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Abstrakt
Cílem této práce bylo určit faktory, které brání, nebo naopak pomáhají neziskovým
organizacím v České republice při zavádění osobních rozvojových plánů jako nástroje
rozvoje zaměstnanců. Teoretická část popisuje neziskové organizace v kontextu jejich
specifičnosti z pohledu rozvoje zaměstnanců a představuje proměnné, které mají na tuto
problematiku vliv, a které je třeba zohlednit v plánování zavedení osobních rozvojových
plánů. Empirická část využívá metody zakotvené teorie k výzkumu fenoménů, které mohou
být předpokladem k úspěšnému zavedení nástroje ORP, a to ať v počáteční fázi zavádění či
při řešení problémů vzniklých v důsledku tohoto nástroje. Závěr a diskuze této práce se
věnuje výkladu výsledků výzkumu v kontextu problematiky rozvoje zaměstnanců, jejich
porovnávání s odbornou literaturou a možným implikacím využitelným pro nestátní
neziskové organizace v České republice.
Abstract
The aim of this thesis is to identify factors which might prevent or help non-profit
organizations in implementation of Personal Development Plans as a mean of employee
development in the Czech Republic. Theoretical part of this paper describes non-profit
organisations in context of their specificity in frame of employee development and
introduces the variables, which influence this subject and which it is necessary to take into
consideration when planning the implementation of Personal Development Plans. The
empirical part uses the Grounded Theory method to research phenomena, which can serve
as prerequisite in successful implementation of PDP, either in the initial phase or when
solving issues caused by this tool. Conclusion and discussion chapter is dedicated to
interpretation of the research results from perspective of employee development, their
comparison with professional resources and the possible implication for non-profit
organisations in the Czech Republic.

Klíčová slova: Osobní rozvojové plány (ORP), rozvoj zaměstnanců, vzdělávání
zaměstnanců, neziskové nestátní organizace, Human Resource Management
Key words: Personal Development Plans (PDP), employee development, Non-Profit NonGovernmental Organisations, Human Resource Management
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Úvod
Osobní rozvoj je v dnešním světě stále více skloňovaným pojmem v kontextu
pracovního prostředí, a i přes jisté prodlení se tento pojem dostává do prostředí neziskových
organizací.

Systematické vzdělávání zaměstnanců může být reprezentováno různými

nástroji, avšak patrně nejčastěji využívaným nástrojem jsou osobní rozvojové plány, a to
jak v soukromém, tak i neziskovém sektoru. V zahraničí můžeme pozorovat využití ORP v
soukromém sektoru v rámci nástrojů Human Resource Managementu nejpozději od počátku
devadesátých let a existuje nespočet studií, které potvrzují pozitivní vliv této metody. Stejně
tak ve zdravotnictví v ‚západním‘ světě můžeme vidět snahu o podporu kontinuálního a
dlouhodobého rozvoje pracovníků, kde v podmínkách rychlého rozvoje technologií a
inovací je orientace v aktuálních informacích dost možná ještě důležitější než v soukromém
sektoru. Proč se tedy tolik nemluví o osobních rozvojových plánech v kontextu neziskových
organizací?
Neziskové organizace se v České republice mohou nacházet ve složité situaci z mnoha
důvodů. Ze strany státu jsou velmi silně regulovaným a hlídaným subjektem, ze strany
společnosti je jejich funkce podceňována, financování neziskových nestátních organizací je
často závislé na mnoha zdrojích, se kterými nelze počítat s jistotou ani rok dopředu, samotná
práce v těchto organizacích bývá psychicky a fyzicky náročná a zároveň finančně
podhodnocena. Tyto faktory mohou vést k nespokojenosti zaměstnanců, snížení jejich
motivace a kvality práce, v krajním případě i k vyhoření a odchodu organizace. A jelikož
hlavním měřítkem úspěchu neziskové organizace bývá kvalita služeb a spokojenost klientů,
je pro organizaci stav zaměstnanců rizikovým faktorem. Rozvoj zaměstnanců je jedním
z dílků skládačky, která dává organizaci možnost pozitivně ovlivnit to, jak se zaměstnanec
v organizaci cítí a jak vykonává svou práci.
Téma rozvoje zaměstnanců je velmi komplexní a nestojí samostatně – má na něj vliv
spoustu faktorů. Je tomu ale i naopak ─ rozvoj zaměstnanců má vliv na velké množství
faktorů. Kvůli uvedené komplexitě jsou v této práci rozebrána témata, která bývají nejčastěji
skloňovaná v odborné literatuře, aby byly dostatečně představeny souvislosti, neboť ve
spletité mozaice této problematiky může být každý jeden faktor provázaný s jiným a bez
dostatečného pochopení jednoho nemůže být správně pochopen jiný.
Problematikou rozvoje zaměstnanců se zabývám již několik let a s každou pozicí, na
které jsem působila zjišťuji, jak je přístup organizace k rozvoji zaměstnanců důležitý
2

v mnoha ohledech. Měla jsem možnost poznat osobní rozvojové plány jak v soukromé, tak
i neziskové organizaci, a to jak z pozice zaměstnance, který byl systémem opečovává, tak i
z pozice diagnostika, který se snažil navrhnout ideální nástroj pro rozvoj zaměstnanců.
Jedním z překvapivých zjištění pro mě osobně byl nedostatek či dokonce absence návodu,
jak při zavádění osobních rozvojových plánů postupovat a jak poznat, že je daná organizace
na jejich připravena.
Cílem této práce byla identifikace faktorů, které hrají roli v zavádění osobních
rozvojových plánů v neziskových nestátních organizacích. Ambicí práce pak je stát se
vodítkem organizací při zavádění ORP, poskytnutí informací jak dostupných v zahraniční
literatuře, tak i zjištěných v samotném výzkumu práce. Tato práce byla napsána mimo jiné
z nedostatku dostupných informací na téma rozvoje zaměstnanců a osobních rozvojových
plánů v neziskových organizacích jak v českém jazyce, tak i prostředí České republiky, což
mohlo ovlivnit přístupnost tématu pro organizace.
Diplomová práce byla rozdělena do dvou částí, teoretické a empirické, jejichž obsah
zde bude přiblížen.
Teoretická část je rešerší převážně zahraniční literatury na téma rozvoje zaměstnanců
v organizacích a dalších témat, která s ním mohou souviset.
V první kapitole teoretické části byly popsány typy organizací, tedy soukromé
(ziskové), neziskové státní a neziskové nestátní pro doplnění potřebného kontextu a
podobnosti a rozdíly mezi jejich jednotlivými typy. Tím byl přinesen možný důkaz o
alespoň částečné přenositelnosti zkušeností s osobními rozvojovými plány mezi
jednotlivými typy organizací.
Druhá kapitola se věnuje financování neziskových nestátních organizací, neboť jak
bylo řečeno, finance hrají velkou roli v tématu neziskových organizací a jejich rozpočtu, a
tím i v plánování rozvoje v podobě ORP. Rozebrány byly jak typy zdrojů, tak i podmínky
jejich využití směrem k zaměstnancům.
Třetí kapitola se zabývá tématem personalistiky neboli Human Resource
Managementu, pod který osobní rozvojové plány spadají. Tato kapitola sloužila k popsání
základních funkcí HRM, dále pak k průzkumu tématu rozvoje zaměstnanců v kontextu jeho
definic, legislativního zakotvení, typů rozvoje a vzdělávání, přístupu k rozvoji zaměstnanců
a jeho dlouhodobého plánování.
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Ve čtvrté kapitole pak byl rozebrán samotný pojem osobních rozvojových plánů a
z odborné literatury byly přineseny důkazy o jeho významu v kontextu pomáhajících
profesí. V téže kapitole byly také shromážděny možné příčiny selhání zavedení osobních
rozvojových plánů. Pro zobrazení reálného efektu ORP bylo také popsáno zavedení ORP
za pomocí dvou případových studií, a to ze zdravotnického prostředí a soukromého sektoru.
Pátá kapitola byla věnována tématu Talent Managementu, pod který rozvoj
zaměstnanců spolu s osobními rozvojovými plány spadá.
Šestá kapitola měla za účel popsat problematiku Performance Managementu, pod
kterou spadá hodnocení pracovníků, které bývá s rozvojem zaměstnanců spojeno. Zároveň
bylo přiblíženo, proč má Performance Management své místo i v kontextu pomáhajících
profesí.
V sedmé kapitole byla představena problematika spokojenosti zaměstnanců jakožto
důležitého komponentu v rámci jejich rozvoje.
V poslední, osmé, kapitole teoretické části této práce byla zmíněna motivace
zaměstnanců, neboť i motivace má v rozvoji zaměstnanců své místo, a to zvláště v prostředí
pomáhajících profesí.
Empirická část této práce se zabývala výzkumem osobních rozvojových plánů a jejich
zaváděním v neziskových organizacích v České republice. V jejím úvodu byl odůvodněn
výzkum, na který navazuje vymezení výzkumného problému a cílů výzkumu.
Ve druhé kapitole této části bylo popsáno metodologické zakotvení výzkumu, byla
popsána použitá teorie Grounded Theory a vysvětleno bylo i využití paradigmatického
modelu k vystavění výzkumu.
Třetí kapitola představila organizace, které ve výzkumu figurují jakožto jednotlivé
případové studie, jejich specifika a postavení z pohledu rozvoje zaměstnanců.
Čtvrtá kapitola vysvětlila, jak probíhalo získávání dat v jednotlivých organizacích a
způsob, jakým byla získaná data analyzována.
V páté kapitole byly pak popsány samotné výsledky analýzy dat, tedy fenomény, které
mají vliv na zavádění osobních rozvojových plánů. V této kapitole byly vytvořené
fenomény podpořeny úryvky ze získaných dat po lepší ilustraci problematiky.
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Šestá kapitola identifikovala možná omezení výzkumu a vysvětlila, jakým způsobem
jim bylo předcházeno.
Sedmá kapitola empirické části, kterou byl závěr a diskuze nad výsledky, shrnula
zjištění výzkumu a nabídla možné implikace z něj plynoucí.
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TEORETICKÁ ČÁST
1. Definice typů organizací
V následující kapitole budou popsány typy organizací rozdělené podle zaměření a
způsobu hospodaření, tedy na organizace soukromé, neziskové státní a neziskové nestátní.
Každá z těchto institucí má jiné vlastnosti a cíle, které je důležité prozkoumat k pochopení
problematiky osobních rozvojových plánů v neziskových organizacích. Přes to, že
v praktické části této práce budeme pracovat s neziskovými nestátními organizacemi,
v příkladech a srovnáních se objeví ukázky ze všech sektorů. Proto je pro celostní pochopení
tématu třeba popsat problematiku v kontextu.

1.1. Soukromé (ziskové) organizace
Soukromé organizace se vyznačují svým hlavním cílem, maximalizovat zisk. Jejich
produkty i služby jsou nabízeny za tržní cenu, tedy cenu, kterou definuje nabídka a
poptávka. I jejich založení je podmíněno předpokladem, že svému majiteli (jednotlivci či
skupině osob) přinese finanční prospěch, a to bez ohledu na to, zda bude užitek vznikat ještě
někomu jinému, přestože to není vyloučeno (Rektořík, 2007). Dle Menšíkové (2013) je
třeba nazývat tyto organizace ziskové, neboť je zisk jejich hlavní charakteristikou,
v literatuře se však většinou setkáme s pojmem soukromé organizace (Anheiere, 2014).
Financování soukromých organizací je závislé již z podstaty věci především na vlastních
výnosech, stát ani soukromí dárci nemají příliš důvod ani motivaci tyto firmy podporovat.
Existence soukromého sektoru je podmíněna zajištěním vlastnických práv v zemi, kde
působí, jinak klesá motivace pro vznik firem. V tomto případě vlastnické právo zahrnuje
možnosti majetek užívat, mít z něj výnosy, pronajmout ho či prodat (Holman, 2002). Je
v zájmu státu zajistit podnikatelům potřebné podmínky, neboť díky své úspěšné činnosti
přispívají na fungování státu odvodem daní a velkým podílem i na hodnotě HDP, která
mimo jiné určuje rozvoj země (Holman, 2002).
Z těchto důvodů soukromé organizace nenaplňují veškeré potřeby trhu tam, kde tržní
motivace selhává nebo v situacích, kde není společensky efektivní.
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1.2. Neziskové státní organizace
Neziskové organizace, jak již vyplývá z názvu, se liší od soukromých organizací tím,
že jejich primárním cílem není co největší zisk. Hunčová (2005) popisuje zisk jako kladný
hospodářský výsledek, tedy že výnosy převyšují náklady. Tento přebytek pak může být
rozdělen mezi akcionáře či majitele organizace či investován do rozvoje společnosti.
V případě neziskové organizace je možná pouze druhá varianta, tedy „zpět do vzájemně,
obecně, společensky nebo veřejně prospěšné činnosti k užitku, pro který byl spolek – podnik
– organizace založen“ (Hunčová, 2005, str. 13). Pokud bychom dále pátrali po významu
slova neziskový v kontextu České republiky a její legislativy, můžeme dojít k závěru, že
neziskový znamená za prvé aktivitu, jejíž účel je jiný než zisk; za druhé dosahování
netržního užitku; za třetí aktivity dosahující ceny maximálně do výše vlastních nákladů
(Hunčová, 2005).
Škarabelová definuje neziskové organizace jako „soubor institucí, které existují vně
státních struktur, avšak slouží v zásadě veřejným zájmům, na rozdíl od zájmů nestátních“
(Škarabelová, 2005, str. 24). Dále dělí neziskové organizace na vládní a nestátní. Vládní
neziskové organizace se zaměřují převážně na výkon veřejné správy, a to na úrovni státní,
regionální či obecní. Jejich vlastnosti jsou institucionalizovanost, samosprávnost a
neziskovost.
Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že přesný název pro státní neziskové
organizace je příspěvková organizace, neboť fungují díky tomu, že některé z výše
zmíněných státních aparátů jí poskytují tzv. příspěvek na provoz. Státní neziskové
organizace se od jiných státních orgánů odlišují tím, že mají vlastní právní subjektivitu
(MPSV.cz, 2009). Dále je třeba tyto instituce rozlišovat od státních podniků, což jsou státní
firmy, jejich hlavním cílem je zisk.
Příkladem neziskových státních organizací mohou být zdravotní a sociální zařízení
jako nemocnice, dětský domov, diagnostický ústav a speciální školy, dále také kulturní
zařízení, jako jsou knihovny, muzea, galerie či divadla.
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1.3. Neziskové nestátní organizace
Nestátní neziskové organizace slouží podle Škarabelové (2005) k uskupování občanů
s jednotným záměrem a jednáním. Jedná se tedy o aktivity, které jsou organizované mimo
státní aparát a jsou založené s cílem nabídnout službu, kterou právě stát nezvládá
poskytovat, a zároveň o ni nejeví zájem ani ziskové organizace, neboť v ní není potenciál
výnosu. Mezi další účely při zakládání neziskových institucí patří sdružování členů či
rozdělování finančních prostředků.
Salamon a Anheier (1992) vnímají nestátní neziskové organizace jako takové, které
se věnují zájmům veřejným oproti zájmům soukromým. Identifikovali také hlavní
charakteristiky neziskových organizací. První charakteristikou je organizovanost, tedy že
organizace má vnitřní organizační strukturu, a to ať působí oficiálně (je registrovanou
službou) či nikoli. Druhá charakteristika je soukromost jako protiklad k řízení státem. Ta
vylučuje zapojení státních orgánů do běhu organizace či většinové financování ze státního
rozpočtu. Třetí charakteristikou je neziskovost. Jak již bylo uvedeno výše, neziskovost
nutně neznamená, že organizace nemůže dosáhnout zisku, je však nucena veškerý zisk
využít na veřejně prospěšný účel, a to takový, který si zadala ve svých stanovách. Čtvrtá
charakteristika je samosprávnost. Instituce mají vlastní správní strukturu, neřídí je tedy
nikdo zvenčí. Poslední charakteristikou je dobrovolnost. Organizace využívají
dobrovolníků jakožto neplacených pracovních sil, či přijímají dary veřejnosti.
Z ekonomického hlediska nám Krejdl (2009) nabízí pohled na nestátní neziskové
organizace jako na součást netržního sektoru oproti sektoru tržnímu. Tyto organizace
popisuje jako „část hospodářství, ve které subjekty v ní fungující a produkující statky
získávají prostředky pro svoji činnost zejména pomocí tzv. přerozdělovacích procesů. Cílem
těchto subjektů pak není dosažení zisku, ale dosažení užitku, zpravidla formou veřejné
služby.“ (Krejdl, 2009, str. 8). Tento pohled je sice velmi ekonomický, avšak umožňuje nám
umístit neziskový sektor v rámci národního hospodářství.
Pokud se podíváme na příčiny zakládání NNO, je dobré si všimnout také myšlenek
Josepfa Stiglitze (1997). Ten rozdělil tyto důvody do dvou hlavních kategorií, a to na vládní
selhání a tržní selhání. Do kategorie vládní selhání pak zařadil:
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•

Omezené informace – jsou situace, kdy vláda nemá dostatečné informace potřebné
k odhadu veškerých následků svého rozhodnutí, což může vyústit v nepříjemné
následky původně dobrého úmyslu.

•

Omezená kontrola reakcí soukromého sektoru – v demokratické společnosti vláda
může jen stěží přímo ovlivnit reakce soukromého sektoru na některá vládní opatření,
což v případě nevhodně uchopené strategie může vést k tomu, že soukromý sektor
odpoví na dobře myšlené vládní opatření tak, že dojde k dalšímu zhoršení situace.

•

Omezená kontrola nad byrokratickým aparátem – pokud byrokratický aparát
nefunguje dle demokratických zásad, zavedení příslušného vládního opatření může
narazit na přílišný odpor.

•

Omezení vyplývající z podstaty demokratického procesu – jelikož je cílem každého
politika být znovu zvolen, bude vydávat taková vládní opatření, aby se zavděčil co
největšímu počtu voličů, což ale nemusí být ku prospěchu celkové společnosti.

V kategorii tržní selhání pak Stiglitz uvádí:
•

Selhání konkurence – pokud takzvaná ‚ruka trhu‘ nezafunguje a trh je ovládán
jedním nebo jen několika málo hráči (monopol či oligopol), není na trhu přítomna
potřebná konkurence, která snižuje ceny a zvyšuje kvalitu produktu či služby.

•

Veřejné statky – Holman (2002) popisuje veřejný statek jako statek, z jehož
používání nelze nikoho vyloučit, zároveň jeho cena nezávisí na tom, kolik uživatelů
ho využívá, a proto je na státu, aby tyto statky zajistil.

•

Externality – náklady či zisky, které vnikají jako sekundární produkt produkce jiným
subjektům než originálním výrobcům, a tyto náklady nejsou kompenzovány.

•

Neúplné trhy – pokud na trhu není dostatečná nabídka korespondující s poptávkou
přes to, že by zákazníci byli ochotni zaplatit vyšší než tržní cenu.

•

Nedostatek informací – získávání informací je pro zákazníka velmi ‚drahé‘, čehož
může producent služby či produktu jednoduše využít, zvláště, pokud tato asymetrie
není regulována státem.

Všechny z výše uvedených důvodů si mohou vyžádat řešení pomocí nestátních neziskových
organizací.
Pokud se zaměříme na typy neziskových nestátních organizací, dostaneme alespoň
částečnou odpověď na výše uvedené důvody zakládání těchto institucí. V kontextu České
republiky můžeme identifikovat čtyři základní typy neziskových nestátních organizací.
9

1. obecně prospěšné společnosti,
2. občanská sdružení,
3. nadace a nadační fondy,
4. církve a náboženské společnosti.
Obdobné dělení nabízí i Rakušanová (2003), která dělí neziskové organizace na
vzájemně prospěšné a veřejně prospěšné. První typ nestátních neziskových organizací se
sdružuje za účelem naplňování svých potřeb, a to dle společných faktorů, jako jsou
„koníčky, sociální postavení, věk, národnost, náboženské vyznání apod.“ (Rakušanová,
2003, str. 31). Mezi tyto organizace patří nejrůznější spolky a sdružení, jejich lobování může
mít pozitivní vliv na jednu specifickou skupinu obyvatel, na většinu společnosti však může
připadnout negativní dopad. Druhý typ, tedy veřejně prospěšné organizace, poskytuje
služby veřejnosti, tedy nejen svým členům. Z národního hlediska je tento typ společensky
prospěšnější než vzájemně prospěšné organizace, zákon je však nerozlišuje a oba typy
mohou uplatňovat daňové úlevy (Rakušanová, 2003).
Dále Rakušanová dělí NNO dle jejich role, a to na participativní, ve kterých se
občané sdružují za řešením společného problému, servisní, sdružující osoby, které nenašly
prostor pro řešení svých problémů nikde jinde, a na instituce utvářející názorovou
pluralitu určené pro osoby z marginalizovaných skupin k vyjádření svých názorů.
Dělení NNO v České republice je nepřeberné množství, pro účely této práce však
postačí základní dělení, které bylo představeno výše.
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2. Financování neziskových nestátních organizací
2.1. Systém financování NNO
Přestože cílem neziskových organizací není zisk, jejich provoz se neobejde bez
financí. Základní provozní náklady jako jsou nájem a mzdy pracovníků vznikají
neziskovým organizacím stejně jako soukromým. Neziskové organizace tak musí najít
zdroje, jak tyto náklady pokrýt, přičemž jejich klienti často nemají prostředky na pokrytí
nákladů spojených se službou: kdyby měli a byli ochotni zaplatit tržní cenu služby,
z neziskové organizace by se mohla stát soukromá, která by mohla spoléhat na klienty jako
na hlavní zdroj příjmu. Jelikož zde ale tato možnost většinou není, NNO musí najít
alternativní zdroj, či spíše několik zdrojů, aby byla schopna udržet svůj provoz.
Výhodou financování neziskových organizací může být jejich altruismus, a to
z několika důvodů. Prvním jsou zaměstnanci, kteří jsou díky inklinaci k altruistické práci
ochotni pracovat za nižší mzdu, než kterou by dostali v soukromém sektoru – kompenzací
je jim dobrý pocit z užitečné práce. Podle Gasslera (1998) jsou ale tito zaměstnanci ochotni
tolerovat nižší mzdu pouze do určité míry, pokud soukromý sektor nabídne znatelně větší
platy, pracovníci v NNO budou hledat zaměstnání jinde.
Druhou výhodou může být snazší dostupnost provozních prostorů, například když
obec uzná, že ona organizace je pro místní komunitu natolik prospěšná, že jí prostory
pronajme za symbolickou cenu. Jako příklad můžeme uvést Michelský dvůr v Praze, kdy
zastupitelstvo Prahy 4 pronajalo Sdružení Sue Ryder prostory za 1 Kč na dobu 99 let
s podmínkou rekonstrukce prostorů (Sue Ryder, 2017).
Třetím faktorem je dobrovolnická práce, kdy se člověk rozhodne věnovat svůj volný
čas ve prospěch organizace bez nároku na finanční odměnu. Tato činnost je regulována
zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, který chrání dobrovolníka a který mu
zajišťuje bezpečné podmínky pro fungování na obdobném principu, jako kdyby byl
v organizaci zaměstnán. V takovém případě má dobrovolník většinou stálou práci mimo
tuto NNO a pro dobrovolnickou aktivitu si vybere organizaci, která je mu svým zaměřením
blízká. Na ‚oplátku‘ z této práce dostává dobrý pocit, že někomu nebo něčemu pomohl
(Tillová, 2011), smysluplně uplatnil své dovednosti či například přispěl k mezigenerační
výměně znalostí (Kitliňská, 2012). Dobrovolník pak může nabízet ve prospěch neziskové
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organizace činnost, ke které má formální vzdělání (např. audit, PR, zdravotnictví), nebo
úkony manuálního či společenského typu (např. úklid, organizace volnočasových aktivit,
návštěvy). I za dobrovolnictví se však organizaci zvyšují náklady, základními je evidence
dobrovolníků, jejich koordinace a proškolení. Pokud chce organizace o dobrovolníky
pečovat a zasadit se o jejich stálost, může zaměstnat koordinátora dobrovolníků, který jim
poskytuje podporu, pořádá setkání pro sdílení zkušeností, a třeba i zajistí supervizi
(Trutnovská, 2016).

2.2. Zdroje financování NNO
Jak bylo zmíněno výše, většina NNO se neobejde bez vícezdrojového financování
(nebo také hybridní financování), což znamená, že organizace získává finance z více
odlišných zdrojů ideálně tak, aby v případě výpadku jednoho zdroje byla schopna fungovat
alespoň krátkodobě bez dopadu na klienty (Martin, 2015). Martin (2015) také popisuje
výhody více zdrojů od různých ‚stakeholders‘ pro dlouhodobé plánování a investice.
Následující diagram zobrazuje možnosti financování NNO zpracovaný dle literatury
(Hejna, 2009, Radová, 2010).
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Obrázek 1 - Zdroje financování neziskových organizací (Zdroj: Hejna, 2009, Radová,
2010)
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V následující kapitole budou představeny nejčastější zdroje financování NNO v České
republice.

2.2.1. Dary
Historicky nejstarším zdrojem neziskových organizací jsou dary, jejichž původ
můžeme najít v době, kdy veřejně prospěšné služby, jako byly hospice či nalezince,
zajišťovala téměř výhradně církev a které fungovali na principech křesťanství (Mešťánková,
2016). Dary, které církev dostávala od svých členů, pak používala jak na svůj provoz, tak i
na provoz charitativních zařízení. V současnosti může darovat nejen fyzická osoba, ale i
právnická osoba, čehož využívají zejména větší firmy pomocí tzv. Corporate Social
Responsibility. McWilliams a Siegel (2001) definují CSR jako vedlejší činnost organizace,
která přináší užitek společnosti či komunitě nad rámec toho, co je definováno zákonem.
Většina těchto organizací si zvolí určitou skupinu osob či téma, které bude podporovat, ať
už přímo finančními dary či poskytováním služeb nebo pracovních sil z řad vlastních
zaměstnanců (Bryce, 2017). Cílem CSR aktivit může být snaha zlepšit mediální obraz o
etických principech, které firma vyznává nebo také odečtení darů z daňových nákladů.
Toto je jeden ze způsobů, kterým mohou NNO dostávat dary, o které mohou žádat
z CSR programů skrze fundraising. Fundraisingem se rozumí získávání finančních nebo
jiných prostředků od firem či jednotlivců za účelem financování provozu neziskové
organizace. Ať už jednotlivce nebo organizace je v případě fundraisingu nutné přesvědčit o
důležitosti dané organizace pro společnost a vzbudit v nich potřebu organizaci podpořit
(Reissová, Žambochová a Vlčková, 2019). Autorky zároveň zdůrazňují, že pokud chceme
dlouhodobě zařadit fundraising mezi zdroje financování, je třeba ho propojit s marketingem,
vytvořit s dárci dlouhodobý vztah tak, aby měli z darování dobrý pocit a k organizaci se
vraceli. V takovém případě je třeba, aby bylo s dárci zacházeno dle morálních a etických
standardů a nedocházelo k citovému vydírání či jinak nepříjemným pocitům dárce. Stejně
tak si organizace může vytyčit pravidla, od koho dar přijme. Mohou nastat případy, kdy má
organizace s dárcem střet zájmů, nebo jeho praktiky shledává neslučitelné s filozofií
organizace – příkladem mohou být Lékaři bez hranic, kteří odmítají podporu státních
orgánů, aby si zajistili nezávislost (Lekari-bez-hranic.cz, 2017). Fundraising je vhodným
doplňkem v hybridním financování, organizace by se na něj ale neměly spoléhat výlučně,
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neboť závisí na hospodářské situaci země a dalších socio-politických faktorech, a může být
tedy nestabilní.

2.2.2. Dotace
Dotace (či granty) jsou v tomto případě finance poskytnuté státem či jeho složkami
ve prospěch neziskových organizací. Tyto peněžní prostředky mají několik specifik. Zákon
o rozpočtových pravidlech 218/2000 Sb., omezuje využití financí poskytnutých tímto
způsobem na předem určený cíl a účel, který musí přijímající organizace dodržet, přičemž
v případě využití financí jiným než dohodnutým způsobem hrozí organizaci peněžní pokuta.
Dalším omezením je nenárokovost dotace, žádná organizace tedy nemá zaručeno, že s tímto
zdrojem financí může najisto počítat. S tímto faktem souvisí další omezení, kterým je
vedení rozpočtu na jeden kalendářní rok, což značně omezuje organizaci v dlouhodobém
plánování, které by mohlo být hospodárnější, pokud by bylo možné získat dotace na delší
rozpočtové období. Celý proces musí být organizací monitorován, aby bylo možné doložit
využití zdrojů.
Správa dotací je silně spojena s politickým vedením, které určuje výši a rozdělení
prostředků. V posledních letech můžeme v České republice sledovat narativ, kvůli kterému
mají neziskové organizace a jejich státní podpora negativní konotaci, čehož mohou využívat
politici k získávání sympatií voličů, naposledy se tak stalo na přelomu roku 2018 a 2019
(Novinky.cz, 2018), (Zelenka, 2019), (Hospodářské noviny, 2019). Tyto výkyvy ještě
zesilují nestabilitu tohoto zdroje, který je navíc vyplácen i s několikaměsíčním zpožděním.
Na vyšší správní úrovni vypisuje dotační programy Evropská unie, jejichž rozdělení
moderuje příslušné ministerstvo dle oboru, do kterého program spadá. Tyto finance jsou
distribuovány v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti dle Smlouvy o fungování
Evropské unie, jejímž cílem je sjednotit úroveň života v členských zemích. EU jimi
podporuje nejen neziskový sektor, ale i soukromé subjekty, které splňují podmínky pro
přiznání dotací. Na NNO jsou finance z evropských programů také zacílené, je třeba
monitorovat, jakým způsobem a na jaké účely jsou peníze vynakládány.
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2.2.3. Samofinancování
Samofinancování je možnost, jak může organizace vlastními silami získat finanční
prostředky. I nezisková organizace může provádět sekundární činnost prodeje služeb či
produktů, díky nimž dosáhne zisku, který lze investovat do primárního cíle organizace. Tyto
sekundární činnosti mohou být jednorázového či dlouhodobého rázu. Mezi jednorázové
činnosti můžeme zařadit výstavy, aukce či jiné kulturní akce (Krejdl, 2009). Za dlouhodobé
aktivity lze považovat stálý prodej předmětů s logem organizace či zejména v anglofonních
zemích oblíbený charity shop: dobročinný obchod, kam mohou lidé darovat jim nepotřebné
věci, které pak obchod prodá, z čehož plyne organizaci zisk. Nespornou výhodou těchto
financí je jejich nezacílenost – organizace je může použít na jakýkoli účel, případně z nich
pokrýt krátkodobý výpadek jiného zdroje.

2.2.4. Další zdroje
Doplňkové či menší zdroje financování pro neziskové organizace se liší dle svého
zaměření. Pro zařízení poskytující službu nesoběstačným klientům jsou relevantním
příjmem příspěvky na péči, které dostávají klienti dle zákona 108/2006 Sb., a který odráží
stupeň závislosti klienta na cizí pomoci. Tato částka by však nedokázala pokrýt tržní cenu
potřebné péče. Pokud organizace funguje alespoň částečně v oblasti zdravotnictví, jsou pro
ni relevantní také úhrady od pojišťoven, vzhledem k neprovázanosti zdravotního a
sociálního sektoru je ale v této oblasti stále rezerva, kterou je třeba vyřešit. Pozitivním
úkazem může být paliativní péče, jejíž část nákladů začaly pojišťovny proplácet od roku
2018 podle Vyhlášky č. 353/2017 Sb., na kterou musely organizace v předešlých letech
shánět finance z jiných zdrojů. Dle Ministerstva financí je zdrojem příjmů pro NNO i jejich
vyjmutí z daňové povinnosti zákonem č. 586/1992 Sb. (Ministerstvo financí České
republiky, 2015).
Při této situaci není divu, že neziskové organizace musí prioritizovat své výdaje a
málokdy dojde k saturaci všech potřeb organizace. Nejdříve pokryje nezbytné provozní
náklady, na které směřuje většina alokovaných financí (ať už z dotací či darů), pak využívá
nealokované finance z darů či samofinancování na další účely spojené s provozem
organizace, pokud jimi tedy disponuje. Pokud ano, je možné využít ony finance na rozvoj

16

zaměstnanců. Pak už záleží jen na organizaci, zda je schopna tyto finance sehnat a zda
považuje zaměstnance za natolik důležitý kapitál, aby do něj investovala.
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3. Human Resource Management
3.1. Historie a definice Human Resource Managementu
Počátky Human Resource Managementu (zkráceně HRM) je dle Scarapella (2008)
možno nalézt již od doby, kdy se lidé začali uskupovat v kmenech. Opravdu důležitá začala
být tato funkce od začátku dělby práce, do popředí zájmu se však dostává až s příchodem
industrializace v Severní Americe v průběhu 19. století, o HRM ve slova smyslu tak, jak jej
vnímáme dnes, můžeme mluvit s příchodem I. světové války. Prvotním účelem HRM (tehdy
pod jménem Industrial Relations) byly problémy nezaměstnanosti, výše mezd a pracovní
mobilita, a vždy operovaly s předpokladem dokonalého trhu z ekonomického hlediska. Až
později se na lidskou práci začalo pohlížet jako na kapitál stejným způsobem jako na uhlí
či ocel, přitom však organizace braly v potaz, že je s lidmi třeba zacházet individuálně
(Scarpello, 2008).
Pokud se podíváme na definice moderního HRM, můžeme nalézt několik odlišných
odpovědí. Snell, Youndt a Wright pracují s poněkud širokou definicí, podle které HRM
představuje „organizační systém navržený tak, aby bylo dosaženo konkurenční výhody za
pomocí lidí“ (Snell, Youndt a Wright, 2002, str. 371). Podle Banfielda a Kayové je HRM
přístup, „který vnímá lidi jako klíčový zdroj organizace, který je třeba rozvíjet a využívat ve
prospěch provozu dosažení cílů organizace“ (Banfield a Kay, 2012, str. 32).
Problém těchto definic by mohl nastat, pokud by si je management organizace vzal
doslovně: většina definic o HRM totiž stále mluví o lidech jako o kolečkách ve stroji, která
lze bez omezení tvarovat tak, jak si to žádají potřeby organizace. Přestože může být důležité
uvědomovat si potřebu pracovat s lidmi, je třeba vnímat je jako jedinečné osobnosti, které
mají vlastní potřeby ať už v organizaci nebo mimo ni. A přes to, že to všichni výše zmínění
autoři ve svých teoriích zmiňují, v samotných definicích jako základních kamenech jejich
prací se tomuto faktu stále nedostává dostatečné pozornosti, čemuž se bude mimo jiné
věnovat praktická část této práce.
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3.2. Základní procesy Human Resource Managementu
Z praktického hlediska je možné vyjmenovat několik základních funkcí, které HR
plně či částečně může zastřešovat:
•

Plánování kapacity organizace a zaměstnanců – rozdělení kompetencí, popis rolí a
přidělení počtu pracovních úvazků;

•

administrativa spojená se zaměstnanci – plnění zákonných podmínek, správa
smluv a jejich dodatků, povinnosti zaměstnavatele vůči státu;

•

nábor zaměstnanců – hledání vhodných zaměstnanců, výběrové řízení;

•

začlenění zaměstnanců v organizaci – logistické úkony spojené s přijetím
zaměstnance na pracovní místo, úvodní zaškolení do organizace;

•

rozvoj zaměstnanců – poskytování dodatečného vzdělávání za účelem zvýšení
kvality práce zaměstnance;

•

odměňování zaměstnanců – určení konkurenceschopné mzdy v rámci oboru,
zajištění dodatečných benefitů. (Kalnický, 2012), (Vojtovič, 2011)
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4. Rozvoj zaměstnanců v neziskových organizacích
4.1. Legislativní zakotvení rozvoje zaměstnanců
Pokud bychom začali od zákonných povinností, k tématice vzdělávání zaměstnanců
v sociálních službách se vyjadřuje zákon 108/2006 Sb., který stanovuje: „Zaměstnavatel je
povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za
kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci.“ (§ 111 odst. 1 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.) Tentýž zákon také definuje formy dalšího
vzdělávání uznávané v rámci oněch 24 hodin, a to specializační vzdělání vysoké či vyšší
odborné školy, kurzy s akreditovaným programem, odborné stáže, školicí akce a
konference. Do těchto vzdělávacích akcí uznává zákon ty aktivity, které souvisí s výkonem
pracovní činnosti, tedy sociální práce a prohlubování daných znalostí. Kontrola a vydávání
akreditací jsou pro Ministerstvo práce a sociálních věcí nástroje kontroly kvality pracovníků
v sociálních službách.
Tím však může neziskovým organizacím nastat dilema. Představme si situaci, kdy
zaměstnanec jakožto sociální pracovník projeví zájem o vzdělávací aktivitu (např. školení),
která by přispěla k jeho rozvoji i zkvalitnění života jeho klienta. Toto školení ale nespadá
tematicky pod sociální práce, ale pod zdravotní specializaci, a tudíž není akreditováno
MPSV, které akreditace v sociální oblasti uděluje. To sice nevylučuje možnost zaměstnance
školení absolvovat, ale snižuje pravděpodobnost, že organizace bude chtít do takového
školení investovat, neboť musí pak také zaplatit oněch 24 hodin uznatelného vzdělávání
pracovníka. Tím může zákon o sociálních službách bránit nejefektivnějšímu využití
vzdělávacích aktivit k rozvoji organizace a jejích zaměstnanců, což lze vnímat v organizaci
jako velkou překážku.

4.2. Definice rozvoje zaměstnanců
V dnešním světě, kdy je stále více manuální práce automatizováno, a naopak přibývá
tzv. intelektuální práce (knowledge work) (Drucker v Jacobs, 2017), je třeba znalosti
organizace a jejich sdílení organizovat, zejména v situaci, kdy velký počet těchto pozic
vyžaduje neustálé učení se a aplikaci nových poznatků. Jacobs (2017) vnímá tento rozvoj
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jako „řadu pracovních příležitostí k učení za účelem pomoci jedincům získat nezbytné
kompetence, které jsou potřeba k dosažení dnešních i budoucích požadavků“ (Jacobs, 2017,
str. 194). V pomáhajících profesích se často spojuje náročnost manuální a intelektuální
práce, což vyžaduje speciální péči o zaměstnance, jejichž činnost může být jen těžko
automatizována.
Dle Brattona a Golda (2017) je ideální situace z pohledu HRM, pokud organizace
vnímá rozvoj zaměstnanců jako dlouhodobou investici do lidského kapitálu, nejen jako
krátkodobý náklad. Human Resource Development (zkráceně HRD), by měl být klíčovou
součástí HRM a fungovat jako systém pokrývající od adaptačního procesu až po zpětnou
vazbu (Bratton a Gold, 2017). Jako takový by tento systém měl být propojen se strategií
organizace a napomáhat k splnění jejího cíle (Alagaraja a Egan, 2013).
Pro organizaci mohou mít nedocenitelný význam sdílené vědomosti, které jí dávají
konkurenční výhodu, v kontextu pomáhajících profesí hlavně zvyšují kvalitu služby.
Získávání znalostí organizace je podle Erauta (2000) možno rozdělit na formální a
neformální učení, kdy formální učení představuje „oficiální vzdělávací rámec,
organizovaná vzdělávací aktivita, přítomnost lektora, ocenění účasti certifikátem či kredity,
externí specifikace výsledku“ (Eraut, 2000, str. 114). Většinu těchto definovaných vlastností
splňují akreditované vzdělávací akce a jsou primárním předmětem rozvoje zaměstnanců
v organizacích. Neformální vzdělávání však může být stejně důležité, přestože probíhá
v organizaci samovolně, neplánovaně a nekoordinovaně. Neformálním učením pak vznikají
tzv. tacitní znalosti, tedy znalosti nebytné k chodu organizace (jak se tu věci dělají), přitom
je však nelze popsat. Jde o fenomén, kdy všichni zúčastnění disponují znalostmi, ale není
možné je zapsat do manuálů, na rozdíl od formálních znalostí, a je proto přirozené, že i
předávání tacitních znalostí probíhá jinak. Nový zaměstnanec tyto znalosti vstřebává
příchodem do organizace, pozorováním zkušených zaměstnanců bez toho, aby mu byly
explicitně vysvětleny (Eraut, 2000; Bierema and Eraut, 2004). Podmínkou je však pozitivní
prostředí učící se organizace, kde mají zaměstnanci podporu managementu a jsou jim
poskytovány příležitosti k učení.
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4.3. Typy a metody rozvoje zaměstnanců
Organizace má k dispozici mnoho metod a typů aktivit, které přispívají k rozvoji
zaměstnanců. Mohou si tak zvolit tu, která odpovídá jak potřebám zaměstnance, tak i
organizace, ať už v ohledu na finance či stav organizace. Níže budou některé z častěji
využívaných metod popsány:
•

Učení se praxí (tzv. On-the-job learning) probíhá ať už cíleně či necíleně
zaměstnancovým výkonem práce a fungováním v organizaci. Tento způsob rozvoje
zaměstnance bývá pokládán za jeden z nejefektivnějších, neboť se znalosti a
zkušenosti okamžitě a přímo upevňují, a tím se ukládají do paměti. Dle dostupné
literatury (např. Dutton, 2003) je vhodné podpořit tuto činnost zapojením mentora,
tedy zkušeného zaměstnance, který ze začátku zaměstnance ve funkci doprovází a
oborně na něj dohlíží. Kromě této funkce může mentor také poskytovat i neformální
pomoc k zorientování se v organizaci, která může být pro nováčka obtížná a
stresující.

•

Školení, chápané ve formě třídní výuky založené na přítomnosti účastníků školení a
jednoho či více přednášejících lektorů, je jednou ze základních a nejvyužívanějších
vědomých forem rozvoje zaměstnanců. Tato klasická forma má své nesporné
výhody jako například to, že se zaměstnanec dostane do jiného prostředí, setkání se
s odborníky v oboru, má možnost přímé interakce, diskuze a sdílení zkušeností
s kolegy z oboru, získá potřebnou akreditaci. Další možnou pozitivní přidanou
hodnotou pro zaměstnance je, pokud školení vnímá jako benefit. Naopak mezi
nevýhody můžeme zařadit jeho vyšší cenu oproti jiným formám rozvoje, větší
množství věnovaného času zaměstnance, nejistou kvalitu, rychlé zapomínání, pokud
nemá přímé využití v každodenní praxi – zapamatuje si cca 10 % vědomostí (Vodák
a Kucharčíková, 2007). Zaměstnanci mohou negativně reagovat, neboť jim
připomíná školní výuku, kterou mohou mít asociovanou s negativními zkušenostmi.
Dají se rozdělit na soft (měkké) dovednosti, jako je komunikace, nebo na technické,
což pokrývá dovednosti a znalosti přímo spjaté s výkonem práce.

•

E-learnings jsou online obdobami školení, které probíhá za pomoci počítače či jiné
techniky. Jejich výhodou může být poměrná menší cenová nákladnost, jsou vhodná
na kratší a méně obsáhlá témata, pokud to dovoluje jazyková gramotnost
zaměstnanců, je možné využití zahraničních expertů, což může rozšířit rozhled
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v daném tématu. Mezi nevýhody může patřit možná nižší přidaná hodnota pro
zaměstnance, pravděpodobná nižší efektivnost i nemožnost vzájemného sdílení
poznatků oproti školení, dalšími zápory může být také nižší pozornost účastníků a
to, že e-learnings nejsou vždy akreditované, tedy započitatelné do počtu 24
povinných hodin vzdělávání zaměstnance.
•

Konference, což je organizované setkání specialistů na dané téma pořádané pro
odbornou veřejnost, kde dochází ke sdílení zkušeností a inovací v daném oboru.
Mezi nevýhody této metody je možno zařadit podobné problémy jako u školení, dále
bychom mohli připočítat i možnou větší pasivitu účastníků, pokud nejsou v roli
přednášejících.

Jako další, méně využívané příklady metod rozvoje můžeme pokládat samostudium,
univerzitní vzdělání či rekvalifikační kurzy.

4.4. Přístup k rozvoji zaměstnanců
Rozvoj zaměstnanců není jenom ku prospěchu organizace, ale i společnosti, byly
nalezeny korelace mezi schopnostmi občanů a postavení dané země na globálním trhu,
sociální mobilitou a udržitelností (King, 2009). To může znamenat, že jedním z faktorů,
který dělí země na vyspělé a rozvojové, jsou schopnosti (skills), možnosti a ochota se
neustále učit.
Je však nutné počítat s faktem, že rozvoj zaměstnance si každá organizace představuje
jinak, a to zejména v kontextu České republiky. Mezinárodní organizace sídlící na našem
území v mnoha případech již pochopily, že nejen přístup firmy k rozvoji zaměstnanců, ale
i postoj samotných zaměstnanců k seberozvoji, je klíčem k jejich rekrutování, hladkému
začlenění a udržení. Na příkladu mezinárodní firmy PwC (Pricewaterhouse Coopers)
můžeme vidět, že každá země má lokální tým Learning & Development, který se stará o
nové zaměstnance tím, že každého proškolí úvodním tréninkem ohledně základních faktů o
firemní kultuře, na jehož konci dostane nováček přiděleného tzv. buddyho, který ho provádí
prvními třemi měsíci. Následně dostane přiděleného coache (není to coach v pravém slova
smyslu, nemusí a většinou ani nemá potřebnou certifikaci), který má na starost jeho rozvoj
v rámci organizace: spolupracuje se zaměstnancem na plánu osobního rozvoje. Firma také
poskytuje nejrůznější školení, ať už technická, soft-skillová nebo milestone, což je povinné
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školení při postupu na vyšší pozici. Na všechny tyto procesy je vyhrazen štědrý rozpočet,
neboť si firma uvědomuje, že hledání stále nových zaměstnanců a jejich zaškolování je
velmi nákladnou záležitostí a nijak nepřispívá k rozvoji organizace (Daisley, 2011; osobní
zkušenost). Zároveň může všechny tyto aktivity inzerovat jako zaměstnanecký benefit.
Oproti tomu neziskové organizace mohou mít problémy rozpočet na vzdělávání
vyčlenit kvůli způsobu a zdrojům financování, které často pokrývají hlavně provozní
náklady organizace a na potřeby zaměstnanců se už nedostane (viz kapitola Financování
neziskových organizací). Přes to, že by do inovativnějších typů rozvoje zaměstnanců
organizace ráda investovala, je nucena v první řadě splnit zákonnou podmínku dříve
zmíněných 24 hodin vzdělání pro sociální pracovníky. Na další rozvoj mimo tyto hranice
pak nemusí zbýt finance. Další komplikací mohou být pracovně starší zaměstnanci, kteří
těchto 24 hodin absolvují každý rok už po mnoho let a na trhu aktivit se objevují stále ty
samé, které zaměstnance ani neobohatí, ani nemotivují.
V takovém případě by se však měla organizace na rozvoj zaměstnanců podívat
pohledem, který nabízí Boothby, Dufour a Tang (2010): „Tímto přístupem přináší vyškolení
(kvalitnější) pracovníci větší přínos či dopad než méně vyškolení pracovníci, stejně jako
kvalitnější nástroj přináší zvýšenou kvalitu práce a výkonu než nástroj starší a méně
efektivní” (Boothby, Dufour a Tang, 2010, str.2). Přes to, že se tento pohled může zdát velmi
zkratkovitý a že do výkonu a kvality práce zaměstnance vstupuje množství dalších faktorů,
jako se základním logickým stavebním kamenem kvality zaměstnanců lze s výrokem
souhlasit.

4.5. Dlouhodobé plánování rozvoje zaměstnanců
Na dnešní svět lze aplikovat Baumanovu teorii tekuté modernity, co platilo včera,
nemusí nutně platit i zítra, například nestačí vystudovat školu a čerpat z ní po celý život.
Jelikož dochází každý den ke změnám, inovacím a novým objevům, a to jak na úrovni
profesní, tak i sociální, je třeba, aby se člověk k udržení potřebné kvality vzdělával
celoživotně. Celoživotní vzdělávání, ať už pod názvem life-long learning nebo continuing
professional development, je doporučováno mimo jiné i Organizací pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD), podle které je celoživotní vzdělávání naprosto nezbytné pro
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většinu populace, na což by měly reagovat i samotné školy – připravovat a motivovat
absolventy na samo-vzdělávání (Bollington, 2015).
Collin, Van der Heijden and Lewis (2012) definují celoživotní vzdělávání jako
„prostředek k zachování vědomostí a dovedností potřebných pro výkon jejich profese“
(Collin, Van der Heijden and Lewis, 2012, str. 156). K tomu slouží celá řada formálních i
neformálních vzdělávacích aktivit od školení přes stáže až po vykonávání pracovní činnosti
samotné. V některých asociacích či skupinách je program celoživotního vzdělávání pro
všechny členy povinný, jako například Continuing Professional Development (CPD) ve
Velké Británii, jinde jsou zákonem dané povinnosti a kvóty, které musí každý pracovník
dané profese splnit jako podmínku pro vykonávání dané profese - v České republice
legislativní zakotvení pracovníka v sociálních službách, kdy „zaměstnavatel je povinen
zabezpečit sociálnímu pracovníku další vzdělávání…, kterým si obnovuje, upevňuje a
doplňuje kvalifikaci“ (§ 111 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
Continuing Professional Development je program celoživotního vzdělávání, který
vznikl ve Velké Británii a který je „kombinací různých přístupů a technik, které pomáhají
pracovníkovi řídit jeho vlastní vzdělávání a rozvoj “ (CIPD, 2019, str. 1). Centrem tohoto
přístupu je dosažení kvalitní služby, ze kterého pak může mít prospěch celá společnost.
Důležitým faktorem je personalizace na míru každému jedinci zvlášť, neboť každý má jiné
potřeby, preference a styl učení. CPD má zpracovaný model a strukturu pro podporu
plánování rozvojového cyklu se sedmi následujícími kroky:
•

Identifikace osobních silných a slabých stránek a zaměření se na cíl, kterého
chce jedinec dostáhnou,

•

plánování, jak dosáhnout požadovaného cíle a nastavení jasných aktivit,
kterými ho bude dosaženo,

•

provedení a absolvování naplánovaných aktivit,

•

reflexe absolvovaných aktivit se zaměřením na relevantnost pro profesní
činnost,

•

aplikace získaných znalostí a dovedností do praxe,

•

sdílení nových znalostí a dovedností s kolegy či komunitou,

•

Měření dopadu nových znalostí a dovedností na profesní činnost (CIPD,
2019).
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Přes to, že je zde tento nástroj popisován hlavně v kontextu Velké Británie, můžeme
nalézt případy, které nasvědčují přenositelnost, prospěšnost a efektivitu CPD v kontextu
rozličných zemí a profesí, například pro praktické lékaře v Kanadě (Goulet et al., 2013),
studentů farmakologie a jejich leadership dovedností v USA (Patterson et al., 2013) či
učitelů v Číně (Chen, 2018). Celkově je nejvíce studií zaměřeno na oblast zdravotnictví a
učitelských profesí, přes to, že soukromé organizace nezřídka využívají CPC také.
Celoživotní vzdělávání je relevantní pro téměř všechny dnešní profese, naprosto
nepostradatelné je však pro sektor služeb, ať už soukromý, veřejný nebo neziskový sektor.
Kvalita služby záleží z velké míry na zaměstnanci a jeho schopnostech poskytnout službu
na vysoké úrovni. Pokud by to tak nebylo, přímo hrozí ohrožení klienta či pacienta, které
může mít kritické následky (Collin, Van der Heijden and Lewis, 2012). Existuje mnoho
faktorů, které v sociálních službách nelze ovlivnit (podstav zaměstnanců, fluktuace, výchozí
stav zaměstnance po absolvování profesního vzdělání, u kterého záleží na kvalitě vzdělávací
instituce…), proto je klíčové monitorovat a řídit kvalitu služby těch faktorů, které ovlivnit
můžeme.
Jak bylo zmíněno výše, celoživotní vzdělávání vyžaduje plánování, a to ve formě,
kterou je možno ukládat, editovat a zpětně dohledat. Pro tyto účely tedy není vhodné, aby
si zaměstnanec plán vymyslel a nijak ho nezaznamenal (zůstal pouze v mysli zaměstnance),
neboť to velmi komplikuje práci se samotným plánem. Vhodnou variantou jsou naopak
editovatelné elektronické nástroje jako MS Excel nebo MS Word, se kterými je možno
volně pracovat dle potřeby zaměstnance, některé organizace pro tuto potřebu vytvoří
samostatnou databázi. Tyto nástroje se v literatuře nazývají osobní rozvojové plány a
následující kapitola se jim bude věnovat.
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5. Osobní rozvojové plány a jejich využití
5.1. Definice a příklady využití osobních rozvojových plánů
Osobní rozvojový plán (ORP) je nástroj, pomocí kterého si zaměstnanec může stanovit
individuální plán, jak co nejlépe dosáhnout svého potenciálu schopností, či vědomostí
(Banfield a Kay, 2012, 303). Beausaert a kolektiv (2011) pak vidí ORP jako nástroj se
čtyřmi základními vlastnostmi. První je přehled kompetencí, na kterých zaměstnanec
pracuje a plánuje pracovat i v budoucnu; druhou je, že si zaměstnanec vypracuje svůj plán
podle sebe ve formátu, který poskytuje jeho organizace; třetí vlastností je funkce formuláře
jakožto základu pro rozvojové rozhovory a reflexy s vedoucím pracovníkem či coachem,
kteří poskytují zaměstnanci zpětnou vazbu; čtvrtou pak využití ORP jako podklad pro
rozhodování v nejrůznějších situacích, od plánování rozvoje až po hodnotící proces o
případném povýšení zaměstnance.
Cílem ORP je pak poskytování podpory při rozvoji kompetencí stanovením plánu,
který zaměstnance směřuje a navádí k vhodným aktivitám, k čemuž napomáhají vhodné
instrukce, zpětná vazba a motivace managementu tak, aby si zaměstnanec rozvoj zvnitřnil
(Beausaert a kol., 2011). Beausaert ve spolupráci se Segersem, Fouargem a Gijselaersem
(2013) píše o ORP v další studii jako o „nástroji hodnocení, který je součástí širšího
hodnotícího cyklu rozvojových a výkonových rozhovorů zaměstnance. (ORP) je využíván
pro shromažďování a dokumentování informací o kompetencích, na kterých zaměstnanec
pracoval a které plánuje rozvíjet v blízké budoucnosti.“ (Beausaert a kol., 2013, str. 146).
Tamtéž tak autor zmiňuje tři hlavní otázky, které by měly být v ORP zahrnuty: „Kde jsem
teď?“, „Kam směřuji?“ a „Kam vykročit dále?“ (Beausaert a kol., 2013, str. 148).
Armstrong (2010) je zastáncem názoru, že osobní rozvojové plány mají své místo
v systému hodnocení zaměstnance. V tomto kontextu vnímá ORP jako „definování znalostí
a schopností či dovedností, které jsou třeba na vyšších nebo odlišných pozicích, a co je
potřeba se naučit ze zkušeností, učení se nebo jiných vzdělávacích aktivit“ (Armstrong 2010,
str. 311).
Lejeune, Beausaert and Raemdonck (2018) vidí ORP jako součást sebeurčujícího
učícího procesu, kdy organizace, pokud chce být úspěšná, vidí zaměstnance jako nejcennější
devizu, což je v souladu s názorem Pohlera a Luchaka (2015), podle kterých úspěšnost
organizace souvisí se zavedením strategie zaměřené na zaměstnance (employee-focused
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strategy), kdy je zaměstnancům dopřána podpora a důvěra managementu, a to například
investicemi do jejich rozvoje.
Někteří autoři, zejména ve starší literatuře, mluví častěji o portfoliích, které z jejich
definic můžeme považovat za synonymum ORP. Podle Smithe and Tillema (2003) mají
portfolia dvojí definici: první je jeho původní účel, a to nástroj pro monitorování a podporu
rozvoje, díky kterému může jeho uživatel převzít kontrolu nad svým rozvojem; druhou,
novější definicí nabylo portfolio významu v kontextu hodnocení zaměstnance, kdy portfolio
monitoruje zaměstnancův profesní postup, který je možno měřit a na jeho základě
zaměstnance hodnotit. Přes to, že Smith a Tillema definují osobní rozvojové portfolio jako
dobrovolnou aktivitu, není možné s tím souhlasit, pokud počítáme s jimi zmíněnou druhou
definicí: zakořenění ORP jako nástroje při hodnocení zaměstnance.
Praktickou ukázkou toho, jak může ORP vypadat, nám může být formulář vytvořený
v rámci výše zmíněného Continuing Professional Development, který nabízí jednoduchou
a přehlednou formu vedení záznamů o rozvoji zaměstnance (viz Tabulka 1).

Tabulka 1 – Příklad formuláře ORP (Zdroj: CIPD)
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ORP jsou součástí filozofie ‚protean career‘, kterou Hall (2004) popisuje jako „samo
určenou, poháněnou vlastními osobními hodnotami namísto organizačního systému odměn“
(Hall, 2004, str.2). Tento přístup znamená přijetí zodpovědnosti jednotlivce za vlastní
rozvoj a způsob jeho dosažení, proaktivní přístup namísto pasivního přijímání nabízeného
organizací. K tomu je ovšem potřeba podpůrná kultura organizace s rozvinutým systémem
HRM. Hall již v roce 1976 identifikoval tuto tehdy novou kariérní cestu a porovnal ji
s tradiční kariérou, viz. Tabulka 2.

Tabulka 2 – Protean career vs. traditional career (Zdroj: Hall 1976)
Issue?

Protean Career

Traditional Career

Who is in charge?

Person

Organization

Core values

Freedom growth

Advancement

Degree of mobility

High

Lower

Success criteria

Psychological success

Position level Salary

Key attitudes

Work satisfaction

Organizational commitment

professional commitment

Z výzkumů, které byly od druhé poloviny sedmdesátých let podniknuty, vyplývá, že
hlavními atributy protean career jsou adaptabilita a sebe-uvědomělost (self-awareness).
Tyto faktory umožňují svým nositelům otevřený přístup k novým příležitostem a
celoživotnímu učení. Motivovaní jedinci jsou také schopni vnímat každou novou pracovní
příležitost jako součást učení se, proto je mezi nimi větší poměr osob, které změnily kariérní
směřování v půlce pracovního života (Hall, 2004).

5.2. Význam osobních rozvojových plánů v pomáhajících profesích
Přes to, že osobní rozvojové plány jsou důležitou součástí hodnotícího procesu
v soukromém sektoru, jejich úloha je prakticky nepostradatelná v oblasti zdravotnictví a
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sociálních služeb. V soukromém sektoru je většinou možné efektivitu zaměstnance či týmu
nějakým způsobem změřit, v pomáhajících profesích je toto hodnocení složitější, ať už kvůli
rozličnosti služeb či jednotlivým klientům a pacientům, jejichž počáteční stavy, potřeby a
cíle mohou být subjektivní. Je prakticky nemožné hodnotit výkony zaměstnanců na základě
klientů, jelikož by výsledek nemusel být spravedlivý vůči zaměstnanci. Takové hodnocení
se pak může negativně promítnout do rozvoje zaměstnance, pokud by byly špatně
odhadnuty jeho/její kompetence, čemuž může zabránit správně provedený plán osobního
rozvoje, kdy je zaměstnanec zapojen do procesu plánování a má tak na směřování svého
rozvoje vliv.
Zejména ve zdravotnictví bývá kladen důraz na osobní zodpovědnost zaměstnance.
Ve Velké Británii mají zdravotníci povinnost celoživotního profesního rozvoje (Continuing
Professional Development), který má zajistit efektivitu úlohy zdravotníka, pomoci udržovat
jejich znalosti ‚up to date‘, a prohlubovat dovednosti (CIPD, 2019). Každý registrovaný
zdravotník má povinnost za rok splnit určitý počet vzdělávacích hodin. V čem se ovšem
tento plán profesního rozvoje zdravotníků ve Velké Británii rozchází s legislativou v České
republice je fakt, že tyto aktivity mají být vloženy do plánu dlouhodobého vzdělávání, ve
kterém si zdravotník vytvoří personalizovaný plán vzdělávání tak, aby dosáhl standardů
uvedených dle CPD (NHS, 2019). Tyto aktivity je ze zákona nutno monitorovat, a přestože
není nikde nakázáno používat k tomu přímo ORP, v doporučeních vydávaných státními
agenturami je můžeme opakovaně vidět jako doporučenou formu portfolia (NHS, 2019),
(CIPD, 2019). Toto portfolio má pak zaznamenávat veškeré učící příležitosti, formální i
neformální. Zároveň mají zdravotničtí manažeři za úkol dohlížet a poskytovat podporu ve
všech stádiích rozvoje zdravotníků (Austin, 2005).

5.3. Možné příčiny selhání zavedení osobních rozvojových plánů
Stejně jako každá metoda v oblasti Human Resource Managementu jsou i osobní
rozvojové plány závislé na úspěšné implementaci. Proto je klíčové, aby management
organizace byl zvnitřněn s úlohou ORP a byl schopen být příkladem pro své podřízené. Aby
bylo možné vyhnout se rizikům, které snižují pravděpodobnost úspěšné implementace
nástroje, je třeba identifikovat body v průběhu ohrožující proces. Grohnertová a kolektiv
(2014) na základě studie organizací ze všech tří sektorů identifikovali devět možných úskalí,
na které mohou organizace narazit v případě, že zavedou ORP jako povinnost:
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1. Nedostatečné využití ORP – o nástroji se nemluví, nevyužívá se jeho potenciál,
2. nedostatečná motivace k využívání ORP – nástroj je viděn jako záminka pro
kariérní povýšení namísto osobního rozvoje zaměstnance,
3. nedostatek času zaměstnance pro použití ORP,
4. nedostatek času zaměstnance na reflexy spojenou s ORP,
5. nedostatečné instrukce od managementu,
6. nedostatek kvalitní zpětné vazby od managementu,
7. management nevěnuje dostatek pozornosti ORP,
8. kultura organizace tlačí na produktivitu na úkor rozvoje zaměstnanců,
9. nedostatečná důvěra mezi zaměstnancem a managementem pro otevřenou
konverzaci.

5.4. Případové studie osobních rozvojových plánů
5.4.1. Zdravotnictví
Jako důkaz o funkčnosti osobních rozvojových plánů budou představeny
v následující části dvě případové studie, jedna ze zdravotnického prostředí, druhá ze
soukromého sektoru. Tyto studie nejsou příkladem, že ORP vždy fungují, mají jenom
pozitivní výsledky, nebo že jsou vhodné pro všechny typy týmů a organizací. Mají ale
prokázat prospěšnost tohoto nástroje v rozličných faktorech a výsledky při správném použití
nástroje.
Případovou studií, která reprezentuje využití ORP ve zdravotnictví, zde bude
výzkum Bullockové a kolektivu z roku 2007. Výzkumníci se zaměřili na skupinu dentistů
ve Velké Británii, kteří fungují pod systémem National Health Services. Všichni dentisté
v UK mají z podstaty členství v General Dental Council (hlavní profesní asociaci)
povinnost celoživotního vzdělávání za účelem zlepšení a udržení úrovně zdravotnictví
v určeném rozsahu hodin (75 hodin akreditovaných aktivit a 175 hodin neformálních aktivit
v průběhu pěti let). Tyto aktivity nejsou programově vymezené, je tedy na samotném
zdravotníkovi, aby si aktivity plánoval, přičemž podle předchozích výzkumů nebyly
hlavními faktory reálné vzdělávací potřeby, ale spíše načasování, místo aktivity a zda se
aktivity účastnil někdo známý. V tomto případě je využití nástroje jako je ORP, který
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pomůže zaměřit se na reálné vzdělávací potřeby a nastavit plán aktivit k naplnění těchto
potřeb, nasnadě a může se prokázat jako dobré řešení. Ve všech fázích tohoto procesu pak
mají mít účastníci k dispozici podpůrné kapacity, ať už v podobě lektorů, mentorů,
facilitátorů či kolegů. Pro zavedení ORP hovoří také Department of Health (ministerstvo
zdravotnictví), které je vnímají jako vhodný nástroj pro celoživotní vzdělávání nejen pro
zdravotníky, ale všechny zaměstnance NHS.
Studie si kladla za cíl prozkoumat vliv ORP na proces učení a praxi. Tři základní
otázky v tomto výzkumu se týkaly vlivu ORP, měly zjistit: „jakým způsobem byly
vzdělávací aktivity vybírány (zejména jestli byly adresovány vzdělávací potřeby), zda měla
vzdělávací aktivita návaznost na kontinuální vzdělávání, a zda ORP změnili profesní praxi
či postupy“ (Bullock a kol., 2007, str. 16). K výzkumu použili 87 dentistů, které rozdělili do
dvou skupin: experimentální, ve které figurovalo 42 účastníků, a kontrolní s 45 účastníky.
Pozorování proběhlo v období šesti měsíců a následné rozhovory, ve kterých byl progres
obou skupin hodnocen, se odehrály poprvé měsíc po ukončení experimentu a znovu pak po
šesti měsících, přičemž proběhly následně i rozhovory s částí účastníků 12 měsíců po
experimentu. Kvalitativní analýza byla také doplněna o výpovědi tutorů ohledně spolupráce
s účastníky. V kvantitativní analýze byly hodnoceny měsíční záznamy a reflexe účastníků
obou skupin ohledně jejich vzdělávacích aktivit.
Výsledky výzkumu hovoří jasně ve prospěch experimentální skupiny, jejíž členové
využívali ORP za pomoci tutorů. Dopad vzdělávacích aktivit byl u experimentální skupiny
vyšší než u kontrolní v okamžitém i dlouhodobém hledisku. Vzdělávací aktivity této
skupiny byly také lépe zacílené na potřeby stanovené v ORP. Celkově studie tvrdí, že
vzdělávací aktivity experimentální skupiny měly větší dopad než u kontrolní skupiny. Přes
to, že je velikostí tato studie limitována, autoři věří, že výsledky je možné přenést na
jakoukoli zdravotnickou profesi, a hovoří ve prospěch již výše zmíněného doporučení
Department of Health. Dalším velmi důležitým aspektem je spokojenost experimentální
skupiny s celým procesem plánování i řízení se ORP, který převážná většina hodnotila
velmi pozitivně. Přes to, že není možné tyto výsledky vztáhnout na všechny situace a
organizace, výzkum prokázal dva důležité faktory: zlepšení dopadů vzdělávacích aktivit a
spokojenost experimentální skupiny s využíváním osobních rozvojových plánů.
Tento výzkum není ojedinělý. Výzkumu Austina a kolektivu (2005) zachytil potřebu
formálního zakotvení rozvojových plánů ve skupině kanadských farmaceutů, kteří se
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účastnili výzkumu. V této studii se setkáváme s pojmem portfolio, který v tomto kontextu
můžeme chápat jako nadmnožinu nástrojů, jako je osobní rozvojový plán. Obdobný
výzkum, avšak s využitím mnohem většího množství účastníků (861 v experimentální
skupině, 1040 v kontrolní skupině), podnikl Beausaert a kolektiv (2013) v kontextu
Nizozemí, kde v roce 2008 mělo již 45 % farmaceutických pracovníků ORP. Plány pak byly
využívány jako základ hodnotícího procesu kompetencí zaměstnance, na jehož výstupu
závisel kariérní postup. Tento výzkum potvrdil, že účastníci, kteří užívají ORP, absolvovali
v minulosti více rozvojových aktivit než kontrolní skupina.

5.4.2. Soukromý sektor
Jak už bylo řečeno výše, v soukromém sektoru byly rozvojové plány využívány
nejdříve z důvodu většího tlaku na spokojenost zaměstnanců a také finančních možností
organizací. Již v roce 1994 Floodgateová a Nixon analyzovali soukromou firmu zabývající
se finančními službami, která implementovala ORP v rámci performance managementu
čtyři roky před onou analýzou. Ve firmě byly zavedeny 12měsíční vzdělávací cykly,
přičemž stejně jako u výše zmíněných případových studií ze zdravotního prostředí byla pro
zavedení a uvyknutí organizace na ORP nezbytná zkušební doba, zapojení a podpora ze
strany managementu, a i přes to trvalo relativně dlouhou dobu, než si zaměstnanci na nový
nástroj zvykli. Organizace musela vytvořit detailní návody a pokyny, podle kterých
zaměstnanci plány tvořili, zároveň musela investovat čas a prostředky do náročného procesu
ujasňování kompetencí a zodpovědností v rámci podpůrného systému. Floodgateová a
Nixon (1994) také označili za klíčový faktor jasné vyjádření vedení firmy, že za splnění
plánu a úspěch zaměstnanců budou ohodnoceni samotní zaměstnanci, a nikoliv jejich
manažeři, kteří budou naopak hodnoceni na základě podpory, kterou zaměstnancům
zprostředkují.
Během tohoto časového úseku organizace pochopila, že plány mohou být také
prostředkem předání zodpovědnosti za rozvoj zaměstnanců zpět do jejich vlastních rukou a
také k celkové změně kultury organizace. Dále byla firma schopna komunikovat ORP jako
součást zaměstnaneckých benefitů, kdy měli sami zaměstnanci možnost je řídit dle
rozpočtu, který dostali k dispozici a dle toho, jestli chtějí jen splnit minimální požadavky na
svou pozici, či zda se chtějí rozvíjet nad rámec své role v organizaci. Také byla organizace
schopna ušetřit finanční prostředky tím, že zaměstnanci díky ORP přemýšleli i o jiných
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zdrojích učení se než jen o nákladných školeních a byli schopni reflektovat zkušenosti a
znalosti získané z praxe.
Mezi nejdůležitější výstupy ze studie Floodgateové a Nixona (1994) patří individuální
přístup místo plošného zavadění pro všechny stejných požadavků ve stejný čas, možnost
dát dostatečný časový horizont pro adaptaci (podle autorů by dva roky od představení
metody měly být dostatečné) a efektivní komunikace o výhodách ORP se zaměstnanci, aby
došlo ke zvnitřnění nástroje namísto pevných deadline a penalizací za nedodržení termínu.
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6. Talent Management
Někteří autoři (např. Striger a Cheloha, 2003) tvrdí, že osobní rozvojové plány jsou
určeny pro rychlejší rozvoj těch zaměstnanců, které organizace identifikuje jako
talentované. Toto odvětví se nazývá Talent Management a spočívá v identifikování
zaměstnanců s největším potenciálem přinést organizaci užitek, a tedy získat konkurenční
výhodu. Tito zaměstnanci pak dostávají speciální výhody oproti ‚normálním‘
zaměstnancům, například větší investice do rozvojových aktivit, ‚fast-track‘ kariérní posun
a je třeba počítat i s odlišným zacházením v týmu, kdy manažer může talentu dávat úkoly,
které mu dávají zářit (Michaels, Axelrod and Handfield-Jones, 2001). Celý proces je pak
navázaný na odměňovací systém, kdy je zaměstnanec odměňován dle svého výkonu
(Huselid, 1995). Huselid a kolektiv pak navazují na tuto myšlenku později (2005), kdy tvrdí,
že tzv. ‚A‘ pozice by měly být obsazovány ‚A‘ hráči, tedy ti nejlepší zaměstnanci budou
zastávat nejlepší pozice, kdežto ‚B‘ a ‚C‘ players mají zastávat podpůrné pozice, které
mohou být později outsourcovány či úplně zrušeny (Huselid a kol., 2005).
Proti této metodě se ohrazují Cerdin a Brewster (2014), kteří zastávají názor, že
inkluzivní Talent Management je efektivnějším způsobem, neboť všeobecný přístup
k rozvojovým příležitostem celkově přispívá k rozvoji organizace, lepší komunikaci a
organizaci práce v týmech. Také Groysberg, Nanda a Nohria (2004) vidí v inkluzivním
přístupu výhodu, dle jejich názoru exkluzivní talent management, který dává vyniknout
pouze několika vybraným, může způsobit snížení celkové efektivity organizace.
Vzhledem ke kontextu neziskových organizací a z přesvědčení, že týmová práce je
efektivnější než samostatná snaha jedince, se tato práce přiklání k inkluzivnímu přístupu
k rozvojovému plánu a talent managementu. Pokud je talent management využíván správně,
může pomoci překonat dnešní obtíže organizací jako jsou „demografické změny, mobilita,
globalizace,

ekonomické klima,

konkurence

a přeměna charakteru podnikání“

(Savanevičienė and Vilčiauskaitė, 2017, str. 255). Všechny tyto faktory jsou dnes více než
relevantní pro všechny sektory v České republice, zejména však stárnutí populace a
nedostatek pracovní síly způsobuje tlak na organizace, aby o své zaměstnance lépe pečovaly
a dopřávaly jim možnosti rozvoje.
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7. Performance Management
Performance Management dle Brattona a Golda (2017) znamená systém úkonů, který
má zajistit vyhodnocení schopností zaměstnanců za účelem stanovení jejich cílů pro
pracovní poměr a rozvoj, čehož je možné dosáhnout díky vyhodnocení jejich pracovního
výkonu a chování. DeNisi a Pritchard (2006) nabízí jednodušší definici, podle níž je PM
„sbírka aktivit, které cílí na zlepšení výkonu zaměstnance… a má zaměstnance ke zlepšení
motivovat“ (DeNisi and Pritchard, 2006, str. 255). PM je dnes běžnou součástí HRM, kdy
pomáhá propojit zájmy organizace se zájmy jedince na jeho osobním rozvoji, a to díky
zpětné vazbě a hodnocení rozvojových potřeb (Rashidi, 2005), čímž ve prospěch
předpokladu, že zvýšením výkonu jednotlivce se zvýší výkon organizace. Klíčovým
faktorem je provázání PM skrze celou organizaci pomocí společných cílů, klíčových
vítězství a výkonnostních opatření (Bratton a Gold, 2017). Tím dostává PM dvě hlavní
dimenze: kontrolní, kdy jako správný hospodář kontroluje, zda všichni dělají svou práci a
dělají ji správně, a rozvojovou, která dává organizaci faktor kvality a zvyšuje
konkurenceschopnost.
Jedním z nástrojů k dosažení onoho provázání mohou být právě osobní rozvojové
plány, které vyjmenovávají klíčové kompetence pro dosažení co nejlepšího výsledku na
dané pozici a měřitelné způsoby, jak ho dosáhnout (Ballatyne a Povah, 2014).
Byly nalezeny korelace, které nasvědčují, že PM je velmi závislý na manažerech
organizací a může správně fungovat pouze za předpokladu, že má jejich podporu a podporu
HR oddělení organizace, stejně jako zaměstnanec musí věřit manažerovi. (Alfes, Shantz a
Truss, 2012). Dále Alfes a kolektiv spojují důvěru zaměstnanců v organizaci s jejich
motivací a výkonností.
Performance Management se stává nezbytností i v neziskovém sektoru. Tento proces
se začal objevovat v USA v osmdesátých letech minulého století s tím, jak rostl počet
nadací, které vyžadovaly záruku svých investic stejně tak, jak to bylo zvykem v soukromém
sektoru (Newcomer, 2008). Je pochopitelné, že pro neziskové organizace, kterým úspěšnost
nelze měřit ziskem, museli odborníci vyvinout vlastní nástroje pro performance
management. Jedním z nich je nástroj z The Urban Institute (2001), který si klade za cíl
zjištění, zda je činnost dané organizace efektivní a zodpovědná. Na konferenci se odborníci
v oboru shodli, že je třeba monitorovat data jako standardní součást procesů organizace,
daná data využít ke zkvalitnění služeb a vybudovat si kapacitu pro využívání těchto dat
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(Hatry and Lampkin, 2001). Woodwell (2005) pak argumentuje, že výsledky, dopad aktivity
a návratnost investice jsou stěžejními součástmi při psaní žádosti o grant, tedy pokud je
organizace schopna odhadnout výsledky činnosti, pro níž žádá o finance, díky předchozím
zkušenostem a jejich analýze, má větší šanci uspět. A to vše kvůli (či díky) tlaku médií a
veřejnosti o transparentnost a zodpovědnost.
Ani v kontextu menších zemí či organizací by nemělo být výjimkou sledovat výkon
neziskových organizací, alespoň pomocí zpětné vazby od svých klientů (Hatry, 2008).
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8. Spokojenost zaměstnanců
Spokojenost zaměstnanců v organizaci je téma, kterým se HR zabývá dlouhodobě,
neboť může mít vliv na kvalitu práce a chování zaměstnanců, což je zejména v sociálních
službách velkým tématem (Maroušková a Seitl, 2014). Spokojenost je značně individuální
téma pro každého jednotlivce, a do velké míry jde o sociální konstrukt, který je stejně
nedosažitelný jako tzv. work-life balance, což je imaginární ideální situace, kdy má mít
člověk možnosti plně si užívat pracovního i osobního života v rovnováze (Mlčák a Slíva,
2005). Přes to nemusí být zbytečné, aby se organizace tímto tématem zabývala, neboť je
několik oblastí, které může ovlivnit. Maroušková a Seitl (2014) se jako jedním z faktorů
zabývají spokojeností zaměstnanců a tím, jaký vliv na ni má psychická a fyzická pracovní
zátěž. Těchto oblastí může být ale nepočítaně a záleží na každé organizaci, aby
identifikovala problémová témata, která pálí zaměstnance jejich organizace.
Pokud se podíváme na Theory X a Theory Y z roku 1960 (McGregor v Banfield a
Kay, 2012), jsou dva možné přístupy manažerů. Podle McGregora manažeři teorie X tvrdí,
že lidé přirozeně nepracují rádi, jejich výkony jsou nekvalitní a je třeba je neustále
kontrolovat, a raději jsou řízeni, než aby přijali zodpovědnost. Naopak zastánci teorie Y jsou
názoru, že lidé pracují rádi a berou práci jako přirozenou součást života, neustálá kontrola
není nejefektivnějším motivátorem, a za dobrých podmínek jsou zaměstnanci ochotni sami
investovat do svého rozvoje. Dnes již převládá názor Y, že pokud budou zaměstnanci
poskytnuty potřebné podmínky, je možné dosáhnout jak prosperity organizace, tak i jeho
větší spokojenosti a výkonosti.
Banfield a Kayová (2012) v návaznosti na práci Buckinghama a Coffmana sestavili
seznam otázek, který má napomoci zaměstnanci rozpoznat, zda je fungování HRM a
liniových manažerů zaměřené na jeho spokojenost a rozvoj.
1. Vím, co se ode mě v práci očekává?
2. Mám potřebný materiál a vybavení pro výkon práce?
3. Mám v práci potřebné podmínky pro dosažení maximálního výkonu každý
den?
4. Byl/a jsem v posledních 7 dnech uznána či pochválen/a za dobrý výkon?
5. Má o mě můj manažer či někdo jiný na pracovišti zájem jako o osobu?
6. Je na pracovišti někdo, kdo mě podporuje v rozvoji?
7. Má můj názor na pracovišti váhu?
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8. Díky účelu mého zaměstnavatele cítím, že má práce je důležitá?
9. Záleží mým kolegům na kvalitě práce?
10. Mám v práci blízkého přítele?
11. Bavil se se mnou v posledních 6 měsících někdo v práci o mém pokroku?
12. Měl/a jsem v posledním roce možnost učit se a rozvíjet? (Banfield a Kay,
2012, str. 5).
Čím více těchto otázek odpoví zaměstnanec kladně, tím větší je šance, že si cení svého
manažera a bude podávat výborné výkony.
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9. Motivace zaměstnanců

Téma motivace je jedním z důležitých faktorů v tématu rozvoje zaměstnanců, v této
práci bude však pouze okrajově promítnuto. Motivace zaměstnanců záleží na mnoha
faktorech, ať už sociálních nebo fyziologických, které je třeba brát v úvahu, pokud chceme
pomocí motivace zlepšit jak spokojenost zaměstnanců, tak i jejich pracovní nasazení.
Vzhledem k tomu, že dle Českého statistického úřadu „v průběhu první poloviny 21. století
se podle všech variant demografického vývoje zastoupení 65 a víceletých osob zhruba
zdvojnásobí z dnešní jedné šestiny na jednu třetinu“ (Štyglerová, Němečková a Šimek,
2014, str. 2), je třeba vzít v úvahu potřeby starší generace pracovníků. Tito pracovníci se
méně často účastní vzdělávacích aktivit, mívají nižší sebevědomí než jejich mladší
kolegové, naopak ale mohou čerpat z mnohaletých zkušeností, díky kterým jejich motivace
neklesá, jen je její zdroj spíše vnitřní než vnější (Inceoglu, Segers a Bartram, 2011).
Také je třeba rozlišit motivaci vnitřní a vnější. V případě ORP se ve většině případů
setkáváme s povinným, celoplošným zaváděním v organizacích, kdy motivace přichází
z vnějšku – zaměstnanec je motivován či spíše nucen situací se přizpůsobit, neboť
v opačném případě mu hrozí postih. Opakem je pak vnitřní motivace, kdy by sám
zaměstnanec plánoval svůj rozvoj, protože cítí vlastní potřebu naplnění (Patel, Kitchen a
Barrie, 2013). Z podstaty věci a lidské povahy vyplývá, že častější je druhý případ, nicméně
pokud je schopný management a kultura organizace je připravena, je možné zvnitřnit téma,
které bylo původně motivováno zvnějšku.
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EMPIRICKÁ ČÁST
Úvod do empirické části
Pro uvedení do problematiky osobních rozvojových plánů byl proveden výzkum
neziskových nestátních organizací. Téma zavádění čehokoli nového v organizaci může být
náročné i v případě, že je organizace přesvědčena o nezbytnosti změny a ta je všeobecně
podporována. Pokud však podpora změny není společným jmenovatelem, může organizace
narazit na různé překážky. Některé překážky byly již jmenovány v teoretické části této
práce, tato zjištění mají však několik omezení. Prvním omezením je kontext změny dle typu
organizace: zjištění, která platí v organizaci soukromého typu, nemusí vždy platit
v neziskové organizaci. Druhým omezením je místní problematika: pokud jsou kulturní,
legislativní a hospodářské podmínky jiné než v České republice, zjištěná fakta nemusí být
relevantní pro české prostředí.
Z těchto a dalších jiných důvodů bylo přistoupeno k vlastnímu výzkumu, který bude
popsán v následujících kapitolách.
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1. Vymezení výzkumného problému
Téma rozvoje zaměstnanců v neziskových organizacích, kterým se tato práce
zabývala, je jedním z faktorů jak spokojenosti zaměstnanců, tak i udržitelnosti
(sustainability) a rozvoje organizace. Tato práce si klade za cíl stát se pomůckou v orientaci
touto problematikou pro organizace, které buďto uvažují o zavedení systematického rozvoje
zaměstnanců a zvažují osobní rozvojové plány jako jednu z možností, systém vzdělávání již
v minulosti zkoušely zavést a z nejrůznějších důvodů snahy selhaly, či mají systém již
zaveden, a přesto nedosahuje očekávaných výsledků. Přestože je rozvoj zaměstnanců jen
dílkem faktorů úspěchu, věřím, že je jednou ze snáze ovlivnitelných součástí kultury, pokud
jsou připraveny určité podmínky.
Pro výzkum byla zvolena metoda zakotvené teorie pomocí kvalitativního výzkumu,
která dovoluje postupný vývoj a tvorbu teorie během sběru a analýzy dat. Tím byl dán
prostor, aby vynikla skutečnost z praxe organizací, aniž by byla zkreslena očekáváními či
stereotypy, které bývají spojovány s tématem rozvoje zaměstnanců. Zároveň tak bylo
možné držet se výzkumné otázky, na kterou poskytovala každá z oslovených organizací
trochu odlišnou odpověď, a přes to dohromady poskytly obraz předpokladů a obtíží z jejich
zkušeností. Tímto způsobem bylo možno složit pomůcku, která může sloužit organizacím
rozličného zaměření i velikosti.
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2. Cíle výzkumu
Cílem této diplomové práce bylo popsat faktory, které ovlivňují zavádění osobních
rozvojových plánů v neziskových organizacích. Toto téma bylo vybráno z důvodu snahy o
zlepšení spokojenosti zaměstnanců neziskových organizací, posílení jejich pozice a
zapojení v jejich rozvoji a také umožnění lepšího plánování jejich času (Floodgate a Nixon,
1994). Z mé zkušenosti se, zejména u pracovníků v přímé péči stává, že na svůj vlastní
rozvoj mají minimální vliv, a to z několika důvodů.
Prvním jsou finance, kdy má zaměstnavatel ze zákona 108/2006 Sb. povinnost
poskytnout pracovníkovi vzdělání v sociálních službách v délce alespoň 24 hodin
akreditovaných vzdělávacích aktivit každý rok. Přitom zaměstnavatel má často omezené
finance, které může věnovat právě na vzdělávání zaměstnanců, z čehož vyplývá, že se tyto
zdroje bude snažit využít co nejlépe v prospěch organizace. V tomto případě může
jednoduše nastat situace, kdy samotný zaměstnanec nebude mít na výběr vzdělávací aktivity
žádný vliv, rozhodnutí vykoná vedoucí pracovník ve spolupráci s ekonomem.
Druhým faktorem je zvyk či pasivita samotného pracovníka. Kvůli například vyššímu
věku účastníka může nastat určitá pasivita způsobená množstvím a (ne)kvalitou
absolvovaných školení.
Úkolem této práce je tedy analyzovat postupy zavádění osobních rozvojových plánů
v organizacích, identifikovat podpůrné a bránící faktory a shrnout ideální stav k zavádění.
Sekundárním cílem může být zjistit, zda je osobní rozvojový plán vhodným nástrojem pro
všechny zaměstnance v organizacích.
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3. Metodologické zakotvení výzkumu
Kvalitativní výzkum je podle Strausse a Corbinové (1999) „jakýkoli výzkum, jehož
výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace“
(Strauss a Corbin, str. 10, 1999). Tím je myšlena zejména nematematická analýza dat, která
mohou být jakéhokoli charakteru, přestože v této metodě převažují rozhovory, které
umožňují hlubší vhled do tématu, o kterém nemáme dostatek informací. Polostrukturovaný
rozhovor, který nabízí oporu, ale zároveň umožňuje výzkumníkovi doptávat se na témata,
ke kterým se rozhovor přirozeně stočí, a která mohou výzkum dále obohatit (Hendl, 2016),
byl využit i v této práci. Kvalitativní výzkum se v této práci zaměřuje na tvorbu teorie, která
je zformována systematickým přístupem a analýzou získaných dat, a tím se snaží získat
dříve neurčené znalosti (Strauss a Corbin, 1999) Tato teorie pak nabízí co možná
nejpřesnější obraz reality, přestože je třeba počítat s lidským faktorem, který není nikdy
schopen naprosto objektivní interpretace.

3.1. Zakotvená teorie (Grounded Theory)
Jako hlavní metoda byla vybrána zakotvená teorie. Tato metoda, v originále zvaná
Grounded Theory, byla poprvé popsána Glaserem a Straussem roku 1967 jako kreativní
východisko kvalitativního výzkumu (Glaser and Strauss, 1967). Tento typ teorie na rozdíl
od jiných nevzniká počáteční hypotézou, kterou má výzkum potvrdit či vyvrátit. Zakotvená
teorie si na začátku výzkumu zadá oblast, kterou chce prozkoumat a během výzkumu se
teprve projeví, jaké výsledky data přinesou. Jelikož si tato práce dala za cíl objevit faktory,
které mají vliv na zavedení osobních rozvojových plánů, není možno předem stanovit
hypotézu, neboť bylo třeba tyto faktory vypozorovat, proto je tato metoda pro tento
konkrétní cíl ideální. Může tím zabránit zbytečnému potvrzování předem známých faktů, a
naopak rozšířit oblast o neočekávaná témata a faktory, které by jinou metodou zůstaly
neobjeveny.
Strauss a Corbinová (1999) hovoří o čtyřech základních vlastnostech zakotvené teorie,
a to o shodě, srozumitelnosti, obecnosti a kontrole. Shodou je myšleno souznění reality,
která odpovídá zjištěným výsledkům. Srozumitelností autoři myslí přínosnost a
pochopitelnost pro osoby pohybující se ve zkoumané problematice. Obecnost v tomto
případě znamená všeobecnou přenositelnost poznatků a zkušeností nabytých výzkumem pro
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širší zájmový okruh obecným pojmenováním jevů. Kontrola pak představuje možnost
ovlivnění jednotlivých jevů zjištěných výzkumem.
Konkrétním výstupem této teorie je vyjádření o zkoumané realitě, které lze přeměnit
ve výstup, na jehož základě je možně postavit praktické rady či doporučení, která pomohou
vnést světlo do zkoumané problematiky. Pro objasnění problematiky je nepochybně třeba
schopnost přizpůsobení se „různým jevům a výzkumným situacím…a také jistá míra
otevřenosti a pružnosti“ (Strauss a Corbinová, 1999, str. 16). V rámci zakotvené teorie bude
využit také paradigmatický model.

3.2. Paradigmatický model
Paradigmatický model je součástí axiálního kódování, kde „spojujeme subkategorie s
kategoriemi do souboru vztahů určujícího příčinné podmínky, jev, intervenující podmínky,
strategie jednání a interakce a následky“ (Strauss a Corbinová, 1999, str. 72). Graf níže
v Obrázku 2 zobrazuje logické schéma tohoto modelu. Jeho účelem je nastavení rámce pro
přemýšlení o spojitostech ve složitých situacích či tématech, kdy do problematiky vstupuje
kromě příčiny a následku také několik dalších faktorů.
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Obrázek 2 - Paradigmatický model (Zdroj: vlastní tvorba dle Strauss a Corbinová, 1999)
Příčinné podmínky

Kontext

Jev

Intervenující
podmínky

Strategické jednání
a interakce

Následky

Základní paradigmatický model se skládá z šesti částí. První částí jsou příčinné
podmínky, tedy základní činitel, který přímo způsobil jev, přestože není jediným hráčem
v nastalé situaci. Těmito dalšími hráči jsou intervenující podmínky, což jsou další
podmínky, které buď nabízejí nebo znemožňují aplikaci strategie, která by bez nich nebyla
možná; dále pak kontext, což jsou vlastnosti situace, ve které se jev odehrává. Ten nám pak
dovoluje jev blíže analyzovat, neboť dodává detailnější souvislosti situace, které mají na jev
vliv. Tyto tři faktory pak působí na samotný jev, a vytváří tak situaci, se kterou pracujeme.
Tento jev může být celkem strohý, ale po doplnění o příčinné podmínky, kontext a
intervenující podmínky je možné získat přehlednější stav pro řešení situace. Z tohoto stavu
je pak možné vyvodit strategické jednání a interakci, která představuje snahu o vyřešení
vzniklého stavu, může nastat ale i nezamýšlené (tzv. reflektivní) jednání, které může mít
jiný následek, než který byl zamýšlen, tím může být dokonce i absence strategického
jednání, při které i chybějící část procesu má vliv na výsledek. Poslední částí, která vyplývá
ze všech předchozích faktorů, jsou následky.
Následky jsou zamýšlený či nezamýšlený výsledek interakcí, které byly popsány
výše. Následky se mohou projevit na předmětech, lokacích či osobách. Celé toto schéma je
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proměnlivé, což znamená, že se jednotlivé faktory mohou měnit v čase či se vstupem dalších
faktorů (Strauss a Corbinová, 1999).
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4. Analyzované organizace
4.1. Způsob výběru organizací
Pro výzkum byly vybrány a kontaktovány tři neziskové organizace, přičemž jejich
výběr souvisel se zkušenostmi s osobními rozvojovými plány. Pro co největší záběr typů a
stavů systémů vzdělávání byl vybrán zástupce organizací, které mají mnohaletou tradici
v této problematice, tím pádem se mohou podělit o své zkušenosti ze všech fází
implementace systému, jeho fungování a proměnu v průběhu let. Na druhou stranu mohou
být některé vzpomínky na dobu zavádění ORP již zkreslené, proto byla vybrána druhá
organizace, která je ve fázi implementace a prvotních dojmů ze zavedení, má čerstvé
informace o svých zaměstnancích a jejich reakcích na koncepční systém vzdělávání, a tím
může přinést nové poznatky. Pro třetí úhel pohledu v tomto výzkumu poslouží organizace,
která zatím neměla zkušenosti s kontinuálním a koncepčním vzděláváním zaměstnanců, a
která se rozhodovala, jak vzdělávání v organizaci pojmout a zda je jeden formát vhodný pro
všechny zaměstnance. Zde stála organizace před komplikovaným procesem, který nemá
jednoduché řešení, a proto je její situace zajímavá pro tuto práci.
Dalším faktorem ve výběru organizací pro tento výzkum byl typ organizace. Tato
práce si dává za cíl zjistit faktory, které ovlivňují implementaci a personalizaci osobních
rozvojových plánů v neziskových organizacích. Pokud by však byl vybrán jeden typ
organizací se stejnými typy zaměstnanců, pozic a klientů, mohlo by dojít k zjednodušení a
opomenutí faktorů, které hrají roli v jiných organizacích. Jako jedním z příkladů může být
zastoupení zdravotnického personálu v organizaci, který má jiné vzdělání a často i
zkušenosti z diametrálně odlišného prostředí než pracovníci v sociálních službách. Z tohoto
důvodu byly vybrány i strukturálně odlišné organizace. První organizace má široké
spektrum typů zaměstnanců, a to jak sociálních, tak zdravotnických pracovníků. Druhá
organizace je spojena globální strukturou a kulturou, která ale umožňuje částečnou
autonomii české kanceláře. Pro třetí organizaci je středobodem poskytování pobytové
služby, což se vyznačuje rozličností typů pracovních pozic, jistou hierarchičností
organizační struktury asociované se zdravotnickým zařízením a také směnovým provozem,
který může přinášet další faktory znesnadňující implementaci jednotného systému
v organizaci.
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4.2. Popis analyzovaných organizací
4.2.1. Organizace 1: Sananim
První organizace, která poskytla respondenty pro tento výzkum s názvem Sananim je
nestátní nezisková organizace založená v roce 1990 jako první organizace v České republice
zabývající se drogovými závislostmi (Sananim.cz, 2018). Během necelých 20 let své
existence rozšířila organizace portfolio svých služeb jak v rámci typů závislostí (např.
závislost na gamblingu), zařízení (ambulantní, denní centra, stacionáře), tak i svých klientů,
kdy si uvědomuje odlišné potřeby menšin obyvatelstva v České republice (Výroční zpráva,
2018). Sananim je tak dlouholetou autoritou ve svém oboru, která stojí příkladem ostatním
organizacím a patří k jedněm z větších organizací co do počtu zaměstnanců s celkem 134
stálými pracovníky a 15 externími pracovníky. Organizace má již 11leté zkušenost
s osobními rozvojovými plány, čímž je unikátním případem v českém kontextu, kde
dlouhodobou tradici systémového rozvoje zaměstnanců s koncepcí má jen několik
soukromých organizací s globálním vedením. Vedoucí pracovník, který systém ORP
v organizaci zavedl, to přičítá organickému vývoji potřeb organizace a jejích zaměstnanců,
vlivům ze zahraničí, odkud sám čerpal odborné znalosti a inspiraci.
ORP byly poprvé zavedeny v týmu terénní služby, proto byl výzkum veden tamtéž.
Zúčastnili se ho celkem tři zaměstnanci organizace, a to vedoucí terénní služby a dva
sociální pracovníci. Důvodem bylo získat odlišné názory a pohledy na systém, jak od
člověka, který ho zná a chápe, protože byl u jeho zrodu, tak i od zaměstnanců, kteří jsou na
druhém konci onoho systému, a proto ho chápou a vnímají jinak. Dalším důvodem výběru
těchto zaměstnanců byl rozdílný čas působení v organizaci a částečně také možnost
porovnání se systémem rozvoje v jiných organizacích, kde jsou ORP také oficiálně
zavedeny, ale jejich praktické využití vypadá odlišně.
Data byla získávána pomocí metody polostrukturovaného rozhovoru. Tato metoda
umožňuje vypracování osnovy rozhovoru, ale zároveň dovoluje klást doplňující otázky.
Výzkum bude tedy kvalitativní (Hendl, 2016). Rozhovory byly vedeny v průběhu července
a srpna 2019. Jako místo rozhovorů bylo nabídnuto několik variant a podle potřeby
respondentů proběhly rozhovory buďto přímo na jejich pracovišti v soukromí samostatné
místnosti nebo v blízké kavárně, přičemž respondenti bez výjimky souhlasili s nahráním
rozhovoru pro co nejpřesnější záznam dat.
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4.2.2. Organizace 2: Lékaři bez hranic
Druhou organizací je česká kancelář mezinárodní organizace Lékaři bez hranic.
Organizace byla založena roku 1971 skupinou francouzských lékařů a novinářů za účelem
poskytování zdravotnické pomoci v oblastech postižených přírodními katastrofami,
epidemiemi či válečnými konflikty. Jako sekundární činnost, která je významná pro kontext
České republiky organizace uvádí „informování veřejnosti o situaci lidí v nouzi,
o příčinách krizí, které je ohrožují, o překážkách, jež brání jejich zmírnění či odstranění,
a o porušování mezinárodních dohod a lidských práv“ (Výroční zpráva, 2019, str. 2).
Organizace si zakládá na třech základních principech. Prvním principem je nestrannost,
která spočívá ve snaze pomáhat obětem nezávisle na jejich situaci či náboženství. Druhým
principem je neutralita, kdy věnují péči pacientům bez ohledu, na které straně konfliktu stojí
či ze které země pochází. Třetím a pro účel této práce nejzajímavějším principem je
nezávislost: 95 % globálních příjmů organizace pochází od dárců, což znamená, že
organizace je nezávislá na podpoře světových vlád, organizací či zájmových skupin, čímž
může jednodušeji dostát svým etickým a morálním standardům.
V české kanceláři působilo v době, ke které se vztahuje tento výzkum, 17 interních
pracovníků, kteří zařizují provoz kanceláře, od ředitele přes komunikační a fundraisingové
oddělení po finance, administrativu a HR. Zjednodušeně můžeme některé z jejích činností
popsat jako shánění prostředků na provoz, vybírání zdravotnických a jiných pracovníků pro
zahraniční mise a komunikaci s veřejností o práci organizace a světových problémech
spojených se zdravím, zejména v zemích s válečnými konflikty.
Lékaři bez hranic jsou jednou z nejznámějších organizací pro laickou veřejnost,
zejména kvůli tzv. migrační krizi, kdy se snažili překlenout negativní emoce vůči tomuto
tématu, které byly rozšířené nejen po České republice. Tento velmi negativní postoj jistě
ztížil práci české pobočky Lékařů bez hranic, a tím vyvinul vyšší nároky na jednotlivé
zaměstnance.
Druhá organizace má za sebou první cyklus osobních rozvojových plánů, který trval
rok a půl, a nacházel se po fázi vyhodnocování výsledků. Vzhledem k vytíženosti
zaměstnanců

způsobeným zaváděním

nového

strategického

plánu,

komplexním

zjišťováním zpětné vazby na různé aspekty spokojenosti zaměstnanců organizace a zároveň
stěhováním se do nových prostor, poskytla pro tento výzkum informace o výstupech výše
řečených průzkumů. Dalším vstupem byl rozhovor s HR pracovnicí české kanceláře Lékařů
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bez hranic, která pomohla s interpretací dat a zároveň poskytla vhled do samotné
organizace. Tento rozhovor nebyl na přání respondentky nahráván.

4.2.3. Organizace 3: Domov Sue Ryder
Domov Sue Ryder je nestátní nezisková organizace pečující o seniory a jejich blízké.
Nabízí tři základní sociální služby: pobytovou službu, osobní asistenci a poradenství. Pro
finanční podporu činnosti dále provozuje dobročinné obchody a restauraci.
Domov pro seniory jakožto registrovaná sociální služba byl otevřen roku 1999
s postupným rozšiřováním počtu lůžek na dnešních 52. Vzhledem k tomu, že klienty jsou
senioři s průměrným věkem 89 let a 60 % z nich je ve III. a IV. stupni závislosti na péči
druhých, je třeba nepřetržitá přítomnost jak pečovatelského, tak i zdravotnického personálu.
V domově žijí křehcí senioři, řada z nich s některou z forem demence (Výroční zpráva,
2018). Aby mohla být péče i o tyto seniory individualizovaná, implementuje se v domově
tzv. psychobiografický model péče. Klade důraz na oživení psychiky a individualitu jedince
s jeho životním příběhem. V rámci domova jsou seniorům poskytovány komplexní
ošetřovatelské, sociální, rehabilitační, nutriční a další odborné služby. Do péče se zapojují i
dobrovolníci. V roce 2015 začal Domov s implementací paliativní péče. Tam, kde je to
účelné (ve smyslu zajištění kvality života až do jeho konce), spolupracuje s mobilní
hospicovou paliativní péčí Cesta domů i dalšími poskytovateli paliativní péče.
Organizace Sue Ryder byla do výzkumu zahrnuta na základě diagnostiky organizace,
které jsem se účastnila, kdy byl navrhnut osobní rozvojový plán jako jeden z nástrojů na
plánování vzdělávání zaměstnanců. V rámci diagnostiky organizace proběhl výzkum dle
metody Human-Centered Design. Tato metoda, která je zaměřená na člověka, pomáhá
organizaci lépe pochopit osoby, kterým jsou služby určeny. Při tvorbě nových postupů se
vychází z přání a potřeb jedince či sociální skupiny, v našem případě tedy z potřeb
zaměstnanců.
Výhodou tohoto přístupu je také schopnost vytvářet nová řešení rychle, efektivně a
přímo organizaci na míru. Design se sestává ze třech fází – první z nich je o naslouchání
cílové skupině. Účelem této fáze je pochopit, co respondenti potřebují, jaká mají přání.
Druhá fáze – fáze tvoření je o transformaci příběhů a témat lidí, se kterými jsme mluvili, do
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návrhů řešení, příležitostí. V poslední fázi realizace se formují prototypy řešení a plán
realizace.
Data byla získávána pomocí polostrukturovaného rozhovoru. V souladu s metodou
byla cílová skupina rozdělena do třech podskupin, přičemž první skupinu tvořili
zaměstnanci, kteří mají pozitivní vztah ke vzdělávání, považují ho za důležité a životní
okolnosti jim umožňují se mu věnovat. Ve druhé skupině byli zastoupeni zaměstnanci
s neutrálním vztahem ke vzdělání, kteří v osobním životě nečelí překážkám tak
významným, že by zasahovaly do života pracovního. Třetí skupina byla složena ze
zaměstnanců, kteří nepřikládají vzdělávání důležitost, nemají na ně kapacitu, či jim životní
situace nedovoluje se pracovnímu rozvoji příliš věnovat. Tato data byla podrobena analýze.
Diagnostika organizace byla plánována jako první krok v zavedení systému rozvoje
zaměstnanců. Na jejím základě bylo identifikováno několik klíčových příležitostí pro
zlepšení. Bylo zjištěno, že v současnosti vzdělávání v organizaci probíhá bez větší koncepce
v závislosti na sehnaných financích. Zpětná vazba na proběhlé vzdělávací akce nefunguje,
případně se předává ústně a není nikde zaznamenána. Jako záznamový nástroj pro evidenci
proběhlých akcí slouží elektronický systém pro vedení dokumentace, do kterého si mají
zaměstnanci zaznamenávat každou absolvovanou vzdělávací akci, což ale v praxi všichni
nenaplňují, takže není možné jednoduché, kdo byl na jaké vzdělávací akci jinak, než se ho
přímo zeptat. Doporučením bylo naučit pracovníky zaznamenávat do vzdělávací akce do
elektronického systému. V případě pracovníků, kteří nemají k dispozici pracovní počítač,
zaznamená absolvovanou aktivitu vedoucí pracovník. Pracovníkům v sociálních službách
jsou přiřazována vzdělávací akce podle potřeby, kterou identifikuje jejich vedoucí a která
mají naplnit minimální požadavky na ony pracovníky, a v termín, na který sami pracovníci
nemusí mít velký vliv, čímž se mohou cítit opomíjeni a přehlíženi. To může přispívat
k pocitu nespokojenosti a frustrace, v krajním případě k odchodu pracovníka z organizace.
Pracovníci v administrativě jsou spokojeni s volností, se kterou si mohou vzdělávání
vybírat. Naopak zaměstnance v sociálních službách neuspokojuje jejich omezený výběr
vzdělávání. Někteří z nich uváděli, že vnímají, že vzdělávání dostávají přidělené povinně
k absolvování. Jeden ze zaměstnanců v přímé péči zmínil již nyní pozitivní zkušenost
s vedoucí, která jej během neformálních setkání motivuje k absolvování školení. Na základě
získaných poznatků byl navrhnut rozdílný formát osobních rozvojových plánů pro
pracovníky v administrativě a administrativní pracovníky.
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Vzhledem k rozdílnosti organizací, jejich odlišným situacím a způsobu získání dat
můžeme výzkum považovat za tři případové studie, které mohou dát komplexní pohled na
danou problematiku a přinést rozličné výsledky.
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5. Získávání dat a jejich analýza
Data byla získávána pomocí kvalitativní metody polostrukturovaného rozhovoru
s několika variacemi dle specifik organizace. Z tohoto důvodu byla vybrána zakotvená
teorie, aby bylo možno ověřování teorie, která by byla mohla být založena na mylných
předpokladech. Bylo také necháno směřování a formování teorie získanými daty a jejich
analýzou. Směřování výzkumu bylo zakotveno ve výzkumných otázkách, které budou
zopakovány v následující kapitole.
Data, která složí jako základ této práce, byla získána formou rozhovorů uzpůsobených
každé organizaci na míru. V každé organizaci byl vybrán vzorek pracovníků napříč
věkovými kategoriemi a strukturou organizace, kteří poskytli informace o procesech
týkajících se nejenom rozvoje zaměstnanců. Získávání dat probíhalo do doby, než se začaly
informace opakovat, aby bylo získáno co nejvíce unikátních informací. V každé organizaci
toto znamenalo rozdílné množství rozhovorů. Vzhledem k rozsahu a tématu výzkumu byl
zvolen polostrukturovaný rozhovor, který dával prostor pro doptávání se o podrobnostech a
specifikách jak pozic, tak organizace, což umožnilo hlubší vhled do problematiky a zároveň
spojení narativu. Tento narativ dává nahlédnout hlouběji do příčin možných faktorů, které
napomáhají či naopak zabraňují úspěšné implementaci systému vzdělávání v organizaci.
Právě ony vedlejší poznatky, které budou spolu s hlavními výstupy analýzy
rozebrány v následující kapitole, nabízí pohled z jiné perspektivy, než jakou nabízí
učebnicové texty, které se zabývají spíše technickými aspekty metody než měkkými
specifiky nástroje či stavem organizace – zda je na metodu připravena nebo jak ji na metodu
připravit.
Prakticky bylo k výzkumu přistupováno nejprve počáteční rešerší problematiky
systému vzdělávání v rámci neziskových organizací v České republice. Zároveň jsem měla
možnost během stáže v jedné ze zkoumaných organizací nahlédnout do této problematiky
z provozního hlediska, kdy vyplynulo, že návody a nástroje, které popisuje učebnice Human
Resource problematiky, nenabízí řešení či praktické instrukce, jak organizaci připravit na
zavedení osobních rozvojových plánů či jiných systémů vzdělávání. Po tomto zjištění byly
vyhledány další dvě organizace, které byly v různých stádiích zavedení osobních
rozvojových plánů, a které v této práci slouží jako podklad, jako případové studie, které
přinesly různé informace. Z těchto informací bude vystavěna mozaika, která může pomoci
před i při zavádění ORP.
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Aby byly získané informace co možná nejautentičtější, bylo použito několik opatření.
Pokud by se respondenti necítili komfortně, mohli by odpovídat zkresleně, ať už
z vědomého či nevědomého strachu z postihů. Zároveň může dojít ke zkreslení dat, pokud
od jejich získání k zapsání uběhne delší čas, paměť výzkumníka může selhat.
Prvním z opatření byla záruka anonymizace rozhovorů i získaných dat: z informací
uvedených v této práci není možno identifikovat jednotlivce dle jména ani dle pracovní
pozice, což bylo jasně komunikováno před samotnými rozhovory. Zajímavým zjištěním již
v této fázi výzkumu byla otevřenost některých zaměstnanců, kteří vyjadřovali ochotu mluvit
i pod svým jménem.
Druhým opatřením byl výběr místa pro rozhovor. Pokud by se dotazovaný bál
otevřeně mluvit například v oficiálních prostorách organizace, mohlo by to mít negativní
vliv na získaná data. Respondentům bylo proto nabídnuto několik lokací od blízkých
kaváren až po zasedací místnosti, aby si sami vybrali, ve kterém prostředí jim bude
nejpříjemněji, a aby jim to vyhovovalo i z časového hlediska.
Jako třetí opatření pro autenticitu byl zvolen záznam rozhovoru nahrávaný na
diktafon. Před každým rozhovorem byl respondent dotázán, zda by bylo možné rozhovor
zaznamenat na diktafon pro co nejautentičtější záznam dat. Ve většině případů účastníci
s nahráváním souhlasili s výjimkou jednoho rozhovoru. Rozhovory byly následně přepsány
a okódovány.
Čtvrtým opatřením byly terénní zápisky, kdy během rozhovoru byly zaznamenány
poznámky s nejdůležitějšími poznatky z rozhovoru, které byly okamžitě po rozhovoru
doplněny o informace, které během samotného rozhovoru nebyl prostor zapsat. Tyto terénní
zápisky byly podrobeny analýze stejně jako rozhovory.
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6. Výstupy z analýzy dat

Cílem analýzy bylo odpovědět na předem stanovené výzkumné otázky, které byly
vysloveny následovně:

Hlavní výzkumná otázka:
Jaké faktory dle dostupné literatury mají vliv na zavádění osobních rozvojových plánů?
Dílčí výzkumné otázky:
Kdy je organizace připravena na zavádění osobních rozvojových plánů?
Jaké jsou faktory podporující zavádění osobních rozvojových plánů?
Jaké jsou faktory bránící zavádění osobních rozvojových plánů?

Hlavní výzkumná otázka byla alespoň částečně zodpovězena v teoretické části této
práce, která popisuje dosavadní poznatky, které je možné nalézt v odborné literatuře týkající
se osobních rozvojových plánů. O nalezení odpovědi na dílčí výzkumné otázky se bude
snažit tato kapitola. Analýzou dat, která byla spojena kódováním do společných témat, bylo
nalezeno několik společných fenoménů. Tyto fenomény budou níže popsány a podloženy
výtahy z rozhovorů. Tyto fenomény budou odpovídat na všechny tři dílčí výzkumné otázky
najednou, neboť popsané fenomény zobrazí jak doporučení faktorů, které podporují
zavádění osobních rozvojových plánů, tak i faktory, které zavádění zabraňují. Proto zde
budou popsány zdánlivě nesouvisející faktory, které ale v kontextu problematiky ORP mají
vliv, který není vhodné přehlédnout.
Zároveň si můžeme stanovit definici úspěšného zavedení osobních rozvojových
plánů. Tím pro tuto práci bude systematické fungování ORP po uplynutí několika cyklů,
kdy si zaměstnanci zvnitřní systém vzdělávání, jsou motivováni a podporováni vedoucími
pracovníky, kteří je vedou příkladem a dávají jim aktivní roli při seberozvoji.
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6.1. Bezpečí organizace
Prvním z klíčových fenoménů, které by měly figurovat v organizaci pro úspěšné
zavedení osobních rozvojových plánů, je bezpečí. Bezpečí v tomto kontextu může být
chápáno jako prostředí důvěry, kde zaměstnanci nemusí mít strach z exemplárního
potrestání za každou chybu ať už formálně (například napomenutím, sestupem na nižší
pozici či výkonem podřadnější práce, nebo v krajním případě ukončením pracovního
poměru) či neformálně výsměchem kolegů, pomluvami za zády nebo připomínáním chyby
nevhodným způsobem. Kultura organizace je v tomto ohledu základním stavebním
kamenem pro zavedení systému vzdělávání, který je velmi citlivý a mohl by jen obtížně
fungovat v prostředí, kde se pracovníci necítí komfortně na to, aby mohli volně vyslovovat
své pracovní názory a zkušenosti. Následující výtah z rozhovoru to popisuje velmi jasně:

„Je to jako při práci s klienty, nějaká míra bezpečí je nutná, aby to mohlo fungovat.
To znamená abychom se mohli navzájem hodnotit, tak musíme mít důvěru, že si to
můžeme říct bez toho, aby to mělo nějaké negativní dopady do další vzájemné
spolupráce, že mi za to nebude ubližováno nebo že se z toho něco stane.“

Téma osobního rozvoje je již z definice silně osobním tématem. Tento faktor se ještě
umocňuje tím, že bývá rozhovor na toto téma spojován do celku spolu s hodnotícím
rozhovorem, který může být citlivý jak pro zaměstnance, tak i pro vedoucího pracovníka.
Pokud vedoucí pracovník (či jiná pověřená osoba, která vede zaměstnance) chce povzbudit
zaměstnance v rozvoji, musí nejenom vyzdvihnout jeho pozitiva a úspěchy, ale i rozebrat
chyby či prostor ke zlepšení. Tento proces může být pro obě strany bolestivý, neboť
necitlivě podaná i dobře míněná rada může zaměstnanci ublížit. Proto je třeba, aby
atmosféra v organizaci byla nastavena příznivě k vnímání chyb a zároveň, aby zaměstnanci
byli schopni přijmout zpětnou vazbu jako příležitost ke zlepšení, a ne jako osobní útok či
pokus o zesměšnění ze strany toho, kdo zpětnou vazbu poskytuje.

„Určitě v tom bylo to téma bezpečí, vztahu k tomu vedoucímu, nakolik hraje roli.
Pokud tam není úplné bezpečí, tak může to být citlivé, takže určitě jsem zažil/a
minimálně jednu kolegyni, která se toho (hodnotícího rozhovoru) bála.“
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Dalším faktorem ve fenoménu bezpečí je flexibilita. Přes to, že je vhodné, aby měl
systém osobních rozvojových plánů určitou strukturu a časový rozvrh, nemusí být pro
organizaci prospěšné za každou cenu na něm trvat. Flexibilita v tomto kontextu může být
chápána způsobem, že ne pro každou organizaci je vhodný formát ORP, který může být
vhodný pro jinou organizaci ať už zhlediska formalit či počtu setkání s facilitátorem
rozvoje.
Stejně tak lze předpokládat, že pokud se v organizaci vyskytují rozdílné typy
zaměstnanců, budou mít rozdílné potřeby. Pokud se vrátíme k příkladu domova pro seniory,
najdeme konkrétně v tomto případě zaměstnance s rozdílným vzděláním jako jsou
pracovníci v přímé péči, zdravotní pracovníci různých specializací, sociální pracovníci,
administrativní pracovníci zajišťující provoz organizace od operativy přes dlouhodobou
strategii. Je logické, že každá tato skupina bude mít na svůj rozvoj jiné nároky a požadavky
a zároveň i jinou vyjednávací sílu k jejich prosazení. Jak se ukázalo při diagnostice této
organizace, zaměstnanci v přímé péči si často cení opečovávací funkce a podpory v
rozhovoru s vedoucím pracovníkem a chtějí mít kontrolu nad svým rozvojem, či alespoň
vliv nad ním v ohledu k plánování služeb i směřování oblastí rozvoje. Naopak
administrativní pracovníci či pracovníci na vyšších pozicích si cení autonomie, možnosti
konzultace s vedoucím pracovníkem a svobody ve výběru rozvojových aktivit. Z této
perspektivy může být vhodné diversifikovat formu osobních rozvojových plánů, aby bylo
zmírněno riziko odmítnutí plánů skupinou zaměstnanců z důvodu irelevantnosti či
nevhodnosti nástroje.
Flexibilita může souviset také s přehodnocením priorit v průběhu cyklu. Pokud
pracovník ať už kvůli pracovním povinnostem, jiným potřebám rozvoje, které byli
urgentnější či kvůli obtížné osobní situaci nestihne splnit naplánované aktivity, je vhodné,
aby vedoucí pracovník přihlédl k těmto skutečnostem při hodnocení plnění plánu osobního
rozvoje.

„O tom formálním plánu se pak bavíme, když nastavujeme to na další rok, že řeknu
třeba: nestihl/a jsem motivační rozhovory, protože bylo spousta jiných věcí, ale chci
si je přetáhnout do dalšího roku.“
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Tímto výrokem se vracíme zpět k důvěře a kultuře bezpečí v organizaci, kdy musí být mezi
zaměstnancem a vedoucím pracovníkem ustanovena důvěra, která by měla zajistit
upřímnost v tomto tématu.
Bezpečí v organizaci je mezi pracovníkem a organizací ustanovováno již od prvního
dne, kdy se pracovník začíná asimilovat na pracovní pozici stejně jako v kolektivu. K tomu
má napomoci zácvik pracovníka, který má zpravidla na starost zkušenější zaměstnanec
(garant) organizace. Účelem tohoto procesu, který může trvat individuální dobu, je zajistit,
aby se nový pracovník cítil bezpečně na dané pozicí v organizaci a byl schopen se dále
rozvíjet a zlepšovat.

„…(pracovník se) rozhodne, že už se v cítí (v nové pozici) jistě a je schopen na
službě fungovat jako plnohodnotný samostatný zdravotník, tak je možné, že tam bude
pořád pod dohledem, že ho nebudeme vypisovat samotného na služby…a ukončuje
se to hodnotící supervizí, kde ten nový pracovník si bere celou tu hodinu na té týmové
supervizi na svoje téma ukončení garantského procesu a mluví o tom, jak mu je v
práci s klienty, jak mu bylo ve spolupráci s garantem, jak mu je v týmu, jak mu je v
organizaci, pak mu kolegové každý zvlášť se vyjádří, jak ho vnímá s klienty, v rámci
týmu.“

Zácvik pracovníka v organizaci může být vhodným začátkem v rozvoji zaměstnance a
prostorem pro navázání důvěry s vedoucím pracovníkem, dále se také může stát vhodným
prostředkem k přiblížení kultury organizace a projevením kultury bezpečí v organizaci.
Fenomén bezpečí, který byl rozveden výše, můžeme nalézt i v odborné literatuře jako
tzv. Psychological Safety (psychologické bezpečí). Tento pojem může být vysvětlen více
způsoby. Kahn (1990) ho vykládá jako schopnost jedince chovat se pro něj přirozeně bez
negativních dopadů na jeho status, postavení ve společnosti či kariéru. Edmondson (1999)
pak zasazuje tento pojem do kontextů týmové spolupráce jako „pojetí důvěry, že tým jedince
nezesměšní, nezavrhne nebo nepotrestá za to, že svobodně promluví. Tato důvěra pramení
ze vzájemného respektu mezi členy týmu“ (Edmondson, 1999, str. 354). V další definici
mluví Edmondson a Lei (2014) o „ponětí jedinců o důsledcích přijímání rizikových
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rozhodnutí v konkrétních kontextech jako je například pracoviště“ (Edmondson and Lei,
2014, str. 23).
I v těchto definicích autoři hovoří často o efektivitě týmu a podobných výkonnostních
specificích, která mají za účel vylepšit organizaci z pohledu výkonu či kvality. Pokud se ale
zaměříme na měkká kritéria, je velmi dobře využitelný pojem psychologického bezpečí
v kontextu rozvoje zaměstnanců. Pokud se budou zaměstnanci cítit bezpečně, budou
schopni lépe sdílet své zkušenosti, přinášet nové nápady a inovace a také se lépe rozvíjet.

6.2. Sdílení a učení se z chyb
Druhým fenoménem, který vyšel z analýzy dat, je sdílení a učení se z chyb. Sdílení
chyb a učení se z nich je téma úzce spojené s pocitem bezpečí v organizaci. Pokud je možné
v organizaci otevřeně hovořit o chybách, ale i úspěších vlastních i spolupracovníků, může
dojít k rozšíření sdílených znalostí organizace, ať už formálních (zapsaných či ústně
předávaných) či neformálních (systém nevyřčených hodnot, který je napříč organizací
uznáván a respektován). Tyto hodnoty pak formují a dotváří kulturu organizace, a zároveň
tato kultura dává vzniknout dalším příležitostem ke sdílení a rozšíření znalostí organizace.
Neziskový sektor má oproti soukromému výhodu v supervizi, kde je zvykem sdílet
těžké situace a hledat společně s kolegy odpověď na obtížné otázky. Vzhledem k tomu, že
stále není zákonná povinnost mít možnost supervize v organizaci, ne každá organizace i
v neziskovém sektoru musí být na supervizi připravena.
Jeden z respondentů výzkumu porovnával zkušenost ze zdravotnického prostředí,
konkrétně nemocnice, v kontextu rozvoje a učení se chyb následovně:
„protože ve zdravotnictví se bavit o tom, že mám nějakou nejistotu, jestli jsem něco
udělal dobře nebo mám něco týmového, co bych měla probrat před lidmi. To se
zbláznili, nebudu tady přiznávat, to se nenosí. A vnímají to vlastně jako buzeraci,
prostor, kde mě ze shora bude někdo kontrolovat a já si musím dávat velký pozor na
to, co tam řeknu a je to pro ně ztracený čas.“

V tomto případě můžeme pozorovat obavu zaměstnanců z postihů, pokud budou hovořit o
svých zkušenostech, ať už pozitivních nebo negativních. Pokud ale organizace a její
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zaměstnanci zaujmou takovou pozici, mohou přicházet o nedocenitelnou příležitost z učení.
Pokud jednotlivec udělá chybu a podělí se o ní s kolegy či vedoucím pracovníkem, mohou
dojít k praktickému řešení, jak této chybě příště předejít, a to nejen ze strany jedince, ale i
ostatních zaměstnanců. To může vést ke zvýšení jak pocitu bezpečí, tak i kvality služeb a
práce zaměstnanců. Naopak pokud se chyby nesdílí, může docházet k opakování stejných
chyb stále dokola.
V každé organizaci se vyskytují různé typy zaměstnanců, existuje spousta rozřazení a
názvů jednotlivých skupin, například devět týmových osobností dle Belbina (2012). Jednou
z těchto osobností je tzv. vyhledávač zdrojů, který přináší do týmu nové nápady a facilituje
jejich vznik uvnitř týmu. Může být velmi přínosné mít jak v organizaci, tak i týmu člověka,
který podporuje vznik nových nápadů a otevírá diskuzi:

„Sdílení nápadů s kolegy, je to moje zodpovědnost“

Pokud ale v organizaci funguje bezpečná atmosféra, v každém ze zaměstnanců může být
alespoň částečně zasetý tento princip.

6.3. Otevřenost a práce se zpětnou vazbou
Dalším fenoménem, který vyplynul z analýzy, je otevřenost a práce se zpětnou
vazbou, což je téma navazující na předchozí fenomén. Upřímná zpětná vazba je založena
na otevřenosti a sdílení zkušeností. Je zajímavé, že v získaných datech je možné nalézt další
rozměr zpětné vazby, a to určitý terapeutický efekt zpětný vazby a sdílení během
hodnotícího rozhovoru.

„Není to (hodnotící rozhovor) tedy jenom ten vzdělávací plán, ale jak je nám tady v
práci, asi taková prevence vyhoření, řekl/a bych. Jestli máme nějaký problém s kolegama,
o kterém nechceme mluvit veřejně, tak tady tohle s vedoucím probereme.“
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Přestože se tento fenomén může zdát podružným, možnost řešit osobní problém s kolegou
v rámci organizace, může mít velký vliv na morálku zaměstnanců. Tato opora tak může
zabránit strachu a zaměstnanci dodat odvahu ozvat se dříve, než se situace vyhrotí natolik,
že dojde ke konfliktu či odchodu zaměstnance z organizace.

6.4. Předání zodpovědnosti zaměstnancům
Fenoménem, který bylo možné v datech pozorovat v pozitivní i negativní konotaci, je
předání zodpovědnosti za rozvoj zaměstnanců zpět do jejich rukou. V teoretické části této
práce byla zmíněna Teorie X Douglase McGregora z roku 1960, která popisuje praktiky
manažerů, kteří brali pracovníky pouze jako kolečka stroje, na které je třeba neustále
dohlížet, jinak nebudou pracovat tak, jak se od nich očekává. Jak vyplývá z dat, stále se
někteří zaměstnanci, zejména na nižších pozicích setkávají s podobným přístupem ohledně
jejich rozvoje:

„Kam mě přihlásí, tam jdu – nikdo se mě neptal, bylo by lepší, kdyby mě se třeba na
začátku ledna někdo zeptal.“
„Někdo přinese seznam školení, ze kterého si vybírám, občas něco povinného
…řekli mi, že jsem přihlášen/a, nemohla jsem si vybírat.“

V těchto výtažcích z rozhovorů můžeme pozorovat další navazující problémy týkající
se předání, či spíše zbavení jedince zodpovědnosti za jeho rozhodnutí. V prvním výroku
můžeme pozorovat zájem o dlouhodobé plánování z časových důvodů. Tato problematika
se objevila v datech vícekrát:

„no jasně, tohle musím splnit, oni mě tam tlačí, já si na to musím vzít volno, nevyjdou
mi služby, to je otrava, tak si to tam odsedím, nebo poprosím někoho, aby mě tam
podepsal.“
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Pocit frustrace z časové tísně může pak zkazit jakkoli dobrou příležitost k rozvoji, i pokud
jedinec nebude zapsán na aktivitu bez předchozí dohody a konzultace. V tomto případě je
pravděpodobné, že konkrétní zaměstnanec není spokojen s formou svého rozvoje
v organizaci, neboť jeho popis vyzařuje dlouhodobé zkušenosti s faktem, že nemá
rozhodovací právo ve výběru aktivit. Například u pracovníků v přímé péči se k tomuto
pocitu frustrace mohou přidat další negativní faktory, jako je směnný provoz, psychická a
fyzická náročnost práce, nízké finanční ohodnocení a společenské nedocenění jejich práce.
Naopak respondenti, kteří disponují nějakou mírou autonomie, ji hodnotí ve většině
případů pozitivně:

„Velmi si cením autonomie a nezávislosti, vzdělávání v tom, co potřebují ke své
práci.“
„Volnost ve vzdělávání, školení týkající se přímo mé práce jsou plně na mně, mám
určitý rozpočet na rok – vyberu si, důležité je udržování si přehledu v aktuálních
tématech.“
„Vedoucí mi doporučuje kvalitní školení, ale nikdy nepřikazuje, pozici mám aktivní,
mohl bych chodit i více.“
„Na začátku mě vedoucí poslala na základní školení, některá se opakovala, nyní
mám fond na vzdělávání a vybírám si sám/a – můžu i školení, která mají přesah do
osobního rozvoje.“
Každý z respondentů vnímá autonomii a zodpovědnost za své vzdělání trochu jinak, ale
společný vzorek je možné pozorovat u každého z nich.
Předat zodpovědnost zaměstnancům za jejich rozvoj může být pro organizaci
komplikované, neboť musí počítat se spoustou proměnných, jako jsou zákonné povinnosti,
kapacita a schopnosti zaměstnanců i vedoucích pracovníků, finanční prostředky a spousta
dalších.
„Teď jsem nasycena, byla jsem na spoustě školení, už nepřináší moc nového.“
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„…jsou to nucené hodiny od MPSV, takže spíše jako nutnost.“
„Kolegyně stála o školení, ale nebyl dostatek peněz.“

V ohledu na tyto proměnné má před sebou každá organizace, které uvažuje o zavedení
osobních rozvojových plánů, těžký úkol skloubit dohromady řešení, které bude vyhovovat
co nejlépe zaměstnancům a zároveň bude schůdné pro fungování organizace. Pokud se to
organizaci podaří, mohou ze situace profitovat organizace a její zaměstnanci, ale i klienti a
celková společnost.

6.5. Podpora rozvoje zaměstnanců
Dalším fenoménem, který byl nalezen v získaných datech, je podpora rozvoje
zaměstnanců. Přestože by se mohlo zdát, že je podpora v rozvoji ze strany organizace
samozřejmou, je třeba ji vyzdvihnout jako nedílnou součást úspěšného zavedení osobních
rozvojových plánů. Pokud organizace nemá rozvoj zaměstnanců jako jednu z priorit,
nebude pravděpodobně v organizaci dostatečná síla na zlepšení, či alespoň zavedení
systematického vzdělávání zaměstnanců. Z následujících výtahů z rozhovorů můžeme
vidět, že si zaměstnanci mohou možnosti vzdělávat se považovat a cenit si jí jako jednoho
z benefitů práce v konkrétní organizaci. Tak dochází k přidání dalšího rozměru užitku
osobních rozvojových plánů nad zkvalitnění služeb a konkurenceschopnosti, ale i ke
zvýšení spokojenosti zaměstnanců.
„Připadám si, že mám velké možnosti tady a myslím si, že jak to poslouchám, od
známých v jiných organizacích, tak se tu cítím hodně opečovávaný/á, vzhledem k
tomu, co slyším jinde nebo nedej bože ze zdravotnictví.“
„Pakliže se nějaký sociální pracovník bude chtít vzdělat v nějakých medicínských
věcech, tak věřím, že tu podporu tady taky dostane.“
„Nevěděl/a jsem, že nějaký fond na vzdělání existuje, dokud jsem se nezačala sama
zajímat“
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„Řídím si sama, nikdo mě nenutí, školení si sháním sama a vedení mi nehází klacky
pod nohy“

I zde můžeme pozorovat, že v každém z výroků je cítit pozitivní vztah organizací k rozvoji
pracovníků. Tito konkrétní respondenti kladně hodnotí možnosti a příležitosti, které jim
organizace k němu nabízí. Tato podpora může pro každého znamenat něco jiného od
naprosté autonomie až po úzkou spolupráci s vedoucím pracovníkem. Je důležité, aby
vedoucí pracovník nastavil spolupráci se zaměstnancem tak, aby se obě stany cítily
komfortně.
Pokud bychom chtěli graficky zobrazit tyto fenomény a jejich vliv na zavedení
osobních rozvojových plánů, schéma může vypadat následovně:
Obrázek 3 – Fenomény ovlivňující zavádění ORP (Zdroj: Vlastní tvorba dle výstupů
z analýzy dat)
Otevřenost a práce
se zpětnou vazbou

Sdílení a učení se z
chyb

Bezpečí organizace

Zavádění
ORP

Předání
zodpovědnosti
zaměstnancům

Podpora rozvoje
zaměstnanců

Toto zobrazení je volně založeno na dříve zmíněném paradigmatickém modelu, který
umožnil na situaci nahlížet jako na komplexní situaci s mnoha proměnnými a faktory, a to
s ohledem na kontext, příčinné podmínky a intervenující podmínky. Jen tak je možné
reagovat na jev adekvátně a zvolit odpovídající strategické jednání.
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6.6. Vedlejší poznatky
Ze získaných dat vyplynuly i další zajímavé poznatky ohledně problematiky zavádění
osobních rozvojových plánů, které sice spadají pod výzkumné téma, ale nebude jim zde
věnován větší prostor. I přes to budou zde zmíněny, neboť mohou ovlivnit zavádění systému
vzdělávání, jejich další rozbor ale bude nechán na další výzkum.
•

Struktura organizace – plochá či silně hierarchická struktura může mít velký vliv na
interpersonální komunikaci, styl vedení a celkově vztahy v organizaci, čímž může
ovlivnit přístupnost organizace k systému vzdělávání zaměstnanců,

•

typ profesí v organizaci – pokud v organizaci pracuje spíše homogenní skupina
zaměstnanců či pokud se v ní vyskytuje pouze málo typů profesí, může být
jednodušší zavést systém vzdělávání, neboť je pravděpodobnější, že bude stačit
vyvinout jeden nástroj pro všechny,

•

styl práce se zaměstnanci – participativní či paternalistický.
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7. Reflexe výzkumu
Jelikož není možné provést výzkum dokonale, bude tato kapitola věnována
nedostatkům, které mohly vzniknout v různých fázích výzkumu.
Prvním rizikem výzkumů může být výběr organizací. Za účelem pokrytí co nejširšího
spektra organizací byly vybrány organizace, které jsou velmi odlišné ve svých vlastnostech,
jako jsou velikost, délka působení, typ poskytovaných služeb, strukturní uspořádání či
samotné zkušenosti s osobními rozvojovými plány. Kvůli této odlišnosti zde výzkum
jednotlivých organizací byl představen ve stylu samostatných případových studií. Tento
přístup mohl způsobit, že informace, které byly zjištěny v této práci, budou velmi obecné,
s tímto rizikem ale bylo počítáno a pro získání konkrétnějších informací doporučuji další
výzkum.
Za druhé riziko lze považovat zvolený kvalitativní výzkum. Kvalitativním výzkumem
je možné získat detailní informace o určité problematice, jeho nevýhodou ale bývá, že není
možné získané informace zobecnit na všechny subjekty, které pod ní spadají. Jak bylo ale
řečeno v bodu výše, díky diversifikaci organizací mohou být výsledky relevantní pro větší
množství organizací. Zároveň je třeba počítat s nevýhodami využití menšího počtu
organizací ve výzkumu. Tři organizace zcela jistě nelze považovat za reprezentativní a
vyčerpávající vzorek.
Třetím rizikem může být samotné získávání dat. Téma osobního rozvoje je velmi
individuální a subjektivní problematikou, kdy každý respondent mohl vnímat a chápat
jednotlivé pojmy jinak, neboť je sám prožívá odlišně, čímž mohlo dojít k nevědomému
zkreslení dat. Mohlo ale dojít také k jejich vědomému zkreslení: přestože byli respondenti
ujištěni o anonymitě výzkumu a ve většině případů účastníci souhlasili s nahráváním
rozhovoru, mohli odpovídat neupřímně z obavy, že by na ně, nebo na jejich organizaci
upřímné odpovědi vrhaly špatné světlo.
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Závěr a diskuze
Hlavním motivem této práce bylo zjistit faktory, které ovlivňují zavádění osobních
rozvojových plánů, a to jak pozitivně, tak i negativně, a tím připravit jakýsi návod pro
organizace, které zamýšlí zavedení tohoto nástroje. K dosažení tohoto cíle byla použita
analýza dostupné literatury, zejména pak cizojazyčné kvůli nedostatku ať už původní česky
psané literatury k tématu či do českého jazyka přeložených knih, čímž zároveň vznikla
rešerše, která v kontextu České republiky chyběla. Následně byla provedena analýza
pomocí výzkumu tří neziskových nestátních organizací, který byl koncipován jako
případové studie. Tento výzkum poskytl pestré spektrum dat a informací, které byly
zpracovány v konceptu zakotvené teorie, čímž poskytly možné odpovědi na dané otázky.
Zde se vrátíme k výzkumným otázkám a k tomu, zda se na ně podařilo najít odpovědi.

Hlavní výzkumná otázka:
Jaké faktory mají vliv na zavádění osobních rozvojových plánů?
Z výzkumu vyplynuly fenomény, které mají vliv na zavádění osobních rozvojových
plánů, a těmi jsou: bezpečí organizace, sdílení a učení se z chyb, otevřenost a práce se
zpětnou vazbou, předání zodpovědnosti zaměstnancům a podpora rozvoje zaměstnanců.
Zcela jistě nejde o vyčerpávající odpověď, ale můžeme konstatovat, že hlavní výzkumná
otázka byla zodpovězena.

Dílčí výzkumné otázky:
Kdy je organizace připravena na zavádění osobních rozvojových plánů?
U této otázky bychom zjednodušeně mohli říci, že organizace je připravena na
zavedení osobních rozvojových plánů, pokud jsou v kultuře organizace zakotveny
fenomény, které vyšly z výzkumu. Tím byla zodpovězena první dílčí otázka.

Jaké jsou faktory podporující zavádění osobních rozvojových plánů?
Jaké jsou faktory bránící zavádění osobních rozvojových plánů?
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U zbývajících dvou dílčích otázek je také možné odpovědět zjištěnými fenomény.
Pokud jsou fenomény v organizaci přítomny, působí jako podporující faktory při zavádění
ORP. Avšak pokud přítomny nejsou či jsou, ale v negativní konotaci, působí tyto fenomény
jako bránící faktory v zavádění ORP.
V teoretické části byla provedena analýza dostupné literatury k tématu možného
selhání osobních rozvojových plánů. Jedním ze specifických seznamů přinesla Grohnertová
a kolektiv (2014) devět úskalí, na která mohou organizace narazit, pokud budou zavádět
ORP. Tato specifika jsou níže zobrazena ve schématu pro lepší orientaci.

Obrázek 4 - Devět úskalí zavádění ORP (Zdroj: Vlastní tvorba dle Grohnertová a
kolektiv, 2014)
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Nedostatek času
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s ORP
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od managementu

Nedostatek kvalitní
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managementu

Management nevěnuje
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tlačí na produktivitu na
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mezi zaměstnancem a
managementem pro
otevřenou konverzaci

Pokud se na daná úskalí podíváme v kontextu fenoménů, která vyšly z empirické části
této práce, můžeme pozorovat, že úskalí, která pozorovala Grohnertová a kolektiv (2014)
se týkají spíše situace, kdy už organizace osobní rozvojové plány zavedla. Také je možné
sledovat jaká všechna nebezpečí hrozí, pokud se těmto úskalím nebude aktivně předcházet.
Je nepochybně klíčové věnovat jim pozornost, neboť mají velký vliv na úspěšnost
implementace metody, avšak svým principem nabízí spíše řešení vzniklých problémů než
jejich předcházení. Pokud bychom se chtěli zaměřit na tvoření ideální situace a podmínek
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pro zavedení ORP, je třeba hledat příčiny těchto úskalí a také způsoby, jak předejít jejich
vzniku.
Pro přiblížení této problematiky můžeme obsahově porovnat alespoň některé
problémy, které mohou dle Grohnertové nastat s výsledky výzkumu této práce.
Nedostatečné využití osobních rozvojových plánů, které zmiňuje autorka, může být
způsobeno například nedostatečnou podporou rozvoje zaměstnanců, což je fenomén, který
vyšel z výzkumu této práce. Dále pak nedostatek času na reflexi může být výsledkem
chybějícího sdílení a učení se z chyb či chybějící otevřenosti a práce se zpětnou vazbou.
Nedostatečná důvěra mezi zaměstnancem a managementem pro otevřenou konverzaci pak
může být způsobena tím, že v kultuře organizace chybí bezpečí. Jak můžeme pozorovat,
jednotlivá úskalí svou podstatou řídí krizovou situaci, která nemusela nastat, pokud by se
organizace zaměřila nejdříve na fenomény, které byly zjištěny v této práci. Zavádění změny
je ale vždy komplexní problematikou, je tedy přirozené, že každý autor se zaměřuje na jiné
aspekty a uznává alespoň do určité míry různé priority.
Tím se dostáváme k výzkumu, který byl proveden v této práci. Výzkum se snažil najít
odpověď na to, jaké faktory ovlivňují zavádění osobních rozvojových plánů nejen pozitivně,
ale i negativně. Mimo jiné díky zakotvené teorii se nejdůležitějšími fenomény při zavádění
ORP ukázaly být základní vlastnosti organizace. Tyto vlastnosti dávají dohromady a určují
kulturu organizace – to jaká organizace je, jací jsou zaměstnanci, jaké hodnoty vyznávají
atd. Tyto hodnoty jsou pak ovlivňovány fenomény, které byly pojmenovány na základě
výzkumu, a to bezpečím organizace, sdílením a učením se z chyb, otevřeností a prací se
zpětnou vazbou, předáním zodpovědnosti zaměstnancům a podporou rozvoje
zaměstnanců.
Pokud chceme, aby změna byla trvalá, je třeba mít stabilní základy. Pokud bude dům
vystavěn na nestabilním základu, i ten nejlepší a nejstabilnější dům se zhroutí. Stejně tak
pokud chce organizace zavést ORP, je třeba, aby se podívala na jednotlivé fenomény, které
byly uvedeny výše a diagnostikovala, zda je v tomto okamžiku organizace splňuje.
V případě, že některé z fenoménů nejsou naplněny, je na zvážení organizace, zda je na
zavedení ORP připravena, či zda se nejdříve zaměří na zlepšení těchto nedostatků. Změna
kultury organizace je dlouhým a náročným procesem, který ale může ve výsledku vést nejen
k systematizaci vzdělávání, ale i ke zlepšení dalších metrik organizace, jako je spokojenost
zaměstnanců, kvalita poskytovaných služeb a další. Pokud z diagnostiky organizace
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vyplyne, že dané fenomény uspokojivě naplňuje, může být o krok blíže k úspěšnému
zavedení nástroje.
I tak ale není úspěch zavedení osobních rozvojových plánů zaručen, jak bylo popsáno
v rešerši, samotný výběr metody a způsobu zavedení nástroje je velmi individuální a citlivý
proces, který bohužel nemá univerzální řešení. Pro neziskové organizace může samovolně
vznikat výhoda při zavádění osobních rozvojových plánů. Ze svého principu jsou tyto
organizace formovány za účelem jiným než jen vytvoření zisku, jako je poskytnutí služby,
která není nabízena komerčním sektorem či pomoc osobám, které se nachází v nouzi.
Existuje mezi nimi tedy určitý typ empatie, ohledu či snad i ctnosti, který mohou mít spíše
lidé, kteří si zvolí práci v pomáhajícím sektoru. Přesvědčení, že je potřeba tuto službu
poskytovat může dát zaměstnancům organizace společný smysl a sdílený žebříček hodnot.
Toto sjednocení organizace a určitá homogenita může sloužit jako základ pro fenomény,
které vzešly z výzkumu této práce. V porovnání se soukromými organizacemi, kde
povětšinou k podobnému sdílení nedochází, protože není třeba, aby jejich zaměstnanci
sdíleli cíle jiné než ty, které jim pomohou dosáhnou co nevětšího úspěchu. Další výhodou
pro neziskové organizace může být jejich velikost, jsou zpravidla menší, než průměrné
soukromé organizace nebo dokonce mezinárodní korporáty, vedení tam má lepší přehled o
tom, jací zaměstnanci v organizaci pracují, jak se jim daří a co by pro ně bylo nejvhodnější
– a pokud ne, lze se poměrně lehce zaměstnanců na zkoumaná témata zeptat.
Z pohledu vedení organizace je tato problematika velmi komplexním tématem, neboť
je tlačena několika zájmovými skupinami najednou. Z pohledu legislativy musí organizace
a její zaměstnanci dostát nárokům na vzdělání zaměstnanců a kvalitu služeb. Z pohledu
finančního, kdy organizace funguje na bázi vícezdrojového financování, které nelze přesně
předvídat ani rok dopředu, má mnoho organizací těžkosti i se získáním dostatečných
prostředků na provoz a na aktivity, které se mohou zdát jako nástavbové. Prostor pro
činnosti, jako je rozvoj zaměstnanců, nemusí v rozpočtu zbýt. Z pohledu klientů je na
organizace vyvíjen tlak na co nejnižší ceny za služby co nevyšší kvality s co nejširší
dostupností a rozsahem. A samozřejmě je na organizace vyvíjen také tlak ze strany
zaměstnanců, kteří chtějí být doceněni jak sociálně, tak i finančně, a o které je třeba pečovat,
jinak mohou odejít z organizace, zvláště v době nízké nezaměstnanosti.
Tato práce působí také jako obhájce metody osobních rozvojových plánů. Věřím, že
jak rešerše, tak i výzkum poskytly pádné argumenty, že přestože je proces zavedení ORP
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velmi náročný, v dlouhodobém hledisku se investovaná energie vrátí zpět v podobě
spokojených, motivovaných a kompetentních zaměstnanců.
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Přílohy
Otázky rozhovorů (typ 1)
Q: Na jaké pracovní pozici pracujete?
Q: Jak dlouho už jste v organizaci? Začínal jste na této pozici?
Q: Jaký máte vztah k osobnímu rozvoji?
Q: Jaké bylo vzdělávání v organizaci před zavedením osobních rozvojových plánů?
Q: Jak probíhalo zavádění toho systému?
Q: Jak byste popsal ten současný vzdělávací systém, jak probíhá ten cyklus?
Q: Jak na zavádění ORP reagovali kolegové? Setkal jste se s nějakým odporem?
Q: A změnilo se to za těch několik let? Ty, co měli negativní názor?
Q: Kolik let už ten program běží?
Q: Jak pracujete vy s ORP vzhledem ke kolegům? Jste tedy v pozici vedoucího
Q: Jak s rozvojovými plány pracujete Vy osobně a kdo má pro Vás tu podpůrnou roli?
Q: A Vám to vyhovuje takto?
Q: Takže Vám ten systém takhle vyhovuje? Ten pro Vás?
Q: Cítíte, že kdybyste chtěl, tu podporu máte?
Q: Vidíte se systémem nějaké zlepšení, či zhoršení některé konkrétní oblasti, třeba
spokojenost zaměstnanců, fluktuace nebo jestli to má vliv na kvalitu služeb? Máte nějaká
data, měřili jste to? Nebo subjektivní pocit?
Q: A co se týče spokojenosti zaměstnanců?
A: No, nechce se mi to moc soudit, já doufám, že jo, ale.
Q: Co Vám na tom systému nevyhovuje? Co slýcháte od kolegů?
Q: Napadá Vás, co byste řekl organizaci, která se chystá zavést ORP?
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Otázky rozhovorů (typ 2)
Stav člověk v organizaci
-

Proč jste si vybral/a práci v do prostředí sociálních služeb?

-

Proč jste si vybral/a tuto cílovou skupinu/ práci se seniory?

-

Proč jste zvolil/a práci v této organizaci?

-

Co máte rád na této práci a co vás naopak netěší na práci? (poznámka: zaměřit se na
opravdové mínusy organizace, ne celkově neziskového sektoru)

-

Co děláte ve svém volném čase/co vás baví?

-

A když přemýšlíte o svém volném čase, máte ho dost nebo málo?

Systém vzdělávání
-

Jak v současné době probíhá Vaše vzdělávání v organizaci?

-

Kdo má největší vliv na Vaše vzdělávání?

-

Jakým způsobem má vliv na Vaše vzdělávání?

-

Jaká je Vaše role (aktivní x pasivní příjemce)?

-

(Jak vnímáte svého vedoucího jako pomocníka při vzdělávání?)

-

Jaké vidíte silné a slabé stránky vzdělávání v SR?

Obsah vzdělávání
-

Máte možnost vybrat si vzdělávací příležitosti?

-

Podíleli jste se někdy na obsahu vzdělávání (návrh tématu)?

-

Kdy jste naposledy byla na kvalitním školení, a čím pro Vás bylo kvalitní?

-

Naučili jste se v poslední době něco nového z oboru/ke každotýdenní praxi, a kde?

Vztah k učení se
-

Myslíte si, že věnujete dostatečné množství času vzdělávání?

-

Jaký je váš vztah ke vzdělávání? (ve smyslu baví, nebaví, naplňuje…)

-

Jak si představujete ideální systém vzdělávání?

-

Jak byste si chtěli plánovat učení, aby vám to vyhovovalo?

-

Chtěli byste si potřeby učení plánovat dlouhodobě?
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-

Kdo by pro Vás byl nejlepší styčná osoba (vedoucí, sami, admin)?
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Formulace a vstupní diskuze problému
Vzdělávání patří do základních povinností zaměstnanců domova pro seniory, kde
pracuji. Jelikož našimi klienty jsou senioři s určitou formou demence, je třeba, aby zejména
pracovníci v přímé péči byli vzděláni v této oblasti. Vzhledem k dnešnímu stavu pracovního
trhu, kdy nezaměstnanost dle Českého statistického úřadu klesla v prvním čtvrtletí na 2,4 %
(Vdb.czso.cz, 2018), čelíme nedostatku pracovní síly na trhu práce. Zároveň se většina
neziskových organizací potýká s fluktuací, podstavem a přepracovaností zaměstnanců,
zejména směnného personálu, z důvodu psychické i fyzické náročnosti práce. Ve stavu
organizace, kdy neustále přichází noví, mnohdy nezkušení pracovníci a zkušení, proškolení
odchází, je třeba podniknout potřebné kroky pro udržení kvality služby. Nový pracovníci
přichází velmi často buď bez předchozích zkušeností se sociální službou, v lepším případě
pouze bez zkušeností s dementními klienty. Tito nováčci jsou pak provázeni zkušenějšími
kolegy a učeni praxi našeho domova a proškolováni vedoucími pracovníky.
Tato výzva přichází v čase ekonomické prosperity, kdy se zaměstnanci často o svou
pozici nebojí, neboť nevnímají jako problém najít si srovnatelné zaměstnání v jiné
organizaci. Tím se zaměstnavatelé dostávají před složitou otázku, jak zaměstnance
motivovat. Přestože někteří manažeři vnímají finanční motivaci stále jako nejsilnější
‚zbraň‘, nemusí mít vždy pravdu. Mnoho výzkumníků včetně De Vose a Megancka tvrdí,
že zaměstnanci berou jako klíčový faktor ve spokojenosti smysluplnost své práce a
rovnováhu mezi osobním a pracovním životem, tzv. work-life balance (De Vos a Meganck,
2008). Jakobs a Gerson work-life balance popisují jako subjektivní pocit jednotlivce kdy
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má pocit, že na obě složky, tedy práci i osobní život, má dostatek času, respektive většinou
spíše pociťuje jeho nedostatek v jedné nebo obou složkách (Jacobs and Green, 1998).
Motivace ke vzdělávání je velmi individuální záležitost, je však možné ji rozvíjet a
směrovat vhodným prostředím učící se organizace (Renninger a Hidi, 2011). Pokud se
zaměstnanec cítí nespokojen a demotivován, v některých případech může pomoci nabídnout
mu nové možnosti rozvoje či stávající možnosti nabídnout jiným způsobem, pokud je
vzdělávání určité vzdělávání povinné jako v případě sociálních pracovníků (Harackiewicz
a kol., 2014).
Vzdělávání či učení patří ke klíčovým aspektům personálního řízení za účelem
konkurenceschopnosti organizace i jednotlivců. Armstrong rozvoj a vzdělávání
zaměstnanců popisuje jako „systematické rozvíjení a uplatňování vzdělávacích aktivit na
podporu znalostí, dovedností a schopností a zaměřené na přípravu jedinců tak, aby byli
schopni vykonávat v současnosti i v budoucnosti širší a náročnější okruh úkolů.“
(Armstrong, str. 44, 1999).
Osobní rozvojové plány se stejně jako jiné praktiky personálního řízení rozšířili do
neziskového sektoru z komerčního prostředí. Armstrong (1999) definuje plány osobního
rozvoje jako nástroj rozvoje zaměstnance na konkrétní pozici, což je definice vhodná spíše
z pohledu zaměstnavatele. V této práci však ORP definujeme šířeji dle Amara, Dixona a
Franklina jako proces, během kterého identifikujeme potřeby rozvoje, na jejichž základě
stanovíme cíle, absolvujeme určené vzdělávací aktivity a následně výsledky zaznamenáme.
(Amar, Dixon a Franklin, 2003)
Ve prospěch ORP mluví vícero studií, ze soukromého sektoru lze zmínit například
Floodgate a Nixonovu, kdy ORP byly zavedeny v soukromé obchodní firmě a kde autoři po
třech letech vývoje zaznamenali „zapojení jednotlivců do svého rozvoje, podporu
uvědomělých vzdělávacích aktivit v organizaci, podporu liniových manažerů jakožto
mentorů a převod kompetencí do měřitelných a smysluplných akčních plánů“ (Floodgate a
Nixon, str. 43, 1994). Ze zdravotnického prostředí můžeme uvést výzkum Bullockové, kdy
dentisté s ORP za prvé měli pocit, že ORP pomohli v dosažení určených cílů a za druhé
pomohli jim soustředit se na slabá místa oproti kontrolní skupině (Bullock a kol., 2007).

Cíl DP projektu
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Cílem této diplomové práce bude popsat faktory, které ovlivňují zavádění osobních
rozvojových plánů v neziskových organizacích. Toto téma jsem vybrala z důvodu zlepšení
spokojenosti zaměstnanců neziskových organizací, posílení jejich pozice a zapojení v jejich
rozvoji a také umožnění lepšího plánování jejich času (Floodgate a Nixon, 1994). Z mé
zkušenosti se, zejména u pracovníků v přímé péči stává, že na svůj vlastní rozvoj mají
minimální vliv, a to z několika důvodů.
Prvním jsou finance, kdy zaměstnavatel má ze zákona 108/2006 Sb. povinnost
provzdělat pracovníka v sociálních službách alespoň 24 hodinami akreditovaných
vzdělávacích aktivit. Přitom zaměstnavatel má často omezené finance, které může věnovat
na právě vzdělávání zaměstnanců, z čehož vyplývá, že se tyto zdroje bude snažit využít co
nejlépe v prospěch organizace. V tomto případě může jednoduše nastat, že samotný
zaměstnanec nebude mít na výběr vzdělávací aktivity žádný vliv, rozhodnutí vykoná
vedoucí pracovník ve spolupráci s ekonomem.
Druhým faktorem je zvyk či pasivita samotného pracovníka. Kvůli například
vyššímu věku účastníka může nastat určitá pasivita způsobená množstvím a (ne)kvalitou
absolvovaných školení.
Úkolem této práce bude tedy analyzovat postupy zavádění osobních rozvojových
plánů v organizacích, identifikovat podpůrné a bránící faktory a shrnout ideální stav
k zavádění. Sekundárním cílem bude zjistit, zda je osobní rozvojový plán vhodným
nástrojem pro všechny zaměstnance v organizacích.

Hlavní výzkumná otázka:
Jaké faktory dle dostupné literatury mají vliv na zavádění osobních rozvojových plánů?

Výstup z výzkumu by měl pojmenovat tyto dílčí výzkumné otázky:
Kdy je organizace připravena na zavádění osobních rozvojových plánů?
Jaké jsou faktory podporující zavádění osobních rozvojových plánů?
Jaké jsou faktory bránící zavádění osobních rozvojových plánů?
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Teoreticko-metodologické východisko, pracovní postupy, resp. výzkumné metody a
techniky
V úvodní teoretické části bude popsáno legislativní zakotvení vzdělávání pro
pracovníky v sociálních službách, definice vzdělávání a přineseny důkazy o důležitosti
vzdělávání. Následně bude uvedeny poznatky ohledně rozvoje zaměstnanců. Dále bude
rozebráno financování neziskových organizací, které má právě na vzdělávání v tomto
sektoru velký vliv. Následně bude rozebrán pojem osobních rozvojových plánů a zkušenosti
s nimi z různých odvětví (soukromé organizace, zdravotnictví atd.)
V praktické části bude použita metoda kvalitativního výzkumu. Součástí výzkumu
budou tři neziskové organizace, z nichž jedna stojí před zavedením ORP, druhá má za sebou
první cyklus a třetí ORP již používá delší dobu.
Organizace 1 má již zkušenost s osobními rozvojovými plány a je ochotna
poskytnout respondenty pro tento výzkum. Data budou získávána pomocí metody
polostrukturovaného rozhovoru. Tato metoda umožňuje vypracování osnovy rozhovoru, ale
zároveň dovoluje klást doplňující otázky. Výzkum bude tedy kvalitativní (Hendl, 2016).
Organizace 2 má za sebou první cyklus osobních rozvojových plánů, který trval rok
a půl, a nachází se ve fázi vyhodnocování výsledků. Vzhledem k přetíženosti zaměstnanců
způsobeným zaváděním nového strategického plánu a komplexním zjišťováním zpětné
vazby na různé aspekty spokojenosti zaměstnanců organizace poskytne pro tento výzkum
sebraná data, která budou podrobena sekundární analýze. V případě potřeby proběhnou
dodatečné rozhovory s HR pracovníkem.
Organizaci 3 byl na základě diagnostiky organizace, které jsem se účastnila,
navrhnut osobní rozvojový plán jako jeden z nástrojů na plánování vzdělávání zaměstnanců.
V rámci diagnostiky organizace proběhl výzkum dle metody Human-Centered Design. Tato
metoda zaměřena na člověka pomáhá organizaci lépe pochopit lidi, kterým jsou služby
určeny. Tato data budou také podrobena analýze. V případě potřeby proběhnou další
rozhovory s vedoucími pracovníky organizace.
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