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1. ÚVOD
Ve společnosti postavené na vědomostech je namístě starat se o dovednosti nezbytné
k tomu, aby se podniky udržely na vrcholu v konkurenčním prostředí. V této souvislosti je
celoživotní učení zároveň nutností i ekonomickou otázkou. Za školení nemůžeme považovat
jen formální procesy sestávající z formálních kurzů. Procesy získávání, přenosu a využívání
znalostí by měly být pojaty v celé jejich rozmanitosti, včetně neformálních dovedností
získávaných během odborné činnosti po celý život. Taková perspektiva vyžaduje zohlednění
atributů organizace, které usnadní rozvoj těchto dovedností.
Hodnocení má přispět k lepšímu využívání dovedností, ale v podnicích zůstává slabinou
celoživotního vzdělávání. Existuje jen málo dostupných údajů, a navíc ještě nedostatečně
přesných. Odhaduje se, že v současnosti pouze necelých 20 % školicích programů má
měřitelný a trvalý účinek (francouzský Svaz zaměstnavatelů - MEDEF, 2011).
Podniky své investice do vzdělávaní měří podle počtu hodin, typů školení a rozpočtu
vyčleněného na školení (ve Francii jsou podniky s více než 50 zaměstnanci povinny
poskytnout informace o rozpočtu odborům), avšak pouze několik z nich je schopno reálně
zhodnotit skutečný dopad školení. Mají povinnost investovat do vzdělávání, ale stále
palčivější se jeví potřeba aktualizovat dovednosti svých zaměstnanců.
Problematickými jevy je neexistence společného rámce pro zúčastněné strany, používání
nerigorózních metod a nedostatek času. V souhrnu tyto problémy znamenají, že je obtížné
měřit účinnost a efektivitu finančních prostředků vyčleněných na vzdělávání. Z toho
vyplývá, že v zájmu optimalizace školení je prioritou zlepšit poskytování informací a
hodnocení.
Hodnocení bude relevantní, pouze pokud je užitečné, tzn. vede ke konkrétním cílům:
•

zlepšení účinnosti školení (stávajícího i budoucího)

•

splnění potřeb zaměstnanců podniku

•

splnění legislativních a normativních požadavků

•

odůvodnění rozpočtu vyčleněného na školení a vážnosti školení

•

promítnutí dopadu školení na výsledky podniku

•

optimalizace a certifikace školicího procesu (tzn. kvalita)

•

zapojení vedoucích do školení svých spolupracovníků

•

certifikace znalostí a dovedností získaných účastníky školení
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Hodnotící metodika EMOLL si klade za cíl vyplnit tuto mezeru tím, že navrhuje obšírný a
všeobecný přístup a soubor ukazatelů, jakož i rámec, který je třeba přizpůsobit
konkrétnímu prostředí každého podniku či organizace prostřednictvím procesu nazývaného
integrovaná souvztažnost.
Tato metodika je založena na koncepci Balanced Scorecard (BSC) vypracované Kaplanem a
Nortonem v devadesátých letech dvacátého století jako strategický nástroj řízení
výkonnosti zaměřený na kodifikaci a komunikaci firemní strategie a měření firemních
výsledků, jak finančních, tak nefinančních.
Koncepce metodiky EMOLL byla projednávaná na prvním mezinárodním meetingu ve Francii
(březen 2011) se záměrem vytvořit inovativní metodu k měření přínosů vzdělávání
aplikovatelnou v organizacích podnikatelského i nepodnikatelského sektoru včetně
prostředí veřejných institucí poskytujících vzdělávání dospělých.
Provedená analýza vzdělávacích procesů a reflexe principů metody BSC se staly základem
nově vytvořené metody, pro jejíž praktické pilotní ověřování byly vytvořeny návrhy kritérií
- indikátory měření, klíčové při měření přínosů a efektivity vzdělávacího procesu v
kontextu procesů souvisejících s oblastí rozvoje lidských zdrojů v organizaci. Soubor
klíčových indikátorů výkonnosti (KPI) spolu se SW simulátorem se stal baterií
demonstrativních nástrojů pro aplikaci metody EMOLL pro pilotní ověřování. Tyto nástroje
(na platformě principů BSC) byly názorně prezentovány a prakticky ověřovány v rámci
druhého mezinárodního meetingu v České republice (září 2011), kde byl také definován
scénář pro pilotní ověřování metody EMOLL v organizacích včetně specifikace jednotlivých
kroků scénáře.
Dokument metody EMOLL reflektuje poznatky a doporučení ze souvisejících dokumentů
projektu – zejména reportu D1: Analysis report, D7: Validation report on implementation
projects a D8: Best practices from implementation projects
Průvodce metodikou EMOLL je rozdělen do tří částí.
•

První část představuje kritický přehled postupů a způsobů hodnocení vzdělávacích
procesů v podnicích napříč Evropou.

•

Druhá část si klade za cíl vysvětlit metodu BSC a její výhody, s příklady využití na
manažerské úrovni v různých organizacích.

•

Třetí část uvádí metodiku EMOLL jako takovou.
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2. SOUČASNÝ STAV POSTUPŮ A ZPŮSOBŮ HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍCH
PROCESŮ V EVROPSKÝCH PODNICÍCH
Základním zdrojem pro zhodnocení současného stavu v postupech a způsobech hodnocení
vzdělávacích procesů v evropských podnicích byly vstupní analýzy, v rámci nichž jednotliví
partneři projektu sbírali data o metodách hodnocení vzdělávání ve své zemi.
Při kompilaci a shrnutí metod se autor analýzy (viz dokument D1 Analysis report) soustředil
na relevantní a nejkvalitnější metody z hlediska BSC. Jeho závěry, které tvořily základ pro
vznik inovativní metody EMOLL, jsou v analýze (vedle znalostí a zkušeností ostatních
expertů) shrnuty v odstavcích „Possible inputs“ dokumentu D1 Analysis report.
Přístupy a nástroje hodnocení ve firmách jsou velmi různorodé. Tato různorodost vyplývá z
rozdílů, které existují mezi podniky co do činnosti, velikosti, organizace a manažerské
kultury. Dále pramení z neexistence konsensu o tom, co je stabilní a efektivní proces
hodnocení.
Tato rozdílnost je však ohraničena třemi hlavními orientačními principy: mírou
spokojenosti, odhadem přínosu podstoupené výuky, a v neposlední řadě vyhodnocením
využití dovedností na pracovišti.
Bez ohledu na to, který princip zvolíme, výsledky mají navazovat na analýzu potřeb – která
je východiskem pro jakýkoli vzdělávací program a způsobem stanovení vzdělávacích cílů.
Tyto tři principy probereme dále podrobně. Pak se kriticky podíváme na Kirkpatrickův
referenční model kvůli nedostatečnému zohlednění prostředí v podniku.

2.1 HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI
Hodnocení spokojenosti se službami poskytovanými vzdělávací organizací je pro účastníky
obecně vítaným prvkem v závěru školení nebo po jeho proběhnutí. Tento způsob hodnocení
je praktikován ve všech organizacích převážně dvěma způsoby:
•

neformální hodnocení

•

formální hodnocení

2.1.1Neformální hodnocení
Tento způsob hodnocení je zřídka studován, i když je docela běžný. To je nepochybně
dáno tím, že je založen na velmi implicitních kritériích a využívá nevědomých procesů,
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které lze jen těžko uchopit. Jeho dopad je však významný, nejen pokud jde o reputaci, ale
také z hlediska dalšího rozhodování.

2.1.2 Formální hodnocení
Ve většině podniků probíhá prostřednictvím dotazníků vyplněných účastníky v závěru nebo
brzy po proběhnutí školení. Otázky se obvykle týkají obsahu školení, nabytých znalostí,
kvality vyučujícího, méně často toho, jak byly získané znalosti uvedeny do praxe na
pracovišti.
Dotazník je obvykle koncipován formou tvrzení, se kterými účastník školení vyjadřuje míru
(ne)souhlasu (např.: 1 = vůbec nesouhlasím, 2 = nesouhlasím 3 = souhlasím, 4 = zcela
souhlasím).
Tyto dotazníky se obvykle vyplňují na konci školení přímo na místě, s čerstvými dojmy, ale
také mohou být vyplněny zpětně, krátce po absolvování školení, po návratu účastníků
školení do práce, když se dojmy trochu usadí. Výhodou druhého řešení je, že se omezí vliv
přítomnosti školitele na odpovědi a posluchači mají čas se nad školením zamyslet.
Až do nedávné doby byly tyto dotazníky v papírové podobě, ale v poslední době vznikly
elektronické verze, které shromažďují a zpracovávají odpovědi. Ve skutečnosti nestačí jen
posbírat papíry a poté je předem neurčeným způsobem posoudit. Zůstává však velkou
otázkou, jak vlastně má probíhat zpracování a využití těchto dotazníků, a také, jaký má
být jejich formát.
V současnosti jen menšina podniků sbírá údaje pro další analýzu. Je zřejmé, že rozvoj IT a
komunikačních nástrojů představuje důležitý pokrok. Jak uvidíme níže v příkladu
integrovaného hodnocení v certifikovaném procesu jakosti ISO, tento způsob hodnocení se
jen výjimečně zkoumá, i když je dost běžný. O tom není pochyb.

2.1.3 Příklad tohoto typu hodnocení na základě reakcí
účastníků školení
Toto hodnocení se provádí pomocí dotazníku, které musí každý účastník na konci školení
zaslat organizaci poskytující školení. Výstupem jsou kolektivní nebo individuální syntézy
výsledků. Je to zajímavá alternativa hodnocení na místě. Na jedné straně jde o hodnocení
prováděné až po školení, nikoli tedy pod dozorem školitele, a na straně druhé je účastník
školení tázán nejen na organizaci a přínosy školení, ale má také posoudit očekávané
přínosy pro sebe sama a pro podnik. Na základě odpovědí je vytvořen statistický souhrn.

9 (39)

Popis inovativní metody EMOLL

Školitel
• Kompetentní
• Přizpůsobený prostředí
• Reaguje na potřeby a otázky
• Aktivně naslouchá
• Jasný výklad

Obsah
•
•
•
•
•

Získané znalosti a dovednosti
• Získal/a jsem nové znalosti a
nástroje
• Odhad míry zlepšení znalostí od 0 do
100 %

Provozní výsledky
• Školení zvýší mou vlastní výkonnost
• Zvýšení výkonnosti od 0 do 100 %
• Podíl vlivu školení od 0 do 100 %
• Školení bude mít významný vliv na
zvýšení kvality, produktivity a
spokojenosti zaměstnanců,
spokojenost klientů
• Snížení nákladů

2.1.4Příklad

Jasné cíle
Přizpůsoben potřebám
Logicky uspořádán
Užitečné příklady a případové studie
Užitečná dokumentace

Přínos výuky pro práci
• Umím aplikovat to, co jsem se
naučil/a
• Podíl pracovní doby, kdy lze
používat to, co se dozvěděl/a: od 0
do 100 %
• Použití bude mít zásadní vliv na
vlastní práci, od 0 do 100 %
Návratnost investic
• Školení bylo přínosné pro mou
kariéru
• Školení bylo přínosné pro mého
zaměstnavatele
• Co bylo pro vás na školení
nejužitečnější?
• Jak můžeme školení pro vaši práci
ještě vylepšit?

integrovaného

hodnocení

v

certifikovaném

procesu kvality ISO
Toto hodnocení se provádí prostřednictvím internetu, což poskytuje určité výhody:
•

okamžitá dostupnost těchto dotazníků odkudkoliv po celém světě a snadné řízení
jejich úprav: úpravy provedené na serveru se projeví ihned,

•

dotazník je možné vyplnit a výsledky hodnotit on-line kdykoli a z libovolného
počítače, podle přístupových práv,

•

výsledky jsou uloženy v databázi, zpracování a ukládání dat tedy může být
automatizované: žádný problém se sběrem, tříděním, ukládáním a porovnáváním,

•

měsíčně je vytvořena tabulka, kde se zobrazí přehled nejlepších školicích programů
v daném měsíci. Zabudovaný systém varovných hlášení umožňuje rychlé zjištění
problémů. Alarm ihned podá hlášení (skrze e-mail na adresu vedoucího školení),
pokud jsou výsledky horší nebo stejné jako určitá nastavená hodnota.
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Výhodou je flexibilita, rychlost a efektivita hodnotícího procesu. Ukazatele výkonnosti a
varovná upozornění spolu vytváří dobrý nástroj pro správu školicího systému.
Nevýhody: stejně jako v předchozím případě jsou okamžitě po ukončení školení dotazováni
pouze účastníci. Hodnocení se většinou týká školicího procesu (obsahu, školitele,
organizace, spokojenosti) a velmi málo se zabývá tím, co se účastníci školení dozvěděli
(jen jedna otázka); krátce po školení je příliš brzy hodnotit přínos z hlediska získaných
dovedností aplikovatelných na pracovišti.

2.2 HODNOCENÍ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ZÍSKANÝCH NA ŠKOLENÍ
Firmy stále více touží měřit efektivitu vzdělávacích procesů, přičemž hodnocení přínosu
školení se stalo ústředním tématem. Například ve Francii, což je vysoce centralizovaný
stát, se tento zájem zhmotnil v zákoně (zákon č. 2009-1437 ze dne 24. listopadu 2009
o poradenství pro volbu povolání a odborném celoživotním učení).
Zákon stanoví, že každý pracovník má zákonné právo na školení, a to dobrovolné a bez
ohledu na své postavení, jehož cílem je umožnit profesní posun alespoň o jeden stupeň
skrze získání kvalifikace a osvědčení o odborné způsobilosti. Toto právo ještě zdaleka není
dodržováno.
Co se podniků týče, existují v praxi dva typy školení: kurzy, které vedou k získání diplomu,
a ty ostatní. Těch, které vedou k získání diplomu, je poskrovnu, neboť udělování diplomů
tradičně

náleží

veřejným

institucím,

např.

vysokým

školám.

Nicméně

některé

specializované instituce poskytují kvalifikace, diplomy a osvědčení. To je zejména případ
technického školení ohledně bezpečnosti. Zde platí, že mnoho firem na konci školení
systematicky vyhodnocuje, co se jejich zaměstnanci naučili. Výsledky se porovnají
s výsledky získanými v hodnocení před školením pomocí srovnávacích testů.

2.3 HODNOCENÍ VYUŽITÍ DOVEDNOSTÍ NA PRACOVIŠTI
Dovednosti jsou hodnoceny tak, že se berou v úvahu dva faktory, na jedné straně formální
znalosti získané při školení a jejich přenos do praxe na pracovišti, na straně druhé
neformální prohlubování znalostí na základě odborných a životních zkušeností.

2.3.1 Hodnocení přenosu získaných znalostí do praxe
Většina firem nehodnotí přenos získaných znalostí, tj. jak jsou získané dovednosti
efektivně používány na pracovišti. Zjistili jsme, že tato otázka je sice účastníkům školení
občas kladena, ale jen bezprostředně po absolvování školení, spíše než po opětovném
zapojení do pracovního procesu.
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To je důvod, proč se tato část hodnocení nedostala do tohoto dokumentu. Pro hodnocení
přenosu do praxe musí být splněny alespoň dvě podmínky.
První je, že hodnocení by mělo probíhat několik týdnů, ne-li několik měsíců, po samotném
školení. Čím delší interval, tím spíše se může konkrétní dopad školení projevit díky dalším
faktorům (příchod kolegy, který nám pomůže pochopit software, který jsme se naučili
používat na školení, nové konkrétnější pokyny, které nám umožní použít znalosti získané
na školení).
Někdy stačí k provedení hodnocení školení krátký časový odstup: např. školení pro
používání nového zařízení pořízeného firmou, nebo při uvádění nového výrobku na trh.
Někdy je naopak lepší delší časový odstup: školení manažerů pro provádění ročního
hodnocení formou pohovorů, které se logicky konají pouze jednou ročně. „Měli
zaměstnanci čas uvést znalosti ze školení do praxe? Jak lze hodnotit vývoj dovedností, když
zaměstnanci dosud neměli možnost nabyté dovednosti využít?“
Druhou podmínkou je, že účastník školení nesmí být jedinou osobou, které se ptáme na její
názor, měli bychom se ptát také přímého nadřízeného a veškeré hodnocení by mělo být
založeno na hmatatelných ukazatelích a skutečnostech. V neposlední řadě je důležité
neztratit ze zřetele skutečnost, že v otázce profesní praxe jsou ve hře různé další faktory.
Při vyvozování závěrů je tedy důležité postupovat obezřetně a vzít v úvahu faktory týkající
se organizace samotné.
Nástroje pro takové hodnocení mají často formu dotazníků, avšak nezřídka jsou zmiňovány
i na školení navazující pohovory. Je také možné použít kontrolní seznamy sledování
činnosti a pomocí nich analyzovat odbornou činnost nebo stopy této činnosti u absolventů
školení. Nicméně hodnocení založené na analýze odborné činnosti je poměrně vzácné
vzhledem k nákladům za najaté experty, kteří analýzy provádějí.
Reálným řešením mezi naprostou subjektivitou, relativní subjektivitou a hloubkovou
analýzou práce by bylo poskytnutí hodnotících nástrojů zainteresovaným stranám, tedy
účastníkům školení a jejich nadřízeným. V případě, kdy se účastní jak kolegové, tak další
zainteresované osoby, se metoda nazývá třistašedesátistupňové (360°) měření dovedností.

2.3.2 Certifikace

dovedností

získaných

prostřednictvím

odborné praxe
V krátkosti představíme francouzský mechanismus VAE (ve francouzštině „Validation des
acquis de l’Expérience“), který spočívá v posuzování odborné anebo sociální zkušenosti
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jedince. Ve skutečnosti většinu toho, co se člověk naučí ve své odbornosti, získá při praxi.
Francouzské pracovněprávní předpisy stanovují, že každý člověk zapojený do odborné
činnosti má právo požádat o certifikaci svých takto získaných odborných dovedností.
Tato certifikace může vést k získání diplomu, titulu, který má hodnotu na trhu práce, nebo
osvědčení o kvalifikaci. Diplomy nebo odborné tituly uděluje buď škola, nebo vysoká škola,
nebo jsou dovednosti potvrzeny formou výučního listu, v rámci programu celoživotního
učení, nebo osvědčením pro část nebo všechny dovednosti získané z odborné zkušenosti na
pracovišti. Certifikace dovedností získaných z odborné praxe má stejnou váhu jako jiné
druhy osvědčení.
Pro certifikační komisi je cílem hodnocení vydat po shromáždění příslušných informací
posudek. Jde také o to zkontrolovat, že údajně získané dovednosti splňují požadavky
oficiálních norem. Aby komise dospěla k závěru, vede s kandidátem pohovor a prověřuje ho
a kandidát komisi předvádí, co umí.

2.4 STRUČNÁ

PREZENTACE A KRITICKÝ ROZBOR

KIRKPATRICKOVA

REFERENČNÍHO

MODELU
Tento model (Kirkpatrick, 1959, 2007), i když je nejstarší vzhledem k tomu, že byl
formulován v roce 1960, je nejčastěji citován. Byl značně kriticky revidován, a zaznamenal
řadu návrhů na zlepšení, ale zůstává ve své oblasti stěžejním. Nejprve jej krátce shrneme,
než jej podrobíme kritické analýze.
První stupeň pod názvem „reakce“ pojednává o spokojenosti absolventů školení. Zkoumá
se úroveň jimi dosažené míry spokojenosti. Druhý stupeň hodnotí účastníky z hlediska toho,
„co se naučili“ během školení v oblasti obecných znalostí, dovedností a postojů. Třetí
stupeň hodnotí „změny v chování“ vyplývající ze školení a přenos získaných dovedností.
Cílem je zjistit, jaké znalosti, dovednosti a postoje získané během školení jsou skutečně
používány na pracovišti. Čtvrtý stupeň se zabývá „výsledky“ aneb dopady vzdělávání na
úrovni organizace.
To spočívá v posouzení dopadů školení na fungování i na provozní a finanční výsledky
organizace.
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Užitečnost informací

Stupeň 4
výsledky

Stupeň 3
chování

Stupeň 2
co se naučili
Stupeň 1
reakce

Složitost shromažďování informací
Obr. 1: Schéma Kirkpatrickova modelu hodnocení vzdělávacích procesů (1959); podle Le Louarn et Wils, 2001

Přednosti tohoto modelu jsou nepopiratelné. Jakožto prapůvodní zdroj razil cestu revizím a
dalším modelům, které nezpochybňují jeho uspořádání. Skrze Kirkpatrickův model lze
hodnotit různé cíle vzdělávání, na různých úrovních, od účastníka školení až po celý
podnik. Rovněž nám tento model prokázal, že každý z jeho čtyř stupňů je vzděláváním
ovlivněn – především stupeň 2, co se naučili (Arthur et al 2003.).
Nicméně jsou patrny některé nedostatky jak na teoretické, tak praktické úrovni. Na
praktické úrovni nutno uznat skutečnost, že se tento model v podnicích téměř nevyužívá.
Je složité zhodnotit, co bylo naučeno, pokud použijeme Kirkpatrickovu metodu v duchu
experimentální studie. Je pravda, že vědecká rigoróznost při hodnocení školení často chybí
kvůli nedostatku času, odborných znalostí a finančních prostředků.
Na teoretické úrovni existují dva hlavní terče kritiky. Za prvé, tento model vzdaluje
hodnocení od kontextu školení, ať už v předstihu, kdy jsou hodnoceny vzdělávací potřeby
firmy a jejích zaměstnanců, či když je uvažováno o rolích jednotlivých účastníků, nebo
poté, co učení proběhlo a má být aplikováno do praxe, či jeho výhody posouzeny z hlediska
hodnoty vynaložených prostředků (Bates, 2004).
Na závěr platí, že metoda zůstává poměrně nepřesná s ohledem na nutnost některé
aspekty přesně změřit ve velmi konkrétním čase (Kraiger et al, 1993; Kraiger a Jung, 1997,
Beech a Leather, 2006).
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Vzhledem k tomu, že je třeba zaujmout integrovanější přístup, zvolili jsme coby rámec,
který musí být přizpůsoben k vybudování nové metodiky hodnocení vzdělávacích procesů,
metodu BSC (Balanced Scorecard).
Koncepce a použití BSC umožní:
•

interaktivně formulovat strategické cíle v rámci společného projektu: Fáze
koncipování metody BSC pro konkrétní podnik poskytuje různým subjektům
příležitost zamyslet se nad strategickými směry a cíli společného projektu. Společné
navrhování souboru strategických vyvážených ukazatelů a výběr ukazatelů
výkonnosti může dovést ke sdílení požadavků na základě společného modelu
výkonnosti,

•

zainteresovaným subjektům měřit a sledovat výstupy a spouštěcí mechanismy, což
vede k hodnocení výsledků a řízení procesů.

•

zainteresovaným subjektům hodnotit fungování tohoto systému, především jeho
možnost splnit očekávání různých zainteresovaných stran.
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3. METODA BALANCED SCORECARD
Metoda Balanced Scorecard (BSC) je vhodným nástrojem pro měření efektivity
uplatňovaných strategií a lze ji použít i pro řízení a měření transformačních procesů. Poté,
co se rozšířila ve světě podnikání, získává svůj vliv také ve veřejné správě, kde je její
potenciál vzhledem ke složitosti používaných ukazatelů výkonnosti ještě silnější. Tým
projektu EMOLL představuje další možnost využití metody – pro účely měření výkonnosti
procesů vzdělávání v organizacích.
Důvody, proč je tato metoda vhodná k tomuto účelu, jsou především následující:
•

personální strategie a její vzdělávací složka jsou jasně popsány v strategické mapě
(viz dále bod 2.2. této části dokumentu);

•

strategie může být srozumitelně projednána s hlavními zainteresovanými stranami;

•

je zřejmé, které vzdělávací projekty jsou v souladu se strategií a které nikoli;

•

každé zapojené oddělení má své jasně definované cíle;

•

zavedení týmových cílů podporuje týmový přístup k svěřeným úkolům;

•

finanční a nefinanční kritéria jsou v rovnováze.

3.1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY METODY BSC
Spočívá v hledání rovnováhy mezi čtyřmi základními segmenty / perspektivami, tj.:


Spokojenost zúčastněných stran (včetně strategických témat, jakými jsou úroveň a
kvalita služeb poskytovaných klientům, vnímání kvality služeb a priorit klientů i
instituce)



Finanční závazky



Vnitřní procesy, efektivita vzdělávání (zavádění norem kvality, produktivita,
služby), analyzování vzdělávacích potřeb



Perspektiva učení a růstu (zaměstnanců, organizace)
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Základní schematické znázornění metody BSC:

Spokojenost
klienta

Perspektiva
učení a
růstu

Finanční
perspektiva

VIZE

Perspektiva
vnitřních
procesů

3.2 VYTVOŘENÍ STRATEGICKÉ MAPY
Tato metoda nám umožňuje vytvořit jednoduchou strategickou mapu. Strategická mapa
obsahuje témata uvedená v oválných polích a poskytuje pohled na strategii ze čtyř
základních segmentů / perspektiv – z pohledu klienta, financí, procesů a z perspektivy
učení a růstu.
Témata strategické mapy jsou zaměřena na naplnění vize organizace. V případě lidských
zdrojů to znamená dosažení cíle / vize definované vrcholovým managementem pro
personální oddělení.
V horní části mapy jsou strategické okruhy, které jsou důležité pro klienty organizace,
včetně interních klientů. Tyto činnosti musejí být financovány, a proto je perspektiva
klienta

podporována

perspektivou

finanční,

která

zahrnuje

témata

související

s financováním nadřazené perspektivy.
Všechny dosud popsané činnosti jsou zajišťovány z perspektivy vnitřních procesů, tj.
prostřednictvím metod a postupů, na základě kterých poskytujeme služby.
Nic z výše uvedeného nemůže existovat bez lidí, jejich rozvoje a k tomu nezbytných
technologií. Proto je základem strategické mapy perspektiva učení a růstu, v tomto
případě zaměřena především na kvalifikaci a motivaci zaměstnanců.
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STRATEGICKÁ MAPA

Vize

Klienti

Hodnota pro
externí klienty

Hodnota pro
interní klienty

Motivace firmy pro
uplatňování nových
dovedností

Rozdíl hodnot mezi
otevřenými a
interními kurzy

Finance
Návratnost
investic
Dostatečný
rozpočet na
šklení

Interní procesy

Interní metodika
školení

Jasná odpovědnost
za realizaci školení

Stanovení kritérií
úspěšného školení

Propojení s
další činností
HRM

Analýza potřeb
školení

Učení a růst
Úloha a kompetence
liniových manažerů

Interní
motivace/ambice
zaměstnanců

Úloha a kompetence
manažerů HR
Kompetence
školitelů

Kompetence
účastníka školení
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3.3 HODNOCENÍ ÚČINNOSTI STRATEGIE
Pro každý z tematických okruhů strategické mapy je definován určitý počet kritérií (1 až
5), která budou odrážet pozitivní nebo negativní vývoj splnění cílů daného tématu.
Organizace se začínají učit, jak měřit nové faktory, které dříve nebyly hodnoceny, včetně
tzv. měkkých faktorů (spokojenost, kvalita apod.), a které jsou často důležitější než
tabulky ukazující míru dodržování rozpočtu instituce.
Výsledná tabulka kritérií se nazývá soustava vyvážených ukazatelů (BSC) organizace nebo
také soustava vyvážených ukazatelů na nejvyšší úrovni organizace. V našem konkrétním
případě však budeme spíše hovořit o soustavě vyvážených ukazatelů (BSC) pro rozvoj
lidských zdrojů (nebo BSC pro oblast řízení a rozvoj lidských zdrojů v organizaci). Tabulka
obsahuje údaje, které vyčíslují hodnoty jednotlivých kritérií, a způsoby jejich měření v
závislosti na prioritách. Musíme zdůraznit, že BSC se mezi jednotlivými organizacemi
mohou lišit. Soustavu ukazatelů nelze použít automaticky, každá organizace má své vlastní
podmínky, zázemí a osobité přístupy, na jejichž základě bude tvořit vlastní soustavu.

3.3.1 Přenos kritérií na nižší úroveň
Soustavu ukazatelů transformačního procesu lze v této fázi projektu podrobněji rozvinout
pro jednotlivá oddělení organizace. V některých případech se provádí podrobnější rozpis až
na úroveň jednotlivých zaměstnanců. Tato soustava ukazatelů na nižší úrovni se vždy
odvozuje od strategických cílů a kritérií celé organizace. Tímto způsobem lze měřit přínos
jednotlivých institucí k poskytování celého vzdělávacího procesu. Takto vytvořené soustavy
ukazatelů je pak možné použít jako základ pro odvození osobních soustav ukazatelů,
včetně kritérií pro daného zaměstnance. Osobní soustavy ukazatelů pak mohou být
propojeny se systémem odměňování zaměstnanců a také s dalšími aktivními dílčími
systémy řízení a rozvoje lidských zdrojů (např. hodnocení, rozvoj a profesní postup
zaměstnanců).
Pravidelnou aktualizací strategické mapy, kritérií a osobních cílů podporujeme strategický
přístup k učení, zavádění strategie do praxe a zajišťujeme, že rozvoj se ubírá správným
směrem. Poté, co kritéria správně zpřesníme pro jednotlivá oddělení, můžeme pokračovat
až k jednotlivým zaměstnancům. Je třeba vyhodnotit, jak jejich činnost přispívá k plnění
cílů organizace a celé sítě. Musíme však vzít v úvahu, že řadu aktivit lze rozumně hodnotit
pouze na úrovni celé organizace.
V zájmu účinnosti je vhodné propojit osobní soustavy ukazatelů (neboli výkonnostní
parametry) se systémem odměn (osobním hodnocením) a výsledky promítnout do rozvoje
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liniových manažerů, procesů a organizace práce na pracovištích jednotlivců a pracovních
týmů v organizaci.

3.3.2 Zapojení zúčastněných stran
Celá metoda BSC je založena na velmi otevřené komunikaci mezi všemi zúčastněnými
stranami. Použití strategické mapy, která ukazuje vztah mezi společným cílem a jeho
perspektivami, stejně jako systém měření vlivů zvyšuje transparentnost školicího procesu v
organizaci pro osoby podílející se na jeho poskytování, včetně liniových manažerů.

3.3.3 Kritéria
Tyto zásady mohou být také použity pro organizace státní a veřejné správy v rámci
koncepce „smart administration“. Klíčovým problémem je schopnost měřit vlastní úsilí,
abychom byli schopni prokázat, že naše aktivity jsou správně nasměrované. Proto hledáme
různá kritéria a měřítka, která se mohou k tomuto účelu použít.

Příklad: obecné rysy služeb veřejné správy
Příklad funkce
služby

Podrobnější údaje

Dostupnost

Místní – geografická (například vzdálenost od veřejné dopravy
a parkování pro zákazníky, dostupnost klientských center,
orientační cedule v budově atd.), časová dostupnost (např.
otvírací doba, počet pracovních hodin týdně atd.), přístupnost
pro osoby se zdravotním postižením, možnosti podání stížnosti
atd.

Spolehlivost

Služba poskytována v dohodnutém termínu, v souladu
s definovaným standardem (správným způsobem), bez chyb a
právních vad (například vysoký počet reklamací a odvolání k
odvolacímu orgánu znamená nízkou úroveň spolehlivosti).

Čekací doby

Čekání ve frontě, objednávací lhůty. Obvykle se hodnotí
průměrné hodnoty.

Dodací lhůta

Doba potřebná na dodání, může také zahrnovat čekací dobu.
Obvykle se hodnotí průměrné hodnoty.

Kompetence a
schopnosti

Schopnost zaměstnanců uplatnit své dovednosti, zkušenosti a
odborné znalosti při poskytování dané služby.

Přijetí, zpracování
a porozumění

Vstřícný přístup, respekt, laskavost, pozornost, přiměřené
oblečení a prostředí, péče o zákazníka, znalost jednotlivých a
konkrétních požadavků různých zákazníků.
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Příklad funkce
služby

Podrobnější údaje

Komunikace

Schopnost informovat zákazníky a občany a naslouchat jim,
vysvětlení podmínek dialogu.

Zabezpečení

Bezpečnost objektu a provozoven, kde je služba poskytována,
finanční zabezpečení, kontrola dodržování hygienických
norem (např. toalety).

Prostředí

Prostředí, které je praktické a příjemné pro zákazníka a pro
efektivní poskytování služby.

Technické vybavení

Vybavení s potřebnými informacemi a další technologie,
kapacita, stav a stáří technologie, údržba.

Důvěryhodnost

Dobré jméno (pověst) orgánu nebo organizace veřejné služby.

Tyto rysy jsou pro BSC důležité a jsou doplněny dalšími tradičními ukazateli řízení, jako
jsou rozpočet, odchylky od rozpočtu atd.

3.3.4 Projekt a jeho vývoj
Cílem projektu je otestovat možnosti použití metody BSC při plánování a realizaci
vzdělávacích programů v organizacích. Metoda může být použita dvěma způsoby:
•

BSC pro vzdělávací divize (HR), kterým je metoda určena především. Měli by být
zapojeni: členové vrcholového managementu organizace, manažeři lidských zdrojů
(HR), interní specialisté na další vzdělávání, členové středního (liniového)
managementu, tj. pracovníci organizace, kteří odpovídají a mají rozhodovací
pravomoc v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a budou úzce spolupracovat při
implementaci metodiky pro hodnocení a měření efektivity vzdělávání v rámci
organizace.

•

BSC na úrovni organizace. Jak bude uvedeno dále, důležitou součástí BSC je proces
učení v organizaci. V menších organizacích můžeme měřit efektivitu vzdělávání
prostřednictvím celofiremní BSC bez implementace konkrétní BSC pro personalistiku
(HR).

Co se týče expertů na BSC, tj. konzultantů a zprostředkovatelů, je zapotřebí dvou typů:
•

První z nich je osoba facilitátora (zprostředkovatele), která zodpovídá za zavedení
metodiky v přijímající organizaci, za školení a koučing v rámci implementace
metodiky.
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•

Druhá osoba více matematického zaměření bude navrhovat vhodnou strukturu a
podrobnosti měřitelných ukazatelů šitých na míru konkrétní organizaci.

Metoda bude zavedena do cílové organizace oběma experty. Experti budou úzce
spolupracovat

s vrcholovým

managementem,

personálním

manažerem

a

dalšími

zúčastněnými pracovníky cílové organizace a povedou implementaci. Představí jim
produkt, naučí je používat simulační model (manažerskou hru simulující situaci
společnosti), zprostředkují zavedení a povedou nastavení měřitelných ukazatelů hodnocení
efektivnosti vzdělávání, které musejí být přizpůsobeny konkrétní organizaci. Oba experti
(zprostředkovatel a expert na ukazatele) budou společně podporovat a koučovat dotváření
metodiky v každé konkrétní organizaci s cílem zajistit, aby příjemce mohl tuto metodickou
pomůcku plně využívat.
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4. NOVÁ METODA EMOLL PRO HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROCESŮ
Pro optimalizaci kvality hodnocení školení si metodika EMOLL klade za cíl navrhnout
model, který bere v úvahu více než model Kirkpatrickův – i ve znění pozdějších úprav – a to
kontextualizaci školení, artikulaci individuálních a kolektivních faktorů a zároveň formulaci
ukazatelů v souladu se zvolenou metodikou BSC, vyplývající z procesu integrované
referencializace. V tomto procesu nejde ani tak o odpovědné a věrohodné měření
předpokládané návratnosti investovaných finančních částek, ale spíše o zvážení samotné
metodiky hodnocení coby nástroje pro pokrok a vývoj.

4.1 METODIKA
PROSTŘEDÍ

ZAMĚŘENÁ NA DYNAMICKOU ROVNOVÁHU MEZI
PODNIKU),

EXT

(VNĚJŠÍM

PROSTŘEDÍ

INT (VNITŘNÍM

PODNIKU)

A

PPŠ

(PROFESIONÁLEM PODSTUPUJÍCÍM ŠKOLENÍ)
Metodika EMOLL navazuje na vývoj v oblasti hodnocení školení, které začalo analýzou
potřeb z hlediska účastníků a které se postupně vyvíjí směrem k hodnocení dovedností a
schopnostem znalosti a dovednosti uplatnit na pracovišti.
Celek těchto procesů a nástrojů vytvářených v souladu s touto dynamikou, který je
prezentován již dříve v tomto dokumentu, je tu nasměrován k efektivnímu a účinnému
hodnocení školení a na obecnější rovině k dovednostem pracovníků, a to díky důrazu na
kontextualizaci a propojení prostředí.
Ve skutečnosti jde o to, že důraz na dovednosti pracovníků patrný ve většině přístupů
k problematice hodnocení má tendenci minimalizovat význam okolního prostředí, „in situ“,
tj. na místě, kde se školení odehrává. Výzkum prováděný na hodnotících mechanismech
nicméně klade důraz na nutnost propojovat součásti mechanismu s jeho okolím a
prostředím, se všemi dotčenými subjekty a s výsledky vzdělávání, abychom zachytili
dopady školení.
Na druhou stranu zdůrazňování „kvantitativního“ hodnocení, založeného na měření
výsledků, vede k vyprázdnění smyslu samotných vzdělávacích mechanismů.
Ukazatele by proto měly být posuzovány způsobem, který je globální, kvalitativní a
vyjádřen ve vztahu k rovnováze s proměnlivým prostředím: vnitřním prostředím firmy
(INT), vnějším prostředím (EXT) a profesionálem podstupujícím školení (PPŠ). Základní
ukazatele jsou nastaveny podle možnosti umístění a přizpůsobení vzdělávacího programu
s ohledem na vztahy mezi těmito různými prostředími a jejich vývoj mezi časem T (před
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realizací školení) a pozdějším časem T+ (po realizaci školení), zároveň s přihlédnutím jak
k předmětné firmě, tak vzdělávanému jedinci.
Tyto ukazatele je třeba definovat na třech úrovních nebo stupních:
-

před realizací školení;

-

během školení jako takového;

-

po realizaci školení.

Toto vede k propojení tří prostředí – okolností samotného účastníka, okolností spojených
s jeho firmou a schopností jeho podniku navázat na okolnosti a vnější situaci, ve které se
nachází, a to během tří různých časových etap.
Tři úrovně měření (podrobněji viz kapitoly 3.1.1 – 3.1.3) zahrnují 3 fáze ve vzdělávacím
procesu:
•

analyzování a identifikování vzdělávacích potřeb (úroveň „před realizací školení“ –
kap. 3.1.1),

•

realizaci vzdělávacího procesu s hodnocením účastníků vzdělávacích aktivit (na
začátku, v průběhu, na konci vzdělávání), s případnou úpravou vzdělávacího
programu (úroveň „během školení“ – kap. 3.1.2),

•

evaluaci vzdělávání - hodnocení efektů a přínosů v praxi, zejména pro vzdělávaného
zaměstnance a organizaci (zaměstnavatele) (úroveň „po realizaci školení“ – kap.
3.1.3).

Pojetí a přístup k rozvoji zaměstnanců v metodě EMOLL současně umožňuje inovativní a
komplexnější pohled na vzdělávací proces z hlediska dalších, souvisejících personálních
systémů a subsystémů; současně s reflexí pohledů na rozvoj zaměstnanců z dalších tří úhlů
pohledu – financí (náročnost investic do rozvoje lidských zdrojů), interních procesů (nejen
v oblasti rozvoje lidských zdrojů) a klientů – interních i externích (jejich spokojenost
s výsledky práce zaměstnanců – vzdělávaných i vzdělávajících) – dále viz kap. 3.1.4.

4.1.1 Před realizací školení
Na této úrovni je třeba provést přesnou trojstupňovou analýzu:
•

prostředí vně firmy (vývoj situace, hospodářská soutěž),

•

vnitřního prostředí firmy (strategie, potřeby, požadavky společnosti),
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•

účastníka a jeho přizpůsobivosti vůči firmě a jeho vývoje ve smyslu dalšího
směřování (dovedností, které má nabýt, jeho profesní a osobní trajektorie).

Tento proces zjišťování může být proveden jak nepřímým, tak i přímým způsobem. Přímé
šetření se zaměřuje na okolnosti jednotlivých zapojených aktérů:
•

osoby nebo osob nadřízených / odpovědných,

•

jednotlivců, kteří mají projít školením,

•

sekundárních příjemců (např. kolegů v případě vzdělávacího programu
zaměřeného

na

manažery,

klientů

v

případě

vzdělávacího

programu

zaměřeného na prodejní personál atd.).
Nástroji tohoto procesu jsou analýzy EXT s odpovědnými lidmi, šetření týkající se
příjemců (pokud je problematické provést analýzu EXT u cílové skupiny, může být
šetření vedeno pomocí dotazníků).
Analýzy EXT i dotazníky vedou k následujícím otázkám, které jsou nutné pro určení úrovně
a cílů školení:
•

Proč vznikla tato poptávka? Odkud pochází?

•

Jaké jsou motivace a očekávání jednotlivých aktérů?

•

Jaké jsou skutečné postupy?

•

S jakými problémy se potýkáte?

•

Jaké jsou priority? Jaká jsou omezení?

-

Má organizace referenční rámec pro potřebné dovednosti a k tomu vyhodnocovací
zařízení?

Nepřímá analýza značí již podle názvu, že se jedná o dokumentační zdroje, články, zprávy,
rozhovory atd., které se týkají tématu, ale které jsme neshromáždili osobně (např. pomocí
výsledků výzkumu prováděného profesními nebo spotřebitelskými sdruženími, údajů
poskytnutých jinými podnikovými útvary, odborových zdrojů atd.), v zájmu identifikovat
určitý okruh problémů, postupů, očekávání a prostředků.

4.1.2 Během školení
Proces hodnocení EMOLL přispívá k tvorbě uceleného projektu školení, k jeho finalizaci a
formulaci cílů, ale také k ověření jeho přínosu. Nemůžeme setrvat u pojetí pedagogického
cíle, který by postrádal prostředky na kontrolu toho, čeho je třeba dosáhnout. Definování
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cílů v oblasti znalostí a dovedností nám umožňuje vyjasnit podmínky hodnocení a
aktualizaci prostředků používaných k ověření toho, zda byly cíle dosaženy. To platí i pro
přizpůsobení školení požadavkům a potřebám zjištěným před aplikací samotného procesu i
z hlediska dalšího pokroku v oblasti získaných dovedností, které může být založeno na
dynamice integrovaného hodnocení a na TIC.
Hodnocení EMOLL je tedy kontinuální proces, který doprovází koncepci a realizaci školení.
Různé typy hodnocení by měly být rozlišovány podle toho, jak odpovídají specifické
rytmičnosti různých etap školení, a měly by být cíleně využívány podle jejich
aplikovatelnosti před, během a po realizaci školení.
První (diagnostické) hodnocení
Cílová skupina na začátku školení představuje více či méně heterogenní soubor znalostí a
schopností. Proto je nezbytné před zahájením školícího procesu vyhodnotit úroveň každého
účastníka s cílem přizpůsobit výuku. Toto první hodnocení umožňuje:
•

úpravu obsahu a vlastností plánovaného školení podle úrovně účastníků,

•

vytváření homogenních skupin,

•

účastníkům, aby se ztotožnili s cíli výuky,

•

zachytit výchozí stav k následnému porovnání s konečným stavem,

•

dobrý start výuky: účastníci, kteří se museli věnovat shrnutí vlastních
vědomostí, jsou opravdu připraveni na následné školení.

Školitel musí vypracovat nebo pořídit přizpůsobené nástroje za účelem úrovnostního
roztřídění účastníků s ohledem na plánované školení. Tyto nástroje mohou mít různé
formy: písemnou, ústní, elektronickou.
Formativní hodnocení
Koná se v zásadě na konci každého stupně vzdělávání. Informuje lektora a absolventy o
stupni dosažených dovedností a umožňuje následně zjistit, kde a v čem mají účastníci
potíže. Proto plní funkci zpětné vazby, to znamená, že poskytuje informace zároveň
účastníkovi (který tak chápe nastoupenou cestu a zaznamenává si, co si na této cestě
osvojil) i lektorovi ve vztahu k jeho didaktickému pokroku.
V případě technických vzdělávacích programů bývají pedagogické cíle uspořádány
hierarchicky v závislosti na jejich složitosti a je zbytečné pokračovat v programu, pokud
dosud nebylo dosaženo požadované úrovně. V takovém případě je nutné naplánovat a
zajistit období pro vzdělávací rekapitulace.
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Závěrečné hodnocení
Toto hodnocení se odehrává na konci výukového programu. Provádí se na úrovni globálních
úkolů, které odpovídají požadovaným schopnostem. Rozhodující je rekapitulace celého
školení.
Toto hodnocení zároveň slouží jako podklad pro přípravu dalšího programu na základě
nejlepšího možného využití nashromážděných informací. Hodnotící nástroje používané v
rámci prvního hodnocení musí být v souladu s nástroji používanými během závěrečného
hodnocení. Mají ověřit dosažení cílů a změřit úroveň získaných znalostí.

4.1.3 Po realizaci školení
Po realizaci školení mají být ověřeny dva hlavní body ohledně jeho dopadu, a to odlišným
způsobem, napříč řadou účastníků a kritérií a za využití různých dostupných nástrojů a
ukazatelů:
•

míra spokojenosti účastníků a podniku, stejně jako úroveň aplikovatelnosti na
pracoviště, s ohledem na počáteční náročnost školení,

•

výsledky z hlediska výkonnosti organizace a návratnosti investic.

Je prokázána souvislost mezi získanými dovednostmi a chováním účastníků, ale především
je patrný silný vliv pracovního prostředí na tento vztah.
K tomu, aby zaměstnanci byli kompetentnější a podávali požadovaný kvalitní pracovní
výkon, nestačí vytvoření a absolvování kvalitního vzdělávacího programu „ušitého na
míru“, ale také musí mít možnost (bezprostředně po ukončení vzdělávacího programu)
uplatnit získané znalosti a dovednosti v praxi, pokud možno v maximálním možném
rozsahu.
Měření efektů a přínosů vzdělávání po jeho ukončení je významné pro:
 absolventa vzdělávání z hlediska jeho osobního rozvoje, přínosu pro jeho osobní
pracovní výkon, výsledky práce v pracovním týmu a v organizaci (vyšší kvalita
práce, vyšší produktivita a efektivita pracovních procesů);
 další koncipování vzdělávacích programů a procesů v oblasti rozvoje lidských zdrojů
v organizaci.
Rovněž by měly být hodnoceny účinky hodnocení, přičemž časové hledisko hodnocení
vzdělávacích procesů je mobilizováno průběžně. Hlavním cílem hodnocení je regulace
vzdělávacích procesů, ale je důležité mít možnost sledovat vývoj tohoto hodnocení v čase
a ověřit, do jaké míry byly výsledky hodnocení využity k úpravě samotného mechanismu.
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V tomto smyslu je důležité podélné či průběžné sledování. To vyžaduje určitou životnost
používaných nástrojů, aby bylo možné provádět porovnání v čase.

4.1.4 Kontexty vzdělávacího procesu
Metoda EMOLL, orientovaná ve svých základních principech na oblast vzdělávacích procesů,
je velmi dobře uplatnitelná v organizacích podnikatelského i nepodnikatelského charakteru
a veřejného sektoru. Zejména organizace podnikatelského sektoru reflektují rozvoj
zaměstnanců velmi často jako nákladovou, nikoliv investiční položku svého rozpočtu.
Metoda EMOLL (s podporou experta této metody) vede organizace k uvědomování si širších
souvislostí a při správné implementaci také k vítané široké využitelnosti výstupů.
Vhodnými měřitelnými kritérii metody EMOLL vztahujícími se ke vzdělávacím procesům a
pro uvědomování si vzájemných souvislostí jsou kritéria s měřením, např.:
•

Spokojenost interního klienta (vedoucího pracovníka) se získáním kvalifikovaného
zaměstnance (nedostatečná znalostní a dovednostní připravenost pracovníků pro
výkon práce či zvýšená nežádoucí mobilita, jejichž příčinou jsou také nesprávně
identifikované

vzdělávací

potřeby

zaměstnanců

nebo

v

nesprávném

čase

realizované potřebné vzdělávání, či nedostatečně ověřené získané znalosti, může
být negativně hodnocena);
•

Spokojenost externího klienta (příjemce výrobku, služby) je ovlivněna kvalitou
pracovního výkonu zaměstnance. Jeho nedostatečný výkon (v kvalitě, čase) může
být důsledkem nejen nedostatečné úrovně kompetencí konkrétního zaměstnance
poskytujícího výrobek, službu, ale také důsledkem nedostatečných manažerských
kompetencí manažera organizujícího práci, proces výrobku, služby (včetně absence
kompetencí pro vedení, rozvoj, motivování lidí, a také identifikování vzdělávacích
potřeb);

•

Významnost útvaru lidských zdrojů zajišťujících vzdělávací procesy v organizaci,
portfolio a úroveň jeho systémových a procesních aktivit (relevantními činiteli je
existence a začlenění útvaru do struktury organizace; existence, realizace a
provázanost vzdělávacích procesů např. s procesy hodnocení a odměňování
zaměstnanců, kariérou zaměstnanců v organizaci; existence systémového pojetí
procesů v oblasti rozvoje lidí souvisejících s procesy vzdělávání) aj.

Tento kontextuální pohled, který metoda EMOLL umožňuje, s využitím stanovení
měřitelných ukazatelů a následně i finančně zhodnotitelných kritérií, nabízí nový, efektivní
a komplexněji pojatý přístup k efektivitě rozvoje lidských zdrojů. Výsledkem je nejen
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prokazatelná úroveň míry finanční návratnosti, ale také možnosti pro zefektivnění
interních procesů a v důsledku toho i předpoklad spokojeného zákazníka a navazující
predikce směřující k vyšší prosperitě a konkurenceschopnosti organizace.

4.2 ZAPOJENÍ A VZÁJEMNÉ PROPOJENÍ ÚČASTNÍKŮ PRO SPOLUPRÁCI NA HODNOCENÍ
Hodnocení probíhá ve společenském kontextu, kde jsou interakce z větší či menší míry
konfliktní a kde vývoj vzdělávacích mechanismů klade otázku, který typ analýzy používat,
jaké informace shromažďovat a které hodnoty upřednostňovat. Můžeme odkazovat na
zákony a smlouvy, ale nic nezaručuje, že zúčastnění budou tyto podněty akceptovat.
Obzvláště strategické jsou aspekty pozičního rozmístění dotčených subjektů a forma jejich
důsledků pro výstavbu referenčního rámce k odůvodnění shromažďování informací.
Koncepce referenčního zakotvení předpokládá, že je součástí procesu neustálého
vyjednávání. Teprve v závislosti na úrovni shody ohledně hodnocení, jeho cílů a jeho formy
jsou výsledky hodnocení ve větší či menší míře dotyčnými přijaty nebo odmítnuty.
Zapojení účastníků v těchto různých fázích se ukáže být nezbytné v zájmu definovat
odpovídající proces referenčního zakotvení, který by doprovázel hodnocení v praxi. Pojem
referenčního normování je třeba odlišovat od jeho běžného smyslu uspořádaných obsahů a
norem daných rozhodujícími činiteli nebo experty.
Je definován jako hledání takových prvků, které jsou schopny vysvětlit a zdůvodnit
programování a hodnocení pedagogických činností. Hodnocení vyžaduje vysvětlení toho, o
co se jedná, to znamená, jaká rozhodnutí z hodnocení vyplynou a jaká kritéria se použijí, a
tudíž objasnění způsobu interpretace informací.
Tento postup spočívá v zajištění referenčních bodů jak v teoretické oblasti, z nichž
hodnocení vyplývá, tak v kontextu, ve kterém k němu dochází, i v domicilech dotčených
osob. Také nás vede k vytvoření nástroje analýzy, v nichž jsou daná kritéria přizpůsobena a
ukazatele se rozvíjejí za účelem ověření platnosti zvolených kritérií.
To znamená, že jde svým způsobem o proces lišící se od referenční „normy“ v běžném
slova smyslu, která tak často označuje pomůcku rigidní, konsolidovanou a preskriptivní. Na
základě předchozích interakcí, myšlenek a jednání se mohou partneři dohodnout na
vhodném sběru a interpretaci informací i na tom, jaká nápravná opatření zavést.
Takový proces spolupráce na hodnocení vyžaduje odlišné strategie zasazení a konzultace
v závislosti na kontextu, ve kterém k němu dochází, a zejména v závislosti na kultuře
hodnocení, jež dotčené subjekty mají. Významným faktorem je odborná způsobilost všech
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účastníků hodnotících aktivity nezbytná k vnímání jejich potřebnosti, účelnosti a
efektivnosti a dále také pro prezentaci, interpretaci a využitelnost jejich výsledků.

4.3 ÚROVNĚ,

DIMENZE A NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ

EMOLL

VZDĚLÁVACÍCH

PROCESŮ
Úroveň

INT

Měřené dimenze
Strategická shoda
mezi původním
zadáním firmy a
provozovanou
výukou

Kritéria

Nástroje

Formální referenční
rámec společnosti a
mobilizace účastníků

Referenční rámec

Vhodnost s ohledem na
původní zadání

Analýzy EXT, rozhovory

Dodatečné přínosy
vzdělávání

INT / PPŠ

Reakce

Spokojenost účastníků
Spokojenost firmy

Znalosti

PPŠ

Obsah školení

Schopnost, dovednosti

Program a podpora
školení
Srovnání původní
zakázky a realizace
školení
Dotazníky a stupnice
subjektivního hodnocení
obsahu vzdělávání
(poutavost, vhodnost,
kvalita)
Znalostní testy
s výběrem z více
možností (možnost
automatizace) a cvičení
Uvedení do praxe,
individuální nebo
kolektivní, hodnocení
sebe sama a od kolektivu

Postoje
-

Důvěra

-

Motivace

-

Smysl pro
efektivitu

Standardizované škály
Sebehodnocení

Identické testy k testům
měřícím získané
dovednosti
PPŠ

Chování

Dovednosti a jejich
uplatnění na pracovišti

Výkon na pracovišti
(analýzy CR EXT, analýza
postupů)
Spokojenost v práci
(rozhovory)
Analýza dosažené míry
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Úroveň

Měřené dimenze

Kritéria

Nástroje
uplatnění
360 °

Výsledky

INT / EXT

Produktivita

Ukazatele HR: míra
absence, konfliktů

Kvalita

Spokojenost klientů

Sociální klima

Měření firemního
klimatu

INT

Návratnost
investic

Ziskovost

Ukazatele zisku nebo
rozdílných nákladů

EXT / INT / PPŠ

Návratnost
dynamiky
vzdělávání

Poptávka po školení

Vzdělávací plán
Sběr potřeb

4.4 OBECNÁ TABULKA UKAZATELŮ PRO HODNOCENÍ EMOLL
Ukazatele výkonnosti BSC umožňující měření úspěšnosti a užitečnosti doprovodného
mechanismu s ohledem na očekávání různých zainteresovaných stran jsou rozděleny do
čtyř hlavních os: pohled klienta, pohled finanční, hledisko vnitřních procesů, hledisko
získaných znalostí, dovedností a kompetencí a jejich rozvoje. Pro každou osu byly
definovány kategorie. Každá z těchto kategorií je předmětem určitého počtu ukazatelů,
které budou vybrány a upraveny pro jednotlivé organizace v závislosti na jejich globální
strategické vizi (EXT / INT / PPŠ).

4.4.1 Přehled
Viz str. 20.

4.4.2 Příklady

některých

integrovaných

strategických

ukazatelů
KPI (klíčový ukazatel výkonnosti) musí odpovídat kritériím SMART. To znamená, že měření
má specifický účel v rámci podniku, ukazatel je měřitelný, tj. skutečně lze zjistit hodnotu
KPI, definované normy jsou dosažitelné. Zlepšení KPI je relevantní pro úspěch organizace
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a konečně je časově ohraničené, což znamená, že hodnoty nebo výsledky platí pro předem
definované a relevantní období.
PRVNÍ PŘÍKLAD
Perspektiva:

Zákazník

Strategické téma:

Vnitřní procesy

Měření:

Analýza vzdělávacích potřeb

Označení měření:

Lx

Manažer měření pro BSC

(Bude dosazen během pilotu)

Cílová hodnota:

(Bude dosazena během pilotu)

Popis měření:
Identifikace, popis a analýza kolektivních a individuálních schopností, jež jsou očekávány
podnikem nebo organizací, a jejich porovnání se skutečnými kompetencemi lidských
zdrojů je základem vnitřních vzdělávacích plánů.
Klíčovou kompetencí personálních manažerů a interních školitelů je schopnost zajistit
analýzu vzdělávacích potřeb na základě kompetencí. Hlavními poznatky a dovednostmi
požadovanými od školitelů a zaměstnanců personálního oddělení k analýze vzdělávacích
potřeb firmy či organizace jsou:
-

znalost specifických hlavních procesů firmy či organizace a jejich příslušných
výsledků (produktů či služeb poskytovaných každým jednotlivým procesem);

-

znalost hlavních činností a úkolů, které tvoří každý specifický proces podniku či
organizace;

-

znalost odborných kompetencí vyžadovaných od personálu k dosažení těchto úkolů
a činností v souladu s očekávanými standardy kvality (katalog kompetencí podniku
nebo organizace);

-

schopnost rozebrat jednotlivé kompetence na základní prvky, tj. znalosti,
schopnosti, chování;

-

schopnost realizovat kompetenční audity s cílem identifikovat rozdíly (mezery)
mezi očekávanými kompetencemi a skutečnými kompetencemi jednotlivých
zaměstnanců podniku či organizace.

Souvislost s rozvojem lidských zdrojů:
-

přesná znalost kompetencí (a potřebné úrovně), které jsou aktuálně vyžadovány
od jednotlivých pracovníků v souvislosti se stávajícími úkoly, které mají plnit,
představuje základ účinných vzdělávacích plánů (mapy kompetencí podniku či
organizace a kompetenční audity zaměstnanců);

-

přesné poznání budoucích kompetencí požadovaných od zaměstnanců podle
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rozvojových projektů podniku nebo organizace je základním východiskem pro
manažerské plánování pracovních míst a dovedností.
Vlivy na měření:
-

charakter výstupů (produktů či služeb) podniku nebo organizace;

-

úroveň technických dovedností požadovaných od zaměstnanců;

-

velikost podniku nebo organizace;

-

úroveň složitosti procesů v podniku / organizaci;

-

plány zatížení, rozpočty.

Výpočet ukazatele:
-

% firemních či organizačních procesů, které jsou analyzovány a popsány v mapách
a katalozích kompetencí;

-

% kompetenčních auditů dosažených za rok (nebo jiné referenční období) / počet
členů podniku nebo organizace.

Jednotka – zdroj dat: (Bude dosazena během pilotu)
Cílová hodnota: (Bude dosazena během pilotu)
Lhůta pro hodnocení opatření: (Bude dosazena během pilotu)
Vyplnil:
Datum:
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DRUHÝ PŘÍKLAD
Perspektiva:

Učení a růst

Strategické téma:

Kompetence účastníků

Měření:

Posuzování technických kompetencí

Označení měření:

Lx

Manažer měření pro BSC

(Bude dosazen během pilotu)

Cílová hodnota:

(Bude dosazena během pilotu)

Popis měření:
Technické kompetence účastníků jsou měřeny před školením nebo na jeho začátku a na
konci nebo po ukončení školení. Rozdíl mezi počátečními technickými schopnostmi a
osvojenými dovednostmi bude představovat odhad učení. Ten bude měřen
pomocí počátečního a konečného hodnocení, která jsou prováděna na stejném základě.
To znamená, že tato hodnocení musí být provedena pomocí stejných nástrojů.
Nástroje jsou navrženy tak, aby hodnocení kompetencí bylo založeno na globálních
(profesionálních) úkolech. Můžeme ale také hovořit o autentickém hodnocení. Autentické
hodnocení staví účastníky před problémy z odborného světa, při jejichž řešení je třeba
uplatnit příslušné dovednosti a znalosti.
Hodnotitelé odhadují hodnotu kompetence pomocí kontrolního seznamu, který vyplňují
v průběhu pozorování nebo během pohovoru zaměstnance s provozním manažerem.
Tento odhad je převeden na ratingovou stupnici.

Souvislost s rozvojem lidských zdrojů:
Management musí plánovat systém profesních norem, tj. seznam dovedností, znalostí a
postojů potřebných k udržení pozice a profesního rozvoje. To musí být provedeno na
základě odborné analýzy.
Během pohovoru zaměstnanec a příslušný manažer společně dospívají k diagnóze, která
umožní zaměstnanci posoudit své profesní dovednosti a schopnosti a též zaměstnavateli
nastavit vzdělávací potřeby pro zaměstnance.

Vlivy na měření:
-

Proces hodnocení schopností v podniku nebo organizaci

-

Odpovídající rozvoj pracovních prostředí

-

Kvalita vzdělávacího plánu společnosti
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Výpočet ukazatele:

(konečná hodnota – počáteční hodnota)
maximální hodnota

x 100

Jednotka – zdroj dat: (Bude dosazena během pilotu)
Cílová hodnota: (Bude dosazena během pilotu)
Lhůta pro hodnocení opatření: (Bude dosazena během pilotu).

Vyplnil:
Datum:

35 (39)

Popis inovativní metody EMOLL

5. ZÁVĚR

V současné době investují národní i evropské firmy nemalé prostředky do vzdělávání lidí.
S ohledem na sílící konkurenční tlaky v oblasti podnikání je současně velmi často
diskutována otázka efektu finančních prostředků vynaložených do rozvoje zaměstnanců
v organizacích. Hlavními diskutovanými problémy v této oblasti jsou nedostatečně
prokazované a doložitelné přínosy vzdělávání pro hlavní aktéry – zaměstnance, a zejména
zaměstnavatele.
Záměrem vypracování nové metodiky (EMOLL) vyplňující absenci nástrojů pro řešení
uvedených problémů bylo zjistit, jaký je současný stav v této oblasti (viz část 1 a 2 tohoto
dokumentu), a poté vytvořit metodu (viz část 3 tohoto dokumentu), která bude vhodným
nástrojem pro měření přínosů ve vzdělávání, a současně metodu pilotně ověřit
v konkrétních organizacích – v zemích jednotlivých partnerů projektu.
Cíl projektu – pracovního balíčku č. 2 byl beze zbytku splněn:
a) byla vyvinuta inovativní metoda EMOLL k měření přínosů ve vzdělávání (viz tento
dokument – výstup č. 2 pracovního balíčku č. 2);
b) byl vytvořen soubor ukazatelů k měření (viz výstup č. 3 pracovního balíčku č. 2).
Inovativnost metody EMOLL je založena na měření nejen efektů konkrétních vzdělávacích
akcí, ale celého cyklu vzdělávacího procesu, respektujícího strategické záměry organizace
v komplexu faktorů více úhlů pohledu na rozvoj zaměstnanců v organizaci. Kromě
finančních ukazatelů respektuje metoda oblast klientského přístupu, interních procesů a
jejich organizaci a měření ukazatelů vzdělávání v komplexu aktivit celého vzdělávacího
procesu v rámci organizace (od analýzy vzdělávacích potřeb, přes realizaci vzdělávání,
hodnocení výsledků účastníků a přínosů vzdělávání pro účastníky i pro organizaci).
V průběhu pilotního ověřování bylo měření vzdělávacích procesů (zejména v organizacích
výrobního sektoru) zakomponováno do širšího kontextu základních strategických cílů a
oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů příslušných organizací.
Metoda EMOLL v procesu implementace při pilotním ověřování a zkušenosti partnerů
reflektované jejich zpětnou vazbou z implementace ve 12 organizacích (viz reporty D7 a D8
tohoto projektu) prokázaly, že koncepce metody EMOLL:


splnila záměr uvedený v úvodu části 3 této metodiky – tj. metodika je nástrojem
pro pokrok a rozvoj v oblasti lidských zdrojů (jejich řízení a rozvoje), současně
souvisejícím s rozšířeným vnímáním této oblasti z dalších (nejen finančních) úhlů
pohledu;
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potvrdila požadavek na přizpůsobení nástrojů metody EMOLL (strategická mapa,
měřítka včetně specifikace kritérií a jejich využitelnosti při měření) organizačním a
manažerským kontextům každé konkrétní organizace (deklarováno v úvodu a dále
v závěru bodu 2.3.4 této metodiky);



prokázala nezbytnost paralelního působení expertů metody EMOLL – osvěty
v oblasti:
- komplexního vnímání vzdělávacích procesů v kontextu ostatních systémů a
procesů řízení a rozvoje lidských zdrojů v organizaci, neopominutelných při
realizaci vizí a strategií každé organizace,
- účelu metody, jejímž cílem je udržitelnost či trvalé zlepšování činitelů
podílejících se na efektech vzdělávacích procesů, jejichž úspěšnost je
determinována komplexem dalších systémů a procesů v organizaci.

Přidanou hodnotou metody EMOLL jsou přínosy pro její aktéry zapojené do:
 pilotního ověřování (pracovníci útvaru HR, manažeři, specialisté, lektoři a další
zainteresované osoby v jednotlivých subjektech pilotního ověřování metody) – lepší
orientace a u některých osob i rozvoj kompetencí v oblasti vzdělávacích procesů,
současně s vyjádřením zájmu o další osobní rozvoj v této oblasti;
 realizace projektu (projektové týmy partnerů z jednotlivých zemí) – poznání
některých specifik a přístupů v oblasti vzdělávacích procesů v jednotlivých zemích,
jejich kulturách a vybraných organizacích podílejících se na pilotním ověřování
metody EMOLL.

Z hlediska dobré praxe a pro udržitelnost metody EMOLL v praxi jednotlivých zemí po
ukončení vzdělávacího programu, popř. v dalších navazujících nadnárodních aktivitách
doporučujeme pro její aplikaci:
a) Doporučení pro aplikaci metody EMOLL v jednotlivých zemích:
•

Akvizice

metody

v

potenciálních

organizacích

(optimálními

kandidáty

implementace metody EMOLL jsou organizace s institucionalizovanou a
formalizovanou vizí a strategii organizace, s navazující strategií v oblasti HRM a
HRD; aplikují strategické manažerské řízení včetně strategického řízení HR a
disponují kompetentními klíčovými osobami v oblasti řízení a vedení lidí).
•

Před implementací (zaváděním metody) – prověřit míru naplnění optima
předpokladů uvedených v odstavci „Akvizice metody“ (vstupní analýzou,
definováním východisek apod.); výše deficitů je relevantním ukazatelem pro
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koncepci scénáře implementace a designu metody EMOLL pro konkrétní
organizaci.
•

V průběhu zavádění metody - realizovat, monitorovat, průběžně vyhodnocovat,
vyvozovat opatření ke zlepšení; paralelně provozovat osvětu podle míry
potřebné zainteresovanosti a kompetentnosti jednotlivých aktérů v procesu
zavádění a případného rozvoje metody EMOLL v organizaci; průběžně
akcentovat účel metody, jejímž cílem je trvalé zlepšování faktorů podílejících
se na výsledcích rozvoje zaměstnanců v organizaci.

•

Po ukončení přímé podpory externích expertů v období zavádění metody EMOLL
v příslušné organizaci – realizace aplikace nástrojů a doprovodných opatření na
základě oboustranné dohody mezi „dodavatelem“ metody a organizací
implementující metodu EMOLL.

b)

Globální doporučení (pro případné další navazující nadnárodní projektové aktivity
v oblasti měření přínosů vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů)
•

Před akvizicí nadnárodních záměrů a pro vytvoření nadnárodních týmů (prověřit
úroveň dosavadních praktických zkušeností a reálné časové kapacity expertů v
konkrétní tematické oblasti jednotlivých potenciálních partnerů pro plánovanou
realizaci projektu).

•

Při projektování společných záměrů – reflektovat reálné potřeby různých forem
a nástrojů komunikace (vývoj nové metody ukázal potřebu vyšší četnosti
osobních setkání /navýšení min. o 1 mezinárodní meeting v úvodních měsících
realizace projektu ve fázi vytváření a vývoje metodiky, popř. o další meeting v
závěru realizace projektu pro osobní výměnu zkušeností s realizací metody a
jejími výsledky/).

•

V úvodních etapách případné realizace poznat a vyladit platformu vnímání
tématu a přístupy k němu v jednotlivých národních kulturách včetně vyjasnění
a specifikování jazykových konotací (sémantická a syntaktická diferenciace)
v dané odborné oblasti.
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