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Úvod
Na vzd lávání pracovník

se klade v organizacích v poslední dob

ím

dál v tší d raz. Zatímco d íve bylo vzd lávání v mnoha firmách jen reakcí
na vzniklé nedostatky a nebylo na n j obvykle nahlíženo komplexn ,
v sou asné dob

se stále

ast ji setkáváme s názorem, že schopní

pracovníci jsou nejcenn jším aktivem organizací a jedním z nástroj
udržení konkurenceschopnosti firmy je práv vzd lávání pracovník . To
se už nezam uje jen na aktuální požadavky pracovního místa, ale
zahrnuje také hodnotovou orientaci, formování osobnosti a p izp sobení
firemní kultu e (Tureckiová, 2009, s. 80).
V mnoha spole nostech, které kladou velký d raz na vzd lávání
zam stnanc , jsou dnes personalisty vytvá eny strategické plány
vzd lávání, které jsou v souladu se strategií spole ností i s firemní
politikou vzd lávání obecn . Vzd lávací plány mohou být diferenciované
podle skupin pracovník

i podle jednotlivých pracovních pozic

a individuálních pot eb. Náklady na vzd lávání v souvislosti s tím
nar stají, a nejedná se jen o p ímé finan ní náklady, ale i o as v novaný
plánování vzd lávání ze strany specialist
a v neposlední

ad

zam stnanc

vzd lávání, manažer

samotných.

Stále

ast ji

proto

management požaduje prokazovat, že výsledky tohoto vzd lávání mají
vliv na úsp ch firmy, v p ípad

výd le ných spole ností dopad na

obchodní výsledky firmy. Efektivita firemního vzd lávání a efektivita ve
vzd lávání obecn

je podle názoru mnohých odborník

stále obtížn

uchopitelné téma (nap íklad Buckley, Caple, 2004, s. 206; Hroník, 2007,
s. 176 a další) a to zejména kv li tomu, že vzd lávání a jeho výsledky jsou
v n kterých p ípadech tém

nezm itelné.

V odborné literatu e není tématu zjiš ování efektivity obvykle v novaný
dostate ný prostor a i to m že být d vodem, pro v tšina rozvojových
program

zam ených na m kké dovednosti v Evrop
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nemá v sob

zabudováno m ení efektu (Hroník, 2007, s. 176-177). Práv proto, že téma
zjiš ování efektivity není v odborné literatu e zatím p íliš rozší ené, ale je
jedním z klí ových témat ve vzd lávání, vybrala jsem si ho jako p edm t
své práce. V práci se budu v novat postup m zjiš ování efektivity
vzd lávání pracovník

a nástroj m, které jsou v tomto procesu

využívány.
Cílem práce je analyzovat zp soby zjiš ování efektivity vzd lávání
v organizaci XY, na základ poznatk teoretické ásti práce stanovit, jaké
jsou klí ové faktory úsp chu p i zjiš ování efektivity a z nich vyvodit
podn ty pro zlepšení vyhodnocování efektivity vzd lávání v organizaci
XY. Nejd íve se budu v novat terminologickému ukotvení nejd ležit jších
pojm

a teorii vyhodnocování efektivity, kdy budou popsány nejen

možnosti vyhodnocování efektivity vzd lávání, ale i jeho meze a limity
a budou p edstaveny ve firemním prost edí nej ast ji užívané modely
vyhodnocování efektivity vzd lávání. Empirická ást práce nejprve popíše
strukturu vzd lávání v organizaci XY a aktuální metodiku zjiš ování
efektivity vzd lávání v této organizaci. Na základ

tohoto popisu

a s ohledem na výstupy teoretické ásti práce budou stanoveny klí ové
faktory

úsp chu p i

zjiš ování

efektivity

vzd lávání

v organizaci

a p edstaveny návrhy pro zlepšení v t chto klí ových oblastech pro
organizaci XY.
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1 Zjiš ování efektivity vzd lávacích akcí
Efektivita a její zjiš ování pat í k jednomu z nejvíce diskutovaných témat
ve všech odv tvích, vzd lávání nevyjímaje. Díky zjiš ování efektivity
proces

mohou být následn

provád né zm ny, které povedou

k optimalizaci daného procesu a p ípadnému zvýšení výnos

nebo

výstup , a už jsou v jakékoliv form . Mluvíme-li o efektivit vzd lávání,
pak tímto výstupem myslíme znalosti, dovednosti a postoje vzd lávaných
jedinc . V oblasti vzd lávání dosp lých se tématem efektivity

asto

zabývají vzd lávací spole nosti, pro které je pr kaznost toho, nakolik je
jejich innost efektivní, jedním z hlavních kritérií úsp chu na trhu. Pro
tyto vzd lávací spole nosti je p edevším d ležité ov ovat a prokazovat,
co se studenti na kurzu nau ili, zatímco ve firemním prost edí snad ješt
ležit jší roli hraje skute nost, zda tyto znalosti a dovednosti pracovníci
využívají p i výkonu práce a pokud ano, zda má jejich využívání pozitivní
vliv na organizaci jako celek. V následujících kapitolách se práce bude
zabývat vyhodnocováním vzd lávacích akcí a posuzováním efektivity
vzd lávacích akcí realizovaných v organizacích.
Téma zjiš ování efektivity ve vzd lávání ovšem není novým požadavkem,
je na n j v posledních letech kladen zejména ve firemním vzd lávání
ím dál tím v tší d raz. Vyhodnocování efektivity v oblasti vzd lávání má
své ko eny v pedagogické evaluaci. Jak uvádí Pr cha (1996, s. 17),
v eských zemích sahají ko eny hodnocení efektivity vzd lávacích proces
do 70. let 20. století. Za první eskou publikaci v nující se tomuto tématu
Pr cha ozna uje publikaci Bohumíra Kujala z roku 1970 s názvem N které
teoretické a praktické problémy zvyšování ú innosti vyu ování. Kujalova
práce se v novala jak terminologickému ukotvení efektivnosti výuky, tak
experimentálnímu ov ování efektivnosti
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vyu ování

na

n kterých

pražských školách (Pr cha, 1996, s. 17) 1 . Další výzkumy zam ené na
efektivitu

vzd lávání

byly

realizované

p edevším

na

p

eskoslovenské akademie v d.
Vedle vyhodnocování efektivity vzd lávacího procesu z pedagogického
pohledu v této dob

za ala být v nována pozornost i ekonomické

efektivnosti vzd lávání. Tou se za ala zabývat zcela nová ekonomická
disciplína, ekonomie vzd lání, jejímž cílem bylo ukázat pedagog m, že
výsledky vzd lávacích proces

mohou být m eny a vyhodnocovány

(Pr cha, 1996, s. 17). Dnešní zkušenosti však ukazují, že práv m ení
výsledk

vzd lávání je pravd podobn

nejv tší výzvou celé oblasti

vyhodnocování efektivity vzd lávání.
Co se tý e mezinárodního pohledu, za zakladatele m ení efektivity
v oblasti vzd lávání je považován Donald L. Kirkpatrick, který poprvé své
myšlenky na téma hodnocení vzd lávání publikoval již v roce 1959 v sérii
lánk

pro US Development and Training Journal (Chapman, 2016,

online). 2 K široké ve ejnosti se pak Kirkpatrickovy názory na oblast
hodnocení vzd lávání dostaly prost ednictvím publikace Evaluating
Training Programs z roku 1975. Práv
ty úrov ový model
metodikou
(Barto ková,

evaluace
2010,

s.

zde Kirkpatrick p edstavil sv j

hodnocení,

který

vzd lávání

v kontextu

185-186).

je

Použitím

dodnes

nejpoužívan jší

firemního

vzd lávání

Kirkpatrickova

modelu

hodnocení vzd lávání mohou pracovníci v nující se vzd lávání získat
mnohé informace, které slouží jako podklad p i zjiš ování efektivity

1

Termíny efektivita a efektivnost budu pro ú ely své práce chápat jako synonyma. Vzhledem k tomu, že autor
vodní publikace užívá pojem „efektivnost“, držela jsem se ho i p i citaci ve své práci. Terminologickému

ukotvení pojm efektivita a efektivnost se budu podrobn ji v novat v subkapitole 1.1.
2

Pro ú ely této práce bude užíván takový vztah pojm

efektivita a hodnocení, kdy hodnocením je myšleno

systematické zkoumání vzd lávacího programu nebo jeho ástí, jehož výsledkem je ur ení efektivity tohoto
programu (Dvo áková, 2016, online). V souvislosti s Kirkpatrickovým modelem užívám pojem hodnocení,
který používá i sám autor. Blíže vztah a charakteristiku pojm hodnocení a efektivita popisuje subkapitola 1.1.
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vzd lávání. Proto Kirkpatrick v model ve své práci p edstavím blíže
pozd ji, v kapitole v nující se jednotlivým model m zjiš ování efektivity
vzd lávání.
Již v úvodu kapitoly, která se bude v novat zjiš ování efektivity
vzd lávání, bylo na n kolika místech nutné vysv tlit pod arou použití
jednotlivých termín

a jejich vzájemný vztah a pravd podobn

by se

takových termín , které pot ebují bližší osv tlení, v práci objevilo ješt
mnoho.

Proto

se

v následující

subkapitole

budu

v novat

terminologickému ukotvení základních pojm vztahujících se k efektivit
vzd lávání, které budou v práci využívány. Vzhledem k tomu, že
vyhodnocování efektivity vzd lávání se velmi úzce váže k dalším
kategoriím,

jako

je

stanovení

cíl

vzd lávání

nebo

identifikace

vzd lávacích pot eb, v další subkapitole popíšu místo vyhodnocování
efektivity v cyklu systematického firemního vzd lávání a nejd ležit jší
souvislosti, které kategorii vyhodnocování efektivity ovliv ují. K t mto
souvislostem se následn

budu vracet i v empirické ásti práce. T etí

subkapitola pak objasní, jaké jsou p ínosy zjiš ování efektivity vzd lávání,
a tedy obhájí d ležitou roli zjiš ování efektivity vzd lávání ve firemním
prost edí. T etí subkapitola zárove

p edstaví možnosti a meze, se

kterými se p i hodnocení efektivity vzd lávání pracovníci firem setkávají,
a ze kterých budu do zna né míry vycházet v empirické ásti práce, kde
ur ím klí ové faktory p i zjiš ování efektivity vzd lávacích akcí
realizovaných ve firemním prost edí.

1.1 Terminologické ukotvení
Terminologie užívaná v oblasti efektivity vzd lávání a jejího zjiš ování je
zna

nejednotná a to jak v eské literatu e, tak v zahrani ních zdrojích.

V následující kapitole proto charakterizuji základní pojmy, které se
k oblasti efektivity vzd lávání vážou, a následn specifikuji, které z nich
budu využívat pro ú ely své práce s ohledem na její cíl. Díky tomu, že
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historicky celá kategorie zjiš ování efektivity ve vzd lávání má své ko eny
v pedagogice,

budou

v textu

tam,

kde

je

to

vhodné,

i charakteristiky a terminologie vztahující se primárn

užívány

k pedagogice.

V mnoha p ípadech lze obdobné charakteristiky využít i v oblasti
vzd lávání dosp lých, nicmén tam, kde by pedagogické pojmy mohly
být zavád jící, jsem se držela striktn

vymezení vztahujících se

k andragogice.
V první

ad

je pro práci st žejní vymezení pojmu efektivita nebo

efektivnost. Tyto pojmy jsou v literatu e

asto zam

ovány nebo

používány jako synonyma (Pr cha, 2006, s. 88), jsou tedy využívány
alternativn , ale se stejným významem. Pojmy efektivita a efektivnost
vychází z anglických pojm

efficiency a effectivity, které v p ekladech

zahrani ních d l do eského jazyka nebývají striktn rozlišovány. Jestliže
bychom se pokusili definovat p vodní anglické pojmy, pak kategorie
effectivity mluví o tom, co bylo dosaženo, a efficiency znamená, jakým
zp sobem toho bylo dosaženo. Ani eská odborná literatura ale není zcela
jednotná v tom, zda je nutné pojmy efektivita a efektivnost rozlišovat i
nikoliv. Nap íklad ve Výkladovém slovníku lidské zdroje (Palán, 2002,
s. 55) jsou pojmy efektivita, efektivnost nebo ú innost vzd lávání uvedeny
pod jedním heslem a jejich význam není rozlišován. V Andragogickém
slovníku (Pr cha, Veteška, 2006, s. 88) jsou naopak tyto pojmy rozlišeny
a auto i upozor ují, že jejich významový rozdíl je zna ný. Efektivita je
v jejich pojetí pom r mezi všemi náklady, které byly na vzd lávání
vynaložené, a všemi výstupy vzd lávacího procesu.
Vedle toho efektivnost m že zkoumat stupe dosažení stanovených cíl ,
emž kategorie náklad se zde nebere v úvahu. Výše uvedené rozlišení
autor

Pr chy a Vetešky m že být matoucí, protože tak není vnímáno

dalšími autory, které budu ve své práci citovat. Z toho d vodu a dále také
s ohledem na to, že má práce se bude v novat oblasti efektivity z hlediska
náklad

a p ínos , nikoliv jen z hlediska dosažení stanovených cíl ,

budou v práci užívány pojmy efektivita a efektivnost jako synonyma.
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Tam, kde text odkazuje na odbornou literaturu, vždy vycházím z pojm
užívaných p vodními autory. Efektivitou vzd lávání nebo efektivností
vzd lávání je tedy v kontextu této práce myšlen „pom r mezi p ínosem
vzd lávací akce a vynaloženými náklady“ (Palán, 2002, s. 55).
Rozdílný pohled na efektivitu vzd lávání ale m že plynout z p ístupu
v r zných oborech. Pr cha (1996, s. 23-36) upozor uje, že s pojmem
efektivita vzd lávání pracují sociální v dy, technické a p edevším v dy
ekonomické. Z ekonomického pohledu je vzd lávání investicí do lidských
zdroj , která se projevuje nár stem znalostí a dovedností, jejichž
vlastníkem je jak jednotlivec, tak celá spole nost. Efektivnost vzd lávání
pak ekonomie pojímá jako „vztah mezi ú inky vzd lání a prost edky
a úsilím spojeným s jeho dosažením.” Z andragogického (p ípadn
pedagogického) pohledu lze íci, ž výhodou ekonomického p ístupu ke
zjiš ování efektivity vzd lávání je jeho kvantifikovatelnost a m itelnost,
která je dána tím, že ekonomický pohled bere v úvahu pouze

ist

ekonomické veli iny, jako jsou výše investic, doba návratnosti investic,
doba vzd lávání aj. Práv opomenutí andragogických (pedagogických)
determinant je ale zárove

nejv tší nevýhodou

ist

ekonomického

ístupu ke zjiš ování efektivity vzd lávání.
Vedle ekonomické teorie efektivity zde existuje také pedagogická
efektivita, která bývá nahlížena ze dvou hledisek. Jedná se jednak
o rezultativní efektivnost, která posuzuje vztah mezi plánovanými cíli
a reáln

dosaženými výsledky. Nelze ale opomenout také to, jakým

zp sobem bylo t chto výsledk

dosaženo. Procesuální efektivnost se

zam uje na to, jaké kvalitativní a kvantitativní parametry v pr

hu

procesu u ení k danému výsledku vedly (Pr cha, 1996, s. 32). Pro lepší
ehlednost se výše zmín né pojmy citovaný Pr cha pokusil vymezit
a rozlišit tak, že pojem efektivnost je využíván v souvislosti s rezultativní
efektivností a tam, kde text hovo í o procesuální efektivnosti, je namísto
efektivity používán pojem výkonnost vzd lávání. Z dnešní literatury je ale
ejmé, že toto rozlišení se v praxi neuchytilo.
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Podobn jako Pr cha, i Live ka rozlišuje dv r zná hlediska efektivnosti.
Obecn

hovo í o tzv. úhrnné efektivnosti, jež je tvo ena složkou

rezultativní a nákladovou nebo také nárokovou. V Live kov pojetí je
rezultativní efektivnost dána rozdílem mezi vstupní a výstupní úrovní,
ípadn mezi zamýšleným cílovým stavem a reálnou výstupní úrovní
vzd lávaného subjektu. Nákladovou efektivnost pak Live ka pojímá jako
míru úsilí vynaloženého na dosažení efektu u ení, který definuje
vzd lávací cíl (in: Palán, 2002, s. 55).
S pojmem efektivita vzd lávání velmi úzce souvisí také pojmy hodnocení
i evaluace ve vzd lávání. Stejn jako p i pokusu o definování pojmu
efektivita, i u pojm

evaluace a hodnocení se setkáváme v literatu e

s nejednotností u r zných autor . Pojmy hodnocení a evaluace bývají
obvykle v literatu e v nované andragogice užívané jako synonyma, není
tomu tak ale vždy. Podle Pr chy a Vetešky (2006, s. 117) je hodnocení ve
vzd lávání „široká škála metod používaných k posouzení, zda student
dosáhl o ekávaných výsledk

u ení“. Vedle toho evaluaci auto i

charakterizují jako proces sloužící ke stanovení kvality a efektivity
program , proces a dalších (Pr cha, Veteška, 2006, s. 98). S ohledem na
to, že v tšina autor , jejichž publikace cituji ve své práci, pojmy evaluace
a hodnocení ve vzd lávání nerozlišuje, budu je pro ú ely své práce užívat
jako synonymní, nicmén budu se držet toho ozna ení, které využívají
vodní auto i.
Palán (2002, s. 59) chápe evaluaci i hodnocení ve vzd lávání jako „proces,
na jehož základ je možno posuzovat celkovou efektivitu studia”. V pojetí
Vodáka a Kuchar íkové je hodnocení vzd lávání komplexní proces
pokoušející se zm it celkové p ínosy a náklady vzd lávacího program.
V jejich pojetí by tak byl pojem hodnocení vzd lávání synonymní
s pojmem efektivita vzd lávání. Obdobnou definici najdeme i v další
publikaci zam ující se na firemní vzd lávání, Barto ková (2010, s. 181)
shodn s p edchozí definicí uvádí, že vyhodnocování je komplexní proces
sledující náklady a p ínosy vzd lávacího program a upozor uje na to, že
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lze vyhodnocovat dv roviny. Jednak se jedná o andragogickou efektivitu,
která podle Barto kové zkoumá, jestli byly napln né vzd lávací pot eby
a dále o ekonomickou efektivitu, která nám poskytne informaci o tom, zda
po ekonomické stránce byla aktivita p ínosná, p ípadn

jestli nebyla

ztrátová. V souvislosti s pojmem evaluace autorka nadále ve své práci
zmi uje pouze efektivitu andragogickou, tedy to, nakolik byly napln né
vzd lávací pot eby a zda bylo dosaženo stanovených cíl ve vzd lávání.
Po srovnání výše uvedených základních definic jsem se rozhodla,
s ohledem na ú ely své práce, držet se vymezení Dvo ákové (2016,
online), která charakterizuje evaluaci jako systematické zkoumání
vzd lávacího programu nebo jeho

ástí, jejímž výsledkem je ur ení

efektivity tohoto programu. Vztah evaluace a efektivity v jejím pojetí tak
není ten, že se jedná o shodné pojmy, ale evaluace slouží jako podklad pro
ur ení efektivity ve vzd lávání. Obdobné pojetí nalezneme i v zahrani ní
literatu e, nap íklad Alvarez, Salas a Garofano (2004, s. 386) také
doporu ují d sledn
efektivity, p

rozlišovat evaluaci ve vzd lávání a hodnocení

emž hodnocením podle nich lze m it výsledky vzd lávání,

kategorie efektivity pak zna í, nakolik m ly tyto výsledky skute

p ínos

pro organizaci.
V této souvislosti bych také ráda upozornila na to, že m žeme sledovat
tendenci mnoha autor

upoušt t v poslední dob od používání pojmu

„m ení“, jestliže mluvíme o kategorii efektivity vzd lávání.

ast ji se

žeme setkat s pojmy „hodnocení“, „vyhodnocování“ i „zjiš ování“
efektivity.

D vodem

je,

že

m ení

by

m lo

být

založeno

na

kvantitativním, tedy íselném zjiš ování vlastností jev a veli in, v oblasti
vzd lávání je ale práv

tato kvantifikovatelnost obtížn

dosažitelná,

a proto vzd lávání asto pracuje s údaji kvalitativními.
Zahrani ní literatura v oblasti vyhodnocování efektivity stanoví ješt další
dva pojmy, a to „return on investments“ (návratnost investic) a „return on
expectations“ (návratnost o ekávání). Podle Stawarski (2012, online)
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nap íklad

nejznám jší

metodika

vyhodnocování

ve

vzd lávání,

Kirkpatrick v model, zjiš uje návratnost o ekávání, která byla stanovena,
zatímco Phillips v model (nebo také rozší ený Kirkpatrick-Phillips v
model) zkoumá už návratnost investic vynaložených na toho vzd lávání.
Toto rozlišení souvisí s rozlišením toho, zda jsou zkoumány pouze
výsledky u ení s ohledem na stanovené cíle nebo už jsou porovnávány
výsledky u ení s vynaloženými náklady. Jak jsem uvedla d íve, ve své
práci se budu v novat efektivit vzd lávání jako pom ru mezi p ínosy
a náklady vzd lávání a zam ím se tedy na kategorii návratnost investic.
Jestliže ov ujeme návratnost investic, hovo í n kdy literatura (zejména
zdroje vycházející z ekonomiky) o tzv. rentabilit . Ta udává „nakolik se
investice do vzd lávání vrátila i do jaké míry se v d sledku zvýšení
výkonu firmy ukázala být (z dlouhodob jšího hlediska) dokonce
výnosnou” (Urban, 2015, online).
V kapitole v nující se terminologickému ukotvení jsem p edstavila
definice základních pojm

a tam, kde bylo chápání jednotlivých pojm

rozdílné u r zných autor , jsem také uvedla, kterého vymezení se budu
ve své práci držet s ohledem na její cíl. Záv rem kapitoly lze tedy íci, že
pokud práce pojednává o „zjiš ování efektivity vzd lávání v organizaci“,
je termínem zjiš ování efektivity myšleno vyhodnocování náklad
a p ínos vzd lávací akce. Termíny zjiš ování efektivity a vyhodnocování
efektivity budu pro ú ely své práce užívat jako synonyma. Ur ení
efektivity vzd lávacího programu vychází z evaluace, tj. systematického
zkoumání vzd lávacího programu nebo jeho

ástí, které zahrnuje

zjiš ování, zpracování a interpretaci dat. P estože evaluace není st žejním
edm tem této práce, je nutné vzít v úvahu, že evaluace a zjiš ování
efektivity spolu úzce souvisí a ne vždy je možné v novat se pouze
zjiš ování efektivity, bez objasn ní p esah k evaluaci ve vzd lávání.
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1.2 Zjiš ování efektivity vzd lávání v souvislostech

vzd lávání

pracovník v organizaci
V první subkapitole práce jsem uvedla, co se p esn skrývá pod pojmem
zjiš ování efektivity a jak souvisí zjiš ování efektivity s evaluací. Ve své
práci se budu v novat zjiš ování efektivity vzd lávání specificky ve
firemním vzd lávání. Ješt p edtím, než se dostanu k samotným metodám
zjiš ování efektivity vzd lávání, v nuji krátkou kapitolu systematickému
rozvoji pracovník

v organizaci a souvislostem, které se vážou ke

zjiš ování efektivity. V ím, že tento p esah je d ležitý pro komplexní
pohled na oblast efektivity. Následující kapitola se bude v novat
vzd lávání a rozvoji pracovník

v organizaci s d razem na ty fáze

firemního vzd lávání, které se nejvíce vážou ke zjiš ování efektivity.
Vzd lávání pracovník v organizaci ( asto nazývané také jako firemní i
podnikové vzd lávání) lze ozna it za nejd ležit jší nástroj, který firmy
využívají k rozvoji svých zam stnanc . Obecn

lze firemní vzd lávání

popsat jako „…systematický proces zm ny pracovního chování, úrovn
znalostí a dovedností v etn motivace zam stnanc organizace, kterým se
snižuje rozdíl mezi jejich subjektivní kvalifikací a požadavky na n
kladenými“ (Palán, 2002, s. 157). Vzd lávací a rozvojové aktivity, které
jsou realizované v rámci firemního vzd lávání, se mohou odehrávat
ímo na pracovišti, asto ale probíhají i mimo n j.
S rozvojem personální práce je dnes na vzd lávání pracovník nahlíženo
ím dál více systematicky. Dávno už neplatí p edstava, že vzd lávání na
pracovišti znamená jen ú ast na kurzech, které si ú astníci vyberou podle
svých preferencí a které jsou pro n v podstat poskytovaným firemním
benefitem. Naopak, ke vzd lávání na pracovišti se dnes p istupuje
komplexn a hovo í se tak o tzv. systematickém vzd lávání. Systematické
vzd lávání firmám p ináší možnost p izp sobovat schopnosti pracovník
aktuálním pot ebám organizace, zvyšovat pracovní výkon a produktivitu
práce a snižovat náklady na vyhledávání pracovník
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extern , na trhu

práce. V rámci systematického p ístupu jsou vytvá eny strategické plány
vzd lávání, které jsou propojené se všemi ostatními firemními strategiemi.
Strategie, na rozdíl od plánování, které se zabývá pouze cíli, umož uje
zam it se i na to, jakým zp sobem vyty ené cíle naplníme (Charvát, 2006,
s. 17).
Jestliže

organizace

uplat uje

systematický

p ístup

k firemnímu

vzd lávání, pak využívá tzv. vzd lávací cyklus, v rámci kterého lze
rozlišit

ty i hlavní fáze: identifikaci vzd lávacích pot eb, plánování

vzd lávání, realizaci vzd lávání a vyhodnocování efektivity vzd lávání.
Tyto fáze s drobnými odchylkami v používaných termínech vymezuje
hned n kolik autor (nap íklad Hroník, 2007, s. 134-135; Armstrong, 2007,
s. 475; Buckley a Caple, 2004, s. 24), obdobn

jsou uvedeny

i v mezinárodní norm ISO 10015 „Quality standard for training“, která se
zam uje na výcvik v organizacích a má sloužit jako metodická pom cka
m poskytovatel m vzd lávání, kte í cht jí certifikací nechat ov it
vysokou kvalitu svých služeb.
Obrázek 1: Základní cyklus systematického vzd lávání pracovník

Zdroj: Upraveno dle Buckley, Caple, 2004, s. 24

edpokladem

pro

správné

zacílení

vzd lávání

vzd lávacích pot eb, která nám poskytne odpov

je

identifikace

na otázku, co se mají

zam stnanci nau it, v em se pot ebují rozvíjet. Pot eby vzd lávání
spo ívají v rozdílech mezi tím, jaká je aktuální kvalifikace zam stnance
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a jaká je pot ebná vybavenost, která vychází z nárok daného pracovního
místa (Vodák, Kuchar íková, 2011, s. 85). Analýza vzd lávacích pot eb by
se nem la omezovat pouze na jednotlivce, ale m la by být provád na na
úrovni podniku, pracovních útvar

a jednotlivc

(Armstrong, 2007,

s. 503). Tyto t i zdroje jsou vzájemn úzce propojené – ze zjiš ování pot eb
ve skupin nap íklad vyplynou i n které individuální pot eby a naopak.
Nelze se ale spoléhat na to, že sou et všech individuálních a skupinových
pot eb bude stejný jako souhrn pot eb organizace, zde totiž mohou
vstupovat ješt
tamtéž). Práv

další obecné podnikové pot eby (Armstrong, 2007,
proto je zásadn

d ležité provád t analýzu pot eb

vzd lávání na všech uvedených úrovních pro získání komplexní
informace o tom, které kompetence a oblasti by m ly být u pracovník
rozvíjeny.
i zpracování analýzy je nutné zvažovat, že ne všechny identifikované
nedostatky je možné

ešit vzd láváním. Vzd láváním by m ly být

kompenzovány pouze ty deficity,

u nichž je práv

vzd lávání

nejvhodn jším možným zp sobem a to pouze za p edpokladu, že je toto
vzd lávání také v souladu s personální strategií (Buckley, Caple, 2004,
s. 32). Nebude nap íklad efektivní vzd lávání pracovníka, jehož pracovní
místo má být zrušeno nebo u kterého je v blízké dob

plánováno

povýšení.
V následné fázi plánování se ur í na základ analýzy pot eb, jaké jsou cíle
vzd lávání, co by se ú astníci vzd lávacího programu m li nau it, jaké
znalosti, dovednosti a schopnosti by m li získat, jaké postoje si osvojit.
Vhodn stanovené cíle mohou p inést adu výhod, a to jak vzd lavatel m,
tak samotným vzd lávaným, ú astník m vzd lávací aktivity. Jako
nejv tší p ínos na stran

vzd lávaných bývá uvád ná motivace

studujících - díky tomu, že ú astníci v dí, co se od nich o ekává a co je
eká, mohou se lépe zam it ve vzd lávání na to, co je d ležité. Podle
Kempa a Cocherna (1994, s. 21) ti studenti, kte í jsou dob e informovaní
o cílech vzd lávání, mají v tší p edpoklad k úsp chu než ti, kte í
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informováni nejsou. Z toho vyplývá, že na stran

vzd lávaných není

ležité jen to, aby cíle byly stanovené, ale další podmínkou je také to, aby
o nich ú astníci vzd lávací aktivity byli informováni. P ínosy na stran
vzd lavatel spo ívají zejména v tom, že usnad ují plánování vzd lávání,
a to jak z hlediska obsahu, tak metod (pop ípad
a v neposlední

ad

forem) výuky

i z hlediska hodnocení a sledování výsledk

vzd lávání (Mužík, 1998, s. 39). Správn stanovení také slouží jako základ
pro hodnocení kurzu a zjiš ování jeho kvality. Podle Barto kové
„formulace cíle vzd lávací akce v podstat p edstavuje konkretizaci dané
mezery, která je ešitelná vzd láváním“ (2010, s. 135). V rámci plánovací
fáze je také d ležité rozhodnout, jakým zp sobem bude vzd lávání
zajišt no, tj. jaká bude jeho forma, jaké metody vzd lávání budou použity
a kdy vzd lávání prob hne, p

emž velmi d ležitá bývá otázka náklad

vzd lávání. Následuje samotná realizace vzd lávacího procesu.
Poté se p istupuje k poslední fázi, a tou je práv vyhodnocení efektivity
vzd lávání, které je p edm tem mé práce a které jsem krátce p edstavila
již v kapitole 1.1. Organizaci by m lo p edevším zajímat, jaké jsou p ínosy
vzd lávání, zda byly napln ny cíle vzd lávání a to v optimálním ase, za
použití vhodných metod a za vynaložení odpovídajícího množství
prost edk

(Vodák, Kuchar íková, 2011, s. 124). Aby bylo možné

realizovat vyhodnocení efektivity kvalitn a získat požadovaná data, je
nutné zamýšlet se nad vyhodnocením efektivity již v d ív jších fázích
vzd lávacího procesu, ideáln již od analýzy vzd lávacích pot eb. Tématu
vyhodnocování efektivity vzd lávání se budu podrobn v novat v dalších
kapitolách této práce.
V této kapitole byl popsán cyklus systematického vzd lávání v organizaci
a to, jaké je místo vyhodnocování efektivity vzd lávání v tomto procesu.
Na tento cyklus navážu v praktické ásti mé práce, kde se budu v novat
vyhodnocování efektivity vzd lávání v konkrétní organizaci a kde budu
mimo jiné popisovat, jakým zp sobem je v dané organizaci vzd lávání
pracovník zajiš ováno. V následující kapitole se budu v novat obecným
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zásadám p i zjiš ování efektivity vzd lávání a tomu, jaké jsou možnosti
a meze vyhodnocování efektivity.

1.3 Vyhodnocování efektivity vzd lávání
i vyhodnocování efektivity vzd lávání mají pracovníci v nující se
tomuto tématu mnohé možnosti, jak k vyhodnocování p istoupit.
Z terminologického ukotvení vyplývá, že pod pojmem vyhodnocování
efektivity vzd lávání není možné jednozna

ur it, co má být zjiš ováno,

to musí být vždy stanoveno po domluv se zadavatelem, a už je jím
vedení vzd lávací agentury, management firmy nebo pracovník v nující
se vzd lávání zam stnanc . Díky vyhodnocování efektivity m žeme
získat informace o tom, do jaké míry byly napln ny stanovené vzd lávací
cíle, o tom, zda z ekonomického hlediska je p ínos rozvojové aktivity vyšší
než náklady, anebo nap íklad o tom, zda byla napln na o ekávání
zadavatel

vzd lávací akce. Aby vyhodnocování efektivity p ineslo

požadované výsledky, je vždy nutné zvažovat zamýšlené výstupy hned
v po áte ní fázi plánování vzd lávání.

Vyhodnocování efektivity tedy

není záv re nou fází vzd lávacího procesu, naopak lze íci, že téma
efektivity prostupuje všemi fázemi tzv. systematického p ístupu ke
zd lávání, který jsem popsala v p edchozí kapitole.
Jak jsem uvedla, ve své práci se zam ím na vyhodnocování efektivity
vzd lávání prost ednictvím srovnání náklad a p ínos vzd lávací akce.
Abych

mohla

zhodnotit,

jaké

jsou

možnosti

a

meze

tohoto

vyhodnocování, nejprve se zam ím na to, jak celý proces vyhodnocování
efektivity obecn funguje.
1.3.1 Obecné zásady p i vyhodnocování efektivity
Vyhodnocování efektivity vzd lávacích akcí v rámci firemního vzd lávání
není zdaleka jen záležitostí personalist

a specialist

vzd lávání.

Pro

inné vyhodnocování efektivity vzd lávání je nutné zapojit vedle t chto
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pracovník

také vrcholový management, lektory, ú astníky a jejich

manažery a m že být také užite né, jestliže se do této aktivity zapojí
interní

i

externí

zákazníci

nebo

externí

pozorovatelé

(Vodák,

Kuchar íková, 2007, s. 131). Auto i spat ují hlavní roli vrcholového
managementu v tom, že pokud je vrcholový management p esv
o správnosti cíl

vzd lávání, bude snazší získat jeho podporu p i

vyhodnocování výsledk

vzd lávání. Ú ast vrcholového managementu

podle nich také zna í, že vyhodnocování je t eba brát dostate
Na základ

ený

vážn .

toho lze usuzovat, že pokud vrcholový management

nepodpo í snahu o vyhodnocování efektivity, bude velmi obtížné získat
pro spolupráci na tomto procesu další subjekty jako nižší management
a pracovníky samotné, a proto nebude v bec možné vyhodnocování
efektivity vzd lávání v organizaci provád t. N kte í auto i poukazují na
to, že podpora managementu má vliv i na samotnou efektivitu a ne pouze
na její zjiš ování. Folwarczná (2010, s. 20) uvádí, že podle studie
provedené v Motorola Inc. byla p i silné podpo e vzd lávání vrcholovým
vedením návratnost každého dolaru investovaného do vzd lávání 33
dolar .

Naopak,

pi

realizaci

stejného

vzd lávání

bez

podpory

managementu byla vy íslena návratnost této investice jako záporná.
Uvedla jsem, že do procesu zjiš ování efektivity vzd lávání je užite né
zapojit vedle pracovník

odd lení vzd lávání také manažery ú astník .

Jsou to práv oni, kte í sledují denní výkon práce zam stnanc a mohou
tak posoudit, co jejich pod ízeným ú ast na vzd lávacím programu
inesla a jak je využívají p i výkonu práce. Jejich role v procesu zjiš ování
efektivity vzd lávání je tak nezastupitelná. „Manaže i jsou v dnešní
organizaci odpov dnými vykonavateli funkcí

ízení lidských zdroj ,

etn vzd lávání a rozvoje svých tým a jejich len .“ (Folwarczná, 2010,
s. 171). K tomu, aby se manaže i mohli plnohodnotn zapojit do procesu
vyhodnocování efektivity,

je

nutné,

aby

disponovali

pot ebnými

znalostmi tohoto tématu, aby byli seznámeni s jeho základními principy
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a aby byli p esv

eni o jeho d ležitosti. K tomu m že napomoci již výše

uvedená podpora vrcholového managementu.
Za situace, kdy podpora vrcholového vedení ve firm existuje a linioví
manaže i jsou ochotní a schopní zapojit se do procesu vyhodnocování
efektivity, dalším d ležitým p edpokladem, aby bylo možné srovnávat
náklady a p ínosy vzd lávání, je rozhodnout o tom, co vše do t chto
náklad

a p ínos

zahrnout. Ur ení náklad

se m že zdát jako velmi

snadné, ale zdaleka není možné, ani žádoucí, se p i jejich vy íslování
omezit pouze na cenu kurzu u vzd lávací spole nosti. Ješt obtížn jší je
pak ur ení všech p ínos , které lze sledovat na úrovni jednotlivc , na
úrovni výkonnosti tým

a na úrovni organizace, která je pro nás p i

zhodnocení efektivity vzd lávání tou st žejní.
Náklady, které m žeme identifikovat p i p íprav a následné realizaci
vzd lávací aktivity nej ast ji reprezentují náklady na ú astníky a lektory
(v etn pojišt ní, dopravy, stravného a dalších, v p ípad ú astník

jde

i o náhradu mzdy za dobu ú asti na vzd lávací aktivit ), náklady spojené
s analýzou pot eb, náklady na vývoj u ebních aktivit, náklady na
pronájem prostor a techniky, p ípadné náklady na ubytování, náklady na
studijní materiály a náklady na externí lektory a školitele (Vodák,
Kuchar íková, 2011, s. 164). Vstupovat do tohoto procesu ale mohou
i další náklady, které již nejsou tak zjevné. Nej ast ji zmi ovaným
nákladem ze strany nad ízených a organizátor vzd lávacích aktivit jsou
náklady na neodvedený výkon. Ten ale zpravidla nebývá skute
vy íslovaný, protože je obvyklé, že ú astník vzd lávání sám zajistí spln ní
svých úkol

v rámci neplacených p es as

nebo po domluv s kolegy

prost ednictvím delegování svých pracovních povinností.
ínosy vzd lávání m žeme sledovat pomocí posouzení n kterých
ukazatel , které jsem nastínila už v p edchozí kapitole. Kuchar íková
a Vodák (2001, s. 167) pro ukázku navrhují tyto oblasti, které je možné
sledovat p i vyhodnocování efektivity vzd lávání: nár st ziskovosti,
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nár st výkonnosti, zvýšení obratu, pokles absencí, snížení množství
stížností, zvýšení kvality výrobk

i služeb, zrychlení procesu výroby,

snížení zmetkovosti ve výrob , redukce pot eby oprav, nové výrobky,
inovace ve výrobním procesu, vyšší spokojenost zákazník , vyšší po et
nových zákazník , omezení p es as , nižší úrazovost a další. Vedle t chto
kvantitativních p ínos se ale v praxi objevují i další p ínosy, které nelze
takto snadno kvantifikovat, nebo u kterých by kvantifikace byla extrémn
náro ná. Takové p ínosy je pak vhodné ozna it jako kvalitativní
a nepokoušet se m it velikost jejich zm ny. Jde nap íklad o týmovou
spolupráci, morálku zam stnanc , loajalitu, motivaci a další (Vodák,
Kuchar íková, 2011, s. 169). Velmi asto lze také sledovat pozitivní vliv
vzd lávání na snížení fluktuace a lepší využití potenciálu zam stnanc ,
emž ani u jedné z t chto veli in není možné p esn vy íslit, nakolik
jsou ovlivn ny vzd láváním.
Buckley a Caple (2004, s. 206-208) sledované p ínosy na úrovni organizace
ješt dále rozlišují a lení na ty i r zná hlediska, ze kterých m žeme
organiza ní efektivitu posuzovat. Jedná se o dosažené cíle a úkoly,
osvojení zdroj , uspokojení klient , interní procesy. Uvádí je následující
obrázek.
Obrázek 2: P ínosy vzd lávání na úrovni organizace

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle Buckley, Caple, 2004, s. 206-208

27

Je d ležité, aby pracovníci podniku tyto informace shromaž ovali
dlouhodob , protože jen tak budou mít p i vyhodnocování efektivity
vzd lávání dostatek vstupních dat, která lze následn porovnávat. Obecn
lze íci, že cílem není sledovat vysoký po et ukazatel , ale identifikovat ty
klí ové oblasti, které prokazují vliv na pln ní strategických cíl organizace
(Folwarczná, 2010, s. 187).
Výše uvedené len ní m že být užite né jako p ehled co nejširší škály
možných p ínos , je ale t eba rozhodnout, které p ínosy p esn budeme
i dané vzd lávací aktivit

sledovat. Jako hlavní podklad pro takové

rozhodnutí slouží cíle vzd lávání, tedy formulace toho, jaké jsou
ekávané p ínosy vzd lávací aktivity. Obecn

ale platí, že zásady

formulce t chto cíl vychází z didaktiky a aby byly formulovány správn ,
je t eba v novat jim dostate nou pozornost. Jestliže by byly cíle stanoveny
jen obecn a nekonkrétn , nebude možné jednozna
skute

ur it, zda cíl bylo

dosaženo. Základním požadavkem je tedy s ohledem na

vyhodnocování efektivity, aby stanovené cíle byly m itelné. Cíle
vzd lávání lze lenit z r zných hledisek; pro ú ely zjiš ování efektivity
jsem se rozhodla p edstavit len ní na cíle kvalitativní a kvantitativní.
Kvalitativní cíle jsou vyjád eny slovn , vymezením znalostí, dovedností,
postup

i chování, které si mají ú astníci vzd lávání osvojit. I kvalitativní

cíle mohou být konkrétní, jestliže jsou cílové znalosti, dovednosti
a zp soby chování popsány s p ímou návazností na pracovní úkoly.
Zatímco velmi obecný cíl, nap íklad „obchodní dovednosti“, by byl
obtížn
zákazník

m itelný, jestliže cíl p eformulujeme na „zvládání námitek
b hem obchodního jednání“, lze již nap íklad pozorováním

nebo prost ednictvím modelových situací nebo p ípadové studie dosažení
plánovaného cíle ov it (Urban, 2015, online).
Základem stanovení kvantitativn vyjád ených cíl

je použití íselných

ukazatel . M že se jednat nap íklad o objem výrobk , které mají být
vytvo eny za ur itou

asovou jednotku, o objem zakázek, které má
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obchodní zástupce získat nebo o žádoucím výsledku pr zkumu
zákaznické

spokojenosti

po

vzd lávacím

kurzu

pro

pracovníky

zákaznické linky. Výhodou takto stanovených cíl m že být, že jsou pak
snadn ji ov itelné a výsledky jsou pr kazn jší. Naopak nevýhodu lze
spat ovat v tom, že pokud kvantitativn vyjád íme cíl, na který p sobí
i jiné faktory, než vzd lávání, není jednoduché p i ov ování napln ní cíle
odstínit další p sobící vlivy (Urban, 2015, online).
Správn formulované cíle slouží jako podklad pro rozhodnutí o tom, co
má být p i vyhodnocování efektivity sledováno. Abychom však mohli
porovnat vstupní a výstupní data, je nutné tato data vyjád it íselnou
formou. Práv kvantifikace dat ve vzd lávání je základním problémem, se
kterým se setkávají snad všichni odborníci v nující se vyhodnocování
efektivity. Výstupy vzd lávání lze jen t žko vyjád it íseln a je obtížné
zjistit jejich úrove

nebo velikost jejich zm ny (Koubek, 2010, s. 274).

Práv v d sledku toho, jak obtížn jsou m itelné výsledky vzd lávání,
firmy asto p i hodnocení vzd lávání z stávají na úrovni spokojenosti
vzd lávaných, která se m í mnohem snáze, než vliv vzd lávacích aktivit
na výsledky firmy. Hroník (2007, s. 176) ale upozor uje na to, že a koliv je
tato snaha áste

pochopitelná a vzd lavatelé jen st ží obhájí efektivitu

program , které by byly negativn vnímány samotnými ú astníky, „ ízení
se

ve ejným

k nadpr
kámen

mín ním

nikdy

nedovedlo

žádnou

spole nost

rným výsledk m.“ Jestliže hodnocení spokojenosti má sv j
úrazu

v subjektivit ,

nebezpe ím

u

ostatních,

snadno

kvantifikovatelných oblastí je to, že jsou jen v málo výlu ném vztahu ke
vzd lávací aktivit . „Obecn

platí, že v sociální realit ,

ím více jsme

schopni n co p esn zm it, tím to má menší výpov dní hodnotu.“
Z toho vyplývá, že dalším z klí ových faktor úsp chu je izolovat dopady
vzd lávacího programu, respektive identifikovat ty výstupy, které byly
skute

zp sobeny ist vzd láváním. Díky tomu budou získaná data

esn jší a zvýšíme tak validitu použité metodiky pro zjišt ní efektivity.
Popis nástroj , které je možné pro izolování dopad
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vzd lávacích

program

využít, jsem p evzala od Phillipse (1998, s. 8), který o nich

mluví v souvislosti s metodologií ROI (viz následující kapitola), nicmén
lze je využít obecn p i kterémkoliv z popisovaných nástroj

zjiš ování

efektivity vzd lávání. Celkem deset uvedených nástroj , které spolu
mnohdy úzce souvisí nebo se jedná jen o obm ny téhož nástroje, jsem
rozd lila do t í skupin.
První možností je využití tzv. kontrolní skupiny. Metodika spo ívá v tom,
že jsou vytvo eny vždy dv obdobné skupiny pracovník , z nichž jedna se
vzd lávání ú astní a druhá nikoliv. Pak snadno zjistíme, které d sledky
ineslo p ímo vzd lávání a které závisí na jiných faktorech (zm ny
vn jšího prost edí, nár st trhu apod.). Nevýhodou m že být

asová

náro nost a požadavek, aby ob skupiny byly co možná nejpodobn jší,
tedy nap íklad by m ly v ideálním p ípad

sdružovat ob

skupiny

pracovníky se stejným vzd láním, ze stejného oboru, ty, kte í pracují na
obdobných pracovních pozicích, což není vždy možné (Phillips, 1998, s. 9).
Další asto využívanou metodou pro izolaci dopadu vzd lávání je ur ení
trend , tedy odhad o ekávaného stavu, který by nastal, pokud by se
vzd lávání nerealizovalo. Jestliže v tomto odhadu nalezneme body
shodné s t mi, které se skute

udály i po realizaci vzd lávací aktivity, je

pravd podobné, že nebyly zp sobené p ímo vzd láváním a jejich p

ina

tkví jinde. V p ípad , kdy dopady vzd lávání lze vyjád it matematicky,
lze ur ení trend

vyjád it také prost ednictvím p edpov dního modelu.

Tento model odhadovaný stav bez realizace vzd lávání porovnává
s cílovým stavem po realizaci vzd lávání a díky tomu odhadneme p ínos
vzd lávání nebo tréninku (Phillips, 1998, s. 9).
Jestliže již prob hlo vzd lávání a snažíme se zp tn identifikovat, které
zm ny byly zp sobeny vzd láváním, další možností je poskytnout data
nasbíraná p ed a po vzd lávací aktivit samotným ú astník m a p ípadn
jejich nad ízeným a požádat je o odhad toho, které dopady jsou v p ímém
vztahu ke vzd lávání a které nikoliv. N kdy m že být vhodné obdobnou
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metodiku použít i s jinou skupinou osob, než jsou ú astníci a jejich
nad ízení, m že se jednat o experty, vrcholový management nebo
i o pod ízené i leny projektového týmu a další (Phillips, 1998, s. 10).
V textu této kapitoly jsem popsala obecné zásady a postupy p i
vyhodnocování efektivity vzd lávání, podrobn ji se pak budu postup m
novat u popisu jednotlivých metodik vyhodnocování v kapitole 1.2.
Následující subkapitola se bude v novat možnostem a mezím, které
souvisí s vyhodnocováním efektivity vzd lávání v rámci firemního
vzd lávání.
1.3.2 Možnosti a meze vyhodnocování efektivity vzd lávání
Na základ obecných zásad p edstavených v p edchozí subkapitole lze
íci, že k oblasti vyhodnocování efektivity vzd lávání se vážou mnohé
výhody, ale i nevýhody a rizika, a všechny tyto faktory je nutné zvažovat
hned na samém za átku vzd lávacího procesu (Vodák a Kuchar íková,
2011, s. 125). S využitím obsahu p edchozí subkapitoly rozvedu, jaké
možnosti p ináší vyhodnocování efektivity vzd lávání a naopak, jaké jsou
meze a limity v této oblasti.
Obecn v poslední dob odborná literatura hovo í o tom, že vzd lavatelé
jsou managementem stále ast ji dotazování na efektivitu vzd lávacích
program , že je zde poptávka po vyhodnocování ze strany zákazník
apod. Barto ková (2010, s. 185) ale upozor uje na to, že se
setkáváme i s bariérami na stran

asto

t ch, kte í jsou do procesu

vyhodnocování efektivity vzd lávání zapojeni, tedy na stran zadavatel ,
astník a v neposlední ad i na stran lektor . Zadavatelé se nap íklad
mohou obávat, že hodnocení efektivity bude p íliš asov náro né, že
negativní výsledek ovlivní budoucí investice do vzd lávání, ú astníci
a stejn tak lekto i se mohou mimo jiné cítit hodnocením ohroženi, jelikož
výstupy hodnocení efektivity nemusí být vždy pozitivní. Aby pracovníci
nující se vyhodnocování efektivity vzd lávacích akcí v p ípad pot eby
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tuto

innost obhájili a pomohli p ekonat bariéry, které se k oblasti

vyhodnocování vážou, hledají odpov

na otázku, jaké možnosti

vyplývají z hodnocení efektivity vzd lávání pro jednotlivce a pro
organizace.
Snad nejviditeln jší možností, kterou hodnocení efektivity p ináší je, že
hodnocení efektivity vzd lávání umož uje ovlivnit podobu budoucího
vzd lávání v organizaci a tím p ispívá zvyšování jeho ú innosti. To se
týká zejména vzd lávacích program , které úzce souvisí s klí ovou
inností firmy, a tedy se opakují. Lze nap íklad usuzovat, že v call centru
realizují školení komunikace se zákazníkem n kolikrát do roka a výdaje
na jeho realizaci jsou tak pom rn vysoké. Jestliže jsou ú astníci s kurzem
spokojení, ale ani s asovým odstupem po realizaci vzd lávání se
nezvyšuje sledovaná zákaznická spokojenost, bude vhodné v tu chvíli
vzd lávací program zkoumat a zam it se na to, jak ho lze zm nit, aby
náklady, které na vzd lávání spole nost vynakládá, p inesly požadovaný
efekt.
Díky hodnocení efektivity vzd lávání je ú astník m p ipomínán jejich
podíl na dosahování požadovaných výsledk a také to, že vzd lávání pro
není jen benefitem nebo p íležitostí, jak se mohou uvolnit z práce.
Navíc samotný fakt, že je hodnocení efektivity realizováno, m že být pro
astníky motiva ní a p isp t ke zvýšení jejich výkonu. Tzv. hawthornský
efekt sledovali výzkumníci již ve 30. letech 20. století a spo ívá v tom, že
pracovníci, kte í jsou si v domi toho, že jsou pozorování, mohou pod
vlivem tohoto pozorování podávat lepší výkon, než je pro n obvyklé
(Pr cha, Veteška, 2012, s. 114). Pokud jsou si tedy ú astníci v domi toho,
jak mohou p isp t k napl ování cíl

organizace, jakým zp sobem jim

k tomu ú ast na vzd lávání m la pomoci a navíc v dí, že tato skute nost
je hodnocena, je pravd podobné, že budou dosahovat lepších výsledk .
Sledování efektivity vzd lávání také p ináší možnost rozhodování o tom,
které innosti nejvíce ovliv ují dosahování cíl organizace, a tedy na které
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klí ové oblasti by m la firma zam it svou pozornost a investice.
Umož uje tak managementu rozhodovat o hlavních prioritách (Vodák,
Kuchar íková, 2011, s. 127).
Realizace vyhodnocování efektivity vzd lávání umož uje i lepší propojení
cíl

vzd lávání a podnikatelských cíl

organizace, podporuje integraci

vzd lávání a dalších pracovních inností, p ináší možnost zlepšení vztah
mezi manažery a ú astníky vzd lávání tím, že pomáhá soust edit
pozornost manažer

na rozvoj pracovník

(Vodák, Kuchar íková, 2011,

s. 126-127).
Vedle možností, které nám vyhodnocování efektivity vzd lávání p ináší,
jsou zde ale mnohé meze a limity v této oblasti. Jestliže práce hovo í
o mezích, jsou tím myšleny takové skute nosti, v d sledku kterých
hodnocení selhává, nefunguje ideáln a tím pádem nep ináší požadované
výsledky, nebo je dokonce neaplikovatelné.
Podstatnou skute ností, na kterou je podle mého názoru d ležité
upozornit, je asová náro nost vyhodnocování, kdy je požadavek na as
nejen ú astník

a lektor , ale i managementu, pop ípad

interních

a externích zákazník . Taková asová náro nost s sebou p ináší zvýšené
náklady. I samotné vyhodnocování však musí být efektivní a nem lo by
s sebou nést nep im ené požadavky na as hodnotitele nebo neúm rné
náklady. Tureckiová (2009, s. 101) popisuje efektivní m ení firemního
vzd lávání jako „takovou aplikaci kvantitativních a kvalitativních metod
sb ru a vyhodnocování dat, která povede ke snížení, nebo alespo
nenavyšování náklad na firemní vzd lávání, za sou asného rozvoje jeho
kvality.“ M že se tedy v praxi stát, že v n kterých p ípadech je
vyhodnocování efektivity vzd lávání natolik náro né, že není v d sledku
realizovatelné.
Na nutnost rozhodovat o tom, zda je sledování efektivity vzd lávání
v daném p ípad

samo o sob

efektivní, upozor uje také Folwarczná
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(2010, s. 180). Podle ní lze doporu it provád t hodnocení na úrovni
organizace jen v p ípad , že bude spln no n kolik zásadních kritérií:
a) program vzd lávání a rozvoje je strategicky významný,
b) program s sebou nese požadavek vysokých finan ních investic,
c) vrcholové vedení chce v
t, zda došlo k požadované zm
a byly
napln ny stanovené cíle,
d) vzd lávací program má viditelný vliv na výsledky organizace a tento
vliv lze zkoumat,
e) vliv vzd lávacího programu na výsledky je možné izolovat od ostatních
vliv .
Vodák a Kuchar íková (2011, s. 126) zmi ují nebezpe í subjektivní
interpretace výsledk , nebo také zám ny výsledk vzd lávání s d sledky
vliv

jiných proces . Jak jsem upozornila v p edchozí kapitole, p i

sledování objektivních ukazatel organiza ního výkonu je vyhodnocování
efektivity spojeno s nebezpe ím, že mnohdy sledujeme d sledky r zných
vliv

a není snadné odfiltrovat ostatní vlivy tak, abychom se mohli

spolehnout,

že

výsledné

p ínosy

jsou

jednozna

d sledkem

realizovaného vzd lávání. Jestliže tedy není možné odlišit d sledky
vzd lávání

a

dalších

proces ,

m že

být

vhodn jší

upustit

od

vyhodnocování efektivity než prezentovat nespolehlivá data.
Sledování vzd lávacího efektu n kdy m že být zkomplikováno i tím, že
v d sledku charakteru innosti je efekt vzd lávání obtížn pozorovatelný.
V souvislosti s tím upozor uje Koubek (2010, s. 275) na to, že p i
vyhodnocování výsledk

vzd lávání ve firemním prost edí je d ležité

brát ohled na charakter práce vzd lávaného. U pracovník , kte í plní
relativn jednoduché pracovní úkoly, je možné pozorovat výrazn efekt
vzd lávání, zatímco u vysoce kvalifikované práce nemusí být efekt natolik
patrný a m že se projevovat postupn .
Bezpochyby podstatným limitem, který m že omezovat pracovníky
nující se vyhodnocování efektivity vzd lávání, je obtížná práce s daty,
jelikož

data

ve

vzd lávání

nejsou
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vždy

kvantifikovaná

ani

kvantifikovatelná. V d sledku toho je složité taková data sledovat
a shromaž ovat. P itom skute nost, že jsou k dispozici vstupní data nebo
alespo benchmark (tj. standard i norma, se kterou lze jednotlivé veli iny
srovnávat), je velmi d ležitá pro hodnocení efektivity z hlediska
porovnání dvou veli in, jak byla efektivita definována (Hroník, 2007,
s. 192). Pokud tato vstupní data nemáme k dispozici, m žeme jen
konstatovat výstupní úrove , p

emž ale není možné zhodnotit, zda se

jedná o úsp šný nebo neúsp šný výsledek a zda tedy pozorujeme efekt
vzd lávání.
V kapitole v nující se možnostem a mezím vyhodnocování efektivity
vzd lávání jsem nastínila, v em spo ívá užite nost vyhodnocování
efektivity, ale i to, jaké jsou obtíže, se kterými se p i realizaci hodnocení
efektivity pracovníci setkávají. Každý takový pracovník by jist

uvítal

univerzální nástroj, kde by bylo bod po bodu popsáno, jakým zp sobem
má být vyhodnocení efektivity realizováno a jak p esn

postupovat.

Žádný takový návod podle mého názoru není v lidských silách vytvo it
už jen proto, jak odlišné je prost edí jednotlivých organizací a jak rozdílné
jsou svým charakterem

innosti, které pracovníci firem vykonávají.

Odborníci ale p icházejí s r znými pohledy na to, jak je možné
k vyhodnocování efektivity p istoupit, p

emž každý z t chto p ístup

má své výhody a nevýhody. V následující kapitole se budu podrobn
novat

model m

hodnocení

ve

vzd lávání,

které

nám mohou

poskytnout komplexní zp tnou vazbu na realizované vzd lávací aktivity
a zhodnotím jejich silné a slabé stránky.
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2 Metody m ení efektivity vzd lávání
Pracovníci firem zodpov dní za vzd lávání jsou managementem stále
ast ji dotazování na efektivitu firemního vzd lávání. Z toho plyne
v posledních letech

ím dál v tší nutnost pokoušet se zjiš ovat

kvantifikovatelné výsledky p ínosu firemního vzd lávání, které by mohly
být managementu prezentovány.
Další kapitoly mé práce budou v nované konkrétním model m
a metodikám, které lze p i vyhodnocování efektivity vzd lávání použít.
Snad nejznám jší, v literatu e nej ast ji popisovaný a zárove ve firemním
prost edí také hojn

využívaný model hodnocení vzd lávání, je

Kirkpatrick v ty úrov ový model. Jeho první t i úrovn se zabývají spíše
evaluací vzd lávací akce, ov ují nau ené a nep ináší samy o sob
informaci o efektivit

vzd lávání v tom smyslu, v jakém jsem ji

edstavila na za átku své práce.

tvrtá úrove již p edstavuje ov ování

dopadu vzd lávání na organizaci a z tohoto d vodu v ím, že
i Kirkpatrick v model by m l dostat v práci v nující se efektivit
vzd lávání sv j prostor. Vedle již uvedeného d vodu také proto, že další
auto i (nap . Phillips) na n j navazují a bez popisu Kirkpatrickova modelu
by nebylo možné jejich p ístup odpovídajícím zp sobem vysv tlit. Další
metody, které kapitola p edstaví, jsou pak zam ené ist na zjiš ování
efektivity a nev nují se již evaluaci obecn . Záv rem kapitoly p edstavím
také n které kritické názory na zjiš ování efektivity vzd lávání.

2.1 Kirkpatrick v ty úrov ový model
Metoda hodnocení, které bude v nována následující kapitola práce, byla
prvn

p edstavena jejím autorem, Donaldem L. Kirkpatrickem v jeho

dizerta ní práci v roce 1954. Od té doby byla jejím autorem upravována
a bylo jí v nováno n kolik publikací. “I v sou asné dob , p esn 60 let od
jeho vzniku, tvo í Kirkpatrick v model základ mnoha odborných
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evalua ních prací (nap . Baskin, 2001, Phillips, 2003, Mani, 2010).” (Tenkl,
2014, s. 26).
estože Kirkpatrick v model je dodnes hojn

využíván jako základ

teoretických prací a vedle toho je populární i v praxi, nevyhnul se kritice.
Tenkl (2014, s. 26-27) ale upozor uje, že nedostatky modelu plynou
nej ast ji z neznalosti i zanedbání ze strany t ch, kdo model k hodnocení
využívají. Nej ast ji m že jít o pochybení v asovém rozvržení inností,
kdy každá

asová prodleva m že vést ke zkreslení záv

evaluace.

Dalším problémem je, že v praxi se v d sledku šet ení zdroj skon í asto
u první nebo druhé úrovn hodnocení, výsledky tak nejsou komplexní, ale
jsou za komplexní vydávány a jsou tedy také zkreslené. Najdou se však
také auto i, kte í tento postoj áste

obhajují. Nap íklad Folwarczná

(2010, s. 177) uvádí: „Je však z ejmé, že se hodnocení na úrovni 3 a 4
nevyplatí pro všechny programy, protože je asov

a administrativn

velmi náro né. Je vhodné pro klí ové programy, které jsou drahé a mají
pro organizaci a vrcholové vedení zásadní význam.” Tenkl (2014, s. 28)
také vyzdvihuje zásadní podmínku pro fungování Kirkpatrickova
modelu, a to p edchozí stanovení cíl
jako jeden z model

vzd lávání. Kirkpatrick v model

orientovaných na cíl totiž nem že poskytnout

hodnotnou informaci o úsp šnosti nebo neúsp šnosti vzd lávání, jestliže
nebyly stanoveny m itelné cíle.
Základem Kirkpatrickova modelu jsou ty i na sebe navazující úrovn
hodnocení, z nichž každá úrove je áste

ovlivn na tou p edchozí. Jsou

to úrovn reakcí, u ení, chování a výsledk . Zatímco hodnocení v prvních
dvou úrovních probíhá p ed, v pr

hu a bezprost edn

po skon ení

vzd lávací aktivity ( asto jsou srovnávány vstupy a výstupy), t etí
a tvrtou úrove je t eba provád t s asovým odstupem tak, aby se zm ny
již projevily a mohly být pozorovány. Jednotlivé úrovn Kirkpatrickova
modelu a to, kdy má být provád no hodnocení na t chto úrovních,
znázor uje následující obrázek.
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Obrázek 3: Kirkpatrick v ty úrov ový model hodnocení

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle Kirkpatrick, Kirkpatrick, 2006, s. 21-23

První úrove Kirkpatrickova modelu spo ívá v hodnocení reakcí toho, jak
astníci na realizovanou vzd lávací aktivitu reagují, zda spíše pozitivn ,
nebo negativn . Tato úrove

je klí ová pro všechny další úrovn a pro

celkový p ínos vzd lávání. Jestliže ú astníci vnímali kurz negativn , je
nanejvýš pravd podobné, že nebudou motivováni p enášet nau ené do
praxe. Nelze však íci, že pozitivní vnímání vzd lávací aktivity je samo
o sob klí em k úsp chu, je pouze jeho nezbytným p edpokladem.
První úrove je nej ast ji hodnocena s využitím dotazníku bezprost edn
po skon ení vzd lávací aktivity. Kirkpatrick a Kirkpatrick (2006, s. 27-39)
navrhují, že dotazník by m l být sestaven z osmi až patnácti na sebe
navazujících otázek, které bývají nej ast ji hodnoceny na p tiúrov ové
škále. V sou asné dob bývá n kdy nahrazena škálou se sudým po tem
úrovní tak, aby byl hodnotitel nucen p iklonit se spíše k negativnímu i
pozitivnímu hodnocení. Klí ovým prvkem je pak prostor pro komentá
a slovní vyjád ení u každé otázky a také prostor pro doporu ení na konci
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dotazníku. Pro dosažení co nejvyšší návratnosti dotazník

hodnocení

reakcí, bývají obvykle dotazníky anonymizované.
Druhá úrove dle Kirkpatricka spo ívá v hodnocení u ení, tedy toho, jaké
znalosti, schopnosti a dovednosti si ú astníci z realizované vzd lávací
aktivity odnášejí. To je nej ast ji zkoumáno v domostním testem, který je
provád ný bu

jen po skon ení vzd lávání, nebo ve stejném zn ní p ed

za átkem i po skon ení vzd lávací aktivity. Alternativou znalostním
test m jsou tzv. kontrolní skupiny, metoda, která spo ívá ve srovnání
výsledk

skupiny pracovník , kte í vzd lávání absolvovali a skupiny

ch, kte í vzd lávacím procesem neprošli. Z hlediska organizace je však
tato metoda velmi náro ná jak na as ú astník , tak na hodnotitele, kte í
musí zajistit srovnatelné vstupní p edpoklady hodnocených, a to
i nap íklad z hlediska nápln

jejich práce. V p ípad , že má být

vzd láváním nabytá ur itá dovednost, používají se pro hodnocení
výsledk

tzv. testy výkonnosti. Ty jsou

asto využívané u školení

kkých dovedností, nap íklad u kurz

prezenta ních dovedností

(Kirkpatrick, Kirkpatrick, 2006, s. 59-61). Zmín né metody hodnocení
ení mohou být v n kterých p ípadech kombinovány, jindy se jeví jen
která z nich jako vhodná pro konkrétní situaci.
etí úrove hodnotí zm ny v chování ú astník vzd lávací aktivity, tedy
jak využijí nov nabyté znalosti, dovednosti a postoje ve své každodenní
pracovní

innosti. Jelikož k tomu, aby se zm na projevila v pracovní

innosti, je t eba as, doporu uje Kirkpatrick provád t hodnocení t etí
úrovn s odstupem alespo t í m síc . Tento asový odstup a také zna ná
náro nost hodnocení t etí úrovn mohou být p
bývá

inou toho, že tato fáze

asto opomíjena (Tenkl, 2014, s. 35). Možnými metodami pro

hodnocení na úrovni chování je stejn

jako v druhé úrovni kontrolní

skupina, ast jší jsou ale rozhovory i dotazníky, které jsou strukturované
a opakovan

provád né mezi nad ízenými, pod ízenými a kolegy

astníka vzd lávání. Prostor by m lo mít i sebehodnocení ú astníka,
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které je ale vždy vhodné vyhodnocovat v kontextu objektivního
hodnocení ostatních dotazovaných.
tvrtou úrove pak p edstavuje hodnocení výsledk a už není zam ena
primárn na ú astníka vzd lávání, ale na organizaci jako celek. Spo ívá
v tom, že ur ité jevy jsou srovnávány p ed a po skon ení vzd lávací
aktivity. T mito jevy m že být nap íklad ziskovost, výkonnost, obrat,
množství stížností, kvalita výrobk

i služeb, rychlost procesu výroby,

zmetkovost ve výrob a další (Kuchar íková a Vodák, 2011, s. 125). Již
podle popisu sledovaných prom nných je patrné, že na tvrté úrovni
Kirkpatrickova modelu hodnotíme práv

již efektivitu realizované

vzd lávací aktivity, srovnáváme, jak ur ité jevy vypadaly p ed za átkem
vzd lávání a jak se zm nily po jeho skon ení.
Aby hodnocení dopadu vzd lávání na fungování organizace mohlo být
skute

po skon ení aktivity vyhodnoceno, je nezbytn nutné zvažovat

už p i stanovování cíl , které veli iny budeme chtít sledovat. Jak jsem
upozornila již v první kapitole, ke všem sledovaným veli inám totiž
bezpodmíne

nutn

musíme zajistit vstupní data p ed za átkem

vzd lávání, abychom tak získali hodnoty, které lze porovnávat. Jako
metoda hodnocení na tvrté úrovni se nej ast ji uplat uje rozhovor se
zástupci organizace, pozorování a následné srovnání jev . Je t eba mít na
pam ti, že každé prost edí a každá pracovní pozice jsou specifické,
v n kterých profesích jsou zm ny pozorovatelní rychleji a snáze
(nap íklad ve výrob ), v jiných je zm na pomalejší, postupná a h e
pozorovatelná (nap íklad ídící funkce).
Kritika Kirkpatrickova modelu vedle již zmín ného nevyužívání všech
jeho úrovní a tedy nedostate né komplexnosti výstup

asto spo ívá také

v tom, že u n j chybí napojení na firemní strategii. Proto se n kdy vedle
Kirkpatrickova modelu ve firmách využívá modifikace Balanced
Scorecard modelu, který je upraven pro pot eby vzd lávání. Jiní auto i na
tento nedostatek reagují jeho dopln ním modelu o pátou úrove . Z eské
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literatury lze pro p íklad uvést, že Hroník (2007, s. 178) p idává ke
Kirkpatrickovu modelu úrove

postoj , Vodák a Kuchar íková (2007,

s. 142) ho obohatili o vyhodnocování zm n v kultu e podniku.

2.2

Metoda ROI

Název metody ROI je zkratkou anglických výraz Return On Investments,
tedy v p ekladu návratnost investic. Jedná se o metodu, která slouží
vodn

k posuzování investic do hmotných produkt , jako jsou

nap íklad budovy, stroje a další a pro svou jednoduchost je využívána
v mnoha oborech. Ve vzd lávání je tato jednoduchost relevantní. Samotný
výpo et ROI je opravdu nep íliš složitý, váže se k n mu ale mnoho dalších
nezbytných krok , které jsou podstatn náro

jší. Pro výpo et ROI je

klí ové srovnání jev p ed a po vzd lávání, tedy výstup hodnocení tvrté
úrovn podle Kirkpatrickova modelu.
Prvním krokem pro ur ení ROI je tedy sb r dat, následuje krok druhý,
který spo ívá v izolování dopad

vzd lávání, kdy je d ležité pokusit se

identifikovat opravdu jen ty p ínosy, které byly zp sobeny p ímo
vzd láváním. Následn tyto jevy musí být kvantifikovány, tedy vyjád eny
ve finan ních termínech, p ípadn mají být identifikovány ty p ínosy,
které finan

vyjád it nelze a nebudou proto do výpo tu zahrnuty.

Teprve poté je možné p istoupit k samotnému výpo tu. Zejména finan ní
vyjád ení p ínos

a identifikace t ch p ínos , které nebyly p ímo

zp sobené vzd láváním, bývá složité a asov náro né.
Samotná metoda ROI je reprezentována jednoduchým vzorcem:
ROI =
(Phillips, 1998, s. 9)

í

í

x 100
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Výsledkem takového výpo tu je hodnota v procentech a zjednodušen lze
íci, že vzd lávání bylo efektivní, jestliže výsledná hodnota je více než
100%, tedy jestliže isté p ínosy jsou vyšší než náklady vzd lávání.
Jack J. Phillips integroval v 70. letech metodu ROI do Kirkpatrickova
modelu hodnocení, ímž vytvo il tzv. Rozší ený Kirkpatrick/Phillips v
model. Sám Phillips (2005, s. 91) vidí jako nejv tší výhodu tohoto p ístupu
srozumitelnost výsledk analýzy všem manažer m. Zárove ale uvádí, že
nevýhodou je pom rn vysoká finan ní náro nost jejího provedení, kdy
náklady na ur ení ROI obvykle p edstavují cca 3-5% z celkových náklad
vynaložených na vzd lávací aktivitu (tamtéž, s. 92).

2.3 Doba návratnosti
Doba návratnosti, stejn jako metoda ROI, p edstavuje obecnou metodu
posuzování investic, která m že být využita mimo jiné i v oblasti
vzd lávání. Pomocí této techniky m žeme ur it, za jak dlouhou dobu se
ínosy vzd lávací aktivity vyrovnají investovaným náklad m. (Vodák
a Kuchar íková, 2011, s. 173).

ím je tato doba návratnosti kratší, tím lze

íci, že je investice výhodn jší. Výpo et lze provést na základ vzorce:
DN=

í

(Vodák, Kuchar íková, 2011, s. 173)
Vzhledem k tomu, že p ínosy vzd lávání se v letech m ní, ale investice je
jednorázová, lze tuto metodu modifikovat na tzv. metodu isté sou asné
hodnoty investic. Její výpo et je ale už obtížn jší a využívá se proto
zejména u jednorázových i krátkodobých vzd lávacích aktivit.
Vodák a Kuchar íková (tamtéž, s. 175-176) uvádí jako samostatnou
metodiku pro vyhodnocení efektivity vzd lávání tzv. metodu sedmi
krok , kterou jsem se však pro ú ely práce rozhodla uvést jako sou ást
výpo tu doby návratnosti, jelikož práv
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doba návratnosti je jejím

výsledkem. Metoda 7 krok

by m la sloužit ke snadn jšímu p evodu

ínos u ení do finan ního vyjád ení. Kroky metody jsou následující:
1. Ur ení konkrétní výkonnostní mezery (tato mezera musí být
kvantifikovaná, nap íklad jedna chyba, jedna stížnost a podobn ).
2. P azení finan ní hodnoty každé jedné meze e výkonnosti.
3. Výpo et mezery výkonnosti p ed realizací vzd lávací aktivity.
4. Výpo et zm ny ve výkonnosti po realizování vzd lávací aktivity.
5. Výpo et zm ny ve výkonnosti za ur ité období, nap íklad p lro ní,
ro ní.
6. Vy íslení ro ní hodnoty efektu zm ny výkonnosti za jednotku.
7. Zjišt ní návratnosti investic v rocích.
Jednozna nou nevýhodou metody sedmi krok

je její použitelnost

zejména p i vzd lávání pracovník , kte í vykonávají jednodušší, opakující
se innost. Nap íklad lze pom rn snadno vy íslit, jaká bude návratnost
investic do vzd lávání pracovník

výroby, jestliže po absolvování

vzd lávacího kurzu se sníží zmetkovitost ve výrob . Obtížn jší už by bylo
ur it tuto návratnost nap íklad u školení m kkých dovedností, které
povede ke snížení po tu stížností na služby zákaznické linky (Vodák,
Kuchar íková, 2011, s. 175-176).

2.4 Metoda LEM
Metoda LEM p edstavuje jednu z tzv. kombinovaných metod zjiš ování
efektivity, tedy nespo ívá
zohled ovat i finan

ist

ve finan ním vyjád ení, ale má

nevyjád itelné p ínosy vzd lávání a ocenit jejich

hodnotu, což je vnímáno jejím autorem, D. Spitzerem, jako jeden
z klí ových p edpoklad

p i prokazování vlivu vzd lávání a rozvoje na

obchodní výsledky (Spitzer, 2005, s. 69). Spitzer v model LEM (learning
efectiveness measurement) není jen teoretickým modelem (což bylo
ter em kritiky u jiných autor , nap íklad u Kirkpatricka, viz kapitola 3.1),
ale jedná se o nástroj reáln využívaný ve spole nosti IBM. Na rozdíl od
obecného p esv

ení, že model efektivity vzd lávání má sledovat rozdíl

mezi náklady a p ínosy (viz. charakteristika efektivity vzd lávání v první
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kapitole této práce) a tento rozdíl zm it, LEM by m l spíše pomáhat
zvyšovat efektivitu a p ínos vzd lávání pro spole nost. Proto je rozd lený
do p ti fází, které do jisté míry korespondují s fázemi systematického
cyklu vzd lávání, a první z nich se váže již k analýze vzd lávacích pot eb.
vodem je, že v ím d ív jší fázi k m ení p istoupíme, tím více m žeme
efektivitu vzd lávání pozitivn ovlivnit (Spitzer, tamtéž, s. 59).
Obrázek 4: Vliv m ení

Zdroj: Upraveno dle Spitzer, 2006, s. 60

Nejd ležit jším p edpokladem úsp chu je podle Spitzera prediktivní
ení. V rámci prediktivního m ení by m lo být stanoveno,

eho

chceme dosáhnout, jaké zm ny v organizaci mají nastat, a podle toho má
být teprve naplánovaný obsah vzd lávání. Lze íci, že pokud bychom se
drželi fází vzd lávání, jak byly uvedeny v kapitole 2, prediktivní m ení
se vztahuje k analýze vzd lávacích pot eb. Aby byla tato analýza
provedena co nejvíce v souladu s žádoucími obchodními výsledky,
navrhuje Spitzer použití tzv. kauzálního et zce, kdy postupujeme od
stanovení

znalostí

a

dovedností,

p es

chování,

dále

indikátory

individuálního / týmového výkonu, indikátory organiza ního výkonu až
k obchodním

výsledk m.

M li

bychom

jednotlivých ukazatel , které jasn

tak

zmapovat

hierarchii

spojují vzd lávání a obchodní

výsledky. To ale neznamená, že všechny tyto ukazatele musíme nutn
it, lze p edpokládat, že n které ozna íme za nekvantifikovatelné
a nebudeme se pokoušet zjiš ovat velikost jejich zm ny. Jedním z kritérií
pro výb r t ch ukazatel , které budeme m it, by m la být i dostupnost
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dat a složitost jejich m ení. Jestliže by byla zvolená data obtížn
získatelná, mohly by se tak náklady na vyhodnocení efektivity neúm rn
zvyšovat. (Spitzer, 2005, s. 64)
Formativní m ení spo ívá v revizi vzd lávacího plánu tak, abychom
ov ili, že vzd lávací plán je v souladu se všemi výstupy prediktivního
ení a že tedy vzd lávání m že být co nejvíce efektivní (Spitzer, 2005,
s. 59).
Výchozí m ení je možné realizovat kdykoliv p ed zahájením vzd lávání
a je zásadn d ležité, protože bez výchozích dat nem žeme srovnávat
stav p ed a po. Spitzer (2005, s. 64) upozor uje na to, že n kdy se m že
ukázat sb r výchozích dat jako náro
upustit,

v tom p ípad

jší a pak existuje tendence od n j

ale m žeme rovnou rezignovat na celé

vyhodnocení efektivity.
ení b hem vzd lávacího procesu by m lo být provád no v pr

hu

celého vzd lávacího procesu. I když byla pe liv provedena prediktivní
a formativní analýza, stále ješt není zaru eno, že v praxi budou všechny
stanovené p edpoklady fungovat. Data, která získáme v pr

hu procesu,

nám p ípadn umožní použít korektivní mechanismy, rozší it vzd lávací
plán nebo ve výjime ných p ípadech p ípadn
jestliže už v jeho pr

i p erušit vzd lávání,

hu je jasné, že nep ináší o ekávané výsledky

(Spitzer, 2005, s. 65).
Za poslední fázi LEM modelu Spitzer (2006, s. 65) ozna uje zp tné m ení,
kdy jsou sbíraná data, na jejichž základ

je možné posoudit p ínosy

vzd lávání a p ípadn i výpo et ROI. Je ale t eba mít na pam ti, že zp tné
ení není to nejd ležit jší z celého cyklu a nedoporu uje se omezit
pouze na n j, protože ve chvíli, kdy ho provádíme, již není možné
zasáhnout v p ípad , že by vzd lávání nešlo podle plánu.
Jak jsem uvedla již na za átku, nejv tší výhodu LEM lze spat ovat v tom,
že nám umož uje zlepšit efektivitu vzd lávání v pr
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hu procesu a ne ji

pouze zp tn

ohodnotit. M žeme ji relativn

snadno zkombinovat

s jinými již p edstavenými p ístupy, jako je ROI nebo doba návratnosti.
edstavila

jsem

celkem

ty i

p ístupy

k

hodnocení

efektivity

vzd lávacích program a tento vý et samoz ejm není kompletní, nalezli
bychom jist v tší množství metod, které je možné použít. Výb r t chto
ty uvedených metod se ídil mým subjektivním pohledem. Vzala jsem
v úvahu jejich výskyt v odborné literatu e a zvažovala jsem také to,
nakolik jsou metody podle mého názoru srozumiteln p edstaveny a tedy
nakolik je podle tohoto popisu možné metody v praxi opravdu využít.
V n kterých publikacích se lze setkat s dalšími p ístupy k hodnocení
efektivity, nicmén jejich popis je vágní, a proto není ani možné zhodnotit
jejich výhody, nevýhody a zp soby použití. Nap íklad Hroník (2001,
s. 190-191) navrhuje hodnotit návratnost investic do vzd lávání na
základ nár stu variabilních složek mzdy a míry fluktuace. „Tyto dv
prom nné je t eba hodnotit ve vzájemném vztahu a ve srovnání u r zných
skupin pracovník (regionáln , divizionáln , profesn ) a u r zných typ
kurz (soft skills, hard skills apod.).“ (Hroník, 2001, s. 191).
Podobné p ístupy, a

mohou vypadat zajímav , jsem do své práce

nemohla zahrnout z d vodu nedostate ného objasn ní koncept
autory. V ím, že

jejich

ty i uvedené p ístupy jsou z hlediska výpov dní

hodnoty i zp sobu použití ty nejlepší, jež lze ve firemním prost edí
uplatnit, ale jist nejsou bezchybné. V následující kapitole se proto budu
novat

kritice

hodnocení

efektivity

ve

vzd lávání

a

klí ovým

problém m, se kterými se pracovníci pokoušející se hodnotit efektivitu
vzd lávání mohou setkávat.

2.5 Kritika metodik hodnocení efektivity
Na za átku kapitoly v nované efektivit

vzd lávání jsem uvedla, že

hlavním kamenem úrazu p i zjiš ování efektivity vzd lávání je nesnadná
kvantifikace veli in. Nap íklad použití uvedené metodiky ROI, která
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velmi dob e a pom rn

jednoduše funguje nap íklad ve firemním

etnictví, je ve vzd lávání výrazn obtížn jší. Lze ji použít p i vzd lávání
a rozvoji pracovník

vykonávajících jednodušší

innosti, nap íklad ve

výrob , u komplexn jších pozic ale již nesta í. V pr

hu let se r zní

auto i pokoušeli p edstavit metodologii, pomocí které by bylo možné
vy íslit p ínosy a tedy i efektivitu vzd lávání, ale žádný takový
univerzální nástroj zatím k dispozici není. Problém podle n kterých
odborník m že být v tom, že není žádoucí a nedává smysl pokoušet se
efektivitu vzd lávání kvantifikovat.
Freifeld (2016, online) uvádí, že „základním mýtem v oblasti efektivity
vzd lávání je to, že specialisté vzd lávání musí prokazovat výsledky
vzd lávacích program

prost ednictvím financí.“ Autorka tvrdí, že je

ležité ve vzd lávání rozlišovat mezi efektivitou a vy íslitelností. Z toho
by vyplývalo, že metodika ROI je ve vzd lávání chybn využívaná, jelikož
funguje na principech financí a ú etnictví, nezohled uje m kké faktory
a tedy i pokud ji na vzd lávání aplikujeme, nezískáme relevantní
výsledky. Je tedy otázkou, zda i p i prokazování efektivity vzd lávání je
bec nutné snažit se výsledky kvantifikovat. Freifeld (2016, online) dále
tvrdí, že management, který se o efektivitu vzd lávání v tšinou zajímá
a kterému máme efektivitu dokazovat, je zvyklý striktn rozlišovat mezi
investicemi a výdaji. P estože obvykle mluvíme o investicích do
vzd lávání, podle autorky lánku je vzd lávání jednozna

výdajem.

Jestliže vycházíme z ú etních p edpis , je investicí v pravém slova smyslu
pouze takový výdaj, který hmatateln p ispívá k dlouhodobému r stu.
V p ípad

vzd lávání jsou výsledky nehmatatelné a jejich dlouhodobý

ínos je jen obtížn prokazatelný. Tuto teorii podporuje skute nost, že
náklady

na

vzd lávání

nejsou

zahrnovány

mezi

investice

pi

ohodnocování firem.
Freifeld (2016, online) proto navrhuje upustit od používání ekonomických
ukazatel , jako je nap íklad ROI, a místo toho se pokusit p edstavit
efektivitu vzd lávání pomocí p ípadové studie, která propojí obchodní
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výsledky firmy a vzd lávání a p esv

í tak management o p ínosu

vzd lávání stejn dob e i bez použití ísel. Jako v jiných oblastech i zde
platí, že každý extrém je špatný a nejvhodn jší je kombinace používaných
metod. Podle O’Cathaina (in Cowman, 2012, online) se kombinované
metody

výzkumu,

které

používají

v jedné

studii

kvantitativní

i kvalitativní metody, stávají stále více populární, protože umož ují
komplexn jší uchopení výzkumných otázek.
Kritice klasických metodik hodnocení efektivity vzd lávání se ve své práci
nuje i Spitzer. Z jeho komentá

jsem vybrala dva problémy, které

zmi uje, a to retrospektivní pohled p i hodnocení efektivity vzd lávání
a nedostate né

propojení

cíl

vzd lávání

s obchodními

spole nosti. Obvyklá snaha hodnotit vzd lávání zp tn

výsledky

vyplývá z cíle

tohoto hodnocení - abychom obhájili náklady, které byly na realizaci
vzd lávací akce použity. Troufám si íci, že vzhledem k tomu, že efekt
vzd lávání v tšinou hodnotí ten, kdo se podílel na jeho realizaci, bude
vynakládat veškerou snahu, aby byl výsledek pozitivní. To je zcela
pochopitelné, ovšem s ohledem na co nejlepší vliv na výsledky spole nosti
by cílem m lo být spíše vyhodnocovat efektivitu vzd lávání v pr

hu

celého vzd lávacího procesu a tím ji kontinuáln zvyšovat (Spitzer, 2006,
s. 57).
Spitzer také upozor uje, že problémem, se kterým se p i vyhodnocování
efektivity vzd lávání m žeme n kdy v praxi setkat, je nízká provázanost
cíl

vzd lávání s obchodními cíli spole nosti. D vodem této nízké

provázanosti je skute nost, že odborníci na vzd lávání jsou v tšinou
odtrženi od reality byznysu a naopak manaže i nemají prostor v novat se
tématu vzd lávání, protože se starají p edn o byznys (Spitzer, 2006, s. 58).

2.6 Shrnutí teoretické ásti
V první kapitole práce jsem nejd íve terminologicky ukotvila základní
pojmy, které se vážou k tématu vyhodnocování efektivity vzd lávání.
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vodem pro

toto

ukotvení byla zejména

astá terminologická

nejednotnost užívaných pojm . Vzhledem k tomu, že práce se zam uje
na vyhodnocování efektivity firemního vzd lávání, uvedla jsem krátce
také širší souvislost se vzd láváním v organizaci a zejména to, kde má
hodnocení efektivity místo v cyklu systematického vzd lávání. Osv tlení
chto souvislostí má zásadní význam pro empirickou ást práce, kde díky
tomu bude možné popsat strukturu vzd lávání ve zkoumané organizaci
bez pr

žného dopl ování kontextu. Kapitola se dále v novala obecným

zásadám p i vyhodnocování efektivity a možnostem a mezím, se kterými
se setkávají pracovníci v nující se vyhodnocování efektivity vzd lávání.
Ve druhé kapitole jsem se zam ila na konkrétní modely vyhodnocování
efektivity vzd lávání. Tyto modely nebudou sloužit v empirické ásti jako
návody, podle kterých by m lo vyhodnocování efektivity v organizaci
postupovat, ale zejména mají poskytnout inspiraci pro to, jak lze
k vyhodnocování efektivity vzd lávání p istoupit. Za tímto ú elem jsem
popsala

Kirkpatrick v

ty úrov ový

model,

metodu

ROI,

dobu

návratnosti a metodu LEM. Vzhledem k tomu, že žádný z t chto model
není ideální a všechny mají své výhody a nevýhody, uvedla jsem záv rem
druhé kapitoly i kritický pohled, který se váže k vyhodnocování efektivity
vzd lávání.
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3 Zjiš ování efektivity vzd lávání v organizaci XY
Empirická

ást diplomové práce bude zam ena na téma zjiš ování

efektivity vzd lávání v konkrétní organizaci. Vzhledem k tomu, že
zkoumaná organizace si nep eje být pro ú ely této práce jmenována, bude
pro ni v textu užíváno obecné ozna ení „organizace XY“. Tato organizace
ve své nejnov jší výro ní zpráv vyzdvihuje v rámci personální strategie
významnou úlohu vzd lávání zam stnanc : „Investujeme do rozvojových
a vzd lávacích program , díky kterým mohou naši zam stnanci p evzít
nové odpov dnosti a profesn r st.“ (Výro ní zpráva 2015, s. 5). Podle
mého názoru je pro úsp ch této strategie d ležité zjiš ovat, nakolik
efektivn byly náklady na vzd lávání vynaložené. V následující ásti své
práce nejd íve stru

p edstavím organizaci XY a stanovím cíle,

výzkumné otázky a metodiku zpracování empirické ásti práce. Následn
se budu v novat tématu efektivity vzd lávání ve spole nosti. Pro
pochopení

souvislostí

nejprve

s využitím

cyklu

systematického

vzd lávání, který byl p edstavený v kapitole 1.2, popíšu, jak probíhá
vzd lávání zam stnanc

v organizaci XY. Poté se budu v novat popisu

metodiky zjiš ování efektivity vzd lávání v dané organizaci. Na základ
teoretických poznatk

z první

ásti práce a s ohledem na charakter

vzd lávání v organizaci XY stanovím, jaké jsou klí ové faktory úsp chu
zjiš ování efektivity vzd lávání v organizaci XY. S využitím popisu t chto
klí ových faktor uvedu doporu ení pro organizaci XY v oblasti zjiš ování
efektivity vzd lávání.

3.1 Základní charakteristika spole nosti
Spole nost XY se v nuje výrob

a prodeji elektrotechnických výrobk

a s nimi spojených služeb. Je dlouholetým stabilním hrá em na eském
trhu, který oslavil v minulém roce výro í 125 let fungování v eské
republice. Strukturu spole nosti tvo í dev t divizí, finan ní úsek
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a centrální odd lení. Vedle toho zde funguje dev t odšt pných závod ,
které se zam ují p edevším na výrobní innost v r zných oblastech.
Pr

rný po et zam stnanc v roce 2015 byl 6773 osob (Výro ní zpráva

organizace XY, s. 27). Dva další velké odšt pné závody fungují jako
samostatné celky a proto nejsou zahrnuty ve výro ní zpráv spole nosti.
Je ale t eba brát v úvahu, že v rámci t chto dvou závod

zam stnávala

organizace XY v roce 2015 dalších cca 3000 osob. Vzhledem k po tu
zam stnanc

i k rozdílné firemní kultu e tvo í výše zmín né divize,

centrální odd lení a finan ní úsek tzv. regionální organizaci spole nosti,
odšt pné závody pak fungují do jisté míry samostatn

a mají vlastní

vedení.
Ve své práci se zam ím na zjiš ování efektivity vzd lávání v regionální
spole nosti organizace XY, protože postihnout celou organizaci a specifika
jednotlivých jejích ástí by byl, vzhledem k rozsahu práce, nesplnitelný cíl.
Zam stnanci regionální organizace jsou výhradn technickohospodá ští
pracovníci. Tém

polovinu z t chto pracovník

regionální organizace

tvo í pracovníci centra sdílených služeb, kte í vykonávají zejména
jednodušší, opakující se innosti v oblasti financí, nákupu a personálních
služeb. Centrum sdílených služeb je výhradn interní, pracovníci tedy
poskytují služby ostatním spole nostem skupiny v rámci Evropy
a p ilehlých region . Vedle centra sdílených služeb tvo í regionální
organizaci p t divizí, jejich pracovníci jsou asto vývojá i, obchodníci nebo
servisní technici, a dále ji tvo í centrální odd lení jako jsou finance, IT,
da ové odd lení, nákupní odd lení, HR, marketing a další. Obecn lze
tedy íci, že z hlediska vzd lávání tito pracovníci nej ast ji absolvují kurzy
kkých dovedností, po íta ová školení a n které odborné kurzy, jejichž
charakter závisí na konkrétním p edm tu innosti jejich divize.
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3.2 Cíle, výzkumné otázky a metodika empirické ásti
Cílem empirické ásti práce je na základ poznatk teoretické ásti práce
stanovit, jaké jsou klí ové faktory úsp chu p i zjiš ování efektivity a z nich
vyvodit podn ty pro zlepšení vyhodnocování efektivity vzd lávání
v organizaci XY. Tento hlavní cíl lze ješt rozepsat na díl í cíle empirické
ásti práce. Prvním díl ím cílem je popsat proces vzd lávání pracovník a
zp sob zjiš ování efektivity vzd lávání v organizaci XY. Druhým díl ím
cílem je na základ poznatk uvedených v teoretické ásti práce a popisu
systému vzd lávání v dané organizaci vyhodnotit, jaké jsou klí ové
faktory úsp chu p i zjiš ování efektivity v této organizaci. T etím díl ím
cílem je z t chto klí ových faktor

úsp chu vyvodit, s ohledem na

charakter vzd lávacích akcí, podn ty pro zlepšení vyhodnocování
efektivity vzd lávání v organizaci XY.
Hlavní cíl práce bude napln n zodpov zením výzkumné otázky „Jaké
jsou

podn ty

pro

zlepšení

vyhodnocování

efektivity

vzd lávání

v organizaci XY?“. Díl í cíle lze popsat t mito výzkumnými otázkami:
Jak probíhá vzd lávání pracovník v dané organizaci?
Jakým zp sobem je nyní v popisované organizaci zjiš ována efektivita
vzd lávacích akcí?
Jaké jsou klí ové faktory úsp šného zjiš ování efektivity vzd lávání
v popisované organizaci?
Jaká opat ení lze v t chto klí ových oblastech navrhnout pro zlepšení
zjiš ování efektivity vzd lávání v popisované organizaci?
V empirické ásti práce nejprve popíšu systém vzd lávání ve spole nosti
a aktuální systém zjiš ování efektivity tohoto vzd lávání. Použitou
metodikou zde budou zejména rozhovory se zástupci organizace
(pracovníky odd lení vzd lávání a rozvoje) a studium interních
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dokument (sm rnic a informací pro zam stnance na firemním intranetu)
a v neposlední ad vlastní pozorování. Na základ tohoto popisu a také
s využitím teoretických poznatk
budou

metodou

abstrakce

uvedených v teoretické

ur eny

klí ové

faktory

ásti práce

úsp chu

p i

vyhodnocování efektivity vzd lávání v organizacích. Následn metodou
komparace ur ených klí ových faktor a aktuálního stavu uvedu návrhy
pro zlepšení zjiš ování efektivity vzd lávání v organizaci XY. Vzhledem
k tomu, že autorka práce p sobí v organizaci jako HR Specialista, bude
využitou metodou i vlastní zú astn né pozorování autorky, které m že
pomoci k dokreslení reálné situace v organizaci XY.

3.3 Struktura vzd lávání ve spole nosti
Základní proces vzd lávání v organizaci XY definuje interní sm rnice. P i
popisu toho, jak vzd lávání zam stnanc v organizaci probíhá, jsem navíc
erpala z rozhovor

s manažerkou vzd lávání i z vlastního pozorování.

Sm rnice o vzd lávání stanoví, že plánování rozvoje zam stnanc
a rozvojových

aktivit

probíhá

v rámci

tzv.

procesu

Performance

Management Process (PMP), tedy v rámci procesu ízení a hodnocení
výkonu. Tento proces probíhá na ro ní bázi a respektuje obchodní rok,
který ve spole nosti trvá od 1. íjna do 31. zá í každého kalendá ního
roku. PMP proces je komplexním nástrojem, který se netýká jen
vzd lávání a rozvoje a proto d íve, než se dostanu k samotnému popisu
vzd lávání pracovník

v regionální spole nosti organizaci XY, proces

v krátkosti obecn p edstavím.
V rámci PMP procesu jsou zam stnanc m nastavovány cíle, kterých mají
v rámci daného obchodního roku ve své pozici dosáhnout. Cíle jsou
obvykle nastavovány na jeden rok, výjimkou mohou být n které
specifické divize, kde je t eba s ohledem na charakter innosti stanovovat
cíle krátkodob jší, a proto vedle ro ních cíl probíhá stanovování cíl i na
kvartální bázi. Cíle jsou na konci obchodního roku vyhodnoceny, nejprve
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sv j pohled na jejich dosažení okomentují sami zam stnanci a následn
jejich manaže i vyhodnotí na základ speciální metodiky procento spln ní
stanovených cíl . Metodika zohled uje nejen to, zda bylo plánovaných
cíl dosaženo, ale také to, jakým zp sobem jich zam stnanci dosáhli. Toto
vyhodnocení cíl je pak jedním z podklad pro výpo et ro ního bonusu
zam stnance. K vyhodnocení cíl

se váže tzv. hodnotící pohovor

manažera a zam stnance, kde by m la být zhodnocena práce zam stnance
v uplynulém období a jeho sou ástí je i rozvojový rozhovor, v rámci
kterého manažer a zam stnanec plánují rozvoj zam stnance (Organizace
XY, online). Výstupy hodnotícího rozhovoru jsou následn využity p i
plánování rozvoje v tzv. rozvojovém rozhovoru. Ten je v praxi velmi asto
realizován jako sou ást hodnotícího rozhovoru a není od n j striktn
odlišován, nicmén

rozvojový rozhovor m že probíhat i s asovým

a místním odstupem. „V rámci tohoto rozhovoru probere (manažer) se
zam stnanci jejich zájem o další kariérní r st a možnosti rozvoje. Zárove
spole

zhodnotí p ínos aktivit absolvovaných v pr

hu uplynulého

obchodního roku.“ (Organizace XY, 2015). Vzhledem k tomu, že n kdy se
hodnotící a rozvojový rozhovor p ekrývají a jindy probíhají s odstupem,
nebudu p i popisu jednotlivých fází vzd lávání a rozvoje ur ovat, do
kterého rozhovoru tato fáze pat í, protože to je

ist

na zvážení

a preferenci každého manažera.
V následující kapitole podrobn popíšu, jak probíhá plánování rozvoje
zam stnanc a jeho realizace. Bude popsán kompletní proces vzd lávání
pracovník organizace XY a struktura kapitoly bude respektovat proces
firemního vzd lávání tak, jak byl p edstavený v teoretické

ásti práce

(kapitola 1.2).
3.3.1 Identifikace pot eby vzd lávání
V teoretické ásti práce jsem uvedla, že identifikace pot eby vzd lávání
spo ívá nej ast ji v rozdílu mezi tím, jaká je aktuální výkonnost
zam stnance a jaká je požadovaná výkonnost, která je t eba pro ideální
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výkon

dané

pracovní

pozice.

Identifikace

vzd lávacích

pot eb

v organizaci XY spo ívá primárn v rukou zam stnance samotného a jeho
manažera, kte í tuto aktuální výkonnost zam stnance a požadovanou
výkonnost v rámci pracovní pozice hodnotí v každoro ním hodnotícím
rozhovoru, p ípadn v rozvojovém rozhovoru (jak jsem uvedla výše, není
mnohdy možné jednozna

rozlišit).

Podkladem pro ujasn ní požadované kvalifikace zam stnance nebo
požadovaného výkonu jsou nej ast ji popisy pracovních míst, které jsou
tvo eny pro každou typovou pozici. Aktuální výkonnost pracovník

je

manažerem hodnocena nej ast ji na základ pozorování zam stnance p i
práci, rozvoru se zam stnancem, na základ rozhovor s jeho zákazníky
(interními nebo externími) nebo na základ hodnocení jeho pod ízených
a podobn . Manaže i mají k dispozici r zné nástroje, které jim pomohou
identifikovat aktuální výkonnost pracovník

a p i jejichž realizaci

poskytuje podporu odd lení vzd lávání. Takovými nástroji jsou nap íklad
360° zp tná vazba, development centrum, strukturovaná zp tná vazba
hodnotící výkon manažera jeho týmem a další.
Na základ

identifikace vzd lávacích pot eb jsou stanoveny klí ové

rozvojové oblasti zam stnance. Ty by m ly vždy zohled ovat mimo jiné
i kariérní

sm ování

zam stnance

a

jsou

zaznamenány

do

tzv.

Individuálního rozvojového plánu, Výstupem identifikace vzd lávacích
pot eb je tedy zaznamenaná informace o tom, jaké jsou oblasti rozvoje
znalostí, dovedností a zkušeností, které zam stnanci pomohou v pln ní
nárok aktuální pracovní pozice a v rozvoji kariéry.
3.3.2 Plánování vzd lávání
Na základ identifikovaných oblastí rozvoje jsou dále v rozvojovém plánu
specifikovány konkrétní rozvojové aktivity, které má zam stnanec
v pr

hu následujícího roku absolvovat. Z rozhovoru s manažerkou

vzd lávání spole nosti vyplynulo, že strategie rozvoje zam stnanc
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je

inspirována konceptem 70:20:10 3 . Ta je založena na p edpokladu,
podloženém mnoha výzkumy, že kombinace praktického u ení, sdílení
zkušeností a klasických kurz

je mnohem efektivn jší, než jednostranná

strategie zahrnující jen absolvování kurz . 70 % vzd lávání zam stnanc
by tak v ideálním p ípad m lo být založeno na praktickém u ení.
Nástroji, které na intranetových stránkách organizace odd lení vzd lávání
navrhuje použít, je nap íklad prezentování, krátkodobá delegace,
spolupráce na projektech, zp tná vazba, vým na zodpov dností a rolí,
vedení porad, ú ast na konferencích a veletrzích a další. Tento rozvoj
probíhá b hem výkonu práce zam stnance. V rámci konceptu by 20 %
toho, co se zam stnanci nau í, m li získat prost ednictvím sdílení
zkušeností. Do této kategorie spadá stínování, mentoring, kou ování,
ednášení, po ádání workshop
10 % rozvoje zam stnanc

nebo návšt vy u zákazník . Zbylých

je pak tvo eno jejich ú astí na rozvojových

kurzech a školeních.
Vedle popisu jednotlivých vzd lávacích a rozvojových aktivit by m l plán
obsahovat i datum spln ní a informaci o tom, kdo nese zodpov dnost za
spln ní aktivity. Obvykle to bývá sám zam stnanec, nicmén v n kterých
ípadech je spln ní aktivit závislé i na dalších osobách, typicky je
nap íklad t eba podpora ze strany manažera. V rozvojovém plánu by
v popisu jednotlivých aktivit m lo být také uvedeno, zda se jedná
o aktivitu on-the-job nebo off-the-job. D vodem je snaha, aby se
zam stnanci a manaže i zamysleli p i stanovování aktivit i nad dalšími
možnostmi rozvoje a postupovali v souladu s konceptem 70:20:10. Není

3

Nad autorstvím tohoto konceptu, který byl p edstavený v devadesátých letech dvacátého století, nepanuje

obecná shoda. „Nej ast ji jsou v jeho souvislosti uvád ny dva pravd podobné zdroje. Jedním jsou výstupy
manažerského pr zkumu Centra kreativního leadershipu (Center for Creative Leadership), druhým pak
statistiky americké kancelá e pro pracovn právní statistiky (US Bureau of Labor Statistics).” (Pedretti, 2015,
online).
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žádoucí, aby v rámci t chto aktivit figurovala pouze klasická školení
(Organizace XY, online).
Co se tý e plánování vzd lávacích kurz , v posledních dvou letech
istoupila spole nost ke zm

a nenabízí již svým zam stnanc m

katalog kurz , které je možné absolvovat, jako tomu bylo v minulosti.
vodem je p esv

ení, že jakákoliv nabídka, a je jakkoliv komplexní,

omezuje možnosti, kterých je v oblasti vzd lávání nep eberné množství.
Dalším d vodem je také obava z toho, že poskytnutí nabídky kurz m že
vést k výb ru kurz

podle toho, co se zam stnanc m líbí a k opomíjení

reálných pot eb v rámci pracovního místa. Proces je tedy nastavený
opa ným zp sobem, zam stnanec ve spolupráci s manažerem do
rozvojového plánu co nejp esn ji popíšou, jaký je cíl, co by m l kurz
inést a jakou dovedností nebo znalostní mezeru by m l pokrýt. Na
základ tohoto popisu jim pak pracovníci odd lení vzd lávání navrhnou
kurz, nebo p ípadn doporu í jinou aktivitu, která jim m že pomoci co
nejlépe splnit zamýšlený cíl.
3.3.3 Realizace vzd lávání
ed samotnou realizací vzd lávacích aktivit je ješt t eba vy ešit otázku
náklad

na vzd lávání. Nejsou to jen kurzy, ke kterým se vážou p ímé

finan ní náklady, ale také další rozvojové aktivity jako mentoring, ú ast
na konferencích a další. Úkolem odd lení vzd lávání je pro každou divizi
a odd lení p ipravit p ehled plánovaných aktivit a kalkulaci náklad ,
které v p ípad p esažení rozpo tu mohou být zredukovány.
Po finálním schválení náklad

a aktivit odd lení vzd lávání p istupuje

k realiza ní fázi. Podle toho, kolik ú astník

se na daný kurz p ihlásilo,

jsou kurzy organizované jako firemní, uzav ené, kdy se celý kurz naplní
zam stnanci spole nosti a lektor je proškolí v prostorách firmy nebo
v pronajatých konferen ních prostorách mimo sídlo spole nosti anebo se
jednotliví zájemci p ihlásí na kurzy pro ve ejnost. A koliv by se mohlo
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zdát, že výhodn jší variantou bude vždy realizace uzav ených firemních
kurz , z rozhovoru s manažerkou vzd lávání vyplynulo, že ne vždy tomu
tak je.
Co se tý e otázky náklad , bývají náklady firemního uzav eného kurzu
v p epo tu

na

jednoho

ú astníka

obvykle

srovnatelné

s náklady

otev eného kurzu. Jednozna nou výhodou uzav eného firemního kurzu je
to, že lektor m že obsah p izp sobit požadavk m ze spole nosti i kultu e
spole nosti. Na druhou stranu p ínosem otev ených kurz

asto bývá

fakt, že ú astníci mohou sdílet své zkušenosti s lidmi z jiných firem
a podívat se tak na problematiku z jiného úhlu pohledu. Zásadní bývá
také otázka termín a lokalit. Jestliže v rámci firmy je po et p ihlášených
zájemc na kurz dostate ný k realizaci pouze jednoho termínu, je velmi
pravd podobné, že z hlediska lokality nebo s ohledem na pracovní
povinnosti v daném termínu bude pro n které zájemce obtížné nebo
dokonce nereálné se kurzu zú astnit. Nabídka otev ených kurz
vzd lávacích spole ností pak bývá obvykle širší a p i rozhodování o míst
a termínu konání mají tak zam stnanci k dispozici v tší škálu možností.
Vedle tzv. otev ených a uzav ených kurz je ást vzd lávání realizovaná
i ist intern . Nap íklad nej ast jší témata kurz z oblasti soft skills, jako
je zp tná vazba pro manažery, prezenta ní dovednosti nebo nap íklad
obtížná komunikace se zákazníkem, jsou n kdy školena jak specialisty
vzd lávání, tak jinými interními lektory z ad zam stnanc , pro které je
vedení kurz nástrojem jejich profesního rozvoje. Další kurzy mohou být
intern absolvovány v sídle spole nosti v Mnichov , kde sídlí celé interní
vzd lávací centrum.
3.3.4 Hodnocení efektivity vzd lávání
Na samotný rozvojový plán pak navazuje revize rozvojového plánu. Ta by
la být provedena po roce a zahrnuje informace o p ípadném profesním
posunu nebo rozší ení odpov dnosti, poskytuje prostor pro zaznamenání
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zm n v zacílení kariéry a také zm n v rozvojových oblastech. Velmi
ležitou sou ástí revize je zhodnocení nastavených rozvojových aktivit
a stanovení p ípadných návazných rozvojových aktivit, jejichž pot eba
v mezi ase vyplynula. Tématu hodnocení efektivity a tomu, jaké metodiky
jsou ve spole nosti p i hodnocení efektivity vzd lávání využívané, se
budu podrobn v novat v následující kapitole.
Z výše popsaných údaj , které jsem získala studiem interních dokument
a rozhovory s manažerkou vzd lávání lze usuzovat, že velký podíl na
plánování rozvoje a vzd lávání zam stnanc
Z následných rozhovor

je na stran

manažer .

vyplynulo, že zodpov dnost za rozvoj by m la

spo ívat v rukou každého jednotlivého zam stnance, kterému jeho
manažer poskytuje pot ebnou podporu a vedení. Odd lení vzd lávání
poskytuje spíše metodické

vedení v oblasti plánování vzd lávání

a poskytuje podporu manažer m. D vodem je, že p i tak velkém po tu
zam stnanc
kkých

je spektrum poskytovaných kurz

dovedností,

p es

odborné

a

velmi široké. Od kurz

technické

vzd lávání,

po

produktová školení a další. Z rozhovor vyplynulo, že by nebylo reálné,
aby specialisté vzd lávání znali všechny tyto oblasti, zatímco manaže i
jsou vždy odborníky ve svém oboru a v dí p esn , co jejich lidé pot ebují
i jaké jsou možnosti vzd lávání v oblasti jejich specializace. Následn
odd lení vzd lávání zajiš uje realizaci rozvojových aktivit a kurz a jejich
hodnocení.
Vedle t chto rolí specialist

vzd lávání ve vzd lávacím procesu nelze

opomenout také realizaci program

rozvoje zam stnanc

s vysokým

potenciálem a komplexních vzd lávacích program pro vybrané skupiny
zam stnanc

(nap íklad program pro zam stnance centra sdílených

služeb, program rozvoje klí ových obchodník

a jiné). K t mto formám

vzd lávání obecn vzd lávací politika sm uje a je na n kladený velký
raz. Z rozhovoru se zástupci organizace vyplynulo, že v p ípad , kdy je
zajiš ováno vzd lávání t chto specifických skupin pracovník , do celého
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procesu se více zapojují zástupci personálního odd lení a mnohdy také
externí konzultanti.
Lze konstatovat, že celý proces vzd lávání v t chto p ípadech probíhá
odlišn , a zárove

v každém z t chto p ípad

jinak, individuáln . Také

proto jsem se ve své práci zam ila na vzd lávání zam stnanc

obecn

a tyto specifické programy jsem nepopisovala, jelikož každý z nich by
vydal na samostatnou práci.

3.4 Aktuální metodika zjiš ování efektivity vzd lávání
Na za átku kapitoly, která se bude v novat aktuální metodice zjiš ování
efektivity vzd lávání ve spole nosti, zmíním faktory, které zjiš ování
efektivity ve spole nosti ovliv ují a které jsem identifikovala na základ
rozhovor

na téma efektivity vzd lávání vedených v organizaci.

Rozhovory byly vedené v období od kv tna do srpna 2016 s manažerkou
vzd lávání

a

specialistkou

vzd lávání

spole nosti.

Jednalo

se

o polostrukturované rozhovory, které vzhledem k tomu, že autorka práce
ve spole nosti také pracuje na personálním odd lení,

asto probíhaly

v rámci výkonu práce. Z toho d vodu nebylo možné p epis rozhovor
iložit jako p ílohu práce.
Prvním zásadním faktorem je vysoký po et zam stnanc

spole nosti.

Jestliže v rámci jednoho roku jsou realizovány kurzy pro stovky
zam stnanc , lze si jen t žko p edstavit, že pracovníci odd lení
vzd lávání nap íklad sledují zam stnance p i práci s odstupem asu po
realizaci kurzu a hodnotí, jak ú astníci získané dovednosti využívají p i
výkonu práce.
Dalším faktorem je r znorodost povolání a specializací v rámci firmy.
Výsledky vzd lávání nap íklad v technických oborech je složité posoudit,
a

to

jak

pro

specialisty

vzd lávání,

kte í

nerozumí

odborným

dovednostem, tak pro vedoucí pracovníky, kte í nejsou seznámeni s tím,
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jaký zp sobem mají efektivitu vzd lávání hodnotit a ani nejsou ochotní
novat tématu sv j

as, protože jsou zahlceni jinými pracovními

povinnostmi.
Posledním faktorem je skute nost, že vzd lávání je zajiš ováno r znými
poskytovateli a lektory, jak interními, tak externími. P i interních kurzech
je teoreticky možné, aby hodnocení efektivity provád la jedna osoba.
Jestliže bychom se drželi hodnocení vzd lávání podle Kirkpatrickova
ty úrov ového modelu, jak reakce, tak u ení, chování i výsledky nebo
návratnost vzd lávání m že ohodnotit jeden odborník. V p ípad kurz
externích už je ale t eba, aby se do hodnocení zapojilo více osob, jelikož ne
vše probíhá na jednom míst – hodnocení reakcí a u ení nej ast ji p ímo
na míst konání kurzu v jeho záv ru, další fáze pak s r zným asovým
odstupem na pracovišti zam stnance. Problémem by mohlo být také to, že
i hodnocení využití nau eného v praxi by se lektor na pracovišti
astníka mohl dostávat k interním dat m podniku, k nimž by p ístup
mít nem l.
i popisu toho, jak funguje hodnocení efektivity vzd lávání, se nejd íve
zam ím na celou oblast evaluace, která, jak jsem uvedla v teoretické ásti
práce, slouží jako podklad pro vyhodnocení efektivity vzd lávání. Proto
v následující kapitole p edstavím, jak pracovníci personálního odd lení
istupují k poslední fázi vzd lávacího procesu obecn . Za ú elem toho,
aby byly tyto informace dob e strukturované, budu se držet p i popisu
aktuální metodiky hodnocení vzd lávacích program
organizací

Kirkpatrickova

kapitolách

se

už

ty úrov ového

zam ím

specificky

modelu.
na

po ádaných
V následujících

efektivitu

vzd lávání

z ekonomického hlediska.
Úvodem je d ležité íci, že v organizaci není managementem vyžadováno
systematické ov ování efektivity vzd lávání na organiza ní úrovni a není
ani sou ástí firemní kultury. P i pokusech o získání informací ohledn
zjiš ování efektivity vzd lávání v ostatních zemích, kde spole nost p sobí,
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se ukázalo, že pravd podobn ani zde zjiš ování efektivity systematicky
neprobíhá, nebyly nalezeny žádné lánky, sm rnice ani p edpisy v nující
se danému tématu. Stejn tak v eské republice v organizaci XY neexistuje
sm rnice nebo jiný interní p edpis, který by se v noval oblasti evaluace
nebo hodnocení efektivity vzd lávání. Ob tyto kategorie jsou sou ástí
sm rnice o vzd lávání a je jim v nován jen minimální prostor.
Co se tý e vyhodnocení rozvojových aktivit, sm rnice (Organizace XY,
2015) stanoví, že „vedoucí zam stnanec a zam stnanec spole

zhodnotí

pln ní rozvojového plánu a p ínos absolvovaných rozvojových aktivit
minimáln jednou za rok a to v rámci ro ního hodnocení.“ Sm rnice dále
stanoví, že na základ

zhodnocení p ínosu a vnímaného posunu

zam stnanec a jeho manažer spole

naplánují další rozvoj. Jedná se tedy

o kroky v rámci PMP, které jsem popsala již v kapitole 3.3.4. Sm rnice dále
hovo í o hodnocení kvality rozvojových aktivit, kde stanoví, že
zodpov dnost za zajišt ní hodnocení kvality má odd lení vzd lávání,
které také tyto aktivity organizuje. Hodnocení kvality je podle sm rnice
založeno na tom, že ú astníci vypl ují hodnotící formulá e po skon ení
akce, a na základ

této zp tné vazby jsou další po ádané akce

upravovány. Dále sm rnice uvádí i kontakt, na který se mohou
zam stnanci obrátit, pokud cht jí poskytnout jakoukoliv zp tnou vazbu
na organizované vzd lávací aktivity.
To, že n které procesy nejsou dané sm rnicí, neznamená, že v praxi nejsou
realizovány.

V následujících

kapitolách

popíšu

kroky

hodnocení

vzd lávacích aktivit na základ rozhovor a pozorování v organizaci XY.
3.4.1 Úrove reakcí
V teoretické ásti své práce jsem uvedla, že evaluace na úrovni reakcí bývá
nej ast ji zjiš ována použitím dotazníku a že tento postup navrhuje i sám
Kirkpatrick. Nejinak je tomu p i zjiš ování reakcí na vzd lávací aktivity
v popisované organizaci. Spole nost využívá jednotný hodnotící formulá ,
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který slouží pro všechny vzd lávací aktivity realizované v organizaci.
Díky tomu pak odd lení vzd lávání disponuje srovnatelnými výstupy
v otázce spokojenosti zam stnanc s absolvovaným kurzem.
Tyto hodnotící dotazníky nejsou využívány, jestliže se zam stnanci
astní kurz

pro ve ejnost u externích dodavatel . D vodem je, že

vzd lávací spole nosti disponují svými dotazníky a pokud o to odd lení
vzd lávání požádá, doloží externí vzd lávací spole nosti zpracované
výstupy pr zkum spokojenosti. Pokud by byly distribuovány i p i t chto
kurzech jednotné hodnotící formulá e dané organizace, která zam stnance
vysílá, nevýhodou by byla nízká výpov dní hodnota takto získaných
výsledk , protože daného kurzu v tom daném konkrétním termínu
s p íslušným lektorem se obvykle ú astní pouze jeden nebo dva
zam stnanci a bylo by zavád jící z tak malého množství reakcí usuzovat o
celkové úrovni tréninku.
Jednotný dotazník evaluace školení tak slouží pro ty vzd lávací aktivity,
které jsou organizované intern , tedy ú astní se jich pouze zam stnanci
dané spole nosti, a to pod vedením interního lektora nebo externího
lektora ze smluvní dodavatelské spole nosti. Dotazník obsahuje p t
základních otázek. V první z nich ú astníci hodnotí užite nost obsahu
školení, kde jsou výsledky zazna eny do osy na úrovních nep íliš užite ný
až velmi užite ný. Druhá otázka sm uje na dovednosti a kompetence,
které byly na školení nejvíce rozvíjeny a ú astníci poskytují své odpov di
formou volného textu. Díky informaci o tom, jaké dovednosti školení
nejvíce rozvíjí, pak m že odd lení vzd lávání lépe ur it cílovou skupinu,
pro kterou je daný kurz vhodný. T etí otázka ú astníky vyzývá, aby
zhodnotili, které aktivity byly v rámci školení nejp ínosn jší a také aby
okomentovali, z jakého d vodu spat ují zrovna tyto aktivity jako nejvíce
ínosné. V rámci

tvrté otázky ú astníci p inášejí své podn ty ke

zm nám, a to nap íklad v obsahu školení, vystupování lektora nebo
v organiza ním zajišt ní školení. Poslední otázka pak hodnotí lektorské
dovednosti a to jednak z hlediska projevu na škále nep íliš poutavý až
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velmi poutavý projev a dále odborné znalosti lektora na škále nízká
odbornost až vysoká odbornost. Kompletní dotazník evaluace školení je
sou ástí p íloh práce.
ekvapivé je, že dotazník evaluace školení nep ináší výsledky, které by
mohly být jakýmkoliv zp sobem kvantifikovány. Kvantifikace získaných
odpov dí je u t chto typ dotazník obvyklá, jelikož takové výsledky jsou
snadno

a

p ehledn

prezentovatelné.

Z rozhovor

vedených

s manažerkou vzd lávání vyplynulo, že aktuální dotazník ve výše
popsané form je ve spole nosti využíván nep íliš dlouho a nahrazuje
vodní dotazník, který tato kvantifikovatelná data p inášel. V pr

hu

asu se však ukázalo, že v oblasti firemního vzd lávání není d vod taková
data shromaž ovat nebo poskytovat, protože nemají velkou výpov dní
hodnotu a slovní hodnocení ú astník

je pro pracovníky odd lení

vzd lávání p ínosn jší p i zapracování pot ebných úprav trénink .
První úrove hodnocení dle Kirkpatrickova modelu, úrove reakcí, je tedy
ov ována evalua ním dotazníkem, který vypl ují ú astníci písemnou
formou ihned po skon ení kurzu. Dotazník je užívaný v jednotném zn ní
u všech kurz

po ádaných pro zam stnance Organizace XY. Výsledky

dotazníku nejsou snadno kvantifikovatelné a jejich ú elem je spíše
pr

žné vylepšování kurz , než prezentace spokojenosti ú astník

s absolvovaným školením.
3.4.2 Úrove u ení
Teoretická ást práce stanoví, že hodnocení na úrovni u ení ov uje to, co
se ú astníci nau ili, jaké znalosti nebo dovednosti ú astí na vzd lávací
aktivit získali. V popisované spole nosti není hodnocení na úrovni u ení
realizováno jednotn

v p ípad

všech vzd lávacích akcí, ale pouze

u n kterých z nich. Tam, kde hodnocení na úrovni u ení realizováno je,
není daný jednotný scéná tohoto hodnocení, naopak toto hodnocení bývá
konkrétn p izp sobeno dané vzd lávací aktivit . Obecn lze íci, že p i
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odborných kurzech je úrove u ení hodnocena tém

vždy a nej ast ji to

bývá formou testu nebo spln ní úkolu v záv ru školení. Tento test i
vypracovaný úkol je pak v tšinou podmínkou ud lení certifikátu
o absolvování kurzu. Stejná praxe je

astá p i školení po íta ových

dovedností.
Obtížn jší je hodnocení úrovn

u ení u kurz

m kkých dovedností,

jakými jsou nap íklad kurzy manažerských, komunika ních nebo
obchodních dovedností. V t chto kurzech je obvyklé, že úrove

u ení

ov ována není systematicky na konci tréninku, ale je lektorem zjiš ována
a opakovan ov ována r znými aktivitami v pr

hu školení a m že být

také posouzena následn p i výkonu práce zam stnance.
V rozhovoru se specialistkou vzd lávání na toto téma zazn lo, že ov ení
toho, co bylo nau eno, není pro personální odd lení nejd ležit jší, jelikož
i když ú astníci požadované znalosti a dovednosti získají, nemusejí je
následn uplatnit v praxi. Proto strategie sm uje spíše k tomu, aby byli
astníci motivováni použít nau ené, tedy k podpo e využití nau eného
na úrovni chování. U n kterých vzd lávacích akcí je toto zajišt no
nap íklad následnými workshopy, kde ú astníci probírají své úsp chy
a obtíže v dané oblasti. Jindy jsou ú astníci kurz

svými manažery

vyzývání, aby po absolvování kurzu krátce prezentovali koleg m, co se
v kurzu nau ili a také shrnuli, jak mohou získané dovednosti v praxi
upot ebit. U komplexn jších vzd lávacích aktivit, které obsahují n kolik
modul , je obvyklé, že na za átku každého dalšího modulu je v nován
prostor k prezentaci toho, jak konkrétn

ú astníci nau ené znalosti

a dovednosti v praxi využili. Posloužit ale m že i relativn jednoduchý
zp sob, jakým je soupis plánovaných praktických krok
plánu. To, jak je následn nau ené skute

v tzv. ak ním

využito, tedy hodnocení na

úrovni chování, popíšu v další subkapitole.
Úrove

u ení je v Organizaci XY zjiš ována nej ast ji s využitím test ,

které mají r znou formu podle charakteru školení. Testy jsou
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asto

využívány zejména pro odborná školení a IT kurzy, mén

asto jsou

využívány p i kurzech m kkých dovedností, kde je v tší d raz kladen na
využití nau eného v praxi.
3.4.3 Úrove chování
To, jak ú astníci vzd lávacích a rozvojových aktivit uplat ují nau ené
znalosti a dovednosti v rámci výkonu své pozice, je ov ováno na úrovni
chování. Obecná doporu ení jsou taková, že zm ny na této úrovni by m ly
být hodnoceny s asovým odstupem, nap íklad t i m síce, jak jsem uvedla
i v teoretické

ásti práce (kapitola 2.1). V popisované organizaci je

zvykem, že úrove

chování hodnotí ti, kte í jsou s ú astníkem

vzd lávacích aktivit v nejužším kontaktu, tedy vedoucí zam stnanci.
Vycházejí jednak z pozorování a rozhovor , z výstup , které získávají p i
pln ní pracovních úkol svými pod ízenými, mohou vycházet ze zp tné
vazby od zákazník

a koleg

a mohou využít komplexní nástroje,

nap íklad 360°zp tnou vazbu. Je obvyklé, že zhodnocení úrovn chování
je sou ástí revize rozvojového plánu, v n kterých p ípadech m že mít své
místo i v ro ním hodnocení zam stnance, pokud nau ené znalosti nebo
dovednosti korespondují s cíli, které byly pro zam stnance na daný rok
stanoveny.
V n kterých p ípadech je k hodnocení úrovn

chování p istupováno

komplexn a podílí se na n m i pracovníci odd lení vzd lávání. Více než
na p edchozích úrovních zde platí, že evaluace na úrovni chování je
provád na s ohledem na charakter školení a faktorem je nap íklad i to,
jaké bylo trvání školení a jeho cena. Zvýšená pozornost je proto v nována
školením, které s sebou p inášejí vyšší nároky na as i vyšší náklady.
Nap íklad u projektu rozvoje pracovník

centra sdílených služeb, který

obsahuje šest na sebe navazujících dvoudenních trénink
zpravidla jeden rok, jsou manaže i pr

žn

a který trvá

dotazováni na to, zda

shledávají u svých pod ízených zm ny v pracovním chování, jaké
konkrétní zm ny to jsou a zda tyto zm ny spl ují jejich o ekávání
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a odpovídají cíl m, které m lo vzd lávání naplnit. Výsledky pak jsou
diskutovány s dodavatelem a na jejich základ

mohou být p ijata

nápravná opat ení a provedeny zm ny v konceptu.
Hodnocení výsledk na úrovni chování v organizaci XY zajiš ují obvykle
manaže i vzd lávaných pracovník . Prvním d vodem je, že manažer je se
zam stnancem v neužším kontaktu, a proto zm ny v jeho pracovním
chování dokáže nejlépe posoudit, dalším faktorem je, že vzhledem k po tu
zam stnanc

by nebylo reálné, aby hodnocení provád li pracovníci

odd lení vzd lávání a z objektivních d vod

(finan ní a

asová

náro nost) je obvykle nem že provád t ani lektor kurz . To, jestli je
hodnocení na úrovni chování provád no a pokud ano, jakým zp sobem
a v jaké kvalit , závisí do velké míry na manažerech a na tom, jakou
ležitost oni sami hodnocení vlivu vzd lávání na úrovni pracovního
chování p ikládají.
3.4.4 Úrove výsledk
Úrove

výsledk

více než jednotlivé ú astníky vzd lávacích aktivit už

sleduje výsledky vzd lávání s v tším odstupem z hlediska organizace. Jak
jsem uvedla v teoretické ásti práce, hodnocení na úrovni výsledk m že
být realizováno r znými metodami, ale vždy spo ívá na vzájemném
porovnání p ínosu školení a jeho náklad . Jeho výstupem je nej ast ji
informace o tom, zda p ínosy vzd lávání byly vyšší než náklady nebo
o tom, za jak dlouhou dobu p ínosy náklady p evýší.
Co se tý e sledování náklad
vzd lávání jsou každoro

na vzd lávání, jak jsem uvedla, náklady
schvalovány jednotlivými ekonomickými

vedoucími divizí a odd lení a jsou tedy pe liv

sledovány. U t ch

vzd lávacích program , kde jsou náklady na ú astníka vyšší než 75 000
, se obvykle p istupuje k uzav ení tzv. kvalifika ní dohody dle § 234
Zákoníku práce a jsou pak v souvislosti s tímto vzd láváním vy ísleny
i další související náklady, jako nap íklad náklady na mzdu zam stnance

67

po dobu ú asti na vzd lávací aktivit , náklady na dopravu a ubytování,
náklady pojistného v dob trvání vzd lávání v zahrani í a další. Lze tak
íci, že náklady na vzd lávání jsou v organizaci XY pom rn

pe liv

sledovány a je jim v nována vysoká pozornost.
Vy íslitelné p ínosy vzd lávání naopak nejsou obvykle za ú elem
srovnání s náklady sledovány, a to v tšinou ani u komplexn jších
vzd lávacích a rozvojových aktivit. Není ale pravdou, že by tyto údaje
nebyly sledované v bec, asto obecn sledovány jsou. Lze konstatovat, že
zné veli iny a faktory, které by mohly sloužit k posouzení p ínos
vzd lávání, jsou sice zjiš ovány a sledovány, ale nejsou užívány za ú elem
posouzení efektivity vzd lávání. Z rozhovor
jako jeden z možných d vod

s manažerkou vzd lávání

vyplynul ten, že faktory na úrovni

organizace nejsou p i plánování vzd lávání stanovovány jako cíle
vzd lávání. Dalším d vodem m že být také charakter inností regionální
organizace, kterou popisuji. V teoretické ásti práce jsem uvedla veli iny,
které je možné sledovat a které slouží k ur ení p ínos

vzd lávání. Bylo

patrné, že pom rn velká ást z nich se váže k oblasti výroby, kde jsou
také tyto faktory pom rn snadno sledovatelné – m že jimi být zrychlení
výroby, zvýšení kvality výrobk , snížení zmetkovosti, menší po et
reklamací a další. Tyto faktory však pro regionální spole nost nejsou
použitelné, protože výrobní závody nejsou její sou ástí. Jiné, vzhledem
k charakteru regionální organizace sledovatelné faktory, jako jsou
nap íklad

noví

zákazníci,

nové

trhy,

lepší

výsledky

pr zkum

spokojenosti a další, jsou už v mén výlu ném vztahu ke vzd lávání a je
velká pravd podobnost, že je ovliv ují i další faktory – nap íklad aktuální
úrove

ekonomiky zcela jist

ovlivní do jisté míry po et zákazník

a zakázek.
Lze íci, že efektivita vzd lávání tak, jak ji chápu pro ú ely své práce, tedy
systematické porovnávání náklad

na vzd lávání s p ínosy, které má

vzd lávání na úrovni organizace, není v organizaci XY nijak komplexn
zjiš ována

a

to

p esto,

že

jsou
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sledovány

náklady

vzd lávání

a pravd podobn i n které faktory, ze kterých by bylo možné usuzovat
o p ínosech vzd lávání. Tomu, jaké jsou d vody tohoto stavu a která
nápravná opat ení by mohla aktuální stav zlepšit, bude v nována
záv re ná kapitola práce.
Záv rem bych ráda zmínila problematickou skute nost, že v d sledku
sledování náklad

na vzd lávání, bez jejich porovnávání s p ínosy, mají

kdy vedoucí pracovníci tendenci plánovat pro zam stnance spíše ty
vzd lávací aktivity, ke kterým se vážou nižší p ímé náklady. Je ale
otázkou, jestli vyšší investice by nem la i vyšší návratnost a zda
preference poskytnout deseti zam stnanc m levný dvoudenní kurz, než
jednomu z nich komplexní vzd lávací program, je dobrým manažerským
rozhodnutím.
V kapitole jsem se v novala podrobnému popisu toho, jak funguje
evaluace a zjiš ování efektivity vzd lávání v organizaci XY. Z kapitoly
vyplynulo, že z mnohých d vod , jakými jsou po et zam stnanc ,
rozlišnost jejich náplní práce, z d vodu, že jednotlivé vzd lávací akce jsou
zajiš ovány r zným zp sobem nebo také proto, že nejsou stanovovány
cíle vzd lávání na úrovni organizace, v organizaci XY neprobíhá
systematické hodnocení vzd lávání, které by bylo jednotn p edepsané
a realizované pro všechny vzd lávací akce. Prakticky v bec nelze hovo it
o zjiš ování efektivity vzd lávání tak, jak jsem ho definovala pro ú ely své
práce, protože náklady a p ínosy realizovaných vzd lávacích aktivit
nejsou porovnávány. V následující kapitole se budu v novat tomu, jaké
jsou kritické faktory úsp chu p i zjiš ování efektivity vzd lávání
v organizaci XY. Ty ur ím na základ pozorování, rozhovor
interních dokument

organizace XY a zárove

a studia

na základ

teorií

popsaných v teoretické ásti své práce. Vzhledem k tomu, že tématem mé
práce je zjiš ování efektivity vzd lávání a nikoliv evaluace ve vzd lávání
obecn , v následujících kapitolách odhlédnu od evaluace na úrovni reakcí,
ení a chování a zam ím se ist na nákladovou nebo také ekonomickou
efektivitu vzd lávacích akcí.
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4 Klí ové faktory úsp chu p i zjiš ování efektivity
vzd lávání
V teoretické ásti své práce jsem p edstavila jednak obecné základy p i
vyhodnocování efektivity a dále jsem popsala vybrané metody zjiš ování
efektivity vzd lávání. Abych p ehledn

uvedla, jaké zásady jsou

nejd ležit jší pro úsp šné zjiš ování efektivity vzd lávání, identifikovala
jsem na základ teoretické ásti práce p t klí ových faktor , které mají
zásadní vliv pro úsp šné hodnocení efektivity vzd lávání v organizacích.
V následující kapitole tyto faktory stru

p edstavím.

1. klí ový faktor: Na požadavek zjiš ování efektivity a organiza ního
ínosu je kladen d raz, zjiš ování efektivity je podporováno
vrcholovým managementem.
2. klí ový

faktor:

Zodpov dní

pracovníci

disponují

dostate ným

množstvím informací k tématu vyhodnocování efektivity vzd lávání,
jsou seznámeni s metodami zjiš ování efektivity vzd lávání.
3. klí ový faktor: Identifikace pot eb vzd lávání je provád na na úrovni
jednotlivce, pracovních tým i na úrovni organizace.
4. klí ový faktor: Probíhá rozhodování o tom, ve kterých p ípadech má
být efektivita vzd lávání sledována.
5. klí ový faktor: U t ch vzd lávacích aktivit, kde je rozhodnuto sledovat
efektivitu, jsou ur eny veli iny pro zhodnocení p ínosu vzd lávání
a tyto veli iny jsou systematicky zjiš ovány a analyzovány již p ed
realizací vzd lávací akce.
Prvním klí ovým faktorem, který vyplývá ze subkapitoly 1.1.1, je
skute nost, že organizace by m la v rámci své firemní kultury nebo
v rámci nastavení proces

jasn vyslovit požadavek sledování efektivity

vzd lávání. To velmi úzce souvisí s podporou vrcholového managementu.
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Jestliže management nevyžaduje sledování efektivity vzd lávání a tento
proces

není

zakotven

v žádné

z firemních

sm rnic,

je

velmi

pravd podobné, že nikdo ze zodpov dných pracovník nebude ochoten
této innosti v novat sv j as a energii. Z toho d vodu vnímám jako
ležitý faktor to, aby byl požadavek zjiš ování efektivity vzd lávání
ukotven

v p íslušných

p edpisech,

které

se

v nují

vzd lávání

zam stnanc a aby byl podporován managementem spole nosti.
V subkapitole 1.1.1 jsem uvedla, že linioví manaže i mohou nejlépe
posoudit to, k jakému posunu u jejich pod ízených došlo po absolvování
vzd lávací aktivity. Zárove

jsem uvedla, že

innosti spojené se

vzd láváním a rozvojem pod ízených jsou sou ástí agendy manažer jako
vykonavatel

n kterých funkcí lidských zdroj . Zapojení managementu

je tedy nutnou podmínkou pro to, aby zjiš ování efektivity vzd lávání na
úrovni výsledk

organizace mohlo p inášet relevantní výstupy. Jako

druhou podstatnou podmínku pro úsp šné vyhodnocování efektivity
vzd lávání lze z výše uvedených d vod

shledat požadavek, aby

manaže i disponovali dostate ným množstvím informací k tématu
vyhodnocování efektivity a aby byli seznámeni s nástroji a metodikami,
které mohou p i vyhodnocování efektivity vzd lávání využít.
Další faktor, který hraje velmi d ležitou roli, jestliže v organizaci má být
sledována efektivita vzd lávacích akcí, je, aby identifikace vzd lávacích
pot eb probíhala vždy na všech úrovních, tedy na úrovni jednotlivc , na
úrovni pracovních tým

i na úrovni organizace. Jak jsem uvedla

v subkapitole 1.2, jestliže by byla identifikace vzd lávacích pot eb
provád na pouze na úrovni jednotlivc

nebo pracovních skupin, bude

pak velmi obtížné nebo nereálné stanovit, jaké mají být p ínosy
vzd lávání na organiza ní úrovni a jaké faktory je tedy t eba v souvislosti
s vyhodnocováním efektivity sledovat.
Vzhledem k tomu, že zjiš ování efektivity vzd lávání je pom rn

asov

náro né a s ohledem na to, že i as zam stnanc je vnímaný jako náklad,
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nebude pravd podobn

efektivní sledovat p ínosy školení na úrovni

organizace u každého jednotlivého tréninku a nebylo by to ani
proveditelné. Dalším klí ovým faktorem je proto rozhodování o tom,
v jakých p ípadech je žádoucí zjiš ovat efektivitu vzd lávání, jak jsem
uvedla již v subkapitole 1.1.2. Nap íklad Folwarczná (2010, s. 204) vyzývá
pracovníky

v nující

k následujícímu:

se

vyhodnocování

„Jednozna

zvolte,

efektivity

které

aktivity

vzd lávání
mají

být

vyhodnocovány a s jakým cílem. Tento krok je nezbytný už vzhledem
k tomu, že vyhodnocování efektivity investic do vzd lávání a rozvoje je
velmi

asov

i zdrojov

náro né.” Pro p íklad lze uvést, že jestliže

identifikací pot eb na úrovni jednotlivce zjistíme, že daný pracovník kv li
ednášení na odborných konferencích pot ebuje zlepšit své prezenta ní
dovednosti, je pravd podobné, že tento jeden kurz absolvovaný jedním
zam stnancem nebude mít viditelný vliv na obchodní výsledky
spole nosti. Je pravd podobné, že sledování efektivity vzd lávání bude
mít smysl zejména u t ch trénink a vzd lávacích program , které jsou
komplexn jší, kterých se ú astní v tší skupina pracovník nebo které jsou
dlouhodobé a systematicky u pracovník

nebo u skupin pracovník

rozvíjí požadované znalosti a dovednosti.
Jestliže

je

rozhodnuto

v p ípad

konkrétní

vzd lávací

aktivity

o požadavku sledování efektivity, je nutné stanovit, které veli iny mají být
sledovány, ze kterých informací budeme schopni posoudit, jaké byly
ínosy vzd lávací akce. Jak jsem uvedla v subkapitole 1.1.1, tyto veli iny
musí být sledovány již p ed realizací vzd lávací aktivity a to dostate
dlouho na to, aby byly jejich výstupy relevantní, což se bude
pravd podobn u jednotlivých veli in lišit. Jako další klí ový faktor lze
tedy stanovit systematické sledování a analyzování veli in, podle kterých
budou následn

ur ovány p ínosy vzd lávací aktivity na výsledky

spole nosti. Jelikož je pravd podobné, že mnoho informací, které mohou
být použité jako podklad pro posouzení p ínosu vzd lávání, je již
v organizacích sledováno. Souvisejícím požadavkem je úzká spolupráce
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mezi

zainteresovanými

útvary.

Je

pravd podobné,

že

nap íklad

personální odd lení, odd lení financí i odd lení controllingu mohou
poskytnout mnoho vstupních dat, která jsou dlouhodob sledována a jež
mají vysokou výpov dní hodnotu.
V kapitole v nované kritickým faktor m úsp chu jsem na základ
teoretické

ásti práce identifikovala p t klí ových faktor , které jsou

zásadn d ležité pro úsp šné zjiš ování efektivity firemního vzd lávání.
V následující kapitole na základ

t chto faktor

popíšu, jaké jsou

nedostatky ve zmín ných oblastech v organizaci XY a navrhnu
doporu ení pro zlepšení.
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5 Identifikace nedostatk a návrhy pro zlepšení v oblasti
zjiš ování efektivity vzd lávání v organizaci XY
Z kapitoly v nující se zjiš ování efektivity vzd lávání v organizaci XY
vyplynulo, že zjiš ování efektivity vzd lávání tak, jak jsem ho pro ú ely
své

práce

definovala,

není

v organizaci

systematicky

provád no,

neexistuje žádný p edpis nebo strukturovaný postup pro zjiš ování
efektivity vzd lávání v organizaci. V navazující kapitole jsem ur ila, jaké
podmínky je v organizacích zásadn d ležité naplnit pro to, aby mohlo
být zjiš ování efektivity provád no. V poslední kapitole práce identifikuji,
jaké má organizace XY v t chto klí ových oblastech nedostatky a pokusím
se p inést konkrétní návrhy pro to, jaké zm ny realizovat, aby
v organizaci XY mohlo být zjiš ování efektivity vzd lávání zajišt no.
První klí ový faktor stanovil, že na požadavek zjiš ování efektivity
a organiza ního p ínosu má být kladen d raz ze strany managementu,
v ideálním p ípad má být zjiš ování efektivity ukotveno v p edpisech
spole nosti. V organizaci XY aktuáln žádný tlak na zjiš ování efektivity
vyvíjen není a proto systematicky tato aktivita neprobíhá. Vzhledem
k tomu, že pom rn velká zodpov dnost p i celém procesu vzd lávání je
v rukou manažer

jednotlivých odd lení a tým , pokud je zjiš ována

efektivita vzd lávání, pak jen u malého procenta vzd lávacích program
a k tématu obecn není p istupováno systematicky. Zjiš ování efektivity
vzd lávání není sou ástí interních p edpis

a toto téma nezmi ují ani

další zdroje, jako jsou nap íklad intranetové stránky, které slouží jako
hlavní informa ní kanál pro všechny zam stnance organizace XY.
Doporu ení v tomto bod

tedy sm ují k tomu, aby byla tématika

zjiš ování efektivity vzd lávání rozpracována a zahrnuta do interních
edpis . Jako velmi d ležitá se v tomto ohledu jeví podpora vrcholového
vedení, kterou by bylo možné získat p edstavením tématu a zamýšlené
koncepce na úrovni nejvyššího vedení. Z rozhovor
vzd lávání vyplynulo,

že ne

s manažerkou

vždy jsou p edpisy a požadavky
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personálního odd lení v oblasti vzd lávání p ijímány v jednotlivých
divizích a odd leních snadno, jelikož

astý argument ze strany

jednotlivých vedoucích je ten, že náklady spojené se vzd láváním hradí
oni sami, respektive náklady jsou hrazeny z rozpo

t chto jednotlivých

celk . Podpora managementu p i zavedení systematického konceptu
zjiš ování efektivity vzd lávání tak m že mít zna ný vliv na úsp ch celé
akce. Doporu ením pro organizaci XY v oblasti prvního klí ového faktoru
je tedy p edstavit téma zjiš ování efektivity vzd lávání vrcholovému
vedení spole nosti a v p ípad , že se poda í získat jejich podporu, ukotvit
požadavek zjiš ování efektivity vzd lávání v p edpisech týkajících se
vzd lávání zam stnanc .
Druhým klí ovým faktorem jsem shledala seznámení managementu s cíli
a metodikou zjiš ování efektivity vzd lávání. Jestliže v tuto chvíli
manaže i, kte í jsou za plánování vzd lávání zodpov dní, nemají
dostate né pov domí o daném tématu, nemohou se mu v novat. A koliv
se m že zdát, že natolik odborné téma, jako je vyhodnocování efektivity
vzd lávání, by m lo být spíše v rukách odborník

na vzd lávání,

vyhodnocení efektivity nelze odd lit od identifikace pot eb a plánování
vzd lávání, kterému se již nyní manaže i v nují. V souvislosti s druhým
klí ovým

faktorem

je tedy

doporu ení

takové,

aby

s tématikou

vyhodnocování efektivity vzd lávání byli seznámeni manaže i, kte í mají
významnou roli p i plánování vzd lávání svých zam stnanc . Forma,
kterou budou manaže i seznámeni s tématem, je ke zvážení, ale jako
ínosná by se mohla jevit p ípadová studie, která ukáže, jaké výsledky by
mohlo sledování efektivity vzd lávání p inést a jak by mohly být tyto
výsledky dále využity.
etím klí ovým faktorem jsem stanovila požadavek na provád ní
identifikace vzd lávacích pot eb nejen na úrovni jednotlivc a pracovních
tým , ale také na úrovni organizace. V aktuálním systému plánování
vzd lávání provádí identifikaci vzd lávacích pot eb daný zam stnanec ve
spolupráci s manažerem. Díky tomu jsou identifikovány zejména pot eby
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na úrovni jednotlivce a na úrovni organiza ní jednotky, za kterou daný
manažer zodpovídá. Pro to, aby mohl být sledovaný p ínos na úrovni
organizace je ale nutné, aby také realizované vzd lávání a jeho cíle
odpovídaly

pot ebám

této

organizace.

zpracována na základ n kolika zdroj

Následující

tabulka

byla

a p ehledn uvádí, jaké zdroje

a metody mohou být užívány p i provád ní identifikace pot eb na
jednotlivých úrovních:
Tabulka 1: Úrovn analýzy vzd lávacích pot eb

úrove

podnik

pracovní
skupiny

jednotlivci

analýza

zdroje

formy a metody

organiza ní analýza

strategické dokumenty podniku
právní normy
trendy na trhu
benchmarking
controlling

analýza strategických dokument
brainstorming
dotazník
benchmarking
audit
spot ebitelské pr zkumy
monitorování fremních výsledk
skupinové porady a diskuze

analýza popis inností
skupinové porady a diskuze
pr zkum vzd lávacích pot eb
technika kritických událostí
hodnocení týmu
analýza statistických údaj o skupin
analýza pracovních skupin
workshop
analýza informací získaných od vedoucích
brainstorming
dotazník
komparace
analýza plánu lidských zdroj
360 zp tná vazba
Asessment centrum
asový snímek dne
hodnocení pracovního výkonu
osobní dokumenty
pozorování
popisy pracovních míst
pr zkum postoj
kompeten ní profily
analýza osob
sebehodnocení
výstupy adaptace
výsledky hodnocení pracovníka výstupní interview
testy a zkoušky
názory pod ízených
rozhovor

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle Armstrong, 2007, s. 503; Tureckiová, 2009, s. 84;
Barto ková, 2010, s. 123-125.

Toho, aby stanovené cíle vzd lávání zam stnanc pokryly všechny výše
zmín né úrovn , lze nejlépe docílit tak, že cíle budou postupn
stanovovány vertikáln , tedy že cíle vzd lávání jednotlivých zam stnanc
budou odvozovány z toho, jaké jsou cíle jednotek, p ípadn divizí, a ty
zase z toho, jaké jsou obchodní cíle spole nosti. Jestliže tyto vyšší
obchodní cíle budou všem manažer m dostupné a zohlední je p i
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plánování

vzd lávání

svých

pod ízených

zam stnanc ,

je

pravd podobn jší, že bude možné sledovat p ínos na úrovni organizace
(p ípadn na úrovni nižších celk , jako jsou divize).
Jako tvrtý klí ový faktor byl p edstaven požadavek rozhodování o tom,
ve kterých p ípadech má být efektivita vzd lávání sledována. Lze
edpokládat, že p i snaze o zavedení systému sledování efektivity
vzd lávání se vyskytnou argumenty, že ne ve všech p ípadech je možné
nebo efektivní zjiš ovat efektivitu vzd lávání a s tímto argumentem nelze
nesouhlasit. Doporu ovala bych proto stanovit kritéria, podle kterých
bude možné u init rozhodnutí o sledování efektivity vzd lávání. Jako
nejsnazší zp sob by se mohlo nabízet stanovení finan ní výše náklad , od
kterých je nutné efektivitu vzd lávání zjiš ovat. Rozhodovat je ale také
možné podle charakteru vzd lávací aktivity nebo podle asové náro nosti
vzd lávání. V p ípad , že by pracovníci odd lení vzd lávání byli
esv

eni

o

nutnosti

organiza ního

p ínosu

a

m li

podporu

managementu, bylo by také možné u init rozhodnutí o tom, že budou
realizovány jen ty vzd lávací aktivity, u kterých je možné p ínos na
úrovni organizace sledovat. Je ale pravd podobné, že pak by se sledování
efektivity vzd lávání stalo spíše nástrojem ohýbaným za ú elem
prokázání efektivity vzd lávání, a to by nebylo žádoucí.
Pátý klí ový faktor stanovil, že v p ípad

t ch aktivit, kde by bylo

rozhodnuto o zjiš ování efektivity vzd lávání, je t eba ur it sledované
veli iny, podle kterých bude zhodnocený p ínos vzd lávání a že tyto
veli iny musí být sledovány d íve, než bude vzd lávací akce realizovaná.
Pracovníci odd lení vzd lávání by mohli pro manažery p ipravit návrh
faktor , které vypovídají o p ínosech na organiza ní úrovni, s p ípadnou
informací o tom, kde lze údaje o t chto faktorech získat. Pokud bych jako
íklad použila faktory, které byly uvedeny v teoretické ásti práce, tedy
nap íklad po et zakázek, po et nových zákazník , po et výrobk , míra
reklamací a stížností a další, lze p edpokládat, že tato data jsou
v Organizaci XY sledována dlouhodob . P ínosné by proto mohlo být
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i nastavení spolupráce s dalšími útvary spole nosti, jako je nap íklad
odd lení kvality, finan ní úsek nebo controlling.
V poslední kapitole práce jsem na základ klí ových faktor úsp chu p i
zjiš ování efektivity vzd lávání v organizaci XY, které byly identifikovány
v p edchozí kapitole, navrhla v t chto p ti oblastech doporu ení pro
zlepšení, která by mohla být užite ná p i nastavení systému zjiš ování
efektivity vzd lávání ve zkoumané organizaci. Záv rem kapitoly bych
ráda krátce shrnula, jaká jsou tato doporu ení a jakým zp sobem mohou
být realizována. Téma zjiš ování efektivity vzd lávání by m lo být
edstaveno vrcholovému managementu a v p ípad jejich podpory by
lo být ukotveno v p edpisech spole nosti týkajících se vzd lávání
a rozvoje zam stnanc . P i plánování vzd lávání zam stnanc by se m lo
vycházet z obchodních cíl vyšších celk , cíle vzd lávání jednotlivc by
ly podporovat dosahování cíl

t chto celk . Manaže i jako klí ové

osoby v procesu plánování vzd lávání by m li být seznámeni s tématem
a s metodami, které mohou p i zjiš ování efektivity vzd lávání použít.
Organizace by m la stanovit, ve kterých p ípadech má být efektivita
vzd lávání sledována. Aby bylo zajišt no co nejsnazší získání podklad
pro zhodnocení p ínos

vzd lávání, m la by být nastavena spolupráce

s t mi útvary, které již dnes tyto faktory sledují, nebo by m lo být zjišt no,
které útvary doposud nesledované veli iny sledovat mohou. Jsem
esv

ená, že za t chto podmínek zjiš ování efektivity vzd lávání m že

v organizaci XY fungovat a m že mít pozitivní vliv na návratnost náklad
vynaložených na vzd lávání zam stnanc .
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Záv r
Cílem práce bylo analyzovat zp sob zjiš ování efektivity vzd lávání
v organizaci XY, na základ

teoretických poznatk

a popisu systému

vzd lávání v dané organizaci vyhodnotit, jaké jsou klí ové faktory
úsp chu p i zjiš ování efektivity v této organizaci a z nich vyvodit
(s ohledem na charakter vzd lávacích akcí) podn ty pro zlepšení
vyhodnocování efektivity vzd lávání v organizaci XY.
První kapitola práce se v novala teorii zjiš ování efektivity vzd lávání.
V subkapitole 1.1 jsem charakterizovala nejd ležit jší termíny související
s tématem a ur ila jsem, které termíny budu využívat pro ú ely své práce,
jelikož lze konstatovat, že v této oblasti se m žeme setkat se zna nou
nejednotností využívané terminologie. Subkapitola 1.2 uvedla, kde
v cyklu systematického vzd lávání pracovník

v organizaci zjiš ování

efektivity stojí a celý cyklus firemního vzd lávání stru
j bylo možné navázat v empirické

popsala, aby na

ásti práce. Subkapitola 1.3

edstavila obecné zásady p i vyhodnocování efektivity vzd lávání
a možnosti a meze, se kterými se p i vyhodnocování efektivity vzd lávání
mohou zodpov dní pracovníci setkat.
Druhá kapitola se v novala metodikám, které je možné pro zjiš ování
efektivity vzd lávání využít a popsala podrobn
Kirkpatrick v

ty úrov ový

model

ty i vybrané metodiky,

hodnocení,

jehož

sou ástí

je

i hodnocení vzd lávání na úrovni výsledk , metodu ROI Jacka J. Phillipse,
která umož uje jednoduchým vzorcem vypo ítat ekonomickou efektivitu
vzd lávacích akcí, metodu doby návratnosti, která na obdobném principu
slouží k ur ení toho, jak rychle se investice na vzd lávání spole nosti vrátí
a metodu LEM Deana Spitzera, jejímž nejv tším p ínosem je pr

žné

ov ování efektivity vzd lávání v rámci vzd lávacího procesu. V záv ru
druhé kapitoly jsem uvedla kritický pohled na zjiš ování efektivity
vzd lávání.
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Empirická

ást práce se v novala zjiš ování efektivity vzd lávání

v organizaci XY. Ve t etí kapitole byla nejd ív p edložena základní
charakteristika spole nosti a následn

byly stanoveny cíle, výzkumné

otázky a metodika zpracování empirické

ásti práce. V subkapitole 3.3

byla p edstavena struktura vzd lávání zam stnanc

ve zkoumané

organizaci s využitím cyklu systematického vzd lávání p edstaveného
íve v teoretické ásti práce. Subkapitola 3.4 popisovala aktuální systém
evaluace

vzd lávání

v organizaci

XY

na

základ

Kirkpatrickova

ty úrov ového modelu. Výstupem této kapitoly bylo, že efektivita
vzd lávání tak, jak byla definována pro ú ely práce, není v dané
organizaci systematicky sledována.
Ve tvrté kapitole byly proto ur eny klí ové faktory úsp chu p i zjiš ování
efektivity vzd lávání ve zkoumané organizaci. P i ur ení t chto faktor
jsem vycházela z teoretické ásti práce, kde všechny tyto faktory byly
uvedeny a kde byla také vysv tlena jejich d ležitá role. P t klí ových
faktor je možné krátce shrnout. P i zjiš ování efektivity vzd lávacích akcí
v organizaci je klí ová podpora vrcholového vedení. Ti pracovníci, kte í
jsou za vyhodnocování zodpov dní, musí znát metodiku vyhodnocování
vzd lávání. Jestliže zám rem je sledovat p ínos vzd lávání na organiza ní
úrovni, zásadním požadavkem je identifikace pot eb nejen na úrovni
jednotlivc , p ípadn

pracovních tým , ale p edevším na úrovni

organizace. Stejn

tak musí být úrove

stanovování

vzd lávání.

cíl

Není

organizace zohledn na p i

efektivní

provád t

zjiš ování

organiza ního vlivu u všech realizovaných vzd lávacích akcí, ale m lo by
být pe liv vyhodnocováno, v jakých p ípadech má zjiš ování efektivity
vzd lávání smysl. U aktivit vybraných pro sledování efektivity je pak
ležité ur it, za pomocí jakých veli in m že být vliv na organiza ní
úrovni vyhodnocený, a tyto veli iny musí být sledovány ješt

p ed

za átkem realizace vzd lávání.
Poslední, pátá kapitola, p inesla návrhy toho, co lze v t chto klí ových
oblastech zlepšit, aby organizace XY mohla úsp šn zjiš ovat efektivitu
80

vzd lávání zam stnanc . Doporu ení spo ívají v tom, že pracovníci
zodpov dní za vzd lávání by se m li pokusit o získání podpory
vrcholového vedení v tomto tématu. D ležité je také rozší it znalosti
metodiky vyhodnocování vzd lávání mezi liniový management, který
hraje v dané organizaci nezastupitelnou roli v celém vzd lávacím cyklu,
jak vyplynulo ze t etí kapitoly. P i identifikaci vzd lávacích pot eb
a plánování cíl

se jeví jako vhodné postupovat od organiza ní úrovn ,

es úrove tým a jednotek až na úrove jednotlivce. Vzhledem k tomu,
že v organizaci o takové velikosti by nebylo efektivní, a z ejm by nebylo
ani možné, sledovat efektivitu u všech realizovaných vzd lávacích
a rozvojových akcí, lze doporu it stanovení kritérií, které by sloužily
k rozhodování o tom, ve kterých p ípadech je žádoucí efektivitu
vzd lávání vyhodnocovat. Za ú elem sb ru dat v oblastech, které budou
sledovány p i zjiš ování efektivity vzd lávání, by bylo výhodné nastavit
spolupráci s r znými dalšími útvary, které t mito údaji už dnes disponují.
Jednotlivé kapitoly empirické ásti práce p inesly odpov di na hlavní
i díl í stanovené výzkumné otázky. Na základ

výše popsaného lze

konstatovat, že cíl práce byl napln n a organizaci XY lze poskytnout
materiál, který m že jejím pracovník m pomoci p i nastavení systému
a vlastním zjiš ování efektivity firemního vzd lávání.
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ílohy
íloha 1: Dotazník evaluace školení

Vážený kolego,
prosím, zhodno te kurz, který jste absolvoval. Nemusíte se vyjad ovat ke všemu, ale za každou informaci
od Vás budeme vd ni.
Vaše zp tná vazba je pro nás velmi d ležitá pro udržování a zlepšování kvality školení. Vaše názory a
post ehy budou využity pro práci s dodavatelem školení – tedy p i domluv na obsahu školení, p i výb ru
lektor a pro dola ování dalších detail .
Za odd lení vzd lávání,
jméno p íjmení
Jaké byste zhodnotili užite nost obsahu školení?
Nep íliš
užite ný

Velmi
užite ný

Jaké dovednosti / kompetence byly v rámci školení nejvíce rozvíjeny?
...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

Jaké aktivity pro Vás byly nejp ínosn jší? Budeme rádi, pokud nám i zd vodníte pro .
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Co byste uvítali za zm nu / zm ny (v obsahu / vystupování lektora / organizaci...)?
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Jak byste ohodnotili lektora?
Nep íliš
poutavý
projev

Velmi
poutavý
projev

Nízká
odbornost

Vysoká
odbornost

Zdroj: Organizace XY, 2016.
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