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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

výdejních míst ve vybrané společnosti. První část je zaměřena na základní teoretické 

poznatky týkající se vzdělávání zaměstnanců. Druhá část řeší analýzu vybrané 

společnosti a současného vzdělávacího systému. Ve třetí části jsou uvedeny návrhy 

na zlepšení aktuálního systému vzdělávání. 

Abstract 

The thesis deals with the questions of the educational system and development 

of employees of delivery point in a selected company. The first part is focused 

on the basic theoretic concepts related to employee training. The second part analyses 

the selected company and the educational system. The third part contains the main 

proposals for the educational system. 
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ÚVOD 

Tématem diplomové práce je Návrh změn v systému vzdělávání zaměstnanců 

ve vybrané společnosti. Vybranou společností je akciová společnost ZOOT a.s., 

která provozuje internetový obchod s módou. Společnost patří mezi nejrychleji rostoucí 

korporace na českém maloobchodním trhu i ve střední Evropě a pravidelně získává i plno 

dalších ocenění.  

Počet internetových obchodů se na českém trhu neustále zvyšuje, stále tak přibývá nová 

konkurence a je čím dál těžší udržet si kvalitní zaměstnance. Loajalita zaměstnanců roste, 

pokud společnost svým zaměstnancům nabízí zajímavé pracovní prostředí, možnost 

profesního růstu nebo také možnost vzdělávání a dalšího rozvoje.  

Vzdělávání se dá považovat za celoživotní proces, jelikož požadavky na znalosti, 

schopnosti a dovednosti člověka se v moderní společnosti neustále mění. Lidé představují 

nejcennější zdroj každé organizace a stávají se tak klíčovým faktorem úspěchu 

a nositelem konkurenceschopnosti podniku. Úspěch společnosti tedy závisí na kvalitě 

vlastních zaměstnanců, a pro společnost je nezbytně důležité své zaměstnance neustále 

podporovat v dalším vzdělávání. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců tak v současné době 

patří mezi klíčové procesy v oblasti řízení lidských zdrojů. 

V současné době se neustále objevují nové poznatky, vznikají nové technologie a zvyšuje 

se proměnlivost podnikatelského prostředí, na kterou je potřeba reagovat. 

Proto je důležité, aby si podniky uvědomily, že tradiční způsoby vzdělávání zaměstnanců, 

jako je zaškolování či přeškolování, již nestačí. Aby zaměstnanci byly flexibilní 

a připraveni na možné změny, je stále více potřeba do vzdělávacího systému zařazovat 

i aktivity, které sahají až nad rámec pracovního místa zaměstnance.  

Vzdělávání a další rozvoj zaměstnanců je sice pro podniky velkou investicí, ovšem 

je důležité si uvědomit, že při správném postupu se tyto investice mnohokrát vrátí 

v podobě kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců. Investice do lidského kapitálu jsou 

základním předpokladem pro zvyšování efektivnosti, celkové výkonnosti 

a konkurenceschopnosti podniku. 
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Vzdělávací systém společnosti ZOOT a.s. je prozatím v pilotní fázi a týká se především 

zaměstnanců, kteří pracují v kancelářích v sídle společnosti v Praze. Zaměstnanci 

výdejních míst mohou tyto kurzy navštěvovat také, ale z důvodu umístění i kapacit pro ně 

nejsou příliš dostupné. Systém vzdělávání zaměstnanců výdejních míst tedy obsahuje 

spíše pouze základní školení a průběžná doškolování týkající se požadavků pracovního 

místa. Zaměstnanci výdejních míst jsou ovšem nejblíže zákazníkům společnosti, každý 

den s nimi komunikují a radí jim při nákupu zboží. Aby tedy zákazníci odcházeli 

z výdejen spokojeni, je důležité, aby tito zaměstnanci měli potřebné schopnosti a znalosti. 

Z tohoto důvodu je diplomová práce zaměřena na oddělení výdejních míst v České 

republice a na jejich zaměstnance. 

Diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí. První část obsahuje teoretická 

východiska, která jsou získána z odborné literatury a odborných zdrojů. Teoretická část 

je rozdělena do několika podkapitol, ve kterých jsou rozepsány základní pojmy 

a informace týkající se vzdělávání zaměstnanců. Zmíněné podkapitoly řeší problematiku 

řízení lidských zdrojů, dále jsou definovány důležité pojmy v oblasti vzdělávání 

zaměstnanců, samotné vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v organizaci, je vysvětleno 

systematické vzdělávání zaměstnanců v organizacích, a také používané metody 

vzdělávání. 

Druhá část diplomové práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti a jejich 

zaměstnanců. V této části jsou uvedeny základní informace o vybrané společnosti ZOOT 

a.s., jako je historie, předmět podnikání a organizační struktura. Dále je zpracována 

analýza současného systému vzdělávání zaměstnanců výdejních míst. Součástí analytické 

části je také dotazníkové šetření ohledně uplatňovaného systému vzdělávání. Zjištěné 

výsledky provedeného výzkumu jsou následně interpretovány a shrnuty v pozitivech 

a negativech systému vzdělávání. 

Třetí část práce je založena na výsledcích předešlé kapitoly a je zaměřena na vlastní 

návrhy změn a možná doporučení v současném systému vzdělávání zaměstnanců 

výdejních míst ve vybrané společnosti, která by mohla odstranit zjištěné nedostatky, 

a vést tak ke zlepšení a zefektivnění stávajícího systému. V závěru kapitoly je také 

uveden časový harmonogram zavedení navržených změn a shrnuty přínosy a náklady, 

které společnosti při případném zavedení daných doporučení vzniknou. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Jak již bylo zmíněno, vzdělávací systém společnosti ZOOT a.s. je prozatím pouze 

v pilotní fázi. Jedná se tedy o velký nedostatek společnosti, jelikož možnost dalšího 

vzdělávání a rozvoje je pro zaměstnance důležitým benefitem, který zvyšuje motivaci 

zaměstnanců ve společnosti zůstat. Pokud tedy společnost systém vzdělávání nemá 

správně nastavený, existuje zde riziko toho, že zaměstnanci odejdou a společnost 

tak přijde o kvalitní pracovní sílu. 

Hlavním cílem diplomové práce je tedy navržení změn ve stávajícím systému 

vzdělávání zaměstnanců výdejních míst společnosti ZOOT a.s., které povedou 

ke zlepšení tohoto systému. Cílem je navrhnout takové změny a doporučení, které zvýší 

efektivnost systému, povedou ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců výdejních míst 

a zároveň budou přijatelné pro společnost.  

Dílčími cíli diplomové práce jsou analýza současného systému vzdělávání zaměstnanců 

výdejních míst ve společnosti ZOOT a.s. a zjištění nedostatků, které tento systém 

obsahuje. Dále také provedení dotazníkového šetření mezi zaměstnanci výdejních míst, 

jehož výsledky budou sloužit jako podklad pro návrhy potřebných doporučení. 

Teoretická východiska práce jsou zpracována na základě sekundárního výzkumu 

z relevantních zdrojů. Pro získání dat potřebných ke stanovení návrhů, byl poté zvolen 

výzkum primární. Pro zpracování primárního výzkumu byl využit kvantitativní 

přístup, konkrétně dotazníkové šetření, přičemž pro sběr a následnou analýzu dat byl 

vytvořen standardizovaný dotazník. Tato výzkumná strategie je použita z důvodu, 

že zaměstnanců na výdejních místech je hodně a zároveň jsou rozprostřeni po celé České 

republice, a aby výsledky výzkumu byly objektivní, bylo proto potřeba znát názor 

od co nejvíce zaměstnanců z různých výdejních míst. 

V diplomové práci dále pracuji s interními dokumenty společnosti, na základě kterých, 

je vypracována analýza současného stavu, pokud není v kapitole uvedeno jinak. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola diplomové práce se věnuje základním teoretickým poznatkům týkajících se 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců uvnitř společnosti. Jsou zde uvedeny základní 

informace o řízení lidských zdrojů, definovány klíčové pojmy z oblasti vzdělávání 

zaměstnanců, přiblíženy důležité poznatky ohledně samotného vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců uvnitř organizace, dále ohledně systematického vzdělávání zaměstnanců 

a používaných metodách vzdělávání. 

1.1 Úvod do problematiky řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů nabízí nový manažerský přístup k lidské pracovní síle, zdůrazňuje 

význam člověka a stává se tak jednou z nejdůležitějších složek organizace. Jedním 

z prvních odborníků, kteří pojem řízení lidských zdrojů zmínili a účastnili se na jeho 

rozvoji, byl v roce 1977 Michael Armstrong, který uvedl, že klíčovými zdroji podniku 

jsou lidé. Řízení lidských zdrojů, jako samostatná oblast, vzniklo o několik let později, 

přesněji v 80. letech 20. století (1, s. 46). 

Pojem řízení lidských zdrojů v podstatě nahradil dříve užívaný pojem personální řízení, 

respektive řízení práce, řízení pracovních sil nebo péče o pracovníky. V současné době 

ovšem pojem řízení lidských zdrojů převládá (1, s. 46, 54). 

1.1.1 Lidské zdroje a lidský kapitál 

Lidé představují jeden z nejcennějších a zpravidla i nejdražších zdrojů každé organizace, 

jelikož podniku vytvářejí přidanou hodnotu a jsou tak klíčovým faktorem jeho úspěchu 

a nositelem konkurenceschopnosti (2, s. 7).  

V podnikové praxi se v souvislosti s lidmi můžeme setkat s dvěma pojmy, které jsou často 

zaměňovány či ztotožňovány – lidské zdroje a lidský kapitál. Každý termín ovšem 

vyjadřuje něco jiného. Lidské zdroje představují jeden z druhů zdrojů podniku. Jsou to 

lidé uvnitř organizace zařazeni do pracovního procesu. Lidský kapitál znamená veškerý 

talent, vědomosti, znalosti, zkušenosti, dovednosti, nebo schopnosti člověka, které jsou 

vrozené či získané a dále rozvíjené během života jedince (3, s. 34). 
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Hlavní rozdíl mezi pojmy lidské zdroje a lidský kapitál je tedy takový, že „lidský kapitál 

vlastní i ti jedinci, kteří nejsou zařazeni do pracovního procesu a nejsou 

v pracovněprávním vztahu s žádnou organizací“ (3, s. 34). 

1.1.2 Definice řízení lidských zdrojů 

Pojem řízení lidských zdrojů se nedá vysvětlit pouze jedinou definicí, jelikož existuje 

několik způsobů, jak si tento termín vyložit. V podstatě se ale jedná o všechny činnosti 

spojené s řízením zaměstnaneckých vztahů, vedením, rozvíjením a uspokojováním lidí 

pracujících uvnitř podniku (1, s. 47). 

 „Personální práce tvoří tu část řízení organizace, která se zaměřuje na vše, co se týká 

člověka v souvislosti s pracovním procesem, tj. jeho získávání, formování, fungování, 

využívání, jeho organizování a propojování jeho činností, výsledků jeho práce, 

jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonané práce, organizaci, 

spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká, 

a rovněž jeho osobního uspokojení z vykonané práce, jeho personálního a osobního 

vývoje“ (4, s. 13). 

Řízení lidských zdrojů je oblast, která je zaměřena na dlouhodobou perspektivu a zvažuje 

dlouhodobé dopady, je orientována na vnější faktory formování a fungování pracovní síly 

a úkoly v této oblasti se stávají čím dál více součástí práce všech vedoucích pracovníků. 

Řízení lidských zdrojů je orientováno na kvalitu pracovního života a spokojenost 

zaměstnanců, důraz je kladen i na zapojení zaměstnanců do způsobu řízení organizace 

a vytváření odpovídající organizační struktury a pozitivních pracovních vztahů (4, s. 15). 

1.1.3 Význam a cíle řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů slouží jako nástroj pro zvyšování efektivnosti a celkové 

výkonnosti organizace. Z toho důvodu je řízení lidských zdrojů jádrem a nejdůležitější 

oblastí celého podniku (2, s. 7). 

Hlavním cílem řízení lidských zdrojů je zabezpečovat organizaci talentované 

a kvalifikované lidi a usilovat o vytváření pozitivních pracovních vztahů. Dalším 
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důležitým cílem, a také jedním ze základních faktorů úspěšnosti podniku, je schopnost 

organizace prostřednictvím lidí dosahovat svých vlastních cílů (1, s. 48). 

Mezi další cíle řízení lidských zdrojů patří plnění úkolů v následujících oblastech: 

 Efektivnost organizace – strategie řízení lidských zdrojů má za cíl podporovat 

činnosti, které vedou ke zvyšování efektivnosti organizace, a to převážně 

v oblastech řízení znalostí a výchově talentů, společně s vytvářením 

spravedlivých pracovních podmínek a podporování přátelských vztahů (1, s. 30). 

 Řízení lidského kapitálu – cílem řízení lidských zdrojů je zabezpečovat, 

a především udržet si kvalitní a oddané zaměstnance, angažovat se ve výchově 

talentů a zvyšování a rozvíjení schopností lidí (1, s. 30). 

 Řízení znalostí – cílem podniku a řízení lidských zdrojů je podporovat rozvoj 

takových znalostí, dovedností a schopností, které jsou důležité pro rozvoj 

organizace (1, s. 30). 

 Řízení odměňování – pro zvyšování motivace a pracovní oddanosti zaměstnanců 

je důležité mít nastavený systém hodnocení a odměňování, tak aby byli lidé 

správně hodnoceni a odměňováni za to, co dělají a čeho dosahují (1, s. 30). 

 Zaměstnanecké vztahy – úkolem a cílem organizace je vytvořit pro své 

zaměstnance, takové prostředí a podmínky, které budou udržovat produktivní 

a harmonické vtahy napříč celou organizací (1, s. 30). 

 Uspokojování rozdílných potřeb – cílem lidských zdrojů je vytvářet, a především 

realizovat takovou politiku, která bude všem zaměstnancům poskytovat stejné 

příležitosti jak v pracovních podmínkách, tak i v osobním rozvoji, a která bude 

respektovat potřeby všech zainteresovaných stran (1, s. 30). 

1.2 Definice základních pojmů v oblasti vzdělávání zaměstnanců 

V oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců může snadno docházet k prolínání 

a záměnám pojmů učení se, vzdělávání a rozvoj. I když se může zdát, že se jedná 

o synonyma, není tomu tak. Z tohoto důvodu je potřeba mezi těmito pojmy stručně 

vysvětlit rozdíl, a především si ho uvědomit (5, s. 31). 



16 

 Učení se lze definovat jako určitý proces změny, který zahrnuje získávání 

a předávání zkušeností, dovedností, znalostí a dalších hodnot (5, s. 31). Člověk se 

může učit jak organizovaně, tedy záměrně, tak i spontánně, tedy aniž by o tom 

věděl. Učení je proto výsledkem jakékoliv činnosti nebo zkušenosti, která člověka 

během života potká (6, s. 122). 

 Vzdělávání je organizovaný (záměrný) způsob učení se. Jedná se o proces, 

při němž lidé získávají nebo rozvíjejí specifické dovednosti, znalosti a schopnosti, 

které jsou potřebné k výkonu práce. Vzdělávací aktivity mají svůj začátek i konec 

a při jejich realizaci postupujeme systematicky (6, s. 122). 

 Rozvoj je označení procesu, který má za cíl zlepšování stavu současných znalostí 

zaměstnance. Jedná se o proces, kdy jsou využívané vzdělávací aktivity, 

které slouží k přípravě zaměstnanců pro širší, odpovědnější a náročnější pracovní 

úkoly nebo na nové pracovní místo (6, s. 122).  

V běžné praxi bývají také často zaměňovány či používány jako synonyma pojmy znalosti, 

dovednosti a schopnosti. Každý pojem má ovšem odlišný význam: 

 Znalosti jsou určitým souhrnem získaných informací, poznatků, zkušeností, 

představ a pojmů získaných během celého života – od dětství, přes školní 

vzdělávání až po praxi a vzdělávání v organizaci (2, s. 125). 

 Dovednost je schopnost člověka uplatnit získané znalosti ve svém chování, 

rozhodování a praktické činnosti. Veškeré dovednosti se dají rozvíjet učením 

a tréninkem (5, s. 38). 

 Schopnosti jsou zpravidla vrozené vlohy dále rozvinuté učením. Tento pojem 

zahrnuje určité předpoklady, potenciál a dispozice člověka pro určitý druh 

činnosti, pro určitou dovednost (2, s. 124). 

Učící se organizace je pojem, který byl poprvé zmíněn na počátku 90. letech minulého 

století. Jedná se o organizaci „kde lidé soustavně rozšiřují své schopnosti dosahovat 

opravdu vytoužených cílů, kde se rozvíjejí nové a pokrokové vzorce myšlení, kde se 

svobodně prosazují kolektivní aspirace a kde se lidé soustavně učí, jak se učit společně“ 

(7, s. 3).  
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Učící se organizace je založena na plnění pěti faktorů – systematické řešení problémů, 

experimentování, učení se zkušeností, učení se od jiných a rychlé a efektivní přenášení 

znalostí v celé organizaci (1, s. 350). 

1.3 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v organizaci 

„Vzdělávání a rozvoj jsou definovány jako proces zabezpečující to, že organizace má 

vzdělané, kvalifikované a angažované lidi, které potřebuje. Tento proces usnadňuje 

jednotlivcům a týmům osvojovat si požadované znalosti, dovednosti a schopnosti 

prostřednictvím vlastních zkušeností, vzdělávacích programů a aktivit zajišťovaných 

organizací“ (1, s. 335). 

Vzdělávání zaměstnanců je personální činnost, která zahrnuje prohlubování a rozšiřování 

pracovních schopností zaměstnanců, tedy přizpůsobování pracovních schopností neustále 

měnícím se požadavkům pracovního trhu, dále zvyšování použitelnosti a flexibility 

zaměstnanců v rámci celé organizace, přizpůsobování pracovních schopností 

zaměstnanců specifickým požadavkům daného pracovního místa a formování samotné 

osobnosti pracovníka (4, s. 253). 

1.3.1 Význam vzdělávání zaměstnanců 

Podnikové vzdělávání je nástroj, který má za úkol zdokonalovat, rozšiřovat a prohlubovat 

znalosti, dovednosti a jiné hodnoty zaměstnanců organizace, a tím přispívat k vyšší 

výkonnosti zaměstnanců i organizace samotné (8, s. 89). 

Dnešní doba vyžaduje, aby se společnosti staraly o vzdělávání a další rozvoj svých 

zaměstnanců, jelikož schopní, motivovaní a kvalifikovaní zaměstnanci jsou jedním 

z faktorů konkurenceschopnosti podniku (9, s. 138).  

Podnikové vzdělávání se v organizaci stává čím dál více důležité, jelikož podnik, 

který podporuje vzdělávání svých zaměstnanců, jim dává najevo, že si jich váží, což je 

pro zaměstnance velmi důležitá forma motivace. Pokud se tedy podnik rozhodně 

investovat prostředky do systému vzdělávání, přispívá tak ke zkvalitnění vnitřních 

procesů a tím i ke zvyšování jejich efektivity a celkového rozvoje podniku (3, s. 79).  
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„Výdaje na vzdělávání a rozvoj pracovníků představují dlouhodobou investici nutnou 

pro perspektivu výkonnosti organizace. Podniku se vrátí čas a prostředky vynaložené 

na rozvíjení pracovníka, jestliže nabídne příležitosti, aby mohl u ní dosáhnout svých 

kariérových cílů“ (10, s. 55-56). 

Možnost určitého růstu v organizaci zaměstnanci považují za jeden z faktorů, 

který definuje kvalitu pracovního života. Tyto možnosti růstu zahrnují především 

příležitosti k učení se, vzdělávání a sdílení znalostí a úvah prostřednictvím obohacení 

a rozšíření pracovních povinností. Možnost učení se a dalšího rozvoje jsou 

pro zaměstnance příležitostí, jak si rozšířit znalosti a dovednosti, které jsou potřebné 

pro jejich budoucnost v organizaci a celkově v profesním životě (11, s. 42). 

Pokud se tedy organizace věnuje podnikovému vzdělávání, zvyšuje tím svoji 

zaměstnavatelskou pověst a motivaci současných zaměstnanců. Zároveň organizace 

pomocí vnitřního vzdělávání zaměstnanců přispívá k růstu vzdělanosti a odbornosti 

lokální pracovní síly (12, s. 316). 

1.3.2 Cíle vzdělávání zaměstnanců 

„Základním cílem podnikového vzdělávání je pomoci organizaci dosáhnout jejích cílů 

pomocí zhodnocení jejího rozhodujícího zdroje, tj. lidí, které zaměstnává. Vzdělávání 

znamená investovat do lidí za účelem dosažení jejich lepšího výkonu a co nejlepšího 

využívání jejich přirozených schopností“ (13, s. 527). 

Důležitým cílem vzdělávání zaměstnanců je také „vytvořit schopnosti i další předpoklady 

potřebné ke správnému či dokonalejšímu zvládání pracovních úkolů“. Jedná se 

o schopnosti řešit nové úkoly, lépe zvládat současné úkoly a nechybovat při nich 

a schopnosti nezbytné ke zvládnutí náročnější úkolů a nových podmínek (14, s. 99). 

Cílem vzdělávání zaměstnanců by ovšem neměl být pouze jejich rozvoj, formování 

a osvojování nových schopností, ale především dosažení změn v myšlení, cítění 

a chování zaměstnanců, které pomáhají rozvoji podniku a udržení jeho 

konkurenceschopnosti. Nové znalosti, dovednosti, pracovní návyky, postoje a chování 

zaměstnance jsou podmínkou úspěchu při zavádění jakékoliv změny uvnitř organizace. 

Jde o vzájemné propojení následujících třech hodnot: 



19 

 motivace k vynaložení úsilí, které je potřebné k tomu, aby si zaměstnanec osvojil 

nové znalosti a dovednosti a dále je rozvíjej aneb chtít se učit, 

 schopností k osvojování si nových pracovních postupů, které jsou rozhodujících 

pro úspěšnou realizaci změny, tedy schopnost umět se učit, 

 možnosti zúčastnit se podnikového vzdělávání a uplatnit získané formy chování 

v pracovních činnostech, tedy mít možnost se učit a naučené používat (8, s. 92). 

1.3.3 Oblasti vzdělávání 

V systému formování pracovních schopností člověka, tedy i zaměstnance, se obvykle 

rozlišují následující tři oblasti vzdělávání: 

 oblast všeobecného vzdělávání, 

 oblast odborného vzdělávání, 

 oblast rozvoje (4, s. 255). 

 

Obrázek 1: Oblasti formování pracovních schopností (Zdroj: Zpracováno dle 4, s. 255) 

Oblast všeobecného vzdělávání je orientována především na sociální rozvoj člověka. 

Zachycuje základní a všeobecné znalosti a dovednosti, které člověk potřebuje pro život 

ve společnosti. Toto vzdělání je ve většině případů zabezpečeno státem, přesněji 

mateřskými a základními školami (4, s. 255). 
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Oblast odborného vzdělávání zahrnuje především přípravy na budoucí povolání. 

Vzdělání v této oblasti zabezpečuje stát i zaměstnavatel. Státem jsou zabezpečeny 

základní přípravy na povolání, tedy základní a obecné znalosti a dovednosti (například 

střední školy a střední odborná učiliště). Zaměstnavatel poté zabezpečuje vzdělání 

orientované přímo na daný výkon práce, které zahrnuje zaškolování, doškolování 

a přeškolování (4, s. 256). 

 Základní příprava na povolání – základní příprava na povolání se týká především 

studentů středních škol, kteří se připravují na své budoucí povolání. Jde o proces, 

který se nezahrnuje do podnikového systému vzdělávání (4, s. 256). 

 Zaškolování – zaškolení není nic jiného než adaptace a orientace nového 

zaměstnance na pracovním místě. Cílem je, aby si zaměstnanec osvojil potřebné 

znalosti, dovednosti, chování a jiné hodnoty, které souvisejí s pracovním místem, 

a které jsou potřeba k výkonu sjednané práce (9, s. 138). 

 Doškolování – při doškolování si zaměstnanec prohlubuje svoji kvalifikaci. Jedná 

se o proces přizpůsobování znalostí, schopností a dovednost zaměstnance novým 

požadavkům, které jeho pracovní místo vyžaduje, a to z důvodu, aby mohl nadále 

danou práci vykonávat. Tato oblast souvisí s neustále se měnícími požadavky trhu 

a vývojem nových technologií (9, s. 139). 

 Přeškolování – přeškolování zahrnuje rekvalifikace, tedy rozšíření stávající 

kvalifikace nebo získání nové. Zaměstnanec si osvojuje zcela nové znalosti, 

schopnosti a dovednosti, tak aby byl schopný vykonávat práci i na jiném 

pracovním místě (9, s. 139). 

Oblast rozvoje zachycuje další vzdělávání a rozšiřování kvalifikace zaměstnance. Oblast 

rozvoje je orientována na rozšiřování a získávání znalosti, dovednosti a jiných hodnoty 

nad rámec požadavků svého pracovního místa, aby zvýšil svůj pracovní potenciál a byl 

více adaptabilní a flexibilní pro organizaci i trh práce. Rozvoj je tedy zaměřen především 

na kariéru samotného zaměstnance a jeho pracovní potenciál (4, s. 257). 

Oblasti vzdělávání zaměstnanců se kromě výše zmíněných, dají systematizovat i podle 

obsahu vzdělání. Do těchto oblastí patří funkční vzdělávání, doplňkové funkční 
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vzdělávání, manažerské vzdělávání, jazykové vzdělávání, IT školení, účelové vzdělávání 

a školení ze zákona (5, s. 128). 

 Funkční vzdělávání zabezpečuje, aby zaměstnanec mohl bez problémů vykonávat 

svoji práci. Potřebné znalosti a dovednosti navazují na popis práce (5, s. 129). 

 Doplňkové funkční vzdělávání rozšiřuje a doplňuje již získané znalosti. Doplňují 

se měkké a tvrdé kompetence zaměstnanců a jiné znalosti, které se dají získat 

funkčním vzděláním (5, s. 129). 

 Manažerské vzdělávání slouží k osvojení a rozvoji znalostí a dovednosti 

potřebných pro výkon manažerských pozic. Vzdělávání nabývá mnoha podob, 

například skupinová, týmová řešení problémů aj. (5, s. 129). 

 Jazykové vzdělávání poskytuje vzdělání v oblasti cizích jazyků, 

které zaměstnanci potřebují pro výkon práce, nebo o které jeví zájem (5, s. 129). 

 IT školení rozšiřuje znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií. 

Může se jednat o školení ohledně počítačů, nových programů apod. (5, s. 129). 

 Účelové vzdělávání povětšinou rozšiřuje měkké dovednosti. Jedná se například 

o rozvoj komunikačních dovedností nebo stress managementu (5, s. 129). 

 Školení ze zákona jsou vzdělávací činnosti dané zákoníkem práce. Odborný 

rozvoj zaměstnanců daný zákonem zahrnuje zaškolení, odbornou praxi 

absolventů vysokých škol a prohlubování a zvyšování kvalifikace. Dále do této 

oblasti spadají školení Bezpečnost a ochrana zdraví při práce a Požární ochrana. 

Školení ze zákona mají nevýběrový charakter a musejí je provádět všechny 

organizace (5, s. 129). 

1.3.4 Formy vzdělávání 

„Formou vzdělávání rozumíme druh procesu, při kterém dochází k tomuto předávání 

a získávání nových informací a procvičování dovedností“ (12, s. 296).  

Formy vzdělávání představují relativně trvalý a ustálený rámec výuky, dle kterého jsou 

ve vymezeném čase a prostoru, ve vztahu k účastníkům a za pomocí určitých metod, 

technik a pomůcek realizovány vzdělávací aktivity (15, s. 149). 
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Pokud zkombinujeme dvě základní členění forem vzdělávání, a to řízené – neřízené 

a pracovní – nepracovní, dospějeme k následujícím šesti formám vzdělávání: 

1. Neformální vzdělávání – neformální vzdělávání spadá pod řízené vzdělávání 

při výkonu práce na pracovišti. Zaměstnanec se pod dohledem zkušeného 

spolupracovníka či vedoucího pracovníka učí potřebné znalosti, dovednosti 

a schopnosti tím, že vykonává běžné pracovní úkoly na svém pracovním místě. 

Další možností neformálního vzdělávání je tzv. odborná spolupráce mezi zaměstnanci. 

Spolupracovníci si vyměňují pracovní zkušenosti, diskutují nad možnými problémy 

a jejich řešení a dále se tak vzdělávají ve svém oboru (12, s. 297). 

2. Formální vzdělávání – formální vzdělávání je další formou řízeného vzdělávání, 

ovšem mimo výkon práce na pracovišti. Proces učení je tedy prováděn mimo pracovní 

prostředí zaměstnanců, například ve vzdělávacích institucích či jiných prostorách 

tomu určených. Lektoři, kteří vzdělávání provádějí, však mohou být jak interní, tak 

externí (12, s. 297). 

3. Institucionalizované vzdělávání – tato řízená forma vzdělávaní je prováděna zcela 

mimo areál zaměstnavatele. Do institucionalizovaného vzdělávání spadá národní 

školský systém především na úrovni středních a vysokých škol, dále vzdělávací 

instituce, které se neřadí do národního školského systému (oborové instituce, komerční 

vzdělávací instituce apod.) a také vzdělávání prostřednictvím odborných stáží 

a studijních cest. Zaměstnanci tak mají možnost vyměnit si zkušenosti s pracovníky 

z jiných organizací a přispět tím ke svému osobnímu rozvoji. Zaměstnavatel 

vzdělávací proces ve většině případů pouze objednává, ale již v něm dále nevystupuje, 

což je hlavním rozdílem oproti předchozím formám vzdělávání. Stále ovšem 

ve vzdělávání svých zaměstnanců hraje důležitou úlohu, jelikož vyhledává a vytváří 

podmínky pro to, aby se zaměstnanci mohli takto efektivně vzdělávat (12, s. 297). 

4. Informální vzdělávání – informativní vzdělávaní je neřízené vzdělávání při výkonu 

práce na pracovišti. Zaměstnanec při této formě vzdělávání pozoruje práci svých 

spolupracovníků v okolí a vyhledává potřební informace, které potřebuje ke splnění 

pracovního úkolu, a tím se učí zvládat požadavky svého pracovního místa. Při této 

formě vzdělávání je velmi důležitý aktivní přístup zaměstnance a také motivování 

k takovému jednání od zaměstnavatele (12, s. 297). 
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5. Interpersonální vzdělávání – tato neřízená forma vzdělávání funguje mimo výkon 

práce na pracovišti. Zaměstnanec získává nové informace a poznatky i v rámci jiných 

procesů než jen při výkonu práce nebo vzdělávacích aktivit. Do této formy vzdělávání 

vstupují především mezilidské vztahy a sociální postavení zaměstnance 

v organizaci, jelikož informace se získávají především z neformální komunikace 

se spolupracovníky (12, s. 297). 

6. Celoživotní sebevzdělávání – celoživotní sebevzdělávání je neřízené vzdělávání, 

které probíhá zcela mimo areál organizace. Vzdělávání je pro člověka celoživotním 

procesem a také výzvou. V současné době již nestačí základní znalosti a zkušenosti, 

pokud se člověk chce uplatnit na trhu práce, musí se neustále rozvíjet a pracovat 

na svém osobním rozvoji (12, s. 297). 

Formy vzdělávání se dále dají členit i dle způsobu kontaktu lektora a účastníka 

vzdělávání. Na základě tohoto členění rozlišujme tři formy vzdělávání, a to prezenční 

vzdělávání, kombinované vzdělávání a distanční vzdělávání (15, s. 149). 

 Prezenční vzdělávání – při prezenčním vzdělávání se jedná o přímý kontakt 

lektora s účastníkem vzdělávání. Při této formě vzdělávání je vyžadována osobní 

přítomnost na vzdělávacích aktivitách (15, s. 149). 

 Kombinované vzdělávání – kombinované vzdělávání kombinuje výhody 

prezenčního studia s distančním studiem. Značná část vzdělávání je zaměřena 

na samostudium, které je ovšem doplněno o osobní konzultace, kdy jsou 

vysvětleny základní a důležité informace ohledně daného tématu (15, s. 149). 

 Distanční vzdělávání – při distančním vzdělávání se jedná o nepřímý kontakt 

školitele a vzdělávaného zaměstnavatele. Vzdělávání je v tomto případě založeno 

spíše na samostudiu za pomoci odborných materiálů doplněných o počítačovou 

techniku, například e-learning (15, s. 149). 

1.4 Systematické vzdělávání zaměstnanců v organizaci 

„Systém podnikového vzdělávání je opakující se cyklus, který vychází ze zásad podnikové 

vzdělávací polity, sleduje cíle podnikové strategie vzdělávání a opírá se o organizační 

a institucionální předpoklad vzdělávání“ (3, s. 81). 
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Správně organizované systematické vzdělávání je nejefektivnějším vzděláváním 

zaměstnanců v organizaci. Jedná se o neustále se opakující cyklus, který sleduje cíle 

vzdělávání v organizaci. Tento cyklus začíná identifikací potřeb vzdělávání zaměstnanců 

dané organizace, následuje fáze plánování vzdělávání, po které nastává samotná realizace 

vzdělávacího procesu a poté závěrečné vyhodnocení výsledků vzdělávání a účinnosti 

vzdělávacích programů. Na závěrečnou fázi je přihlíženo v dalším cyklu systematického 

vzdělávání zaměstnanců v organizace (4, s. 259). 

 

Obrázek 2: Cyklus systematického vzdělávání zaměstnanců (Zdroj: Zpracováno dle 4, s. 260) 

Předešlé fáze cyklu systematického vzdělávání zaměstnanců organizace mohou být 

v rámci jiných autorů mírně upraveny. Význam jednotlivých fází je ovšem stejný. Jedná 

se například o identifikaci mezer, potřeb a možností, design vzdělávacích aktivit, 

realizace vzdělávacích aktivit a zpětnou vazbu (5, s 133). 

Systematické vzdělávání zaměstnanců je dlouhodobý cyklus, který podniku, 

a samozřejmě i zaměstnancům samotným, přináší mnoho výhod a předností, například: 

 podniku neustále vytváří zaměstnance s odbornými schopnostmi, 

 umožňuje průběžné formování potřebných schopností zaměstnanců organizace, 

 zlepšuje pracovní výkon i produktivitu práce, 

 zlepšuje vztah zaměstnanců k organizaci a prohlubuje jejich loajalitu, 

 přispívá ke zlepšování pracovních i mezilidských vztahů, 

Identifikace potřeb vzdělávání 
zaměstnanců organizace 

Plánování vzdělávání

Realizace vzdělávacího procesu

Vyhdnocení výsledků vzdělávání a 
účinnosti vzdělávacích programů
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 zvyšuje atraktivnost zaměstnavatele na trhu práce, 

 umožňuje zdokonalovat vzdělávací proces v organizaci, tím že zohledňuje 

zkušenosti z předcházejícího cyklu v následujícím (4, s. 259). 

1.4.1 Identifikace potřeb vzdělávání 

Identifikace vzdělávacích potřeb je první fází v cyklu podnikového vzdělávání. Jedná se 

o důležitou, a také velmi kritickou fázi, jelikož každá chyba, která během identifikace 

nastane, se projeví ve všech dalších krocích podnikového vzdělávání, včetně samotné 

realizace (15, s. 118).  

Na začátek je ovšem potřeba zmínit, že vzdělání i kvalifikace zaměstnanců jsou obtížně 

měřitelné vlastnosti, stejně jak i požadavky na pracovní místo. Vzdělání zaměstnance se 

dá posoudit na základě dosaženého školního vzdělání či dle délky praxe. Ovšem jeho 

získané znalosti, dovednosti a schopnosti takto měřit nedokážeme. Identifikace potřeb je 

proto ve většině případů založena pouze na expertních odhadech (4, s. 261). 

Potřeba vzdělávání nastává v momentu, kdy současné znalosti, dovednosti a schopnosti 

zaměstnance již nestačí na plnění požadavků jeho pracovního místa či jsou nedostačující 

pro zájmy organizace (9, s. 140).  

Analýza potřeb vzdělávání zahrnuje shromažďování informací o současné úrovni 

znalostí, dovedností a schopností zaměstnance, jeho pracovní výkonosti a výkonnosti celé 

organizace. Takto získané informace se porovnávají s požadovanou úrovní a na základně 

výsledků se zjišťují mezery, které je potřeba eliminovat (3, s. 85). 

Proces identifikace potřeb vzdělávání probíhá ve třech etapách – analýza organizace, 

analýza práce a analýza osob (6, s. 124). 

1. Analýza organizace, jejíž základem jsou interní údaje jako cíle, plány, struktura, 

výrobní program, počet a struktura zaměstnanců, produktivita apod. Vzdělávací 

potřeby se poté identifikují na základě dvou otázek – Kde jsme a kam směřujeme? 

Jaké máme zaměstnance a jaké potřebujeme, abychom dosáhli cílů? (6, s. 124). 

2. Analýza práce, při níž jsou analyzovány znalosti, dovednosti, schopnosti 

a činnosti zaměstnanců, kteří vykonávají práci na dané pracovní pozici. Důležité 
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informace pro analýzu se dále získávají z popisů pracovních míst či z rozhovorů 

s manažery. Potřeby vzdělávání se poté identifikují na základě srovnání 

požadavků pracovního místa se skutečnými znalosti zaměstnanců (6, s. 124). 

3. Analýza osob, která je zaměřena na individuální informace o zaměstnancích. 

Jedná se o údaje, které jsou získány ze záznamů o hodnocení, vzdělání, 

kvalifikaci, z výsledků různých testů či pohovorů apod. Tyto individuální 

charakteristiky jsou porovnávány s požadavky podniku (6, s. 124). 

Kromě výše zmíněných analýz, existuje řada metod, pomocí kterých se dají potřeby 

vzdělávání identifikovat. Jedná se zejména o strukturované rozhovory, dotazníky, 

pozorování, diskuze, brainstorming apod. Ideální je tyto metody kombinovat a získat tak 

techniky, které budou organizaci vyhovovat nejvíce (15, s. 123). 

Cílem této fáze je nalezení problémů ve výkonnosti podniku i zaměstnanců a stanovení 

jejich příčin. Výsledkem poté je seznam vzdělávacích potřeb, které pomohou nalezené 

problémy eliminovat. Celá fáze je v podstatě založena na určení toho, kdo a proč 

potřebuje vzdělávání (3, s. 95). 

1.4.2 Plánování vzdělávání zaměstnanců 

Na identifikaci potřeb vzdělávání navazuje etapa plánování. Během této fáze se tvoří plán 

vzdělávání, který vychází z identifikace vzdělávacích potřeb. Tvorba plánu se skládá 

ze třech fází – přípravná fáze, realizační fáze a fáze zdokonalování (3, s. 96). 

1. Přípravná fáze je orientována především na stanovení hlavních a dílčích cílů 

vzdělávacího programu, které později slouží jako měřítko dosahovaní výsledků. 

Přípravná fáze navazuje na identifikaci vzdělávacích potřeb, zahrnuje tedy i analýzu 

účastníků a specifikaci potřeb vzdělávání (3, s. 96). 

2. Realizační fáze je zaměřena na určení způsobů, podle kterých bude vzdělávání 

probíhat. Zpracovávají se jednotlivé etapy vzdělávacího procesu, stanovuje se pořadí 

témat a určují se techniky vzdělávání s ohledem na počet účastníků nebo priority 

a podmínky organizace (3, s. 97). 

3. Fáze zdokonalování má za úkol průběžně hodnotit jednotlivé etapy plánu vzdělávání 

s ohledem na stanovené cíle a hledat možnosti, které by přispěly ke zlepšení celého 
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procesu vzdělávání. Kromě hodnocení má fáze zdokonalování za úkol i prověřování 

toho, zda jsou všichni účastníci dostatečně informování a seznámeni s organizací 

a celým procesem vzdělávání (3, s. 97). 

Dobrý a kvalitní plán vzdělávání by měl umět odpovědět na následující otázky: 

 Jaké vzdělávání má být zabezpečeno? – Co má být cílem a obsahem vzdělávacího 

programu, jaká témata vzdělávání je třeba zajistit, které znalosti, dovednosti 

a schopnosti zaměstnanců je potřeba zlepšit. 

 Pro koho je vzdělávání určeno? – Kdo je cílovou skupinou vzdělávání, 

je vzdělávání určeno pro jednotlivce, skupiny, organizaci apod.  

 Jakým způsobem má být vzdělávání realizováno? – Jaké budou zvoleny metody 

a formy vzdělávání, které pomůcky budou využity. 

 Kým bude vzdělávání zabezpečeno? – Bude při vzdělávání využito vzdělávacích 

institucí, či bude vzdělávání probíhat za pomocí interních školitelů. 

 Kdy se vzdělávání uskutečnění? – Jaký bude časový plán vzdělávání, bude 

vzdělávání pouze jednorázové nebo se bude opakovat v pravidelných intervalech. 

 Kde vzdělávání proběhne? – Na jakém místě budou vzdělávací aktivity probíhat, 

bude vzdělávání realizováno v organizaci, bude pronajaté vzdělávací zařízení. 

 Jaké budou náklady na vzdělávání? – Za jakou cenu bude vzdělávání realizováno, 

které náklady do vzdělávání vstupují, jaká je rozpočtová stránka plánu. 

 Jak se budou výsledky vzdělávání hodnotit? – Jaké metody hodnocení budou 

zvoleny, kdo bude hodnotit proces vzdělávání a kdy se bude hodnocení provádět 

(4, s. 265 a 3, s. 97). 

1.4.3 Realizace vzdělávacího procesu 

Po ukončení fáze plánování je možné přejít k realizaci vzdělávání zaměstnanců. Během 

této fáze probíhá realizace stanoveného programu vzdělávání v návaznosti na předem 

vytvořený plán (1, s. 366).  
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Realizace vzdělávacího procesu má tři fáze, které jsou zaměřeny na přípravu, vlastní 

realizaci a transfer (5, s. 162). 

1. Příprava – ještě předtím, než bude možné začít se samotným vzděláváním, je potřeba 

zajistit několik přípravných prací v souladu s předem vytvořeným plánem vzdělávání. 

Splnit se musí několik následujících úkolů: 

 vybrat metodu vzdělávání, která bude vhodná pro zaměstnance nebo skupinu 

zaměstnanci a zároveň bude podporovat, předem daný cíl vzdělávání, 

 s ohledem na zvolenou metodu zajistit lektora, případně vzdělávací 

instituci a dohodnout veškeré podmínky realizace vzdělávání, 

 upřesnit místo a čas vzdělávání,  

 zajistit potřebné materiálové a technické vybavení, 

 pokud se jedná o vzdělávání mimo pracoviště, zajistit dopravu, případně 

ubytování a stravování všech účastníků vzdělávání, 

 informovat zaměstnance nebo cílovou skupinu zaměstnanců, 

 zvolit vhodnou metodu na vyhodnocení výsledků vzdělávání, 

 stanovit celkové náklady na vzdělávání (9, s. 141). 

2. Vlastní realizace – vlastní realizace vzdělávání začíná v okamžiku aplikace vybrané 

metody. Během průběhu vzdělávání se kontroluje vytvořený plán, monitoruje se 

průběh vzdělávacího programu a hodnotí se celková úroveň a vývoj pracovních 

znalostí, dovedností a schopností účastníků vzdělávání (9, s. 141). 

3. Transfer – jak již bylo zmíněno, během realizace vzdělávacích aktivit je potřeba 

zachycovat důležité informace a poznatky a vše zapisovat. Jedná se o důležité 

informace, které mohou být nápomocné při pozdějším vyhodnocování či při příštím 

plánování vzdělávacích aktivit. Bezprostředně po dokončení vzdělávaní, je také 

vhodné motivovat účastníky k tomu, aby si získané znalosti, dovednosti a schopnosti 

ověřili a vyzkoušeli v praxi a zároveň tím podpořili transfer znalostí – přednáška 

o možných aplikací získaných znalostí, vypracování projektu ohledně přínosů 

vzdělávání, provedení krátkého workshopu (5, s. 174). 
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1.4.4 Vyhodnocování výsledků vzdělávání 

Vyhodnocování výsledků vzdělávání je poslední, ale zároveň velmi důležitou a také 

těžkou fází systematického cyklu vzdělávání. Cílem této fáze je změřit celkové náklady 

a přínosy proběhlé vzdělávací aktivity a posoudit, jak moc tato akce byla efektivní jak 

pro zúčastněné pracovníky, tak pro organizaci samotnou (6, s. 130). 

„Efektivní trénink je ten, který přinesl požadované výsledky. Výsledky vzdělávacích 

aktivit, především těch, od kterých očekáváme zvýšení výkonu nebo změnu pracovního 

chování účastníků, je proto třeba hodnotit, a to především ve vztahu k jejich předem 

stanovených cílům“ (14, s. 104). 

Základním problémem, který při vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti 

vzdělávacího programu nastává, je stanovení kritérii, podle kterých bude hodnocena 

efektivnost vzdělávání a dosažení stanovených cílů. Tento problém vzniká z důvodu, 

že u vzdělávání, jako u kvalitativní charakteristiky, se poměrně těžko určuje velikost 

změny (4, s. 274).  

I přes zmíněný problém ovšem existuje několik možností a postupů, jak vzdělávání 

zaměstnanců vyhodnotit. Základní úrovní hodnocení je reakce od samotných účastníků 

vzdělávání. Ta nejčastěji probíhá na základě dotazníků spokojenosti nebo skupinových 

diskuzí. Účastníci hodnotí svoji spokojenost se vzdělávacím programem a jeho 

průběhem, hodnotí odbornou úroveň lektora, kvalitu vzdělávacích materiálů a jiných 

pomůcek a ostatní podmínkami vzdělávání (6, s. 131). 

K posouzení toho, zda výsledky vzdělávání jsou efektivní, a zda byly splněny očekávané 

cíle, mohou dále sloužit následující čtyři kritéria – získání nových schopností, změna 

pracovního chování, pracovní výsledky a finanční rentabilita (14, s. 105). 

 Získání nových schopností – zda zaměstnanci během vzdělávacích aktivit získali 

nové a potřebné znalosti, dovednosti a schopnosti lze zjistit tím, zda jsou schopni 

správně vyřešit problém související s povahou školení. Tento krok je vhodné 

provést ihned po ukončení vzdělávání (14, s. 105). 
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 Změna pracovního chování účastníků vzdělávání – efektivita provedeného 

vzdělávání se projevuje i v pracovním chování zaměstnanců neboli ve schopnosti 

použít nově získané znalosti a dovednosti v praxi (14, s. 105). 

 Pracovní výsledky – hodnocení vzdělávání na základě pracovních výsledků se 

stanovuje až po určité době od ukončení vzdělávací aktivity. Změna se projevuje 

na produktivitě práce, objemu prodeje, snížení nákladů, spokojenosti zákazníků 

nebo získání nových zákazníků apod. (14, s. 105). 

 Finanční rentabilita – finanční rentabilita se určí jako poměr mezi zlepšením 

výkonových ukazatelů ve finančním vyjádření a výdaji na vzdělávací aktivity. 

Tento typ vyhodnocení je vhodný spíše u rozsáhlejších vzdělávacích akcí 

(14, s. 105). 

Existuje přesvědčení, že rentabilita investic neboli návratnost investic, je jediným 

užitečným ukazatelem při vyhodnocování dopadu vzdělávání na výkon organizace. 

Problém nastává v tom, že na rozdíl od nákladů vzdělávání se přínosy nedají tak snad 

vyjádřit v peněžních jednotkách. Vzorec na výpočet návratnosti investic je zobrazen 

na obrázku níže (1, s. 369). 

 

Obrázek 3: Vzorec návratnosti investici (Zdroj: Zpracováno dle 1, s. 369) 

1.5 Metody vzdělávání zaměstnanců 

Aby vzdělávání zaměstnanců bylo úspěšné, je potřeba vybrat vhodnou metodu 

vzdělávání, která zaměstnanci umožní osvojit si požadované znalosti a schopnosti. Jediná 

správná nebo univerzální metoda neexistuje. Metody je potřeba vybírat s ohledem 

na samotného zaměstnance nebo skupinu zaměstnanců, potřebu vzdělávání a cíl 

vzdělávání (9, s. 141). 

Postupem času se vytvořila poměrně široká škála metod vzdělávání zaměstnanců, která se 

dá rozdělit do tří základních skupin: 
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 metody vzdělávání používané na pracovišti, 

 metody vzdělávání používané mimo pracoviště, 

 metody vzdělávání na rozhraní mezi pracovištěm a mimo pracoviště (12, s. 298). 

1.5.1 Metody vzdělávání na pracovišti 

Skupina metod vzdělávání na pracovišti je vhodná zejména pro vzdělávání zaměstnanců 

na nižší pozicích. Jedná se o metody, které kladou důraz na ovládnutí potřebných 

dovedností, sloužících k vykonávání dané práce. Ve většině případů se metody aplikují 

individuálně na konkrétním pracovním místě během výkonu práce. Do této skupiny patří 

například instruktáž při výkonu práce, coaching, mentoring, asistování nebo rotace práce 

(9, s. 142). 

a) Instruktáž při výkonu práce – instruktáž je nejvíce využívanou metodou 

na pracovišti, jelikož jde o nejjednodušší metodu zácviku nového či méně zkušeného 

zaměstnance. Zaměstnanec se učí pozorováním a napodobováním práce zkušenějších 

pracovníků, čímž si rychle a snadno osvojí znalosti, dovednosti a styl chování, 

potřebný k výkonu dané práce (9, s. 142). 

b) Coaching – coaching je metoda vzdělávání založena na osobním přístupu, 

která zaměstnancům pomáhá rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, a tak zlepšovat 

jejich celkový výkon. Jedná se o dlouhodobé vedení a kontrolu výkonu zaměstnance 

vedoucím pracovníkem nebo jiným školitelem. Coaching zahrnuje podporu 

vzdělávání, delegování úkolů, komunikaci s lidmi, aby si uvědomovali, jaký je jejich 

pracovní výkon a podněcování lidí k tomu, aby se zabývali náročnějšími problémy 

a úspěšně je řešili (1, s. 361). 

c) Mentoring – mentoring je metoda obdobná coachingu, rozdílem je ovšem to, že určitá 

iniciativa a odpovědnost dopadá na vzdělávaného zaměstnance. Zaměstnanec si také 

sám vybírá svého mentora, kterým by měl být zkušený odborník a osobnost. Mentor 

vzdělávanému zaměstnanci pomáhá při jeho rozvoji a vzdělávání převážně tím, že mu 

poskytuje odborné vedení, rady a trvalou podporu. Jednou z hlavních nevýhod 

mentoringu je tedy nebezpečí volby nevhodného mentora (4, s. 267). 
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d) Asistování – asistování je tradiční metoda vzdělávání zaměstnanců. Vzdělávaný 

zaměstnanec pomáhá zkušenějšímu pracovníku při plnění úkolů, a tak se od něj učí 

pracovním postupům a jiným schopnostem. Postupem času se vzdělávaný 

zaměstnanec podíly na práci čím dál více až dospěje do okamžiku, kdy je schopen 

získané znalosti a dovednosti samostatně použít. Tato metoda je vhodná 

pro vzdělávání jak zaměstnanců na nižší pozicích, tak i vedoucích a řídících 

pracovníků. Nevýhodou při použití této metody může být to, že vzdělávaný 

zaměstnanec se kromě potřebných dovedností naučí i některým nevhodným a špatným 

pracovním návykům (4, s. 268). 

e) Rotace práce – rotace práce spočívá v tom, že vzdělávaný zaměstnanec si vždy 

na určité období vyzkouší práci v různých částech organizace, na různých odděleních. 

Zaměstnanec si tak rozšiřuje své zkušenosti a poznává práci jiných oddělení a stává se 

tak více flexibilním pro organizaci. Tato metoda je vhodná především při výchově 

řídících pracovníků nebo také při seznamování absolventů škol s organizací, úspěšná 

ovšem bývá i u zaměstnanců na nižších pozicích (4, s. 269). 

1.5.2 Metody vzdělávání mimo pracoviště 

Metody vzdělávání mimo pracovišti se nejčastěji využívají pro vzdělávání vedoucích 

pracovníků a různých specialistů, jelikož jsou zaměřené spíše na odborné znalosti. Mezi 

metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště patří například přednášky, případové 

studie, workshopy, brainstorming, hra rolí nebo assessment centre (2, s. 117). 

a) Přednášky – přednášky jsou vhodné pro předávání velkého množství informací větší 

skupině účastníků. Jde o předávání teoretických znalostí pomocí verbální prezentace 

určitého tématu, s cílem zdokonalení vědomostí všech účastníků. Výhodou je snadné 

a rychlé předání znalostí školitele zaměstnancům, z hlediska uchování informací 

ovšem tato metoda není příliš efektivní (3, s. 113). 

b) Případové studie – případové studie jsou rozšířenou a oblíbenou formou metod 

vzdělávání. Jedná se o zadání skutečného nebo smyšleného problému organizace 

a v návaznosti na to účastnící hledají možná řešení a tyto problémy se snaží úspěšně 

vyřešit. Řešení případových studií u zaměstnanců rozvíjí analytické a systémové 

myšlení a podporuje týmovou práci. Tato metoda je vhodná pro rozvíjení znalostí 
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a dovedností vedoucích pracovníků nebo manažerů. Jedinou nevýhodou jsou 

mimořádné požadavky na přípravu i na školitele nebo moderátora (9, s. 143). 

c) Workshopy – workshopy jsou určitou variantou případových studií. Zadané problémy 

se ovšem v rámci této metody řeší týmově a z komplexnějšího hlediska. Metoda 

poskytuje příležitost dělit se o nápady a posoudit problémy z různých aspektů. Jedná 

se navíc o účinný nástroj výchovy zaměstnanců k týmové práci (4, s. 271). 

d) Brainstorming – brainstorming je také další variantou případových studií. Jedná se 

o metodu ve formě volných diskuzí mezi skupinou účastníků, jejímž cílem je 

navrhnout způsob řešení daného problému. Hledá se optimální návrh či optimální 

kombinace návrhů. Brainstorming je jednou z nejpoužívanějších a účinných metod, 

jelikož přináší nové nápady a přístupy k řešení problémů a také rozvijí kreativní 

myšlení účastníků. (4, s. 271). 

e) Hra rolí – hra rolí je vzdělávací metoda orientovaná na rozvoj praktických schopností 

zaměstnanců. Účastníci dostanou určitou roli, se kterou musí vyřešit konkrétní situaci 

nebo konkrétní problém. Díky této roli poznávají povahu mezilidských vztahů, střetů 

a vyjednávání. Od účastníků se proto při této metodě očekává a vyžaduje určitá míra 

aktivity a také samostatnosti. Metoda je vhodná spíše pro vzdělávání manažerů 

a vedoucích pracovníků, jelikož zaměstnanci si osvojují určité sociální role 

a vlastnosti, charakteristiky osobností. Jedná se ovšem o náročnou metodu z hlediska 

přípravy a organizace (4, s. 271). 

f) Assessment centre – assessment centre se dá do češtiny přeložit jako diagnosticko-

výcvikový program. Jedná se o oblíbenou a stále více používanou metodu, která slouží 

jak ke vzdělávání, tak i k náboru nových zaměstnanců. Účastník plní různé úkoly 

a řeší problémy, které se často objevují během každodenní náplně práce. Jedná se 

o velmi účinnou metodu, jelikož zaměstnanec si prohlubuje odborné znalosti 

i dovednosti, učí se překonávat stres, jednat s lidmi nebo hospodařit s časem. Stejně 

jako většina předchozích metod, je ovšem i tato velmi náročná na přípravu a organizaci 

(4, s. 272). 



34 

1.5.3 Metody vzdělávání na rozhraní mezi pracovištěm a mimo pracoviště  

V moderním pojetí řízení lidských zdrojů se kromě dvou předchozích skupin stále více 

začínají používat kombinace těchto metod vzdělávání neboli metody vzdělávání 

na rozhraní mezi pracovištěm a mimo pracoviště. Díky kombinaci více metod je možné 

dosáhnout vyšší efektivity vzdělávání. Do této skupiny metod patří například pracovní 

porady, učení se akcí, trainee programy nebo samostudium (2, s. 117).  

a) Pracovní porady – pracovní porady jsou vhodnou metodou formování pracovních 

schopností zaměstnanců. Jedná se o organizovanou komunikaci se členy pracovního 

týmu, během níž se účastníci seznamují s plněním úkolů za uplynulé období 

a s problémy a fakty, které se týkají pracovního týmu, ale i celé organizace. Méně 

zkušení pracovníci tak snadno mohou získat nové znalosti. Mezi výhody pracovních 

porad patří výměna zkušeností mezi zaměstnanci, prezentace a výměna názorů 

s ostatními nebo motivace k individuálním projevům a k iniciativě. K největší 

nevýhodě naopak patří časová náročnost, přičemž se stává, že zaměstnanci se snaží 

porady maximálně zkrátit (4, s. 269). 

b) Učení se akcí – učení se akcí je metoda, při které se zaměstnanec učí díky řešení 

denních problémů. Zaměstnanec hledá řešení a snaží se neznámou situaci vyřešit. 

Významnou roli zde hrají spolupracovníci, kteří jsou při řešení těchto problémů 

přítomni a svému kolegovi pomáhají a radí. Tato metoda je vhodná pro malé skupiny 

a předpokládá vysokou míru aktivity všech účastníků (2, s. 120). 

c) Trainee programy – trainee programy jsou programy určené pro rozvíjení odborných 

dovedností a znalostí nových uchazečů, převážně absolventů vysokých škol. Tato 

metoda kombinuje metody vzdělávání na pracovišti (rotace práce, asistování) 

s metodami vzdělávání mimo pracoviště (přednášky, workshopy). Cílem této metody 

je rozpoznat silné a slabé stránky zaměstnance (2, s. 120). 

d) Samostudium – jedná se o samostatné vzdělávání na základě doporučené literatury, 

rozborů určitých případů apod. Zaměstnanec si tak může své znalosti rozšiřovat 

kdykoliv dle vlastního tempa, ovšem mimo pracovní dobu (4, s. 273). 
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1.5.4 Nové přístupy ke vzdělávání zaměstnanců 

Během minulých let se v organizacích stále více začaly uplatňovat nové a moderní 

přístupy ke vzdělávání, které mají za cíl vzdělávání zaměstnanců zefektivnit. Do této 

skupiny metod patří například outdoor training, e-learning nebo blended learning 

(4, s. 272). 

Outdoor training by se dal označit jako učení se hrou či sportovními aktivitami. Jedná 

se o metodu, která pro vzdělávání využívá venkovního prostředí. V posledních letech se 

stává čím dál více oblíbenou, zejména při vzdělávání manažerů. Manažeři se díky této 

metodě vzdělávání učí manažerským dovednostem, jako je například hledání optimálního 

řešení nebo vedení pracovního týmu, pomocí plnění zadaných úkolů prostřednictvím her 

a pohybových aktivit. Účastníci poté o úkolech diskutují a uvádějí, jaké manažerské 

dovednosti byly ke splnění úkolu potřeba. Nevýhodou této metody je ovšem její 

náročnost na přípravu (4, s. 272). 

E-learning v současné době zastává velmi významnou roli v podnikovém vzdělávání. 

Jedná se o metodu, která využívá informačních a komunikačních technologií, vzdělávání 

tedy probíhá ve virtuálním prostředí za pomocí internetu. E-learning umožňuje, 

aby vzdělávání zaměstnance probíhalo tehdy, kdy je to nejpotřebnější a nejvhodnější. 

Vzdělávací kurzy jsou přizpůsobeny individuálním potřebám zaměstnance a jeho 

schopnostem, což samotné vzdělávání více zefektivní. Jelikož vzdělávání probíhá přes 

různé počítačové programy, je e-learning vhodný spíše pro rozšiřování tvrdých 

dovedností, jako jsou odborné znalosti, jazykové znalosti či počítačové dovednosti. 

Velkou nevýhodou této metody je její finanční náročnost a neustála potřeba aktualizace 

vzdělávacích programů (1, s. 361). 

Blended learning je metoda, která efektivně kombinuje různé metody vzdělávání. Může 

kombinovat klasické metody coaching nebo mentoring s novými metodami jako je 

například e-learning, nebo také teoretické výklady a přednášky s různými podobami 

praktického cvičení. Hlavní výhodou této nové metody je zlepšení celkové efektivnosti 

procesu vzdělávání tím, že se jednotlivé metody navzájem doplňují a podporují 

(1, s. 366). 
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1.6  Zabezpečování vzdělávání zaměstnanců 

Vzdělávání zaměstnanců má na starost oblast lidských zdrojů a odpovídající personální 

útvar. Samotné vzdělávání ovšem zabezpečují jak interní, tak i externí školitelé. V rámci 

vzdělávání na pracovišti mohou vzdělávání zaměstnanců zabezpečovat manažeři, 

vedoucí pracovníci, spolupracovníci nebo mentoři. Vzdělávání mimo pracoviště mohou 

zabezpečovat členové útvaru vzdělávání, externích vzdělávacích a výcvikových zařízení 

nebo jiní lektoři (13, s. 547.). 

Pokud se zaměříme na personální útvar, často se jedná o samostatný útvar vzdělávání 

pracovníků, nebo pověřené pracovníky oddělení lidských zdrojů. Personální útvar 

zabezpečuje odbornou a organizační stránku všech fází vzdělávání zaměstnanců uvnitř 

podniku. Zkoumá potřeby vzdělávání, navrhuje vzdělávací programy včetně rozpočtů, 

vybírá vhodné metody vzdělávání, zajišťuje vzdělávání mimo pracoviště a kontroluje 

průběh celého procesu vzdělávání, vede vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti 

vzdělávacích programů (4, s. 281). 

Vedoucí pracovníci jsou rozhodujícím činitelem v procesu identifikace potřeb vzdělávání 

zaměstnanců. Rozhodují o tom, kdo by měl být vzděláván a v jaké oblasti toto vzdělání 

potřebuje a také konzultují časové hledisko a vhodné metody vzdělávání. Při realizaci 

vzdělávání odpovídají za řádný průběh a pomáhají vyhodnotit výsledky vzdělávání 

i účinnost vzdělávacího procesu. V rámci metod vzdělávání na pracovišti, vedoucí 

pracovníci často fungují jako lektoři a školitelé (4, s. 281). 

Lektoři jsou k realizaci vzdělávacích aktivit vybírání na základě svých znalostí 

a dovedností, k úspěšnému vzdělávání ovšem vedou především osobnostní předpoklady 

lektora. Mezi vlastnosti a dovednosti, které by správný lektor měl mít, patří empatie, 

cit pro situaci, a především komunikační dovednosti (3, s. 117). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola diplomové práce se zabývá analýzou současného stavu vybrané společnosti 

ZOOT a.s. Kapitola obsahuje seznámení s vybranou společností, s předmětem podnikání, 

historií a vývojem a také organizační strukturou. Kapitola se dále zabývá současným 

systémem vzdělávání zaměstnanců výdejních míst a jeho analýzou. Na tyto informace 

navazuje dotazníkové šetření, jeho vyhodnocení a shrnutí veškerých pozitiv a negativ 

vycházejících ze systému vzdělávání. 

2.1 Základní informace o společnosti 

Společnost ZOOT a.s. je provozovatelem internetového obchodu ZOOT.cz, který je 

v současné době jedním z největších módních e-shopů v České republice. Obchod nabízí 

dámské a pánské oblečení a obuv, dětské oblečení, módní doplňky a bytové dekorace 

různých značek z celého světa. V roce 2016 byla společnost ZOOT a.s. označena jako 

jedna z nejrychleji rostoucích evropských společností, z českých společností dokonce 

nejrychlejší (16). 

Obchodní jméno: ZOOT a.s.  

Sídlo:   Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5 

Rok vzniku:  2007 

Zápis do OR:  10. prosince 2007 

IČO:   28206592 

Právní forma:  akciová společnost 

Základní kapitál: 2 334 000 Kč (splaceno 100 %) 

Akcie společnosti: 2 334 000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě 

o jmenovité hodnotě 1 Kč 

Počet zaměstnanců: 500 

NACE kód:  sekce G – Velkoobchod a maloobchod (17) 
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2.1.1 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti ZOOT a.s. je maloobchodní prodej prostřednictvím 

hybridního obchodního modelu, který propojuje výhody internetového obchodu 

a kamenných prodejen (17). 

2.1.2 Historie a vývoj společnosti 

Společnost ZOOT a.s. vznikla v roce 2007, aktivně podnikat ovšem začala až o pár let 

později. Na začátku podnikání společnost fungovala jako internetová obchodní platforma, 

která spojovala světové značky s jejich fanoušky. ZOOT hledal informace o speciálních 

kolekcích, bonusech nebo speciálních slevách různých značek a předával je svým 

zákazníkům. Tato koncepce ovšem nesplňovala původní cíle, a proto se zakladatelé 

společnosti rozhodli model přetransformovat a začali s vlastním prodejem (17). 

Současný internetový obchod s módou byl spuštěn v polovině roku 2012 a nabízí více 

než 300 světových značek, včetně produkce vlastních, společensky odpovědných značek, 

jejichž design je přizpůsoben požadavkům trhu. Společnost se od jiných módních e-shopů 

odlišila otevřením tzv. výdejen radosti, což jsou místa, kam si zákazníci mohou objednat 

vybrané zboží, vyzkoušet si ho a až poté se rozhodnout, zda za zboží zaplatí a odnesou si 

ho či nikoliv. Tímto krokem společnost spojila výhody internetového obchodu 

a kamenných prodejen a získala si tak důvěru širšího okruhu zákazníků (17). 

Jelikož se tento model osvědčil a v České republice se stal velmi úspěšným, společnost 

po pár letech expandovala za hranice. V roce 2014 se otevřela první výdejna radosti 

na Slovensku, o dva roky později pokračovala expanze i do Rumunska. Společnost 

neustále roste a do budoucna plánuje vstoupit i na jiné evropské trhy. V současné době 

společnost disponuje 27 výdejními místy v České republice, 11 výdejními místy 

na Slovensku a 7 výdejními místy v Rumunsku (17). 

Společnost se od roku 2013 věnuje i charitativnímu projektu DOBRO, který pomáhá 

neziskovým organizacím. Společnost se podílí na výrobě a prodeji propagačních věcí 

a veškerý zisk z prodeje poté zasílá na konto dané neziskové organizace (18). 
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2.1.3 Organizační struktura společnosti 

Organizační struktura společnosti je kombinací funkcionální a liniové organizační 

struktury, jedná se tedy o liniově-štábní strukturu. 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která musí být svolána minimálně 

jednou za účetní období a rozhoduje o všech záležitostech společnosti. Valná hromada 

rozhoduje 91 % většinou hlasů přítomných akcionářů, přičemž jedna akcie se rovná 

jednomu hlasu. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které tvoří tři 

členové. Představenstvu přísluší zejména obchodní vedení společnosti a je převážně 

odpovědné za vedení účetnictví. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti 

předseda představenstva, kterým je ředitel společnosti nebo místopředseda, který je 

zároveň finančním ředitelem společnosti. Dozorčí rada společnosti je kolektivním 

orgánem a má čtyři členy. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost 

společnosti a má převážně kontrolní pravomoci (17). 

Za chod společnosti, vizi, firemní kulturu a strategii odpovídá výkonný ředitel. 

Za finance, finanční operace a zabezpečení ekonomické a finanční stability společnosti 

zodpovídá finanční ředitel. Zaměstnanci se dále podle náplně práce a aktivit sdružují 

do jednotlivých oddělení, přičemž každé oddělení má svého manažera, který zodpovídá 

za plnění úkolů, a na kterého jsou delegovány povinnosti od vedení společnosti. Manažer 

má pod sebou dále vedoucí zaměstnance jednotlivých týmů a další pracovníky. 

Organizační struktura společnosti ZOOT a.s. je zobrazená na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 4: Organizační struktura společnosti ZOOT a.s. (Zdroj: Zpracováno dle 17) 
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2.2 Analýza systému vzdělávání zaměstnanců výdejních míst  

Tato kapitola se věnuje analýze současného systému vzdělávání zaměstnanců výdejních 

míst společnosti ZOOT a.s. v České republice. Je zde detailně rozebrán systematický 

cyklus vzdělávání zaměstnanců od identifikace vzdělávacích potřeb a plánovaní, 

přes školení ze zákona, zaškolování, doškolování a přeškolování zaměstnanců výdejních 

míst a vzdělávací platformu, až po financování vzdělávacích aktivit a konečné hodnocení 

vzdělávání zaměstnanců. 

2.2.1 Identifikace potřeb vzdělávání 

Potřeby vzdělávání zaměstnanců výdejních míst se zjišťují v rámci individuálních 

hodnotících pohovorů nebo v rámci pravidelných meetingů. Pohovory a meetingy řídí 

vedoucí zaměstnanci jednotlivých skupin nebo manažeři výdejních míst, kteří získané 

informace později sdělují odpovídajícím pracovníkům. Vedoucí pracovníci pomocí 

rozhovorů, diskuzí a dalších metod zjišťují, v jakých oblastech mají zaměstnanci mezery, 

tedy v jakých oblastech je potřeba zaměstnance doškolit nebo o jaké další školení 

a vzdělávací aktivity mají zaměstnanci zájem. 

Identifikace vzdělávacích potřeb všech zaměstnanců v rámci vzdělávací platformy, 

poté probíhá za pomocí dotazníkového šetření. Dotazník vytvářejí zaměstnanci 

HR oddělení, kteří mají na starost interní vzdělávání ve společnosti. Vytvořený dotazník 

obsahuje několik otázek, pomocí kterých personalisté zjišťují, o jaké oblasti vzdělávání 

mají zaměstnanci zájem, ve kterých tématech by se chtěli dále rozvíjet nebo jaká forma 

vzdělávání je pro ně nejlepší. Zkoumají také, zda ve společnosti není někdo, kdo by byl 

ochotný svoje dovednosti předat dál a uspořádat interní kurz. 

2.2.2 Plánování vzdělávání 

Vytváření plánu vzdělávání je důležitou etapou, jelikož v této části se formulují veškeré 

důležitosti, které se týkají vzdělávání zaměstnanců ve společnosti. Jelikož je vzdělávací 

platforma společnosti ZOOT a.s. teprve v začátcích, vzdělávací aktivity HR oddělení 

plánuje pouze na několik měsíců dopředu a plán vzdělávání nemá jasně danou strukturu, 

vždy by měl ovšem obsahovat následující informace: 
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 téma vzdělávání, 

 jména účastníků vzdělávání, 

 pracovní zařazení účastníků, 

 termín, případně termíny konání vzdělávání, 

 umístění vzdělávání, 

 předpokládané náklady na vzdělávání. 

V případě školení ze zákona se vedoucí zaměstnanci řídí, dle plánu, který jim sestavuje 

společnost poskytující zákonná školení. Při zaškolování nového zaměstnance mají 

vedoucí též již předepsaný plán, podle kterého by se měli řídit. Plán je navržen na několik 

prvních směn a jsou v něm rozepsané činnosti, které by nový zaměstnanec měl postupně 

zvládat. Prvotní školení tedy na všech výdejních místech probíhají za stejných podmínek. 

Průběžná školení zaměstnanců výdejních míst, která se týkají přímo požadavků 

pracovního místa, plánují vedoucí zaměstnanci jednotlivých výdejních míst na základě 

pokynů svých nadřízených. Jelikož se ve většině případů jedná o nárazová školení, 

která probíhají přímo na daném výdejním místě, není potřeba ustáleného plánu. Vedoucí 

zaměstnanci si pouze dopředu naplánují osnovu, podle které budou své podřízené 

zaměstnance školit a připraví jim potřebné dokumenty pro případné samostudium. 

2.2.3 Školení ze zákona 

Všichni zaměstnanci výdejních míst musejí při nástupu na pracovní pozici absolvovat 

vstupní školení ohledně bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně 

(PO), která jsou dána zákonem. 

a) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – Školení BOZP provádějí vedoucí 

zaměstnanci výdejních míst, kteří zaměstnancům při jejich nástupu sdělí jejich 

práva a povinnosti stanovená Zákoníkem práce, informují je ohledně pracovních 

úrazů a seznámí je se všemi riziky, která se vyskytují na pracovišti, nebo 

která souvisejí s prováděnou činností. 
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b) Požární ochrana – Školení PO taktéž provádějí vedoucí zaměstnanci výdejních 

míst, kteří zaměstnance při jejich nástupu seznámí se základními povinnostmi 

vyplývajících ze Zákona o požární ochraně, informují je ohledně požárního 

nebezpečí na pracovišti a zásad prevence a poučí je o přenosných hasicích 

přístrojích, jejich umístěním a práci s nimi. 

Každé školení je zakončeno testem, které ověřuje získané znalosti zaměstnance. 

Po úspěšném složení testu je dané školení dokončeno. Pokud zaměstnanec test nesplní je 

nutné celé školení projít znovu od samého začátku. O všech školeních musí být proveden 

záznam školitele doložený osnovou, datem školení a podepsanou prezenční listinou 

školených zaměstnanců, která slouží jako doklad o úspěšně zakončení. Veškeré 

dokumenty jsou zakládány do složek a uschovány na výdejním místě. 

Pokud není možné školení přímo od vedoucího pracovníka, mají zaměstnanci možnost 

projít si veškeré potřebné informace ohledně obou školení a složit závěrečné testy 

také za pomocí e-learningového kurzu. 

2.2.4 Školení na výdejním místě 

Školení na výdejním místě se skládá ze tří oblastí – zaškolování, doškolování 

a přeškolování. Zaškolování a doškolování vždy realizují interní lektoři, ve většině 

případů se jedná o vedoucí zaměstnance či oblastní manažery výdejních míst. Pokud je 

školení rozsáhlejší nebo se jedná o specifické požadavky a školení zároveň zasahá 

i do jiných oddělení, podílejí se na školení i další zaměstnanci společnosti. Přeškolování 

zaměstnanců mohou provádět jak interní, tak i externí lektoři. 

1) Zaškolování zaměstnanců 

Zaškolování je jedním z prvních školení nového zaměstnance, kdy se seznamuje 

s prostředím výdejního místa, pracovními činnostmi a každodenním průběhem. Proces 

zaškolení na výdejním místě začíná v den nástupu, kdy se zaměstnanec seznamuje 

s prostředím výdejního místa a pomalu se začíná zapojovat i do pracovních činností, 

a trvá ještě několik následujících směn. 
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Základní školení nového zaměstnance ve většině případů provádí vedoucí zaměstnanec. 

Ten nového zaměstnance seznámí s prostředím výdejního místa a základními činnostmi. 

Další směny je zaměstnanec zaškolován spíše jenom spolupracovníky a školení probíhá 

na základě instruktáže či asistování. Zaměstnanec se tedy učí pozorováním nebo pomáhá 

zkušenějšímu zaměstnanci při běžných činnostech na výdejním místě, a tak se od něj učí 

pracovním postupům.  

Při zaškolování nových zaměstnanců se odpovědní pracovníci řídí, dle již sestaveného 

plánu, ve kterém jsou sepsány veškeré činnosti, se kterými musí být nový zaměstnanec, 

během několika prvních směn seznámen. Pracovní činnosti a postup zaučení se 

na výdejních místech mírně liší v závislosti na tom, zda výdejní místo funguje na bázi 

tzv. „Good Flow“ či nikoliv. Výdejní místo s Flow má totiž více pracovních pozic, a je 

tedy potřeba nového zaměstnance seznámit s vícero činnostmi. 

Všechny potřebné informace ohledně provozu výdejního místa jsou všem zaměstnancům 

přístupné v informačním systému společnosti. Pro nové zaměstnance tyto informace 

mohou sloužit jako doplňkový materiál pro samostudium při zaškolování či jako pomůcka 

k ověření toho, že vše dělají správně. 

2) Doškolování zaměstnanců 

Doškolování zaměstnanců výdejních míst probíhá nárazově, a to v případech, kdy se mění 

požadavky na pracovní místo a je potřeba, aby zaměstnanci své znalosti, schopnosti 

a dovednosti těmto požadavkům přizpůsobili.  

Menší školení mají na starost vedoucí zaměstnanci, kteří předávají informace svým 

podřízeným prostřednictvím přednášek nebo v rámci pracovních porad. Vedoucí 

při každém školení svým zaměstnancům poskytnou i potřebné dokumenty, na základě 

kterých, si zaměstnanci danou problematiku mohou nastudovat i v rámci samostudia. 

Pokud se jedná o větší školení, kdy je potřeba, aby kromě pracovního týmu bylo přítomno 

více odpovědných osob, vzdělávání probíhá pomocí workshopů, buď přímo na daném 

výdejním místě, nebo v jiných prostorách společnosti. 
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3) Přeškolování zaměstnanců 

K přeškolování zaměstnanců výdejních míst, tedy k rozšiřování jejich kvalifikace nad 

rámec požadavků, dochází pouze výjimečně. Zaměstnanci mají možnost v rámci 

vzdělávací platformy, která bude rozebrána v další kapitole, navštěvovat školení, 

na kterých se mohou dozvědět, jak fungují jiná oddělení a rozšiřovat si tak své znalosti, 

dovednosti a schopnosti i nad rámec svého pracovního místa.  

Tyto školení nejsou nijak nařízená společností a závisí tedy pouze na samotném 

zaměstnanci, zda o takové vzdělávání má zájem. Ve společnosti ovšem funguje interní 

nábor zaměstnanců, čímž společnost podporuje právě myšlenku toho, aby se zaměstnanci 

vzdělávali i nad rámec svého pracovního místa. 

2.2.5 Vzdělávací platforma společnosti 

Od podzimu minulého roku ve společnosti funguje vzdělávací platforma. Ta je prozatím 

pouze v pilotní fázi a týká se především zaměstnanců, kteří pracují v kancelářích v sídle 

společnosti, a to hlavně z důvodu, že veškeré vzdělávací kurzy probíhají přímo v Praze. 

Nicméně vzdělávací kurzy jsou přístupné všem zaměstnancům společnosti, 

tedy i zaměstnancům výdejních míst. 

Vzdělávací platforma se skládá z několika oblastí, zaměstnanci tak mají příležitost učit 

se, vzdělávat se a rozvíjet, jak v oblastech, které přímo souvisejí s jejich pracovními 

činnostmi, tak i v oblastech spíše zájmového charakteru. Vzdělávací platformu tvoří 

následujících šest oblastí. 

 Hard skills – jedná se o vzdělávání v rámci tvrdých, odborných znalostí 

a dovedností, které zaměstnanci využijí jak v pracovním prostředí, tak i mimo něj. 

Školení jsou nabitá především informacemi ohledně IT dovedností (MS Excel, 

programování, práce s daty, účetní programy apod.). 

 ZOOT moudrost – do této oblasti patří vše, co se týká práce a fungování 

ve společnosti ZOOT a.s. Díky školení se zaměstnanci mohou dozvědět, 

jak fungují jiná oddělení – jak navrhnout projekt, jak poznat, co znamená shluk 

čísel na výplatní pásce nebo co vše obnáší práce ve skladu.  
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 Rozumy odjinud – tato oblast je zaměřená na školení a přednášky od zajímavých 

hostů z různých oborů či jiných společností. Školení jsou v tomto případě určená 

zaměstnanců, kteří mají zájem se vzdělávat a zjišťovat informace i o jiných 

oborech, než na které jsou sami zaměřeni.  

 Soft skills – jedná se o všemožná školení a kurzy zaměřené na oblast měkkých 

dovedností, například komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, 

problematika work-life balance, organizační schopnosti apod. 

 Hobby – oblast, která obsahuje školení, kurzy, přednášky či workshopy 

zájmového charakteru pro zaměstnance, kteří potřebují chvilku odpočinku. Oblast 

je zaměřená na kreativní workshopy nebo kurzy zdravého životního stylu, 

které obsahují nejrůznější cvičení, meditace nebo informace o zdravé stravě. 

 Jazyky – jazykové kurzy slouží ke zlepšení jazykových dovedností zaměstnanců 

společnosti. Kurzy jsou zaměřené na základní světové jazyky, včetně angličtiny, 

němčiny nebo například italštiny.  

HR oddělení se snaží každý měsíc uskutečnit workshopy z co nejvíce oblastí, 

aby vzdělávání bylo pro zaměstnance společnosti zajímavé. Jelikož kurzy mají omezenou 

kapacitu a stává se, že zájem ze strany zaměstnanců je větší než daná kapacita, jsou 

některé uskutečněny i opakovaně. Co se týče přednášek a školení od různých odborníků 

nebo externích lektorů, tyto kurzy bohužel bývají ve většině případů pouze jednorázové. 

Vzdělávací aktivity nabízené v rámci vzdělávací platformy jsou vedeny jak externími, 

tak i interními lektory. 

 Externí lektoři – externí lektoři jsou nejčastěji vybíráni na základě doporučení 

či samotné zkušenosti, tak aby byla jistota toho, že lektor bude zkušený 

a vzdělávání splní daný účel. Pokud má být vzdělávání zaměřeno na odbornou 

oblast, jsou oslovovány společnosti, které nabízí vzdělávání daného charakteru. 

V tomto případě HR oddělení požádá o zaslání nabídek, které následně porovnává 

s dostupnými recenzemi a vyhodnocuje. Na základě splnění daných požadavků je 

poté vybrána nejvhodnější varianta.  
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 Interní lektoři – interní lektoři jsou vybírání z řad zaměstnanců společnosti. Jde 

o talentované zaměstnance, kteří mají zájem a jsou ochotni předávat své 

specifické znalosti, dovednosti a schopnosti dalším zaměstnancům společnosti. 

Školící prostory HR oddělení vybírá v návaznosti na velikosti daného školení. Pokud je 

to kapacitně možné, vzdělávání probíhá v rámci zasedacích místností v sídle společnosti 

a společnosti tak nevznikají další náklady na vzdělávání. U větších vzdělávacích akcí, 

nebo pokud je pro samotné vzdělávání lepší, aby zaměstnanci byli mimo prostory 

společnosti, jsou pronajímány externí školící prostory.  

2.2.6 Financování vzdělávání 

HR oddělení má na vzdělávání zaměstnanců od společnosti schválený roční budget, 

ze kterého je financována většina naplánovaných kurzů. Pokud jsou vzdělávací akce 

zaměřené pouze na konkrétní pracovní tým nebo výdejní místo, mohou manažeři 

a vedoucí zaměstnanec tohoto týmu přispět nebo zaplatit vzdělávání svých zaměstnanců 

i z budgetu daného týmu. 

U některých, již proběhlých vzdělávacích aktivit, přispívali zúčastnění zaměstnanci 

menší částkou, a vzdělávání si tedy z části financovali sami. Jednalo se ovšem 

o dobrovolné vzdělávací kurzy, takže rozhodnutí o účasti bylo zcela na zaměstnancích. 

2.2.7 Hodnocení vzdělávání 

Hodnocení vzdělávání a zpětná vazba od zaměstnanců je pro samotný systém vzdělávání 

velmi důležitá. Díky výsledkům může HR oddělení a vedoucí zaměstnanci získat mnoho 

zajímavých odpovědí a doporučení, která mohou přispět ke zlepšení budoucích 

vzdělávacích akcí, a tedy i k celkovému systému vzdělávání. 

Pokud se zaměstnanci výdejních míst zúčastní vzdělávání podporující jejich pracovní 

činnosti, má roli hodnotitele vedoucí zaměstnanec výdejního místa nebo oblastní 

manažer. Ten pozorováním posuzuje, zda zaměstnanci získali nové znalosti, dovednosti 

nebo schopnosti, a zda takto získané znalosti dokáží uplatnit v praktické činnosti. Vedoucí 

také mohou zaměstnance zkoušet na základě testu či zkušebních kartiček, aby si ověřili, 

že zaměstnanci skutečně dané znalosti získali.  
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Pokud se zaměříme na vzdělávací kurzy v rámci vzdělávací platformy, tak již 

při přihlašování na daný kurz, dostávají účastníci v přihlášce otázku zaměřenou na to, 

co od kurzu očekávají, co by se rádi dozvěděli nebo proč se na něj hlásí. Spokojenost 

zaměstnanců s proběhlými vzdělávacími aktivitami HR oddělení zjišťuje za pomocí 

dotazníků, které rozesílá účastníkům vzdělávání. Dotazník obsahuje otázky zaměřené 

převážně na to, zda vzdělávání účastníkům něco přineslo, zda byla splněna prvotní 

očekávání nebo zda by do budoucna měly být provedeny nějaké změny.  

Získané prvotní názory účastníků jsou porovnány s hodnocením, které účastník sdělí 

po skončení vzdělávací akce. Dají se tak jednoduše porovnat očekávání s výsledným 

efektem vzdělávání. HR oddělení tímto způsobem získává potřebnou zpětnou vazbu, 

na základě které může budoucí aktivity upravit dle přání a potřeb zaměstnanců, a zároveň 

tak zlepšit úroveň vzdělávacího systému.  

Do budoucna společnost plánuje s účastníky vzdělávání v rámci hodnocení více pracovat, 

aby systém vzdělávání mohla stále více zlepšovat. Cílem je pomocí rozhovorů a diskuzí 

zjistit, co účastníci od určité vzdělávací akce očekávají, na základě toho nastavit 

vzdělávání co nejvíce na míru jejich potřeb a přání a na závěr s nimi detailně probrat, 

zda jim vzdělávací kurz skutečně dal to, co od něj požadovali a jak se jim získané znalosti, 

dovednosti nebo schopnosti daří využívat v praxi. 

2.3 Dotazníkové šetření 

Aby bylo možné systém vzdělávání zaměstnanců výdejních míst zefektivnit, je potřeba 

znát názor i samotných zaměstnanců výdejních míst a zjistit, jak tento systém vnímají. 

Cílem výzkumu je tedy zjištění spokojenosti zaměstnanců výdejních míst v České 

republice se vzděláváním, které jim společnost ZOOT a.s. poskytuje a na základě toho 

také zjištění nedostatků, které současný systém obsahuje.  

Pro zpracování výzkumu byl zvolen kvantitativní přístup, konkrétněji dotazníkové 

šetření. Pro sběr a následnou analýzu dat byl pomocí nástroje SURVIO vytvořen 

standardizovaný dotazník, který obsahoval celkem 19 otázek, a to jak uzavřených, 

tak otevřených. U několika otázek měli respondenti možnost vyjádřit svůj názor také 

na základě hodnotících škál a škály pořadí. Vytvořený dotazník je uveden v Příloze 1. 
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Dotazník byl v elektronické podobě rozeslán na e-mail všem 400 zaměstnancům 

výdejních míst společnosti ZOOT a.s. v České republice. Dotazníkové šetření probíhalo 

celkem 12 dní, a to v období od 19. do 30. března 2018. Zaměstnanci výdejních míst byli 

za tuto dobu opakovatelně vyzváni k tomu, aby dotazník vyplnili, nakonec se podařilo 

nashromáždit celkem 75 odpovědí. Návratnost dotazníku je tedy necelých 19 %.  

2.3.1 Zhodnocení výsledků dotazníkové šetření 

K analýze dat, které byly prostřednictvím dotazníku získány, byl použit tabulkový 

procesor Microsoft Excel. Jednotlivé výsledky dotazníkového šetření jsou interpretovány 

pomocí popisné statistiky a získaná data jsou zpracována ve formě grafů. 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

První otázka zkoumá pohlaví respondentů. Dotazník vyplnilo celkem 75 zaměstnanců 

výdejních míst. Jak je možné vidět na následujícím grafu, 92 % z dotazovaných bylo 

ženského pohlaví a pouze 8 % bylo mužského pohlaví. Tato informace tedy uvádí, 

že na výdejních místech pracují spíše ženy než muži. 

 

Graf 1: Dotazník – Pohlaví respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2. Do jaké věkové kategorie spadáte? 

Druhá otázka je zaměřena na věk respondentů. Z níže uvedeného grafu lze vyčíst, 

že nejvíce zaměstnanců spadá do věkové kategorie 21–25 let, tuto věkovou kategorii 

označilo přesněji 61 % dotazovaných. Následuje věková kategorie 20 let a méně, 

kterou označilo 19 % dotazovaných zaměstnanců, a poté kategorie 26–30 let, 

kterou dohromady tvoří 15 % zaměstnanců. Pouze 5 % respondentů označilo za svoji 

věkovou kategorii 31 let a více. Podle těchto výsledků můžeme říci, že na výdejních 

místech společnosti pracuje převážně mladý kolektiv lidí. 

 

Graf 2: Dotazník – Věk respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3. Na jaký typ úvazku jste zaměstnáni? 

Třetí otázka dotazníku zkoumá, na jaký typ úvazků jsou respondenti ve společnosti 

zaměstnáni. Jak je možné vidět na níže uvedeném grafu, polovina z dotazovaných 

zaměstnanců, tedy 50 %, pracuje na hlavní pracovní poměr. Na dohody o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, je zaměstnána druhá polovina dotazovaných. Dohodu 

o provedení práce označilo 25 % respondentů, dohodu o pracovní činnosti též 25 % 

dotazovaných zaměstnanců. 

Společnost tedy nabízí všechny druhy pracovních smluv. Zaměstnanci si tak mohou 

vybrat, zda chtějí pracovat pouze na dohodu nebo zda mají zájem o pracovní smlouvu. 

Co se týče vzdělávání je určitě lepší vzdělávat zaměstnance, kteří ve společnosti plánují 
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zůstat déle, aby hrozba toho, že čerstvě vzdělaní zaměstnanci odejdou ke konkurenci, byla 

co nejnižší. Proto je dobré, že polovina dotazovaných pracuje na hlavní pracovní poměr. 

 

Graf 3: Dotazník – Typ úvazku respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

4. Jak dlouhou jste ve společnosti ZOOT a.s. zaměstnáni? 

Čtvrtá otázka zjišťuje, jak dlouho respondenti ve společnosti pracují. Následující graf 

zobrazuje, že 60 % dotazovaných zaměstnanců, tedy nadpoloviční většina, ve společnosti 

pracuje méně než 1 rok. Rozmezí 1-3 roky označilo 36 % respondentů a pouze 4 % 

z dotazovaných na výdejním místě pracují více než 3 roky.  

Z tohoto tedy vyplývá, že zaměstnanci se na výdejních místech často mění 

a pravděpodobně nejsou dostatečně motivováni k tomu, aby na této pracovní pozici 

zůstali. Tato skutečnost může odrážet i předešlé výsledky. Na výdejních místech pracuje 

mladý kolektiv zaměstnanců, přičemž polovina pracuje na dohody o pracích konaných 

mimo pracovní poměr. Dá se tedy předpokládat, že velkou část zaměstnanců tvoří 

studenti vysokých škol, kteří práci na výdejním místě berou jako možnost určitého 

přivýdělku, a dá se očekávat, že po absolvování školy si budou hledat jiné zaměstnání.  

Systém vzdělávání může být také jednou z příčin, proč zaměstnanci nejsou příliš 

motivováni ve společnosti zůstat. Je tedy potřeba ho vylepšit – rozšířit množství 

dostupných vzdělávacích aktivit, zjišťovat, o jaká vzdělávání mají zaměstnanci zájem 

apod. Přicházet neustále o již zaškolené zaměstnance totiž není pro společnost ideální. 

25%

25%

50%

Na jaký typ úvazku jste zaměstnáni?

Dohoda o provedení práce

Dohoda o pracovní činnosti

Hlavní pracovní poměr



51 

 

Graf 4: Dotazník – Délka zaměstnání respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

5. Na jakém výdejním místě pracujete? 

Pátá otázka řeší výdejní místo, na kterém respondenti pracují. Na následujícím grafu je 

možné vidět, jak jsou dotazovaní zaměstnanci v rámci výdejních míst rozmístěni. Téměř 

polovina respondentů, přesněji 49 % pracuje na některém z výdejních míst umístěných 

v Praze, což není překvapivé, jelikož výdejních míst je v hlavním městě nejvíce. 

Následuje Brno, kde pracuje 31 % dotazovaných zaměstnanců a zbývajících 20 % pracuje 

v ostatních regionech republiky.  

Kromě výdejních míst v Olomouci a Plzni, se tedy podařilo získat názor alespoň jednoho 

zaměstnance z každého města, což je pro účely výzkumu dobré, a můžeme říci, 

že výsledky dotazníkového šetření budou dostatečně objektivní.  

Jelikož ovšem téměř polovina dotazovaných pracuje v Praze, kde je také větší možnost 

vzdělávání než v ostatních regionech, z důvodu, že se zde pořádají vzdělávací kurzy, 

v ostatních otázkách dotazníkové šetření budou porovnány názory zaměstnanců 

pracujících na výdejních místech v Praze a zaměstnanců pracujících v ostatních 

regionech České republiky. Díky tomuto porovnání bude zřejmé, zda názory zaměstnanců 

nějakým způsobem souvisejí s umístěním výdejního místa či nikoliv. Statistické hodnoty 

jsou uvedeny v Příloze 2. 
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Graf 5: Dotazník – Výdejní místo respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

6. Podporuje společnost dle Vašeho názoru další vzdělávání zaměstnanců? 

Šestá otázka je již zaměřena na samotný systém vzdělávání a zjišťuje, zda společnost dle 

názorů dotazovaných podporuje další vzdělávání. Respondenti měli na výběr z pěti 

možností, přičemž 47 % dotazovaných zaměstnanců souhlasí s tím, že společnost další 

vzdělávání zaměstnanců podporuje a označili tedy možnost ano nebo spíše ano. Možnosti 

ne nebo spíše ne označilo dohromady 44 % dotazovaných a 9 % respondentů si odpovědí 

nebylo jisto a označilo možnost nevím. Výsledky jsou zobrazeny na grafu níže. 

Jak je možné vidět, názory zaměstnanců na tuto problematiku jsou docela rozlišné. 

Je tedy důležité zaměřit se na to, proč zaměstnanci tuto skutečnost vnímají tak odlišně, 

zda platí v rámci vzdělávání pro všechny stejné podmínky, a zda jsou všichni zaměstnanci 

o vzdělávání dostatečně informování. 
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Graf 6: Dotazník – Podpora dalšího vzdělávání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pokud se zaměříme na porovnání názorů zaměstnanců v Praze a v ostatních regionech, 

tak jak je možné vidět na grafu níže, rozdíly jsou minimální. Názory dotazovaných 

zaměstnanců, které jsou rozebírány výše, nejsou tedy nijak závislé na tom, zda pracují 

přímo v Praze nebo mimo ni. 

 

Graf 7: Porovnání názorů – Podpora dalšího vzdělávání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

9%

38%

32%

12%

9%

Podporuje společnost dle Vašeho názoru další vzdělávání 

zaměstnanců?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Nevím

2,50

2,55

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Ostatní výdejní místa v ČR

Praha

Střední hodnota

Podporuje společnost dle Vašeho názoru další vzdělávání 

zaměstnanců? - Porovnání Praha a ostatní regony



54 

7. Máte dostatek informací o možnostech vzdělávání ve společnosti ZOOT a.s.? 

Sedmá otázka, která byla v dotazníku položena, zkoumá, zda jsou zaměstnanci dostatečně 

informování o možnostech vzdělávání. Výsledky jsou shrnuty na grafu níže a zobrazují, 

že 64 % dotazovaných zaměstnanců označilo možnost spíše ne nebo ne, čímž vyjadřují, 

že o nabízeném vzdělávání nemají téměř žádné informace. Možnosti ano nebo spíše ano 

označilo dohromady 31 % respondentů a 5 % se přiklonilo k možnosti nevím, což také 

s ohledem na informovanost není pozitivní. 

Více jak polovina dotazovaných zaměstnanců tedy není dostatečně informována 

o možnostech vzdělávání ve společnosti, což je velkým problémem. Jelikož i přesto, že je 

systém vzdělávání ve společnosti určitým způsobem nastaven, zaměstnanci o něm nemají 

dostatek informací a například ani nevědí, že se vzdělávacích aktivit mohou zúčastnit. 

Je tedy potřeba zefektivnit informační tok ve společnosti a všechny zaměstnance 

o možnostech vzdělávání pravidelně, a hlavně dostatečně informovat. 

 

Graf 8: Dotazník – Informace o možnostech vzdělávání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na následujícím grafu jsou uvedené i výsledky porovnání mezi výdejními místy v Praze 

a ostatními výdejními místy v republice. Stejně jako u předchozí otázky, rozdíly 

v názorech dotazovaných zaměstnanců nejsou nijak zásadní a dle středních hodnot se obě 

skupiny přiklánění k spíše nedostatku informací o možnostech vzdělávání. 
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Graf 9: Porovnání názorů – Informace o možnostech vzdělávání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

8. Je dle Vašeho názoru na Vašem výdejním místě realizováno vzdělávání? 

Osmá otázka se zabývá tím, zda je vzdělávání realizováno i v rámci výdejního místa. 

Jak je možné vidět na následujícím grafu, opět převládá možnost spíše ne. Dohromady 

58 % respondentů si myslím, že vzdělávání na výdejním místě není realizováno, opačný 

pohled má dohromady 35 % z dotazovaných, podle kterých se vzdělávání na výdejním 

místě uskutečňuje. Možnost nevím označilo 7 % respondentů. 

I když nadpoloviční většina dotazovaných zaměstnanců si myslí, že na výdejním místě 

vzdělávání realizováno není, stále poměrně velká část zaměstnanců má odlišný názor. 

Nabízí se tedy otázka, zda se všechna výdejní místa řídí stejnými postupy v rámci 

vzdělávání, a zda pro všechny zaměstnance výdejních míst platí stejné možnosti.  

Jelikož u předchozí otázky byla zjištěna nedostatečná informovanost zaměstnanců, rozdíl 

může být způsobem právě i nedostatkem informací. Dalším důvodem, proč tento rozdíl 

vznikl, může být skutečnost, že ne všichni zaměstnanci do vzdělávání zahrnují 

i pravidelné doškolování a berou v potaz pouze vzdělávací kurzy nad rámec požadavků 

daného pracovního místa, které skutečně na výdejním místě příliš realizována nejsou. 
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Graf 10: Dotazník – Vzdělávání na výdejních místech (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dle grafu níže je i nadále možné vidět, že umístění výdejního místa nijak neovlivňuje 

názory dotazovaných zaměstnanců. Rozdíly v názorech na otázku ohledně vzdělávání 

na konkrétním výdejním místě nejsou nijak výrazné a obě skupiny se přiklánějí 

k možnosti, že vzdělávání spíše realizováno není. 

 

Graf 11: Porovnání názorů – Vzdělávání na výdejních místech (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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9. Jste spokojen/a se vzděláváním, které Vám společnost zajišťuje? 

Devátá otázka provedeného dotazníkového šetření je zaměřena na celkovou spokojenost 

zaměstnanců výdejních míst s poskytovaným vzděláváním. Celkem 32 % dotazovaných 

uvedlo možnosti ano nebo spíše ano a s poskytovaným vzděláváním jsou tudíž spokojeni. 

Ovšem i u této otázky opět převládají negativní odpovědi, kdy dohromady 44 % 

zaměstnanců označilo možnosti spíše ne nebo ne, a dokonce až 24 % respondentů uvedlo 

možnost nevím, což také není dobré. Výsledky jsou zobrazeny na grafu níže. 

Kromě zobrazených možností měli dotazovaní zaměstnanci u této otázky příležitost 

vyjádřit jejich spokojenost i slovně, přesněji přiblížit proč nejsou se vzděláváním 

spokojeni. Tuto možnost využilo pouze pár dotazovaných, ovšem odpovědi se opakovaly. 

Nejčastější odpovědí bylo, že společnost žádné vzdělávání neposkytuje, respektive, 

že zaměstnanci o žádných možnostech vzdělávání nevědí. Objevily se i odpovědi ohledně 

toho, že vzdělávací semináře probíhají pouze v Praze a zaměstnanci mimo Prahu proto 

nemají moc šancí se dále vzdělávat.  

Jelikož možnost dalšího vzdělávání ve společnosti ovlivňuje celkovou spokojenost 

zaměstnanců, je potřeba se zaměřit na výše uvedené názory dotazovaných zaměstnanců 

a problémy se pokusit vyřešit, ať už zvýšením informovanosti zaměstnanců, rozšířením 

vzdělávacích kurzů nebo uspořádáním školení i v jednotlivých regionech republiky. 

 

Graf 12: Dotazník – Spokojenost se vzděláváním (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Jak je možné vidět na následujícím grafu, umístění výdejních míst na spokojenost 

zaměstnanců se vzděláváním žádný vliv nemá. I přesto, že pro zaměstnance v Praze jsou 

vzdělávací kurzy dostupnější, mezi názory dotazovaných zaměstnanců není žádný rozdíl 

a hodnoty jsou totožné. Takže i když někteří zaměstnanci uvedli za důvod nespokojenosti 

špatnou dostupnost vzdělávacích aktivit, nebude to nejspíše hlavním problémem. 

 

Graf 13: Porovnání názorů – Spokojenost se vzděláváním (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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vzdělávání je. Možností, jak tento názor zaměstnanců změnit, je tedy větší informovanost 
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Graf 14: Dotazník – Množství nabízených vzdělávacích aktivit (Zdroj: Vlastní zpracování) 

V grafu níže je zobrazeno porovnání názorů na základě umístění výdejního místa. 

Dle výsledku můžeme říci, že názory na množství nabízených vzdělávacích aktivit nejsou 

nijak ovlivněny tím, zda se výdejní místo nachází v Praze nebo ostatních regionech 

republiky, jelikož rozdíly jsou opět minimální. 

 

Graf 15: Porovnání názorů – Množství nabízených vzdělávacích aktivit (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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11. Máte zájem účastnit se vzdělávacích aktivit společnosti? 

Jedenáctá otázka zjišťuje, zda dotazovaní zaměstnanci mají zájem účastnit se 

vzdělávacích aktivit. Výsledky této otázky shrnuje následující graf. Pozitivním 

výsledkem je to, že polovina, přesněji 51 % dotazovaných má zájem účastnit se 

vzdělávacích aktivit. Nezájem o účast na vzdělání vyjádřilo 13 % respondentů, podle 

17 % dotazovaných společnost žádné vzdělávací aktivity nenabízí a 19 % dotazovaných 

zaměstnanců označilo možnost nevím, a tedy si účastí na vzdělávání nejsou jistí. 

Opět je potřeba pozastavit se nad faktem, že dle názoru části dotazovaných zaměstnanců 

společnost žádné vzdělávací aktivity nenabízí. Jak již bylo zmíněno u předešlých otázek, 

tento problém je možné vyřešit větší informovaností zaměstnanců, rozšířením nabídky 

vzdělávání nebo také častějším zařazením vzdělávacích kurzů. Optimistické je ovšem to, 

že většina zaměstnanců má o vzdělávání zájem, a tedy investování do zefektivnění 

systému nebude pro společnost zbytečné. 

 

Graf 16: Dotazník – Zájem o vzdělávací aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf 17: Porovnání názorů – Zájem o vzdělávací aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf 18: Dotazník – Účast na vzdělávání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rozdíly mezi názory dotazovaných zaměstnanců ohledně účasti na vzdělávání jsou opět 

minimální, což je možné vidět na grafu níže. Není tedy rozdíl mezi tím, zda zaměstnanci 

pracují na výdejních místech v Praze či jinde v republice, v obou případech převládá 

možnost, že zaměstnanci do této chvíle žádného vzdělávání nezúčastnili. 

 

Graf 19: Porovnání názorů – Účast na vzdělávání (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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13. Jakou formu vzdělávání preferujete? 

Třináctá otázka se věnuje preferovaným formám vzdělávání. Otázka obsahuje čtyři formy 

vzdělávání – vzdělávání s lektorem, e-learning, skupinové vzdělávání a individuální 

vzdělávání. Dotazovaní zaměstnanci měli u každé z formy možnost určit, jak moc ji 

v rámci vzdělávání preferují. 

Nejvíce preferovaná forma vzdělávání je vzdělávání s lektorem, kterou označilo celkem 

97 % z dotazovaných zaměstnanců, následuje skupinové vzdělávání, kterou preferuje 

dohromady 89 % z dotazovaných. Osobní forma vzdělávaní ve skupině lidí, je tedy dle 

výsledků zobrazených v následujícím grafu pro dotazované zaměstnance nejvíce ideální.  

U možností individuálního vzdělávání a vzdělávání za pomocí počítače mají zaměstnanci 

odlišný názor. Polovina dotazovaných tyto formy preferují, polovina naopak ne. Ovšem 

forma vzdělávání, kterou označilo více jak 49 % respondentů možnostmi nepreferuji 

či velmi nepreferuji, a je tedy nejméně preferovanou, je právě e-learning. Individuální 

a neosobní přístup při vzdělávání tedy zaměstnance tolik neláká. 

 

Graf 20: Dotazník – Formy vzdělávání (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na následujícím grafu jsou uvedené všechny možnosti ohledně forem vzdělávání a také 

rozdíly mezi názory dotazovaných zaměstnanců pracujících v Praze a ostatních 

regionech. Žádná z možností neuvádí příliš velký rozdíl, umístění výdejního místa tedy 

na preferované formy vzdělávání žádný vliv nemá. 

 

Graf 21: Porovnání názorů – Formy vzdělávání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

14. Jakou z možností umístění vzdělávacích aktivit preferujete? 
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Vzdělávání mimo prostory společnosti a vzdělávání za pomocí počítače, tedy e-learning, 

byly u zaměstnanců nerozhodné a výsledky jsou půl na půl. Nejméně preferovanou 

volbou je ovšem, dle 48 % dotazovaných, právě e-learning. Zaměstnanci tedy i dle 

výsledků předchozí otázky dávají přednost osobnímu kontaktu a vzdělávání na počítači 

příliš nevítají. 

 

Graf 22: Dotazník – Možnosti umístění vzdělávacích aktivit (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na grafu níže jsou uvedené možnosti ohledně umístění vzdělávacích aktivit a také rozdíly 

mezi názory dotazovaných zaměstnanců pracujících v Praze a mimo ni. Jediný větší 

rozdíl můžeme vidět u možnosti výdejní místo. Rozdíl nás informuje o tom, 

že zaměstnanci, kteří pracují mimo Prahu, více preferují umístění vzdělávání na svém 

výdejním místě než zaměstnanci, kteří pracují přímo v Praze, což není příliš překvapivým 
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Umístění vzdělávacích aktivit by se tedy mělo upravit, aby vzdělávání bylo dostupné 
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Graf 23: Porovnání názorů – Možnosti umístění vzdělávacích aktivit (Zdroj: Vlastní zpracování) 

15. Jak důležité je dle Vaše názoru další vzdělávání na Vaší pracovní pozici? 

Patnáctá otázka zkoumá důležitost dalšího vzdělávání na pracovní pozici dotazovaných 

zaměstnanců, tedy na výdejním místě. Jak je možné vidět na grafu níže, nadpoloviční 

většina dotazovaných, přesněji 61 % z nich, si myslí, že další vzdělávání na výdejním 

místě je důležité a 19 % vzdělávání dokonce vnímá jako velmi důležité. Naopak 13 % 

respondentů se přiklání k názoru, že další vzdělávání k výkonu práce na výdejním místě 

důležité není a 7 % z dotazovaných uvedlo možnost nevím. 

Jelikož je dle 80 % dotazovaných zaměstnanců výdejních míst vzdělávání pro jejich 

pracovní pozici důležité, je potřeba systém vzdělávání upravit tak, aby se zaměstnancům 

dostalo potřebného a kvalitního vzdělávání. Jak již bylo několikrát zmíněno, 

ve společnosti je zavedeno kvalitní zaškolování i pravidelné doškolování zaměstnanců 

výdejních míst ohledně znalostí, které jsou důležité pro výkon práce na výdejní místě. 

Je ovšem důležité k těmto formám školení přidat i kvalitní a pravidelné vzdělávací kurzy 

ohledně různých odborných dovedností. 
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Graf 24: Dotazník – Důležitost vzdělávání na výdejním místě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Důležitost vzdělávání na výdejním místě zobrazuje i následující graf, ten udává rozdíl 

mezi názory dotazovaných zaměstnanců v závislosti na umístění výdejního místa. 

Uvedený rozdíl udává, že zaměstnanci pracující v Praze si nemyslí, že vzdělávání 

na jejich pracovní pozici je tak důležité jako zaměstnanci pracující mimo Prahu. Rozdíl 

je větší, ovšem není nijak výrazný, dané střední hodnoty potvrzují, že v obou případech 

považují zaměstnanci vzdělávání za důležité. 

 

Graf 25: Porovnání názorů – Důležitost vzdělávání na výdejním místě (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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16. Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti potřebujete dle Vašeho názoru prohloubit v 

rámci výkonu práce na výdejním místě? 

Šestnáctá otázka má za cíl zjistit, jaké znalosti, dovednosti a schopnosti potřebují 

zaměstnanci výdejních míst prohloubit. Na výběr byly komunikační dovednosti, prodejní 

dovednosti, odborné znalosti nutné k výkonu práce, jazykové znalosti a IT dovednosti, 

u kterých měli respondenti určit, jak moc je k výkonu práce potřebují. 

Dle následujícího grafu, nejvíce prohloubit potřebují dotazovaní zaměstnanci prodejní 

a komunikační dovednosti. Prodejní dovednosti za nejvíce či hodně potřebné označilo 

64 % z dotazovaných, komunikační dovednosti poté necelých 60 % zaměstnanců. Jelikož 

práce na výdejním místě je především o komunikaci se zákazníkem a prodejem 

nabízeného zboží, nejsou tyto výsledky nijak překvapivé.  

Jazykové a odborné dovednosti vnímají zaměstnanci rozlišně, polovina má za to, že jsou 

k práci potřebné a je třeba je prohloubit, druhá polovina, že nikoliv. V tomto případě jde 

nejspíše o individuální preference jednotlivců. Jako málo potřebné označilo 57 % 

z dotazovaných IT dovednosti, které pro zaměstnance výdejních míst nejspíše 

tak potřebné nejsou, ovšem i zde rozdíl není velký. 

 

Graf 26: Dotazník – Znalosti, dovednosti a schopnosti k prohloubení (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Dle grafu níže můžeme posoudit, zda se nějakým způsobem liší názory na prohloubení 

znalostí mezi dotazovanými zaměstnanci pracujících v Praze nebo ostatních regionech 

republiky. Jak je možné vidět, mezi výsledky příliš velké rozdíly nejsou, jediný větší 

rozdíl je u IT dovedností. Ty by zaměstnanci mimo Prahu potřebovali dle výsledků 

prohloubit více než zaměstnanci v Praze. Rozdíl ovšem není markantní a pravděpodobně 

není způsoben z důvodu jiného umístění výdejního místa. 

 

Graf 27: Porovnání názorů – Znalosti, dovednosti a schopnosti k prohloubení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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se často při nákupu oblečení ptají právě na materiály, jak se chovají, jak se o ně starat 

apod., dá se tedy předpokládat, že právě z tohoto důvodu jsou pro dotazované 

zaměstnance tyto znalosti důležité. Téměř 70 % dotazovaných potřebuje prohloubit také 

znalosti o prodávaných módních značkách a 57 % respondentů považuje za důležité 

i prohloubení znalostí ohledně velikostních řad. Při školení zaměstnanců výdejních míst 

je tedy potřeba se nejvíce zaměřit na tyto tři skupiny znalostí. 

Naopak, více jak 50 % dotazovaných zaměstnanců uvedlo, že nepotřebují prohloubit 

znalosti ohledně posledních módních trendů nebo ladění barev a barevných stylizací. 

Názory zaměstnanců na prohloubení těchto dvou skupin, i spolu se znalostmi ohledně 

oblékání různých typů postav, jsou ovšem odlišné.  

 

Graf 28: Dotazník – Odborné znalosti k prohloubení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Následující graf zobrazuje odlišnosti v názorech dotazovaných zaměstnanců ohledně 
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Graf 29: Porovnání názorů – Odborné znalosti k prohloubení (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf 30: Dotazník – Důležitost odborných znalostí (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.4 Pozitiva a negativa zaměřená na systém vzdělávání  

Na základě provedené analýzy systému vzdělávání a také vyhodnoceném dotazníkovém 

šetření, jsou níže uvedeny silné a slabé stránky zaměřené na současný systému vzdělávání 

zaměstnanců výdejních míst společnosti ZOOT a.s. 

2.4.1 Pozitiva systému vzdělávání zaměstnanců výdejních míst 

První podkapitola se věnuje silným stránkám. Mezi silné stránky systému vzdělávaní 

zaměstnanců výdejních míst tedy patří následující skutečnosti. 

 Snaha společnosti podílet se na dalším vzdělávání zaměstnanců – i když 

systém vzdělávání není v současné době dokonalý, společnost tím, že na podzim 

minulého roku spustila pilotní verzi vzdělávací platformy, dává najevo, že se 

o další vzdělávání svých zaměstnanců zajímá. HR oddělení stále pracuje 

na zjišťování nedostatků vzdělávacího programu, jeho zlepšování a také 

dostupnosti pro všechny zaměstnance společnosti. 

 Propracované zaškolování zaměstnanců výdejních míst – zaškolování nových 

zaměstnanců výdejních míst, včetně školení ze zákona, má společnost dobře 

propracované. Vedoucí zaměstnanci mají sepsané plány a postupy, jak při školení 

postupovat, a tedy všechna výdejní místa se řídí stejnými pravidly. Systém tak 

podporuje rychlé zaškolení nového zaměstnance a jeho rychlou adaptaci. 

 Průběžné doškolování zaměstnanců výdejních míst – kromě propracovaného 

zaškolení, jsou zaměstnanci výdejních míst i průběžně proškolování. Kdykoliv se 

realizuje nějaká změna, která se týká požadavků pracovního místa, jsou 

zaměstnanci proškoleni o všech potřebných informacích. Zaměstnanci také 

dostanou dokumenty, které si mohou projít a případně sami dostudovat. 

 Zájem zaměstnanců výdejních míst o vzdělávání – na základě provedeného 

dotazníkové šetření, které obsahovalo otázku, zda zaměstnanci mají zájem 

o vzdělávání, vyšlo najevo, že nadpoloviční většina dotazovaných zaměstnanců 

výdejních míst má zájem se dále vzdělávat. Investování do zlepšení vzdělávacího 

systému se tak společnosti jistě vyplatí. 



74 

 Využívání interních lektorů a školitelů – společnost se při realizaci 

vzdělávacích aktivit snaží využívat interních školitelů. Pokud se jedná o klasická 

školení v rámci výdejního místa, školení ve většině případů vedou vedoucí 

zaměstnanci nebo manažeři výdejních míst. Společnost ovšem zařazuje interní 

lektory z řad zaměstnanců i v rámci dalších vzdělávacích kurzů.  

 Interní nábor zaměstnanců společnosti podporující vzdělávání – jelikož 

ve společnosti funguje interní nábor zaměstnanců, jsou zaměstnanci výdejních 

míst určitým způsobem motivování k tomu, aby se vzdělávali nad rámec 

požadavků jejich pracovního místa. 

2.4.2 Negativa systému vzdělávání zaměstnanců výdejních míst 

Druhá podkapitola se naopak zabývá slabými stránkami systému vzdělávání zaměstnanců 

výdejních míst. Mezi slabé stránky můžeme zařadit níže uvedené body. 

 Nedostatečná informovanost zaměstnanců výdejních míst ohledně možného 

vzdělávání – z dotazníkového šetření vyplynulo, že nedostatečná informovanost 

zaměstnanců výdejních míst ohledně dalšího vzdělávání je velkým problémem. 

Zaměstnanci nemají o vzdělávací platformě potřebné informace a kolikrát ani 

nevědí, že se vzdělávacích aktivit mohou zúčastnit, což pak má za důsledek jejich 

nespokojenost s celkovým vzděláváním ve společnosti.  

 Nedostačující množství vzdělávacích aktivit – více jak polovina dotazovaných 

zaměstnanců výdejních míst označila v dotazníkovém šetření množství 

vzdělávacích aktivit za nedostačující. HR oddělení mělo při spuštění vzdělávací 

platformy za cíl realizovat každý měsíc kurzy ze všech nabízených oblastí. Tento 

cíl se však bohužel nedaří úplně plnit a proběhlých kurzů není zdaleka tolik, 

kolik jich nejspíše bylo původně plánováno. 

 Nedostačující množství odborných školení – zaměstnanci v dotazníkovém 

šetření uváděli, že by potřebovali prohloubit komunikační a prodejní dovednosti 

a také odborná školení týkající se módy. Jedná se o kurzy, které jsou pro práci 

na výdejním místě důležité a měli by se jich zúčastnit všichni zaměstnanci 

výdejních míst. Proto by bylo dobré tyto odborná školení pravidelně zařazovat, 
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bohužel tomu tak není. Jelikož zaměstnanci výdejních míst jsou zákazníkům 

nejblíže, a hrají velmi důležitou roli v jejich spokojenosti s nákupem, je potřeba, 

aby věděli, jak se zákazníky správně komunikovat, aby jim při nákupu uměli 

poradit, a aby měli odborné znalosti ohledně zboží, které prodávají. 

 Absence e-learningových kurzů – společnost e-learningové kurzy využívá 

k zákonným školením, ale to pouze v případech, kdy není možné, aby školení 

provedl vedoucí pracovník. E-learningové kurzy jinak ve společnosti chybí. Tento 

typ vzdělávání by ovšem mohl zlepšit dostupnost vzdělávacích kurzů pro všechny 

zaměstnance výdejních míst, jelikož by za vzděláváním nemuseli cestovat.  

 Umístění a dostupnost vzdělávacích kurzů – v práci bylo již několikrát řešeno, 

že vzdělávací kurzy probíhají převážně v Praze a pro zaměstnance výdejních míst, 

kteří pracují mimo Prahu, proto nejsou příliš dostupné. Omezená je i kapacita 

vzdělávacích kurzů a ve většině případů se kurzy již neopakují. Pro zaměstnance 

výdejních míst tedy není jednoduché se kurzů zúčastnit. 

 Nedostatečně propracované plánování vzdělávacích kurzů – jak již bylo 

zmíněno, HR oddělení se bohužel nedaří realizovat tolik kurzů, jak si na začátku 

plánovali. Je možné, že za tento problém může nedostatečně propracované 

plánování a jelikož se jedná o důležitou fázi vzdělávacího systému, je potřeba 

proces plánování vylepšit. 

 Nedostatečně propracované hodnocení vzdělání – zpětné hodnocení 

vzdělávacích kurzů od zaměstnanců v současné době probíhá na základě 

hodnotících dotazníků ihned po skončení kurzu, kdy se zjišťuje, zda očekávání 

zaměstnanců byla splněna. Vzdělání by se ovšem mělo hodnotit i po delší době 

od skončení kurzu nebo školení, jelikož skutečný přínos vzdělání se dá zjistit až 

s větším odstupem. Zpětné hodnocení by se také mělo více zaměřit na odborná 

školení zaměstnanců výdejních míst. 



76 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Třetí část diplomové práce je zaměřena na vlastní návrhy řešení zjištěných problémů 

v systému vzdělávání zaměstnanců výdejních míst společnosti ZOOT a.s. Tato kapitola 

je vypracována na základě informací zjištěných z analýzy současného stavu systému 

vzdělávání a převážně z výsledků dotazníkového šetření. V závěru kapitoly je uveden 

také časový harmonogram navržených změn a celkové přínosy a náklady, které by 

společnosti v případě zavedení navržených doporučení vznikly. 

Mezi hlavní nedostatky systému vzdělávání zaměstnanců výdejních míst, na které je 

potřeba se zaměřit nejvíce patří: 

 nedostatečná informovanost zaměstnanců výdejních míst ohledně vzdělávání, 

 nedostačující množství vzdělávacích aktivit, 

 nevyhovující umístění a špatná dostupnost vzdělávacích kurzů, 

 nedostatečně propracované plánování vzdělávání, 

 nedostatečně propracované hodnocení vzdělávání. 

Na základě těchto nedostatků jsou níže navržené změny a doporučení, která by měla vést 

ke zlepšení systému, ke zvýšení jeho efektivity a také ke zvýšení spokojenosti a motivace 

zaměstnanců výdejních míst společnosti. 

3.1 Proškolení zaměstnanců o možnostech dalšího vzdělávání 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že nedostatečná informovanost zaměstnanců 

výdejních míst ohledně možnostech dalšího vzdělávání je velkým problémem. Celkem 

64 % z dotazovaných zaměstnanců uvedlo, že nemají ohledně vzdělávání dostatek 

informací. Tato skutečnost pak může mít za následek i celkovou nespokojenost 

zaměstnanců se vzděláváním ve společnosti, jelikož si zaměstnanci často myslí, 

že společnost žádné vzdělávání neposkytuje.  

Návrhem, který by měl vést k odstranění tohoto nedostatku, je tedy detailní 

proškolení zaměstnanců výdejních míst o všech dostupných možnostech vzdělávání.  
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Školení by mělo obsahovat informace ohledně celého systému vzdělávání, a to již 

od momentu nástupu na výdejní místo. Zaměstnanci si totiž často neuvědomují, 

že do vzdělávání jsou zahrnuta i prvotní školení a také průběžná doškolování. 

Zaměstnanci by měli být informování i o tom, kde najdou informace ohledně vzdělávání, 

kam chodí nabídky vzdělávacích kurzů, jak se na vzdělávací kurzy přihlásit apod. 

Školení by prováděli vedoucí zaměstnanci jednotlivých výdejních míst vždy pro svůj 

pracovní tým, a to formou přednášek nebo pracovních porad. Jelikož se na každém 

výdejním místě každý měsíc konají meetingy, které jsou pro zaměstnance povinné, 

je ideální veškeré informace zaměstnancům předat právě v rámci těchto setkání. 

Aby vedoucí zaměstnanci měli dostatek informací a věděli přesně o čem zaměstnance 

informovat, byli by o možnostech vzdělávání proškoleni od svých nadřízených, 

tedy od oblastních manažerů výdejních míst. 

Jako podklady pro školení by mohly sloužit dokumenty, které by sepsalo HR oddělení 

spolu s oblastními manažery, a které by obsahovaly veškeré důležité informace ohledně 

vzdělávání zaměstnanců výdejních míst. Jelikož společnost nemá žádné vnitřní směrnice, 

které by se týkaly vzdělávání, systém vzdělávání zaměstnanců výdejních míst by tak 

alespoň získal jednotnou formu a byl více přehledný pro všechny účastníky. Vedoucí 

výdejních míst by tyto dokumenty vytiskli a uložili na výdejním místě tak, aby byly 

přístupné všem zaměstnancům. Vhodné by také bylo vytvořit rubriku vzdělávání 

v některém informačním systému a uvádět veškeré informace zde. 

Přínosem proškolení zaměstnanců výdejních míst o všech dostupných možnostech 

vzdělávání, je tedy především zvýšení jejich informovanosti. Zaměstnanci budou vědět, 

jaké mají možnosti ohledně vzdělávání, kde hledat potřebné informace a nebude 

tak docházet k případným nejasnostem. 

Proškolení zaměstnanců výdejních míst ohledně jejich možnostech vzdělávání, 

by samozřejmě společnosti přineslo i určité náklady. Kromě administrativních nákladů, 

a také vynaloženého času na přípravu potřebných podkladů, by se jednalo převážně 

o mzdy zaměstnanců. Školení by probíhala na výdejních místech v rámci meetingů, 

za přítomnosti vedoucích zaměstnanců, což tedy znamená, že společnost by kromě mezd, 

žádné další náklady, například na prostory nebo externího školitele, vkládat nemusela.  
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Pokud se zaměříme na vynaložený čas, na přípravě podkladů pro školení by se podílela 

HR referentka, která má na starost vzdělávání zaměstnanců, spolu s oblastními manažery 

výdejních míst, přičemž sepsání dokumentu by zabralo zhruba 5 hodin. Samotné 

proškolení vedoucích zaměstnanců a poté i zaměstnanců výdejních míst, by časově 

i s možnými dotazy mohlo zabrat zhruba 1,5 hodiny na jedno školení.  

Proto, aby náklady společnosti byly přesnější, je při výpočtu nákladů počítáno 

s hodinovou mzdou navýšenou o zdravotní a sociální pojištění, které za zaměstnance 

odvádí zaměstnavatel. Orientační vyčíslení nákladů je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka 1: Orientační vyčíslení nákladů na proškolení zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  
Hodinová mzda 

navýšená o pojistné 

Počet 

zaměstnanců 

Počet 

hodin 
Celkové náklady 

Administrativní 

náklady 
- - - 2 000 Kč 

HR referentka 268 Kč 1 5 1 340 Kč 

Oblastní manažeři 241 Kč 3 6,5 4 700 Kč 

Vedoucí zaměstnanci 188 Kč 27 3 15 228 Kč 

Zaměstnanci  

výdejních míst 
141 Kč 400 1,5 84 600 Kč 

 107 868 Kč 

3.2 Rozšíření nabídky vzdělávání o odborné kurzy 

Společnost v současné době kromě klasických školení, která jsou zaměřena na plnění 

požadavků pracovního místa, nabízí svým zaměstnanců vzdělávání v šesti různých 

oblastech. Oblasti vzdělávání jsou ovšem vytvořené tak, aby vyhovovaly potřebám, 

co nejvíce zaměstnanců společnosti ZOOT a.s. Vzdělávací kurzy jsou tedy zaměřené 

spíše na obecná témata. Pokud se ovšem zaměříme na vzdělávání zaměstnanců výdejních 

míst, v systému vzdělávání zcela chybí pravidelná školení na odborná témata, 

která se týkají práce na výdejním místě. 

Dalším návrhem této diplomové práce tedy je rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit 

o odborné kurzy. Zaměstnanci výdejních míst mají k zákazníkům společnosti nejblíže, 

proto je důležité, aby měli ohledně odborných témat dostatečné znalosti. 
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V rámci dotazníkového šetření byli zaměstnanci dotazováni, jaké znalosti, dovednosti 

a schopnosti by potřebovali prohloubit v rámci výkonu práce na výdejním místě. 

Zaměstnanci nejvíce označovali prodejní a komunikační dovednosti, co se týče módní 

sféry, tak nejvíce potřebné jsou znalosti ohledně materiálů prodávaného oblečení, znalosti 

o prodávaných módních značkách a znalosti ohledně velikostních řad. Na základě těchto 

výsledků jsou tedy navrhnuté kurzy, které by bylo dobré do vzdělávání zaměstnanců 

výdejních míst pravidelně zařazovat.  

Společnost má při organizaci odborného vzdělání několik možností, jak vzdělávací kurzy 

realizovat. Jedná se o následující možnosti: 

 uspořádaní kurzů externí vzdělávací agenturou, 

 najmutí externích lektorů zaměřených na dané odborné oblasti, 

 vyškolení vlastních interních lektorů. 

Každá možnost má svá pozitiva i negativa, proto je těžké určit, co je pro společnost 

nejvýhodnější. Z tohoto důvodu jsou u každé oblasti dovedností rozepsány všechny 

možnosti a zaleží pouze na společnosti, pro jakou volbu se rozhodne. 

3.2.1 Prodejní dovednosti 

Prodejní dovednosti označili zaměstnanci v dotazníkovém šetření za nejvíce potřebné. 

Kromě objednávek, které si zákazníci na výdejní místa nechávají zasílat, mají zákazníci 

možnost si koupit i zboží, které je na výdejně vystavené a určené k prodeji. Prodejní 

dovednosti jsou tedy pro zaměstnance výdejních míst, a zároveň i samotnou společnost, 

velmi důležité, jelikož mohou značně přispět ke zvýšení objemu prodeje. 

Níže jsou uvedeny dvě společnosti, které poskytují vzdělávací kurzy na podporu 

prodejních a obchodních dovedností. Obě dvě kromě uvedených kurzů nabízejí také 

firemní vzdělávání na míru. Pokud tedy společnosti ZOOT a.s. uvedené kurzy 

nebo termíny nebudou vyhovovat, může využít této možnosti a nechat si od společností 

sestavit vzdělávací program, který bude zaměstnancům plně vyhovovat. 
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 POSITIVE s.r.o. 

Název kurzu: Prodejní dovednosti I – kurz je určený pro všechny, kteří prodávají 

výrobky či služby zákazníkům a jeho cílem je pomoci všem účastníkům získat 

dovednosti a znalosti pro profesionální a efektivní prodej (19). 

 TOP VISION 

Název kurzu: Vydělávejte na doplňkovém prodeji – cílem kurzu je proškolení 

účastníků ohledně toho, jak zvednout počet položek, který si zákazník koupí. 

Kurz je určen všem prodejcům, kteří mohou k hlavnímu produktu nabídnout 

různé doplňky a příslušenství (20). 

V následující tabulce jsou zobrazeny důležité informace ohledně popsaných vzdělávacích 

kurzů. Každý kurz je jiný, a to ať délkou trvání, místem konání nebo cenou. Proto se nedá 

jednoznačně určit, která možnost je pro společnost lepší a při výběru bude záležet 

na momentálních požadavcích. 

Tabulka 2: Kurzy prodejních dovedností (Zdroj: Zpracováno dle 19, 20) 

  
Cena pro jednu 

osobu (bez DPH) 
Délka kurzu Termín kurzu 

Místo 

konání 

POSITIVE 7 900 Kč 2 dny (9:00 – 17:00) 28. – 29. 08. 2018 Praha 

TOP VISION 4 990 Kč 1 den (9:00 – 17:00) 05. 06. 2018 Brno 

Kromě služeb, které poskytují výše uvedené vzdělávací společnosti, může společnost 

ZOOT a.s. také najmout pro školení svých zaměstnanců pouze externího školitele. 

Cena lektorství se v této oblasti pohybuje nejčastěji v rozmezí 11 000 Kč – 16 000 Kč 

za jeden den, přičemž společnost si může sama zvolit, kde bude vzdělávání probíhat (21). 

Poslední množností je proškolení vlastního interního lektora. Jelikož se ovšem jedná 

o odborné dovednosti, je potřeba zvážit, zda společnost má takového zaměstnance, 

který je v této oblasti dostatečně vzdělaný, a který dokáže předat informace dalším 

zaměstnancům tak, aby je byli schopni využít v praktické činnosti. 



81 

3.2.2 Komunikační dovednosti 

Komunikace je jednou z nedůležitějších dovedností zaměstnance, který pracuje 

se zákazníky. Jelikož dojem, který si zákazník z první návštěvy výdejního místa odnese, 

se velmi promítne v tom, zda ve společnosti znovu nakoupí, v jeho věrnosti a také 

referencích. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby zaměstnanci výdejních míst uměli 

se zákazníky správně a efektivně komunikovat, a aby vytvářeli pozitivní první dojem. 

Následující dvě společnosti poskytují vzdělávací kurzy, které se zabývají komunikačními 

dovednostmi. Společnosti také nabízejí firemní kurzy ušité na míru dle požadavků 

zaměstnavatele. Pokud tedy společnosti ZOOT a.s. uvedené kurzy nebo termíny nebudou 

vyhovovat, může využít této možnosti a nechat si od společností sestavit vzdělávací 

program, který bude zaměstnancům plně vyhovovat. 

 POSITIVE s.r.o. 

Název kurzu: Efektivní komunikace pro ne manažerské pozice (I) – kurz je určený 

pro všechny zaměstnance na ne manažerských pozicích, kteří se chtějí naučit lépe 

využít svých komunikačních dovedností, zefektivnit tak své pracovní činnosti 

nebo se naučit, jak účinně řešit konflikty (22). 

 POSITIVE s.r.o. 

Název kurzu: Jednání se zákazníkem v obtížných situacích (II) – kurz zaměstnance 

naučí, jak zvládat obtížné situace v komunikaci, jak správně jednat s rozčilenými 

zákazníky, jak vyřídit oprávněné i neoprávněné reklamace nebo jak sdělovat 

nepříjemné informace (23). 

 CADET GO 

Název kurzu: Komunikační dovednosti v praxi – cílem kurzu je naučit účastníky, 

kteří se chtějí naučit lépe komunikovat, jak využívat komunikační nástroje 

v denní praxi, vysvětlit jim, jak vzniká nedorozumění či konflikt mezi lidmi 

a naučit je, jak dosáhnout oboustranně akceptovatelných cílů (24). 

Veškeré důležité údaje o uvedených kurzech jsou shrnuty v tabulce níže. Kurzy jsou opět 

mírně odlišné, a to jak obsahově, tak i cenou či délkou trvání. Záleží tedy na společnosti 

a samotných zaměstnancích, které možnosti by dali případně přednost. 
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Tabulka 3: Kurzy komunikačních dovedností (Zdroj: Zpracováno dle 22, 23, 24) 

  
Cena pro jednu 

osobu (bez DPH) 
Délka kurzu Termín kurzu 

Místo 

konání 

POSITIVE (I) 7 900 Kč 2 dny (9:00 – 17:00) 17. – 18. 07. 2018 Praha 

POSITIVE (II) 4 100 Kč 1 den (9:00 – 17:00) 04. 06. 2018 Praha 

CADET GO 3 490 Kč 1 den (9:00 – 16:30) 02. 10. 2018 Praha 

I u komunikačních dovedností má společnost ZOOT a.s. možnost najmout si externího 

lektora, který zaměstnance zaškolí na dané téma, a to i ve vybraných prostorách 

společnosti. Cena lektorství se v oblasti komunikačních dovedností pohybuje opět 

v rozmezí 11 000 Kč – 16 000 Kč za jeden den, přičemž závisí na délce praxe a přesném 

tématu školení (25). 

Kromě externích společností a lektorů, má společnost samozřejmě možnost vyškolit si 

interního lektora, který své znalosti a dovednosti ohledně správné komunikace 

se zákazníky předá dalším zaměstnancům. Opět je ovšem potřeba zvážit, zda společnost 

má zaměstnance, který je v této oblasti dostatečně vzdělaný, a který skutečně pomůže 

zaměstnancům výdejních míst se zlepšením jejich komunikačních dovedností. 

3.2.3 Odborné znalosti zaměřené na módní sféru 

Jelikož společnost ZOOT a.s. provozuje internetový obchod s módou, jsou znalosti 

ohledně módní sféry, další velmi důležitou složkou ve znalostech zaměstnanců výdejních 

míst. Zákazníci se kolikrát doptávají na informace ohledně zboží, které si kupují, a velmi 

často jsou tyto informace pro ně při nákupu rozhodující. Pokud zaměstnanci dokáží 

reagovat na otázky ohledně prodávaného zboží, na zákazníka to zajisté udělá dojem. 

Níže jsou uvedeny dvě instituce, které se zabývá módou a pořádají kurzy a workshopy 

zaměřené na módní tématiku. První kurz je spíše obecný a věnuje celkovému stylingu, 

druhý kurz je již více zaměřen přímo na požadavky zaměstnanců výdejních míst. 
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 Škola stylu BACKSTAGE 

Název kurzu: Kurz stylingu – intenzivní kurz trvá 80 vyučujících hodin, během 

kterých se účastníci naučí vše, co by potřebovali jako stylisti v módním časopise, 

osobní nákupčí, PR manažéři módních značek nebo prostě, aby se vyznali 

ve svém vlastním stylu (26). 

 ITM – Institut módní tvorby 

Název kurzu: Seminář: Nauka o materiálech – Seminář je zaměřený na oblast 

materiálů a je určen pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o jejich původu, 

složení a použití pro oděvní účely. Jedná se o teoretickou přednášku doplněnou 

o praktické ukázky vzorků (27). 

Níže zobrazená tabulka obsahuje důležité údaje o výše uvedených kurzech. Kurzy jsou 

zcela odlišné a zaměřené na jiné módní problematiky. Proto informace nelze porovnávat 

mezi sebou a záleží na společnosti, zda jí bude některý z kurzů sympatický. Ovšem 

zaměstnanci v dotazníkovém šetření označovali jako nejvíce potřebné znalosti právě 

znalosti ohledně materiálů, proto bych společnosti doporučovala právě tento kurz. 

Tabulka 4: Kurzy z módní sféry (Zdroj: Zpracováno dle 26, 27) 

  
Cena pro jednu 

osobu (bez DPH) 
Délka kurzu Termín kurzu 

Místo 

konání 

ŠKOLA STYLU 19 990 Kč 
10 dní 

(11:00 – 19:00) 
10. – 21. 09. 2018 Praha 

IMT 890 Kč 
1 den  

(14:00 – 17:00) 
21. 06. 2018 Praha 

Společnost by si také kromě módních kurzů mohla najmout stylistu, který by o módních 

tématech ve společnosti nebo na výdejních místech uspořádal přednášky či workshopy 

na potřebná témata. Příkladem může být vizážistka a stylistka Petra Šestáková, 

která pořádá přednášky o stylu určené právě pro zaměstnance, které zajímají módní 

témata. Přednáška je určena pro skupinky zhruba 20 zaměstnanců, což je právě ideální 

pro jednotlivá výdejní místa. Doba trvání přednášky je zhruba dvě hodiny a cena 

se pohybuje kolem 7 000 Kč (28). 



84 

V tomto případě je ovšem pro společnost ZOOT a.s. nejvýhodnější možností zvolit 

interního školitele. Společnost zaměstnává módní stylistky, které se v této oblasti 

pohybují a mají tedy dostatečné znalosti a přehled. Společnost by tedy mohla uspořádat 

několik workshopů a kurzů na témata ohledně materiálů, prodávaných módních značek 

nebo velikostních řad, což jsou odborné znalosti, které by zaměstnanci výdejních míst 

potřebovali nejvíce prohloubit.  

Pokud by společnost u některé oblasti vzdělání zvolila právě možnost interního školitele, 

nebylo by na škodu, aby se vybraný zaměstnanec zúčastnil kurzu podporující lektorské 

dovednosti. Níže jsou uvedené příklady dvou společností, které poskytují právě kurzy 

zaměřené na podporu těchto dovedností. 

 PEFEK Training & Consulting s.r.o. 

Název kurzu: Lektorské dovednosti – cílem kurzu je naučit účastníky, jak předávat 

a zprostředkovat znalosti druhým ve formě, která je srozumitelná a účinná, 

jak efektivně využívat vhodné metody a techniky a jak být efektivní při práci 

se skupinou, a to vše na základě praktického a interaktivního tréninku (29). 

 CADET GO s.r.o. 

Název kurzu: Train the trainer – Lektorské dovednosti – kurz je určený pro interní 

lektory, kteří si chtějí osvojit klíčové dovednosti pro úspěšné vedení tréninků 

a školení a pochopit rozdíly mezi výukou a tréninkem. Kurz je založen 

na interaktivní prezentaci, nácvikách před kamerou a závěrečným rozborem (30). 

V tabulce níže jsou uvedeny důležité údaje od všech výše uvedených společností. Kurzy 

si jsou hodně podobné, výhodnější možností je tedy dle ceny vzdělávací kurz 

od společnosti CADET GO s.r.o. Ovšem záleží zcela na společnosti, kterou variantu 

z uvedených, by v případě zájmu zvolila. 

Tabulka 5: Kurzy lektorských dovedností (Zdroj: Zpracováno dle 29, 30) 

  
Cena pro jednu 

osobu (bez DPH) 
Délka kurzu Termín kurzu 

Místo 

konání 

PEFEK 7 990 Kč 2 dny (9:00 – 17:00) 18. – 19. 06. 2018 Praha 

CADET GO 6 990 Kč 2 dny (9:00 – 16:30) 05. – 06. 06. 2018 Praha 
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3.3 Zlepšení dostupnosti vzdělávacích kurzů 

Z dotazníkového šetření dále vyplynulo, že umístění a dostupnost vzdělávacích kurzů 

jsou jedním z důvodů, proč nejsou zaměstnanci výdejních míst se vzděláváním spokojeni. 

Mimo klasických školení, která se týkají přímo požadavků pracovního místa, 

a která probíhají na jednotlivých výdejních místech, jsou veškeré ostatní vzdělávací kurzy 

realizovány v Praze. Pro zaměstnance pracující mimo Prahu jsou tak tyto vzdělávací 

aktivity méně dostupné. Je tedy třeba zamyslet se nad tím, jak zlepšit dostupnost 

vzdělávání a zajistit tak stejné podmínky pro všechny zaměstnance. 

Návrh, který by měl přinést řešení tohoto problému, je pořádání vzdělávacích kurzů 

na více místech v republice, nebo také rozšíření e-learningových školení. Díky obou 

možnostem budou mít zaměstnanci výdejních míst jednoduší přístup ke vzdělání. 

3.3.1 Realizace vzdělávacích kurzů na více místech 

I když se v Praze nachází značná část zaměstnanců společnosti, plno zaměstnanců pracuje 

i v ostatních regionech republiky. Pořádání a organizace vzdělávacích kurzů by se tedy 

této skutečnosti měla přizpůsobit a začít pořádat kurzy a školení i na jiných místech než 

jenom v Praze. Uspořádání výdejních míst v České republice je uvedeno na obrázku níže. 

 

Obrázek 5: Uspořádání výdejních míst v České republice (Zdroj: Převzato z 31) 
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Pro zaměstnance by bylo nejvíce ideální, aby se vzdělávání konalo, co nejblíže jejich 

městu a nemuseli daleko cestovat. Proto navrhuji pět hlavních měst, kde by se vzdělávací 

kurzy organizovaly – Brno, Ostrava, České Budějovice, Plzeň a Pardubice. Pro začátek 

společnost může začít s realizací kurzů v Brně, jelikož jenom zde se nachází zhruba 

75 zaměstnanců výdejních míst a blízko to mají i zaměstnanci výdejních míst ve Zlíně, 

Olomouci a případně i Ostravě. Poté kurzy rozšiřovat i do dalších měst. Zaměstnanci 

výdejních míst by tak ke vzdělání měli blíže, díky rozšíření by nebyl problém 

s kapacitami a jistě by se díky tomu zvýšila spokojenost se vzděláváním obecně. 

Jelikož společnost využívá interních i externích školitelů, nebyl by v rozšíření 

vzdělávacích kurzů problém ani v lektorech. Ve většině případů se totiž lektor ohledně 

umístění vzdělávací aktivity přizpůsobí požadavkům společnosti. 

V Praze jsou nejčastěji vzdělávací akce pořádané v zasedacích místnostech společnosti, 

jelikož tím společnosti nevznikají náklady navíc. V ostatních regionech by tedy menší 

kurzy mohly být realizovány na jednotlivých výdejních místech, za co by společnost také 

nemusela vynakládat větší náklady, prostor by se akorát uspořádal tak, aby byl dostatečně 

prostorný pro potřeby vzdělávání. Pokud by se jednalo o větší školení, pro více účastníků 

a byly by tedy potřebné větší prostory, v každém městě se dají pronajmout externí školící 

místnosti. Orientační ceny za pronájem konferenčních místností v jednotlivých městech, 

jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 6: Orientační ceny pronájmu externích místností (Zdroj: Zpracováno dle 32, 33, 34, 35, 36) 

 Počet osob  
Cena pronájmu na 8 hodin 

(bez DPH) 

Brno 100 8 000 Kč 

Ostrava 50 4 840 Kč 

České Budějovice 50 2 800 Kč 

Plzeň 50 1 600 Kč 

Pardubice 60 5 200 Kč 

 22 440 Kč 
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3.3.2 Rozšíření e-learningových školení 

I přesto, že zaměstnanci v dotazníkovém šetření často označovali e-learning jako ne příliš 

preferovanou formu vzdělávání, je to způsob, který by mohl pomoci ke zlepšení 

dostupnosti vzdělávacích aktivit. Společnost v současné době e-learning využívá pouze 

ke školení BOZP a PO, ovšem online školení by mohlo probíhat i v jiných oblastech.  

Existuje několik organizací, které společnostem poskytují možnosti e-learningových 

kurzů pro jejich zaměstnance. Jednou z nich je společnost LMC s.r.o., která provozuje 

vzdělávací stránku SEDUO.cz. Společnost ZOOT a.s. by mohla na tomto vzdělávacím 

portálu založit účet, který by byl dostupný všem zaměstnancům společnosti, a umožnit 

jim tak jednoduší přístup ke vzdělávání. Vzdělávací platforma SEDUO obsahuje online 

vzdělávací kurzy v několika oblastech – byznys, design, jazyky, marketing, nástroje 

a kancelářský SW a osobní rozvoj. Záleží ovšem na společnosti, zda svým zaměstnancům 

zpřístupní veškeré nabízené kurzy nebo pouze některé (37). 

Objednávka služeb na portálu SEDUO.cz je možná zpravidla v listinné podobě. 

Zaměstnavatel musí v objednávce uvést požadovanou specifikaci služeb a dobu jejich 

poskytování. Zaměstnavateli poté bude zpřístupněn klientský účet a zároveň bude odeslán 

odkaz na e-mailové adresy jednotlivých zaměstnanců, kteří se poté mohou založit vlastní 

uživatelský účet a využívat dostupných vzdělávacích kurzů (38). 

Vzdělávání je založeno na sledování videí, kterými provázejí nejrůznější odborníci. 

Jelikož se jedná o individuální vzdělávání, zaměstnanci si mohou nastavit vlastní tempo, 

lekce se mohou přeskakovat i studovat opakovaně. Na konci každého kurzu je závěrečný 

test, který prověří nově získané znalosti zaměstnance a ukáže, na co je potřeba se více 

zaměřit. Pokud zaměstnanec kurz úspěšně dokončí, získá certifikát o absolvování (37). 

Přesné náklady na zpřístupnění vzdělávacích kurzů zaměstnancům, se dají vyčíslit 

až po osobní schůzce, jelikož záleží na specifikaci služeb a dalších podmínkách. Základní 

cena pro jednoho zaměstnance na rok je 2 490 Kč a cena je dále upravována dle počtu 

zaměstnanců. Náklady jsou vyčísleny pouze pro zaměstnance výdejních míst, 

tedy pro 400 zaměstnanců. V tabulce níže jsou uvedeny orientační náklady, 

které odpovídají neomezenému přístupu ke všem kurzům na Seduo.cz na rok (39).  
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Tabulka 7: Orientační vyčíslení nákladů za služby SEDUO.cz (Zdroj: Zpracováno dle 39) 

Počet zaměstnanců Cenové zvýhodnění 
Náklad na 

zaměstnance za rok 

Celkové náklady 

za rok (bez DPH) 

250–499 30 % 1 743 Kč 697 200 Kč 

3.4 Návrh na nový plán vzdělávání zaměstnanců 

Dalším velkým problémem, který vyplynul z dotazníkové šetření, bylo nedostatečné 

množství dostupných vzdělávacích aktivit. Společnost v současné době, v rámci 

vzdělávací platformy, nabízí svým zaměstnanců vzdělávání v šesti různých oblastech – 

tvrdé dovednosti, měkké dovednosti, ZOOT moudrost, rozumy odjinud, hobby a jazyky. 

I když je oblastí vzdělávání dostatek, vzdělávací kurzy neprobíhají pravidelně, což je 

nejspíše hlavním důvodem toho, že zaměstnanci označily množství vzdělávacích kurzů 

za nedostačující. 

Důvodem nepravidelných kurzů je špatně nastavené plánování vzdělávacích aktivit. 

Společnost si při spouštění vzdělávací platformy kladla za cíl, realizovat každý měsíc 

kurzy z co nejvíce oblastí, tento cíl se ovšem plnit nedaří. V současné době se vzdělávací 

kurzy plánují maximálně na několik měsíců dopředu a plán vzdělávání nemá jasně danou 

strukturu, což pro efektivní systém vzdělávání není ideální. 

Navrhovanou změnou, která by měla problém nepravidelného vzdělávání vyřešit, 

je vytvoření nového plánu s jasně danou strukturou a zavedení plánování 

na kalendářní rok dopředu. Cílovou skupinou budou v rámci tohoto návrhu 

zaměstnanci výdejních míst společnosti, 

Plánování je důležitou fází celého procesu vzdělávání zaměstnanců, a proto musí mít 

jasně danou strukturu, která se bude dodržovat, aby nedocházelo k nepravidelnosti 

vzdělávacích kurzů. Plán bude sestaven na kalendářní rok dopředu. Odpovědnou osobou 

za sestavení toho plánu je HR referentka, která má na starost vzdělávání zaměstnanců 

ve společnosti. Při sestavování plánu, a převážně vzdělávacích aktivit, jí bude pomáhat 

manažer výdejních mít a také oblastní manažeři. 
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Plánování by mělo probíhat následovně. Na základě identifikace vzdělávacích potřeb 

zaměstnanců výdejních míst, budou sestaveny hlavní a dílčí cíle, kterých má být v rámci 

vzdělávání v následujícím kalendářním roce dosáhnuto. Na základě stanovených cílů se 

poté budou sepisovat oblasti vzdělávání a témata vzdělávacích kurzů, které by měly být 

během následujícího roku realizovány. Důležité je určit přibližné termíny, tedy kdy by 

vzdělávání mělo proběhnout, aby byla zajištěna pravidelnost vzdělávacích kurzů. Dále je 

potřebné rozhodnout, zda vzdělávání bude organizováno externí vzdělávací společností 

nebo zda vzdělávání povede externí či interní lektor a na základě toho určit místo, 

kde bude vzdělání realizováno. Při tomto bodě je důležité myslet na to, aby vzdělávání 

neprobíhalo pouze v Praze, ale aby plán obsahoval více míst v České republice. 

Na závěr plánu je potřeba u každého naplánovaného kurzu vyčíslit přibližné náklady. 

HR oddělení má na realizaci vzdělávání daný rozpočet, který je potřeba při plánování 

dodržet. Případně informovat vedoucí výdejních míst, zda nemají zájem se na některém 

školení podílet a přispět z jejich rozpočtu. 

Nově vytvořený plán vzdělávání by tedy měl obsahovat následující náležitosti: 

 cílovou skupinu zaměstnanců, 

 hlavní a dílčí cíle, kterých má být v rámci vzdělávání dosáhnuto, 

 seznam témat a vzdělávacích kurzů, 

 časový plán, orientační termíny jednotlivých kurzů, 

 umístění vzdělávacích kurzů, 

 seznam lektorů a externích společností, které budou vzdělávání provádět, 

 orientační vyčíslení nákladů na vzdělávání. 

Sestavený plán vzdělávání je nutné dát ke schválení vedoucímu zaměstnanci 

HR oddělení, který ho schválí svým podpisem nebo vrátí k přepracování. Během 

realizace jednotlivých kurzů je poté velmi důležité sestavený plán vzdělávání kontrolovat 

a sledovat, zda plánované údaje odpovídají skutečnosti. Pokud by odchylky byly velké, 

je potřeba plán upravit. 
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Na následujícím obrázku je zobrazen návrh plánu vzdělávání pro zaměstnance výdejních 

míst v grafické podobě. 

 

Obrázek 6: Návrh plánu vzdělávání (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Při zavedení změn v plánování vzdělávání zaměstnanců výdejních míst, vzniknou 

společnosti i jisté náklady. Kromě administrativních nákladů a vynaloženého času, 

se bude jednat převážně o mzdu HR referentky, která má na starost vzdělávání 

zaměstnanců, a která bude plán vzdělávání sestavovat. Dále se bude jednat také o mzdu 

manažera výdejních míst a mzdy oblastních manažerů, kteří se budou podílet na sestavení 

vzdělávacích kurzů pro zaměstnance výdejních míst. 

Proto, aby celkové náklady společnosti byly přesnější, je při výpočtu nákladů počítáno 

s hodinovou sazbou navýšenou o zdravotní a sociální pojištění, které za zaměstnance 

odvádí zaměstnavatel. Orientační vyčíslení nákladů je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka 8: Orientační vyčíslení nákladů na změny v plánování vzdělání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  
Hodinová mzda 

navýšená o pojistné 

Počet 

zaměstnanců 

Počet 

hodin 
Celkové náklady 

Administrativní 

náklady 
- - - 2 000 Kč 

HR referentka 268 Kč 1 20 5 360 Kč 

Manažer  

výdejních míst 
295 Kč 1 10 2 950 Kč 

Oblastní manažeři 241 Kč 3 10 7 230 Kč 

  17 540 Kč 

3.5 Měření efektivity vzdělání s větším časovým odstupem 

Vzdělávání zaměstnanců výdejních míst je v současné době hodnoceno bezprostředně 

po skončení školení či kurzu, což není dostačující. Zda si zaměstnanci ze vzdělání 

skutečně něco odnesli, zda jsou schopni nově získané znalosti správně uplatnit a zda 

vzdělání mělo cílený efekt i pro samotnou společnost, se totiž dá zjistit až po delší době. 

Návrhem, který by měl dopomoci ke zlepšení procesu hodnocení zaměstnanců 

výdejních míst, je zavedení hodnocení vzdělání a měření jeho efektivity s větším 

časovým odstupem. Hodnocení zaměstnanců by tedy probíhalo stejným způsobem, jako 

probíhá doposud, ovšem s rozdílem, že by se na závěr tohoto procesu zařadilo i hodnocení 

po delší době od realizace vzdělávací aktivity. 
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Hodnocení efektivity vzdělání zaměstnanců výdejních míst, by tedy probíhalo 

následovně. Bezprostředně po absolvování vzdělávací aktivity by zaměstnancům byly 

od HR oddělení rozeslány dotazníky s otázkami ohledně zrovna proběhlého školení. 

Zaměstnanci jsou krátce po účasti plní dojmů, a mohou tak vyjádřit svůj názor ohledně 

toho, zda se vzděláním byli spokojeni, a zda byla splněna jejich očekávání. Následně 

by roli hodnotitelů převzali vedoucí zaměstnanci jednotlivých výdejních míst. 

Ti by na základě pozorování či menšího přezkoušení posuzovali, zda zaměstnanci 

skutečně získali potřebné znalosti, dovednosti nebo schopnosti, a zda je dokážou 

i prakticky využít v rámci práce na výdejním místě.  

Ovšem, aby se dalo říci, zda vzdělání bylo pro zaměstnance a společnost efektivním, 

je potřeba se samotným hodnocení počkat i několik měsíců po skončení školení 

či vzdělávacího kurzu. Tedy zhruba po třech měsících by se do hodnocení přidali také 

oblastní manažeři výdejních míst, kteří by za pomocí vedoucích zaměstnanců měřili 

efektivitu, kterou vzdělání zaměstnanci a společnosti přineslo. Jelikož se jedná o oddělení 

výdejních míst, efektivita by se měřila především na základě spokojenosti zákazníků 

nebo objemu prodeje, dle toho, na jakou oblast bylo vzdělání zaměřeno. Výsledky tohoto 

měření by na závěr byly porovnány s hodnotami získanými na začátku vzdělávání. 

Veškeré činnosti ohledně současného systému hodnocení vzdělávání jsou zahrnuty 

v pracovních povinnostech odpovědných zaměstnanců. V případě zavedení hodnocení 

efektivity vzdělání s větším časovým odstupem, přibydou oblastním manažerům 

a vedoucím zaměstnancům povinnosti navíc. Jedná se o sledování cílených hodnot 

před vzděláváním zaměstnance a po vzdělávání, porovnání těchto hodnot a na základě 

výsledků vyhodnocení toho, zda vzdělání bylo pro společnost a zaměstnance přínosné 

a dostatečně efektivní. 

Pokud by se společnost držela tohoto procesu hodnocení, získala by informace ohledně 

toho, jak vzdělávání vnímá samotný zaměstnanec, zda účastníci vzdělání získali potřebné 

znalosti, dovednosti nebo schopnosti, zda se vzdělání dá uplatnit v praktické činnosti 

a také, zda vzdělávání má efektivní účinek na výsledky společnosti. Všechny tyto 

informace jsou pro společnost přínosem při dalším plánování vzdělávacích aktivit a také 

při zlepšování celkového systému vzdělávání. 
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Změny v hodnocení zaměstnanců výdejních míst by jistě přinesly určité administrativní 

náklady. Z důvodu rozšíření pracovních činností a navýšení pracovních povinností 

oblastních manažerů a vedoucích zaměstnanců, by společnosti vznikly také náklady 

na navýšení měsíčních mezd těchto zaměstnanců o 5 %, což u oblastních manažerů 

znamená zhruba o 1 500 Kč a u vedoucích zaměstnanců zhruba o 1 000 Kč v závislosti 

na přesné výši měsíční mzdy daného zaměstnance. 

Proto, aby celkové náklady společnosti byly přesnější, je při výpočtu nákladů počítáno 

s navýšením superhrubé mzdy, která obsahuje i zdravotní a sociální pojištění, 

které zaměstnavatel za zaměstnance odvádí. Orientační vyčíslení nákladů je uvedeno 

v následující tabulce. 

Tabulka 9: Orientační vyčíslení nákladů na změny v hodnocení vzdělání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  
Počet 

zaměstnanců 

Navýšení 

měsíční mzdy 

Navýšení 

superhrubé mzdy 

Celkové 

náklady 

Administrativní 

náklady 
- - - 2 000 Kč 

Oblastní manažeři 3 1 500 Kč 2 025 Kč 6 075 Kč 

Vedoucí zaměstnanci 27 1 000 Kč 1 575 Kč 42 525 Kč 

 
50 600 Kč 

3.6 Časový harmonogram realizace navržených změn 

Součástí navržených doporučení je i stanovení časového harmonogramu jejich realizace, 

jelikož každá změna si žádá určitý čas na přípravu i samotnou realizaci. 

Navržená doporučení navrhuji ve společnosti ZOOT a.s. zavést od 01. 07. 2018, 

a to z důvodu, aby změny byly pro systém vzdělávání a zaměstnance výdejních míst co 

nejefektivnější. Před samotnou realizací návrhů je ovšem potřeba informovat o veškerých 

změnách vedení společností a počkat na jejich schválení, dále připravit podklady 

související s danými návrhy a také proškolit vedoucí zaměstnance výdejních míst 

o veškerých plánovaných změnách. Časový harmonogram realizace navržených změn je 

uveden v tabulce níže. 
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Tabulka 10: Časový harmonogram realizace navržených změn (Zdroj: Vlastní zpracování) 

PLÁNOVANÁ ČINNOST 
TERMÍN 

REALIZACE 

Seznámení vedení společnosti s navrženými změnami a jejich schválení 11. – 15. 06. 2018 

Příprava podkladů pro školení zaměstnanců ohledně vzdělávání 18. – 22. 06. 2018 

Proškolení vedoucích zaměstnanců o všech plánovaných změnách 25. – 28. 06. 2018 

Proškolení zaměstnanců výdejních míst o systému vzdělávání 01. – 30. 07. 2018 

Domluva podmínek v rámci vzdělávacího portálu SEDUO.cz 01. – 15. 07. 2018 

Zpřístupnění vzdělávacích kurzů na portálu SEDUO.cz 15. – 30. 07. 2018 

Zahájení změn v hodnocení vzdělávání zaměstnanců 01. 08. 2018 

Zahájení realizace školení ve více městech České republiky 01. 08. 2018 

Výběr a domluva školení v rámci módní sféry 01. – 30. 08. 2018 

Zahájení změn v plánování vzdělávání zaměstnanců 01. 09. 2018 

Realizace školení ohledně módních témat 01. – 31. 09. 2018 

Výběr a domluva školení komunikačních a prodejních dovedností 01. – 31. 09. 2018 

Realizace školení komunikačních dovedností 01. – 30. 10. 2018 

Realizace školení prodejních dovedností 01. – 31. 11. 2018 

3.7 Ekonomické zhodnocení navržených změn 

Aby společnost ZOOT a.s. získala bližší přehled o tom, zda se navrhovaná doporučení 

vyplatí zavést, je potřeba shrnout přínosy, které navrhované změny přinesou a vyčíslit 

celkové náklady, které společnosti v případě realizace vzniknout. V rámci jednotlivých 

návrhů již přínosy i náklady určené byly, v této části budou tedy shrnuty a budou určeny 

celkové přínosy i celkové náklady veškerých změn. 
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Přínosy navrhovaných změn 

Skutečné přínosy navrhovaných změn se bohužel v tento moment nedají přesně určit, 

jelikož pro jejich vyčíslení je potřeba většího časového odstupu. Z tohoto důvodu jsou 

přínosy, které by navrhované změny v systému vzdělávání zaměstnanců výdejních míst 

měly přinést, zpracovány pouze slovně. Zlepšení se očekává v následujících oblastech. 

 Zlepšení informovanosti zaměstnanců – ke zlepšení informovanosti 

zaměstnanců výdejních míst by mělo dojít prostřednictvím detailního proškolení 

zaměstnanců o jejich možnostech dalšího vzdělávání ve společnosti. Zaměstnanci 

budou informovaní o veškerém vzdělání, kterého se mohou zúčastnit, o tom, 

kde naleznou informace o vzdělání nebo jak se na kurzy přihlásit. Napomoci by 

mohly také nové podklady, které by obsahovaly veškeré důležité informace 

ohledně vzdělávání, a které by byly přístupné na každém výdejním místě a také 

v informačním systému společnosti. 

 Zvýšení spokojenosti zaměstnanců se systémem vzdělávání – ke zvýšení 

spokojenosti zaměstnanců výdejních míst se systémem vzdělávání by mělo 

napomoci především rozšíření nabídky vzdělávání, a to o odborné kurzy nebo 

online vzdělávání, realizace vzdělávání i mimo Prahu a zavedení pravidelnosti 

vzdělávacích kurzů. Jedná se o návrhy, které eliminují největší problémy 

a nedostatky v systému vzdělávání dle samotných zaměstnanců, po jejich 

odstranění by se tedy spokojenost zaměstnanců měla zvyšovat. 

 Zvýšení efektivnosti systému vzdělávání – díky zavedení hodnocení 

vzdělávacích aktivit s větším časovým odstupem, se jednodušeji přijde 

na skutečnou efektivitu vzdělávacích kurzů a celkového vzdělávání zaměstnanců, 

na základě čehož se dá rychle reagovat na případné nedostatky. Přispět by mělo 

i lepší plánování vzdělávacích aktivit, a tedy i lepší plánování nákladů 

na vzdělávání. Efektivnost systému vzdělávání tak může růst.  
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Náklady navrhovaných změn 

Podobně jako u přínosů, ani náklady, které vzniknout při realizaci navržených změn, 

se v současné chvíli nedají přesně vyčíslit. Do celkových nákladů vstupují mzdy 

zaměstnanců, které jsou ovšem u každého zaměstnance trochu odlišné. Výše mzdy závisí 

na celkovém počtu odpracovaných hodin ve společnosti, dále na typu pracovního poměru 

a dalších podmínkách. Jelikož mi společnost neposkytla detailní podklady ohledně 

mzdového systému, náklady jsou určeny pouze na základě průměrných sazeb. 

V případě realizace vzdělávacích kurzů a jejich umístění má společnost na výběr vždy 

z několika možnosti a záleží pouze na ní, pro které varianty se rozhodne. Aby bylo možné 

určit alespoň orientační náklady, vybrala jsem možnost externích školitelů a pronajmutí 

externích školících místností. Níže jsou vysvětleny výpočty nákladů u jednotlivých kurzů. 

1) Prodejní dovednosti – najmutí externího lektora, který by provedl školení na všech 

hlavních místech v České republice (3x Praha, Brno, Ostrava, České Budějovice, Plzeň, 

Pardubice), přičemž v Praze by školení probíhala v zasedací místnosti společnosti 

a v ostatních městech by byla pronajata externí školící místnost. 

Výpočet: 16 000 Kč (externí lektor) x 8 (počet školení) + 22 440 Kč (externí prostory) 

2) Komunikační dovednosti – najmutí externího lektora, který by provedl školení na všech 

hlavních místech v České republice (3x Praha, Brno, Ostrava, České Budějovice, Plzeň, 

Pardubice), přičemž v Praze by školení probíhala v zasedací místnosti společnosti 

a v ostatních městech by byla pronajata externí školící místnost. 

Výpočet: 16 000 Kč (externí lektor) x 8 (počet školení) + 22 440 Kč (externí prostory) 

3) Odborné znalosti zaměřené na módní sféru – najmutí externího lektora, který by 

provedl školení na všech výdejních místech společnosti, externí prostory by se tedy 

v tomto případě pronajímat nemusely. 

Výpočet: 7 000 Kč (externí lektor) x 27 (počet výdejních míst) 

Orientační vyčíslení celkových nákladů na základě výše uvedených skutečností, 

je uvedeno v následující tabulce. Jak je možné vidět celkové náklady za navržené změny 

by se rovnaly 1 363 088 Kč. 
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Tabulka 11: Orientační vyčíslení celkových nákladů navržených změn (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Celkové náklady 

Náklady na proškolení zaměstnanců 107 868 Kč 

Náklady na kurzy prodejních dovedností 128 000 Kč 

Náklady na kurzy komunikačních dovedností 128 000 Kč 

Náklady na kurzy zaměřené na módní sféru 189 000 Kč 

Náklady na pronájem externích místností 44 880 Kč 

Náklady na zpřístupní online vzdělávání 697 200 Kč 

Náklady na změny v plánování vzdělání 17 540 Kč 

Náklady na změny v hodnocení vzdělání 50 600 Kč 

 1 363 088 Kč 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo navržení změn a doporučení ve stávajícím systému 

vzdělávání zaměstnanců výdejních míst společnosti ZOOT a.s., které povedou 

ke zlepšení tohoto systému, zvýší jeho efektivnost, zvýší spokojenost samotných 

zaměstnanců výdejních míst a zároveň budou přijatelné pro společnost. 

První část diplomové práce se věnovala základním teoretickým poznatkům, které byly 

zaměřené na vzdělávání zaměstnanců v organizaci. Na začátku kapitoly byla uvedena 

problematika řízení lidských zdrojů, následovala definice klíčových pojmů z oblasti 

vzdělávání a také byly přiblíženy důležité poznatky ohledně samotného vzdělávání 

a rozvoje zaměstnanců uvnitř organizace. Dále byly popsány čtyři fáze systematického 

vzdělávání zaměstnanců, přiblíženy používané metody vzdělávání a na závěr kapitoly 

bylo uvedeno, kdo zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců. 

Druhá část diplomové práce se zabývala analýzou současného stavu. Kapitola obsahovala 

seznámení se společností ZOOT a.s., byly uvedeny základní údaje o společnosti, předmět 

podnikání, historie a vývoj a také organizační struktura. Dále byla detailně rozpracována 

analýza současného systému vzdělávání zaměstnanců výdejních míst, kde byla popsána 

identifikace vzdělávacích potřeb, plánování vzdělávání, dostupná školení a vzdělávací 

kurzy, financování systému vzdělávání a také závěrečné hodnocení vzdělání. Na tyto 

informace navazovalo vyhodnocení dotazníkového šetření a závěrem celé kapitoly bylo 

shrnutí zjištěných výsledků v pozitivech a negativech systému vzdělávání. 

Dotazníkové šetření bylo důležitým bodem celé analýzy současného stavu, 

jelikož dotazník zjišťoval názor a spokojenost zaměstnanců výdejních míst se současným 

systémem vzdělávání. Z průzkumu vyplynulo několik nedostatků, přičemž hlavním 

problémem byla nedostatečná informovanost zaměstnanců o možnostech vzdělávání. 

Zaměstnanci také uváděli, že množství vzdělávacích aktivit je nedostačující, vzdělávání 

je nepravidelné a pro mnoho zaměstnanců i nedostupné kvůli umístění vzdělávacích 

kurzů. Jako nejvíce potřebné dovednosti zaměstnanci označovali komunikační a prodejní 

dovednosti, a co se týče odborných znalostí, nejvíce důležité jsou pro zaměstnance 

znalosti ohledně materiálů oblečení, prodávaných módních značkách a velikostních řad. 

Na druhou stranu vyšlo najevo, že zaměstnanci mají o vzdělávání vážný zájem. 
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Třetí, a zároveň velmi důležitá část diplomové práce se zabývala vlastními návrhy řešení 

zjištěných nedostatků systému vzdělávání. Návrhy byly určeny na základě získaných 

informací z analýzy systému vzdělávání zaměstnanců výdejních míst a také z výsledků 

dotazníkové šetření. Mezi hlavní nedostatky, na základě, kterých byla poté navrhovaná 

opatření, patřila nedostatečná informovanost zaměstnanců ohledně vzdělávání, 

nedostatečné množství vzdělávacích aktivit, nevyhovující umístění a špatná dostupnost 

vzdělávacích kurzů a také nedostatečně propracované plánování a hodnocení vzdělání. 

Prvním doporučením bylo tedy detailní proškolení zaměstnanců výdejních míst 

ohledně celého systému vzdělávání, a hlavně o možnostech dalšího vzdělávání 

ve společnosti, jelikož nedostatečná informovanost byla velkým problémem. Druhým 

návrhem bylo rozšíření nabídky vzdělávání o odborné kurzy, které jsou pro zaměstnance 

výdejních míst velmi důležité, ale v systému vzdělávání chyběly. Jedná se o prodejní 

dovednosti, komunikační dovednosti a odborné znalosti ohledně módní sféry. Třetí návrh 

řešil problém s umístěním a dostupností vzdělávacích aktivit. Bylo navrhnuto, 

aby se vzdělávací kurzy realizovaly kromě Prahy i na více místech České republiky, 

a také rozšíření e-learningových školení, díky kterým by se vzdělávání více zpřístupnilo. 

Čtvrté doporučení se zabývalo změnou plánování vzdělávacích aktivit zaměstnanců 

výdejních míst, jelikož kurzy nebyly pořádány pravidelně a původní plán vzdělávání 

neměl danou strukturu. Proto bylo navrhnuto, aby se vzdělávací aktivity plánovaly 

na kalendářní rok dopředu a byl navrhnut nový plán vzdělávání. Posledním návrhem 

na zlepšení systému vzdělávání zaměstnanců výdejních míst, bylo zavedení měření 

efektivity vzdělání s větším časovým odstupem, tak aby bylo možné určit, zda vzdělávání 

mělo pro zaměstnance a společnost skutečně plánovaný přínos. 

V závěru návrhové části je navržen i časový harmonogram zavedení navržených 

doporučení a přínosy a náklady, které při zavedení navrhovaných změn společnosti 

vzniknout. Mezi hlavní přínosy navržených doporučení patří zlepšení informovanosti 

zaměstnanců, zvýšení jejich spokojenosti a zvýšení efektivnosti systému vzdělávání.  

S ohledem na navržené změny společnosti ovšem také vzniknou náklady, které jsou 

ve výši 1 363 088 Kč. Přínosy i náklady jsou ovšem vyčísleny pouze orientačně, 

jelikož se v současné chvíli nedají přesně určit. 
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Příloha 1: Dotazník spokojenosti zaměstnanců společnosti ZOOT a.s. 

Dobrý den, 

jmenuji se Aneta Halačková a jsem studentka 5. ročníku fakulty podnikatelské 

na Vysokém učení technickém v Brně. Chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění 

dotazníku, který je určen pro vypracování mé diplomové práce na téma „Návrh změn 

v systému vzdělávání zaměstnanců ve vybrané společnosti“, kterou je společnost ZOOT 

a.s. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění by Vám nemělo zabrat více než 5 minut.  

Předem děkuji za Váš čas a ochotu. 

Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

o Žena 

o Muž 

Otázka č. 2: Do jaké věkové kategorie spadáte?  

o 20 let a méně 

o 21–25 let  

o 26–30 let 

o 31 let a více 

Otázka č. 3: Na jaký typ úvazku jste zaměstnáni? 

o Dohoda o provedení práce 

o Dohoda o pracovní činnosti 

o Hlavní pracovní poměr 

Otázka č. 4: Jak dlouhou jste ve společnosti ZOOT a.s. zaměstnáni?  

o Méně než 1 rok 

o 1–3 roky 

o Více než 3 roky 

Otázka č. 5: Na jaké výdejním místě pracujete?  

………………………………………………………………………................................ 



II 
 

Otázka č. 6: Podporuje společnost dle Vašeho názoru další vzdělávání zaměstnanců?  

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 

o Nevím 

Otázka č. 7: Máte dostatek informací o možnostech vzdělávání ve společnosti ZOOT a.s.?  

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 

o Nevím 

Otázka č. 8: Je dle Vašeho názoru na Vašem výdejním místě realizováno vzdělávání 

zaměstnanců?  

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 

o Nevím 

Otázka č. 9: Jste spokojen/a se vzděláváním, které Vám společnost zajišťuje?  

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 

o Nevím 

V případě, že jste označil/a spíše ne nebo ne, uveďte prosím důvod: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



III 
 

Otázka č. 10: Považujete množství aktuálních vzdělávacích aktivit nabízených společností 

za:  

o Nadbytečné 

o Odpovídající 

o Nedostačující 

o Nevím 

Otázka č. 11: Máte zájem účastnit se vzdělávacích aktivit společnosti? 

o Ano, mám zájem 

o Ne, nemám zájem 

o Společnost žádné nenabízí 

o Nevím 

Otázka č. 12: Jak často se účastníte vzdělávacích aktivit v rámci společnosti?  

o V pravidelných intervalech (měsíčně, ročně) 

o V nepravidelných intervalech (dle aktuálních potřeb) 

o Do této chvíle jsem se žádné vzdělávací aktivity nezúčastnil/a 

Otázka č. 13: Jakou metodu, formu vzdělávání preferujete? 

  
Velmi 

preferuji 
Preferuji Nepreferuji 

Velmi 

nepreferuji 
Nevím  

Vzdělávání s lektorem, 

školitelem 
          

E-learning  

(vzdělávání s počítačem) 
          

Skupinové vzdělávání           

Individuální vzdělávání           

 

 



IV 
 

Otázka č. 14: Jakou z možností umístění vzdělávacích aktivit preferujete? 

  
Velmi 

preferuji 
Preferuji Nepreferuji 

Velmi 

nepreferuji 
Nevím  

Školící místnost v rámci 

sídla společnosti 
          

Konkrétní výdejní místo           

Mimo prostory společnosti           

E-learning  

(vzdělávání s počítačem) 
          

Otázka č. 15: Jak důležité je dle Vaše názoru další vzdělávání na Vaší pracovní pozici? 

o Velmi důležité 

o Důležité 

o Nedůležité 

o Velmi nedůležité 

o Nevím 

Otázka č. 16: Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti potřebujete dle Vašeho názoru 

prohloubit v rámci výkonu práce na výdejním místě? 

  Nejvíce Hodně Málo Vůbec Nevím 

Komunikační dovednosti           

Prodejní dovednosti           

Odborné znalosti nutné 

k výkonu práce 
          

Jazykové znalosti           

IT dovednosti 

(práce s počítačem) 
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Otázka č. 17: Jaké odborné znalosti potřebujete dle Vašeho názoru prohloubit v rámci 

výkonu práce na výdejním místě? 

  Nejvíce Hodně Málo Vůbec Nevím 

Znalosti o prodávaných 

módních značkách 
          

Znalosti o materiálech 

oblečení 
          

Znalosti ohledně 

velikostních řad 
          

Poslední módní trendy           

Jak oblékat různé 

typy postav 
     

Ladění barev a  

barevné stylizace 
     

Otázka č. 18: Seřaďte prosím následující odborné znalosti dle jejich důležitosti a potřebě 

k výkonu práce na výdejním místě (1 = Nejvíce důležité, 6 = Nejméně důležité) 

 ̲ Znalosti o prodávaných módních značkách  

 ̲ Znalosti o materiálech oblečení  

 ̲ Znalosti ohledně velikostních řad 

 ̲ Poslední módní trendy 

 ̲ Jak oblékat různé typy postav 

 ̲ Ladění barev a barevné stylizace 

Otázka č. 19: Máte nějaká konkrétní doporučení, jak systém vzdělávání zaměstnanců 

výdejních míst zefektivnit? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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Příloha 2: Statistické vyhodnocení dotazníkového šetření – Porovnání názorů Praha a ostatní regiony 
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