
Vzdělávání & rozvoj: 
Exaktní měření kvality a 
identifikace vzdělávacích 
potřeb v dalším vzdělávání 
Základním stavebním kamenem úspěšné existence každé 
firmy či organizace je vzdělaný a kompetentní lidský 
potenciál a právě jeho úroveň rozhoduje o míre úspěšnosti 
té které firmy či organizace a schopnosti jejího růstu a 
rozvoje. Tento nesporný fakt si plně uvědomuje stále více a 
více firem či organizací, což se v samém důsledku začina 
projevovat nejen v navyšování rozpočtů na další vzdělávání 
a rozvoj, ale i v uvědomování si potřeby měřeni kvality a 
exaktního určování a plánování vzdělávacích potřeb. 
Výsledkem racionálního sloučení těchto dvou aktivit je 
nejen cílené navýšení kompetencí vzhledem ke konkrétním 
potřebám firmy či organizace, ale i výrazné zefektivnění 
investic tímto směrem vynaložených. Ucelený souhrn 
relevantních informací a dat proudících oběma směry je 
klíčovým prvkem celého vzdělávacího procesu. Kvalita 
vzájemně vyměňovaných informací a dat je závislá na 
kompetenci zúčastněných osob a na technické podpoře, 
která zvyšuje jejich rychlost, přehlednost, uchovatelnost, 
objemnost a bezpečnost. 
Vždy je důležité se zamyslet, kdo všechno je zadavatelem a příjemcem 
výsledků procesů měření kvality a identifikace vzdělávacích potřeb? 
Obecně to je zcela jistě management, zejména odpovědné osoby nejčastěji 
z personálního odděleni, ale i každý, kdo v souvislosti se svou pracovní 
pozicí disponuje podřízenými osobami, a je tak na kvalitě jejich 
kompetencí přímo či nepřímo závislý. Výsledky a jejich vývoj v čase by 
měl také zajímat i jednotlivce, kteří se vzdělávacího a rozvojového procesu 
přímo účastní. Neposlední v řadě jsou pak také i vzdělávací a poradenské 
subjekty, kterým by bez identifikace vzdělávacích potřeb a měření de facto 
výsledků jejich práce byl odebrán jejich vnitřní i vnější zrak. Dobře 
nastavené měření může být nejen zdrojem žádoucích výstupů, se kterými 
se dá dále pracovat, ale i zdrojem motivace pro jednotlivé účastníky a 
relevantním podkladem pro jejich sebereflexi. Bohužel v současnosti u 
většiny firem převládá trend, v rámci kterého je další vzdělávání zařazeno 
do speciální kategorie - neměřitelné. Když nebudeme počítat firmy, kde 
vzdělávání představuje pouze formální položku na výkazu práce HR, stále 
nám jich bude hodně zbývat takových, které nevědí, jak vzdělávání měřit 
anebo těch, které vhodné nástroje hledají, ale nejsou stále spokojeni. 

Nyní se tedy na několik vhodných nástrojů měření dalšího vzdělávání 
podíváme. Nástroje a metody, kterými jsme schopni nejen měřit kvalitu 
vzdělávání individuálně u každého jedince, ale také u něj co nejpřesněji 
identifikovat jeho vzdělávací potřeby. 

Chceme-li cokoliv měřit, musíme poznat nejdříve status quo - současný 
stav věci. V oblasti vzděláváni to znamena zjistit realne potřeby a prostor 
ke zlepšeni a definovat vzdelavaci cíle. Následné pak po ukončení 
vzdělávací akce či souboru několika akcí v několikatýdenním odstupu 
(důležitá je i udržitelnost nabytých vědomostí a dovedností) změřit úroveň 
navýšení kompetencí a v návaznosti na to a v souladu s potřebami 
zadavatele i navrhnout další postup. 

Když pomineme některé neexaktní způsoby měření jako například 
subjektivní hodnocení nadřízeného, nebo navýšení výkonnosti (množství, 
obrat,...), v rámci kterých mohou působit íůzné i nesouvisející vliv)', je 
jedním z nejpřesnejších a i mezinárodně uznávaných nástrojů osobnostní a 
profesní screening. Tato technika má vysokou validitu a spolehlivost a stojí 
na diagnostických procesech, které jsou mezinárodně standardizovány a 
jsou uznávané i Českou akademií věd. Osobnostní screening realizuje 

výhradně doktor psychologie a nejlépe i se specializaci na psychologii 
piáce a zároveň klinickou psychologií. Výsledkem je odborná zpráva, která 
se vždy vyjadřuje k jednotlivým sledovaným dimenzím a je doplněna 
přehledným exaktním grafem s vysvětlivkami doporučení dalšího rozvoje. 
Má-li být návrh řešení co nejpřesnější a náklady efektivně vynaložené, je 
potřeba, aby bud zadavatel zadal přesné cíle a očekávání (pokud je 
spolehlivě zná), anebo dodavatele pověřil diagnostickým procesem, na 
základě ktereho by se navihnul další postup. Osobnostní a profesní 
screening se tak stává nejen nosnou součástí měření, ale zároveň i 
významným podldadem pro samotnou identifikaci vzdělávacích potřeb. 
Pro případné upřesnění je možné screening doplnit nástrojem 360° zpětné 
vazby, což je poměrně objektivní způsob hodnocení jednotlivců v oblasti 
jejich schopností, kompetencí a úrovni respektu v rámci týmu i firmy. 
Diagnostikovaná osoba je hodnocena na vertikální i horizontální úrovní 
svým nejbližším pracovním okolím. Úspěšnost této metody roste s kvalitou 
hodnotícího skriptu a úrovní komunikace a motivace jednotlivých 
účastníků. Pro relevantní stanoven a naplánování vzdělávacích cílů je 
možné použít nejen podklady z diagnostické části, ale i následující 
nástroje.
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Interview je dialog s jednotlivými osobami v rámci sledované cílové skupiny. 

Mystery shopping pomůže získat informace a zpětnou vazbu přímo z reálného 
prostředí jednotlivých pracovních pozic se zaměřením na ty, kteří jak ve firmě či 
organizaci, tak i na pobočkách či v terénu komunikují se stávajícími či 
potencionálními klienty a partnery. 

Personální a organizační audit zadavateli zjistí optimálnost organizační struktury 
firmy či j ejí části včetně počtu a efektivity rozmístnění personálních zdrojů v 
návaznosti na popisy práce, rozsah kompetencí u jednotlivých pracovních pozic a i 
celkovou efektivitu organizační struktury. 

AC/DC (assessment a development centra) klasické formy hledání stávajícího 
zjevného či budoucího skrytého potenciálu u cílové skupiny osob náleží dnes již také 
mezi často používané nástroje. Doporučení vhodné kombinace diagnostických, 
vzdělávacích i měřících metod by mělo vzejít ze strany profesionálního vzdělávacího 
subjektu či interního odborníka na tuto oblast. Tomuto doporučení by však mělo 
předcházet důkladné seznámení s firmou či organizací zadavatele, jeho potřebami a 
očekáváními. 

Po ukončení naplánovaného vzdělávacího cyldu a i v průběhu jednotlivých 
vzdělávacích akcí prostřednictvím lektorů, poradců, ale i samotných účastníků a 
zástupců zadavatele může probíhat monitorování a průběžné vyhodnocování kvality a 
výsledků vzdělávání. Používají se nástroje jako např. zpětná vazba, vyhodnocení 
každé dílčí vzdělávací akce lektorem, akční plány se zpětnou kontrolou plnění a 
samozřejmě opět screening. 

Pro dlouhodobé sledování rozvoje daného jedince včetně statistických výstupů a 
údajů sloužících k definování vzdělávacích potřeb pro kýžený koncepční rozvoj nebo 
pro naplnění požadované podstaty daného kompetenčního modelu můžeme uvedené 
nástroje doplnit o softwarovou podporu, která toto umožňuje. Pracuje se vstupními 
daty pořízenými všem i rozvojovými složkami (diagnostické, vzdělávací nebo 
poradenské firmy, interní vzdělávání a třeba i data z CV jednotlivých osob). Na 
základě výstupů získaných prostřednictvím diagnostiky se upraví cíle a formy 
vzdělávání a popř. se vytvoří i nová koncepce rozvoje a vzdělávání. Celý proces je 
kontinuální spirálou, která by měla neustále reagovat na potřeby zadavatele, trhu 
vzdělávání a současně i trhu, na kterém se zadavatel pohybuje, a to vše v kontextu na 
celkovou situaci ve firmě či organizaci zadavatele a v jeho existenčním okolí, na 
kterém je daný subjekt závislý. Měřením by mělo vše začít a měřením by mělo vše i 
pokračovat v duchu mnoha lety prověřené zkušenosti, že jakýkoliv systém práce či 
jiné lidské činnosti se chová podle toho, jak je měřen. 

360° zpětná vazba 
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