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Kvalitní firemní vzdělávání vybavuje všechny reprezentanty definovaných pozic ve 
firmě potřebnými aktuálními znalostmi, dovednostmi a dalšími předpoklady pro řádné 
vykonávání pracovní činnosti. Respektuje přitom rozvoj firmy jako celku a rozvoj 
jednotlivce jako jeho součásti. Firmy si dnes stále více uvědomují, že jejich největší 
bohatství tkví v lidech. 
Jaké jsou možnosti, trendy a výzvy pro firemní vzd ělávání sou časnosti?  
Firemní vzdělávání postupně opouští nahodilé způsoby práce. Usiluje o to aby 
vědomosti, dovednosti, osobnostní vlastnosti a žádoucí způsoby chování 
zaměstnanců, optimálním způsobem reflektovaly a naplňovaly firemní vizi a danou 
firmu posouvaly k úspěšnému uplatnění na současném trhu, aby jí umožňovaly i 
další rozvoj k strategickým firemním cílům. 
Některé prvky pracovního výkonu  byly shledány jako přenositelné . Výhoda tkví v 
tom že když jedinec prošel na principu stanovených kompetencí např. programem k 
zvládnutí kompetence komunikace s druhými lidmi, je předpoklad, že tuto dovednost 
má na měřitelné úrovni zvládnutou a lze ji v případě potřeby dále rozvíjet na další 
aplikační, či úrovňový stupeň, nebo ji uplatnit na jiné pracovní pozici v dané firmě, či 
ve firmě jiné v rámci horizontální i vertikální mobility pracovníků. 
Dalším novým prvkem pro efektivní vzd ělávání je nižší plošnost a vyšší 
specializace  ve vzdělávacích firemních programech. To odráží v zásadě dva 
momenty. Jednak většinou už byli dlouholetí pracovníci proškoleni v nejpotřebnějších 
oblastech nutných pro pracovní výkon a je důležité spíše prohloubení, případně 
rozšíření jejich kompetencí. Dále je to trend k co nejvyšší efektivnosti vzdělávacích 
aktivit. Ty musí být specializované, adresné a měřitelné. 
Trendem doby je učinit vzdělávání mnohem průhlednější a exaktnější a zvýšit tak 
jeho význam a podíl na ekonomickém a dalším růstu firem i jednotlivců, jako jejich 
součásti. Koncept učící se organizace je potom trendem, který na firemní úrovni 
kopíruje požadavek celoživotního vzdělávání, jako nezbytnou podmínku efektivního 
zapojení člověka v moderním pracovním procesu . 
Vzhledem k tomu, dnes už víme, že výsledky firmy jsou z rozhodující části v přímé 
úměře s kvalitou managementu, soustřeďuje se velká pozornost na to, jak 
optimalizovat vzdělávání a přípravu manažerů na práci v konkrétní firemní 
manažerské pozici. 
Zde se také projevila velká užitečnost modelu kompetencí , protože umožnil 
formulovat základní kompetence, které jsou nezbytné, pro optimální fungování 
manažera. 
Existuje řada těchto konceptů. Pro příklad si uveďme praktický model manažerských 
kompetencí vysokého výkonu : 
Spočívá v tom, že manažer má na požadované a měřitelné úrovni kompetence:  
• vyhledává informace,  
• tvoří koncepty, projevuje koncepční pružnost,  
• řídí interakce,  
• orientuje se na rozvoj,  
• projevuje schopnost pochopit jiné,  
• má sebedůvěru, má vliv na ostatní,  
• orientuje se na výkon a  
• orientuje se na cíl. 



Velký rozdíl mezi klasickým a kompeten čním pojetím rozvoje  spočívá v tom, že 
dříve jsme uvažovali, co ten který pracovník na dané pozici může na poli vzdělávání 
potřebovat, aby mohl být úspěšný. Nyní se situace diametrálně změnila. Firmy u 
konkrétních úsp ěšných pracovník ů formulují to, co jim umožnilo dosáhnout 
úsp ěchu . 
K měření úrovně kompetencí lze přistoupit různými způsoby. Můžeme aplikovat 
behaviorální či analogový přístup. Behaviorální p řístup  obsahuje indikátory chování, 
podnětové situace, hodnocení. Při uplatnění analogových metod uplatňujeme 
skupinová cvičení, metody došlé pošty, hraní rolí, prezentace, či formulování 
stanoviska a další. 
Při praktickém měření úrovně kompetencí lze úspěšně využít také CBI (competency 
based interview) či 360 % hodnocení. Při každém měření je důležitou součástí 
příprava hodnotitelů, aby výsledky v co nejvyšší míře odrážely skutečný výkon. 
Pro měření manažerských kompetencí například s úspěchem využíváme 
assessment center, které jsou postaveny na simulování modelových aktivit a jejich 
následném měření. V současnosti uplatňujeme tzv. Development centra, kde 
klademe důraz na rozvojovou stránku kompetencí. 
Rozvíjení kompetencí je založeno rovněž na skutečnosti, že mají složky, projevující 
se v chování. To dává možnost všechny kompetence trénovat. 
Jistě se v duchu ptáte, jak vybrané kompetence zasadit do tréninkového procesu.  
V manažerských profesích  pracujeme s kompetencemi rozdělenými do těchto 
oblastí:  
• Osobnostní,  
• Přidaná hodnota,  
• Jednání s druhými,  
• Inspirování lidí. 

Je pochopitelně možné i jiné členění a u firem s mezinárodní působností se s ním 
také setkáme.  
 
U podnikatelů a obchodníků uplatňujeme i rozdělení kompetencí do oblastí :  
• osobní,  
• interpersonální a  
• podnikatelské. 

K posouzení úrovně kompetencí pro účely tréninku vycházíme z ověření úrovně 
kompetencí před tréninkem formou dotazníku, určením priorit a doladění. Pak 
následuje vlastní program získávání potřebných znalostí a trénink dovedností a jejich 
kompetentního uplatňování. Ověření provádíme jak ze strany skupiny, lektora, tak i 
managementu. Zpětnou vazbou ověřujeme v praxi míru kompetentního jednání. 
Pro hodnocení kompetencí, které má podobu slovních formulací (indikátorů chování), 
využíváme rozdělení do 3 nebo detailněji 5 skupin úrovně zvládnutí. 
Nejlépe se osvědčily úrovně: nad standardem, částečně nad standardem, 
profesionální standard, částečně pod standardem, pod standardem. Pak následuje 
srovnání rozdílů před tréninkem, po tréninku a s časovým odstupem (2 nebo 3 
měsíce a 6 měsíců). Každý účastník také vyplní detailní dotazník kterým hodnotí 
úroveň tréninku, jeho průběh a očekávaný dopad na zvýšení kompetencí. 
Komparační význam pak má hodnocení lektorem a hodnocení formou akčních plánů 
a kontroly jejich plnění. 
 
 
 



 
Na závěr: K čemu je dobré trénovat kompetence ? Vycházíme z faktu, že pracovníci 
většinou nesetrvávají na jedné pracovní pozici po celý život. Kompetenční model 
počítá i s mobilitou v rámci mateřské firmy. Usnadňuje situaci při náboru nových 
pracovníků. Poskytuje měřítko pro hodnocení výkonu jednotlivce. Umožňuje jeho 
rozvoj pomocí tréninku konkrétní úrovně specifických kompetencí. Umožňuje 
srovnání a lze jej promítnout do hodnocení a odměňování. 
Výsledky organizace nemohou být dílem náhody. Musí vycházet ze známých, 
měřitelných a ovladatelných podmínek či předpokladů. Tyto předpoklady jsou v 
rukách manažerů. Odrážejí kvalitu řízení organizace - tedy kompetentnost manažerů.  
Za žádoucí pracovní výkon manažera můžeme považovat takový výkon, na jehož 
konci je dlouhodobá prosperita a růst jeho organizace. 
 


