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Mobilizace lidského kapitálu v kontextu firemního 
vzdělávání 

 
Hana Bartoňková 

 
 Abstrakt: V tomto příspěvku jde o zasazení mobilizace lidských 
zdro-jů do kontextu firemního vzdělávání, přičemž se zaměřím předev-
ším na podmínky realizace firemního vzdělávání nezbytné pro imple-
mentaci intervence a nástrojů mobilizace lidských zdrojů. Zjednodušeně 
řečeno zde půjde o přístup a kontext firemního vzdělávání umožňující 
efektivní intervenci v podobě figurační (zkoumání a analýza, event. vy-
tváření rámce), organizační (návrhy) a transformační (cílené zásahy). 
Znamená to tedy, že tyto tři rozměry intervence mi zde dávají perspek-
tivu pohledu a kontext firemního vzdělávání a mobilizace lidských zdrojů 
v něm mi dodávají konceptuální výbavu a téma. 
 
 Abstract: The point in this report is the integration of human sour-
ces of mobilization in context of company education, whereas I focus es-
pecially on conditions of realization of company education necessary for 
implementation of intervention and tools of mobilization of human sour-
ces. More plainly it is discussed about access and context of company 
education that enables effective intervention in a form of investigation 
and analyse – eventually frame creation, organizing (suggestions) and 
transformation (directed hits). It means that these three dimensions of 
intervention give me here perspective of a view, and context of company 
education and mobilization of human sources in it give me conceptual 
equipment and theme. 
 
 Klíčová slova: mobilizace lidských zdrojů, firemní vzdělávání, inter-
vence figurační, organizační a transformační, kompetence 
 
 Andragogika je v jednom ze svých vymezení1 chápána jako apli-
kovaná věda o mobilizaci lidského kapitálu v prostředí sociální 
změny. Šimek2 toto pojetí vymezuje jako nejobecnější. V prostředí 
permanentních změn, jaké je typické právě pro společnost na roz-
hraní industrialismu a postindustrialismu, představuje lidský ka-
pitál  (lidský potenciál) nejvýznamnější, ale také nejcitlivější a ne-
jzranitelnější determinantu existence a vývoje společnosti. Je proto 

                                                 
1  Další vymezení a pojetí andragogiky je možné nalézt např. v: Bartoňková, H.:          
 Foucaultovo andragogické kyvadlo. 1. vyd. Praha 2004. 
2  Srov.: Šimek, D.: Andragogika na pokraji vědy. S-Obzor 4 (7), 1995, č. 2 – 3,       
     s. 97 – 99. 
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nutno mu věnovat příslušnou péči. „Teoretickou“ a řekněme že do 
jisté míry i technologickou bázi pro poznání vztahů mezi lidským 
kapitálem a měnícím se kulturním, sociálním i ekonomickým 
prostředím poskytuje právě andragogika (opírá se v tomto pojetí 
ponejvíc o sociologii a ekonomiku a je zaměřená spíše na makroso-
ciální souvislosti). Andragogika je tak v této podobě vědou o so-
ciální intervenci při identifikování a ovlivňování úrovně 
lidského kapitálu. Pojem sociální intervence označuje v této so-
uvislosti situaci záměrného zasahování jednotlivců i sociálních in-
stitucí nástroji vzdělávací, sociální či personální politiky do sys-
tému lidského potenciálu. Sociální intervence může nabývat tří 
rozměrů:3 figurační, organizační a transformační, od čehož se od-
víjí volba strategie při sociální intervenci a typ vynaloženého úsilí. 
Tyto tři rozměry sociální intervence představují východisko tohoto 
příspěvku. 
 Figurační intervencí je myšleno interpretační a expresivní 
úsilí vynakládané jednajícími na tvorbu spojení neurčitého sociál-
ního dění s poměrně určitým společně sdíleným hrovým rámcem, 
na vynalézání, či objevování tohoto rámce, na jeho dotváření in-
vencí a metodou pokus-omyl i na jeho udržování v časoprostorové 
platnosti. Figurace je zde chápána jako vstupní klíčová operace 
spojená s posuzováním, pochybováním, kritikou, zkoumáním atd. 
Jde tedy vlastně o zkoumání, či analýzu běhu dění a objevo-
vání či dotváření základního rámce pro toto dění.  
 Strategické uvažování a na ně většinou vázané rozhodování pro-
pojuje figurační intervenci těsně s organizační intervencí. Ta může 
být přeneseně chápána jako propojení dvou praktik – režírování a 
producentství.4 Organizační intervence slouží ke koordinaci 
postupu více strategicky jednajících osob a upravuje na principu 
psané či nepsané dohody konkrétní podobu jejich vzájemnosti. Ji-
nými slovy jde o to, navrhnout běh dění.  
 Organizování je pak nástrojem třetího rozměru intervence – 
tedy transformace, která představuje již cílené zásahy do so-

                                                 
3  Srov.: Kabele, J.: Přerody – principy sociálního konstruování. 1. vyd. Praha 
1998, s. 206. Pominu zde samozřejmě ne nedůležitou, ale pro potřeby tohoto 
příspěvku příliš rozsáhlou diskusi o rozdílných rozměrech a charakteru sociální 
intervence z pohledu různých paradigmat a teorií. Kabele pracuje na principu 
konstruktivistického paradigmatu, čehož se v rámci pojetí sociální intervence 
budu držet, navzdory tomu, že by si tato oblast zasloužila zvláštní diskuzi. 

4  Srov.: Kabele, J.: Přerody – principy sociálního konstruování. 1. vyd. Praha 
 1998, s. 64. 
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ciálního dění. Samozřejmě platí, že všechny tři rozlišované roz-
měry intervence – figurace, organizování a transformace – se dají 
od sebe čistě oddělovat jen v abstrakci, přičemž těsná vazba je zej-
ména mezi figurací a organizováním.5  
 V tomto příspěvku půjde o zasazení mobilizace lidských zdrojů 
do kontextu firemního vzdělávání, přičemž se zaměřím především 
na podmínky realizace firemního vzdělávání nezbytné pro imple-
mentaci výše uvedených způsobů intervence – tedy zjednodušeně 
řečeno zde půjde o přístup a kontext firemního vzdělávání umož-
ňující efektivní intervenci v podobě figurační (zkoumání a analýza, 
event. vytváření rámce), organizační (návrhy) a transformační (cí-
lené zásahy). Znamená to tedy, že tyto tři rozměry intervence mi 
zde dávají perspektivu pohledu a kontext firemního vzdělávání a 
mobilizace lidských zdrojů v něm mi dodávají konceptuální výbavu 
a téma. 
 Firemní, nebo-li také podnikové vzdělávání je vzdělávací 
proces organizovaný podnikem/firmou. Zahrnuje jak vzdělávání 
v podniku (interní, vnitropodnikové vzdělávání, organizované pod-
nikem ve vlastním vzdělávacím zařízení nebo na pracovišti), tak i 
vzdělávání mimo podnik (externí vzdělávání, vzdělávání na objed-
návku ve specializovaném vzdělávacím zařízení nebo škole).6  
 Jedná se o systematický proces změny pracovního chování, 
úrovně znalostí a dovedností včetně motivace zaměstnanců organi-
zace, kterým se snižuje rozdíl mezi  kvalifikací  subjektivní  (tj. 
soubor schopností, dovedností, návyků, zkušeností, postojů, klíčo-
vých kvalifikací získaný během života s potenciální možností vyu-
žití pro výkon určité činnosti) a kvalifikací objektivní (tj. kvali-
fikovanost práce, tzn. požadavky na kvalifikaci pracovníka, vyplý-
vající z náročnosti, charakteru, tempa a odbornosti práce). 
 Mezi hlavní úkoly firemního vzdělávání patří zajišťování pod-
élné a příčné flexibility.7 Podélná, nebo-li také longitudinální 
flexibilita znamená přizpůsobování pracovních schopností za-
městnanců měnícím se požadavkům pracovního místa - flexibilita 
v rámci pracovního místa. Tato část je hlavním úkolem firemního 
vzdělávání. Příčná, nebo-li také transverzální flexibilita zna-

                                                 
5 Srov.: Kabele, J.: Přerody – principy sociálního konstruování. 1. vyd. Praha 1998, 
s. 64. 

6 Srov.: Palán, Z.: Výkladový slovník vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha 1997,          
s. 86.  

7  Srov.: Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 1995, s. 206. 
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mená zvyšování použitelnosti zaměstnanců tak, aby zvládali zna-
losti a dovednosti potřebné k vykonávání dalších, jiných pracov-
ních míst. Dochází tak k rozšiřování pracovních schopností. 
 Existují dvě základní východiska pro existenci firemního vzdělá-
vání. Jednak je to podniková politika, strategie řízení lidských 
zdrojů a strategie vzdělávání pracovníků a druhým východiskem je 
vytvoření organizačních a institucionálních předpokladů vzdělá-
vání. 
 Plamínek a Fišer8 hovoří v této souvislosti o tzv. strategickém 
rámci, který v sobě zahrnuje systém firemních myšlenek a z něhož 
vyplývají dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle, definice pro-
duktů, procesů, zdrojů, systém monitoringu a zpětných a dopřed-
ných vazeb a v neposlední řadě i definice úloh a kompetencí jed-
notlivých lidí a myšlenky týkající se rozvoje lidských zdrojů. 
V souvislosti s tím hovoří o tzv. strategickém kontinuu, které 
považují za základ pro přípravu firmy na zavedení metodiky řízení 
podle kompetencí (ke které se dostaneme v rámci tzv. transfor-
mační úrovni intervence). Strategické kontinuum  v podstatě říká, 
že v reálném čase by měly být ve firmě formulovány minimálně dvě 
strategie: jedna, definující konkurenční výhodu, ze které firma těží 
v současnosti, a druhá, na jejíž využití se firma intenzivně připra-
vuje. Strategické kontinuum pak ukazuje, jak firma řídí své konku-
renční výhody v čase a jak si řízeně vytváří trvalý náskok před kon-
kurencí.9 Strategické kontinuum tak představuje základní 
předpoklad, resp. rámec pro tzv. figurační úroveň inter-
vence. Představuje v podstatě základní hrový rámec, kte-
rý je v rámci figurační úrovně intervence objevován, zko-
umán, analyzován a event. dotvářen. 
 Strategie vzdělávání se týká dlouhodobého pohledu na potřebu 
organizace v oblasti dovedností, znalostí a schopností jejích pra-
covníků.10 Výcvikové programy by měly vyplynout ze závěru 
strategického plánování a analýzy vnějšího prostředí.11  
Výcvik a rozvoj nejsou izolovanými činnostmi, nezávislými na or-
ganizaci a jejích postupech, hodnotách atd. Firemní vzdělávání so-
uvisí s vyhle-dáváním pracovníků, s příjímáním a rozmisťováním 

                                                 
8  Srov.: Plamínek, J.; Fišer, R.: Řízení podle kompetencí, 1. vyd. Praha 2005, s. 76. 
9  Srov.: Plamínek, J.; Fišer, R.: Řízení podle kompetencí, 1. vyd. Praha 2005, s. 84. 
10 Srov.: Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 2002, s. 493. 
11 Srov.: Belcourt, M.; Wright, P. C.: Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního 
výkonu. 1. vyd. 1998, s. 18. 
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pracovníků, s procesem orientace a adaptace, s plánováním osob-
ního rozvoje, hodnocením pracovního výkonu, odměňováním, ří-
zením kariéry a dalšími personálními činnostmi, pro které buď po-
skytuje pod-mínky a zdroje, nebo z nich čerpá informace a nebo 
oboje současně. Výcvik a rozvoj musí být pevně integrovány do or-
ganizačního kontextu, který je soustředěn v kontextu firemního 
vzdělávání především na zvyšování výkonnosti.  
Vzdělávání a rozvoj by měly být integrální součástí procesu řízení. 
 To se děje v ideálním případě jako součást procesu řízení pra-
covního výkonu (též performance management).12 Řízení pra-
covního výkonu vyžaduje, aby manažeři pravidelně u svých pod-
řízených týmů a jedinců zkoumali výkon z hlediska dohodnutých 
cílů a aby také zkoumali faktory ovlivňující výkon a odhalovali po-
třeby rozvoje a vzdělávání.13 
 Řízení pracovního výkonu je nepřetržitý a flexibilní proces, kte-
rý se týká vedoucích a jimi řízených pracovníků, kteří jednají jako 
partneři v rámci stanovení toho, jak nejlépe mohou společnou 
prací dosáhnout žádoucích výsledků. Je to proces vyjadřující ma-
nažerské postupy udávání směru, sledování a měření výkonu a 
tomu odpovídající kroky. Zaměřuje se spíše na plánování a zlep-
šování budoucího výkonu, než na retrospektivní hodnocení výkonu 
či pracovníků. Tvoří základnu pro vzdělávání pracovníků, nebo 
možných budoucích manažerů v klíčových oblastech jejich odpo-
vědnosti. Řízení pracovního výkonu vyúsťuje do plánů osobního 
rozvoje a do dohod nebo smluv o vzdělávání.14 Jinými slovy je to 
tedy přístup založený na principu řízení lidí na základě ústní do-
hody nebo častěji písemné smlouvy mezi manažerem (bezpros-
tředním nadřízeným) a pracovníkem o budoucím pracovním vý-
konu a osvojování si schopností potřebných k tomuto pracovnímu 
výkonu. Týká se zejména individuálního výkonu a rozvoje, ale mů-
že se uplatnit i v případě týmů či útvarů. Stěžejními cíli řízení pra-
covního výkonu jsou soustavné zlepšování výkonu organizace ve 
všech oblastech činnosti a soustavný rozvoj pracovníků, jejich 
schopností, dovedností i jejich uspokojení z práce.15 
 Model řízení pracovního výkonu je založen na předpokladu, že 
výkon celé organizace je řízen strategickými či klíčovými cíli celé 

                                                 
12 Srov.: Koubek, J.: Řízení pracovního výkonu. 1. vyd. Praha 2004, s. 17. 
13 Srov.: Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 2002, s. 493. 
14 Srov.: Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 2002, s. 433. 
15 Srov.: www.personalista.com – 9. 10. 2005 
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organizace (viz figurační úroveň intervence a tzv. strate-
gický rámec a strategické kontinuum), které jsou rozpraco-
vány do klíčových cílů jednotlivých vnitřních útvarů a týmů i jed-
notlivých pracovníků. K jejich zabezpečení se zpracovávají dílčí 
smlouvy o pracovním výkonu. Tato smlouva či dohoda o pra-cov-
ním výkonu obsahuje nejen dohodnuté cíle a úkoly pracovníka, ale 
i potřebné znalosti, dovednosti. Do modelu je včleněn poža-davek 
zpětné vazby s možností průběžných nebo pravidelných kontrol 
kromě formálního hodnocení prováděného zpravidla jednou za 
rok. Základními metodami řízení pracovního výkonu jsou koučo-
vání, mentoring, zpětná vazba (360, 180, 540 st.) a counselling.16 
 Řízení pracovního výkonu se týká vzájemně souvisejících pro-
cesů práce, řízení, rozvoje a odměňování. Mělo by se stát integrují-
cím faktorem zabezpečujícím, aby tyto procesy byla navzájem sla-
děny. V rámci tohoto pojetí je proces řízení pracovního 
výkonu součástí, resp. základním předpokladem jednak 
z části pro figurační úroveň intervence (dle Armstronga17 
jde mimo jiné o sdílení, společné pochopení základní představy o 
tom, jak vypadá vysoká úroveň výkonnosti), ale především je 
proces řízení pracovního výkonu součástí, resp. před-
pokladem organizační úrovně intervence (klíčovým pojmem 
je mimo jiné dohodnutý rámec plánovaných cílů, norem a požado-
vaných schopností a klíčovou činností je dohoda nebo smlouva o 
pracovním výkonu a plán výkonu a rozvoje). Ukazuje se zde tedy 
propojenost figurační intervence s organizační intervencí daná 
propojením strategického uvažování (viz strategický rámec a stra-
tegické kontinuum) a na něho vázaného rozhodování a koordinaci 
postupu na principu psané či nepsané dohody. Jde zde tedy 
v duchu toho, jak jsem si organizační intervenci vymezili v úvodu, 
o navržení běhu dění.18  
 Organizování je pak spolu s figurací nástrojem třetího rozměru 
intervence – tedy transformace, která představuje již cílené zá-
sahy do dění. Tyto cílené zásahy se nám v kontextu firemního 
vzdělávání objevují v podobě metodiky řízení podle kompe-
tencí.19 I když – jak si posléze ukážeme – i v rámci uplatnění me-

                                                 
16 Srov.: Koubek, J.: Řízení pracovního výkonu. 1. vyd. Praha 2004, s. 114. 
17 Srov.: Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 2002, s. 433 an. 
18 Srov.: Kabele, J.: Přerody – principy sociálního konstruování. 1. vyd. Praha 1998, 
s. 206. 

19 Srov.: Plamínek, J.; Fišer, R.: Řízení podle kompetencí, 1. vyd. Praha 2005. 
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todiky řízení podle kompetencí se ještě nachází prostor i pro or-
ganizační úroveň intervence. 
 Řízení podle kompetencí je metodika, která řeší firemní prob-
lémy na úrovni kompetencí konkrétních lidí, jež pro firmu pra-
cují.20 Tato metodika pomáhá tyto konkrétní lidi najít a zajistit, aby 
potřebné kompetence efektivně získali, přičemž umožňuje vidět 
vzájemné souvislosti jednotlivých personálních činností a jejich 
provázanosti s firemním vzděláváním (viz organizační úroveň 
intervence). Velice zjednodušeně lze říci, že těžištěm této meto-
diky je přístup k vedení a řízení firmy, který je založen na harmonii 
mezi světem lidských zdrojů (ten definuje možnosti firmy) a 
světem lidské práce (ten vychází z požadavků na výkony). Vitalita 
firmy je pak množinou kompetencí  jejich lidí.21   
 Jedním ze stěžejních konceptů zde je tzv. kompetenční pra-
vidlo.22 Podle něho lze všechny problémy firmy převést na kon-
krétní chybějící nebo nedostatečné kompetence konkrétních lidí. 
Tyto kompetence je třeba nalézt a postarat se o to, aby se do sys-
tému dostaly. A protože se kompetence nemůže dostat do firmy 
jinak, než prostřednictvím konkrétního lidského nositele, řešení 
problému se nám překlápí na působení na tohoto člověka, jinými 
slovy jde o cílený zásah - transformaci. Výsledkem je práce na 
rozvoji konkrétní kompetence člověka, který úlohu vykonává, nebo 
manažera, který úlohu definuje nebo je odpovědný za zdroje, jež 
úloha vyžaduje.23 
 Kompetence lidí jsou zde vnímány jako souhrn dosahovaného 
výkonu (tedy lidské práce) a přinášeného potenciálu (tedy lidských 
zdrojů). Chybí-li jedno, chybí i kompetence jako celek. Pojem kom-
petence je vztahován bez výjimky jen ke konkrétním úlohám, které 
mají lidé vykonat. Důrazem na kompetence odstraňujeme příčiny 
problémů, nikoliv jen jejich viditelné projevy.24 Proces řízení podle 

                                                 
20 Srov.: Plamínek, J.; Fišer, R.: Řízení podle kompetencí, 1. vyd. Praha 2005,         
s. 11 an. 

21 Srov.: Plamínek, J.; Fišer, R.: Řízení podle kompetencí, 1. vyd. Praha 2005, s. 26. 
Na tomto místě není prostor pro podrobnější rozpracování a představení 
metodiky podle kompetencí, případné zájemce o tuto problematiku odkazuji na 
knížku Plamínek, J.; Fišer, R.: Řízení podle kompetencí, 1. vyd. Praha 2005. 

22 Srov.: Plamínek, J.; Fišer, R.: Řízení podle kompetencí, 1. vyd. Praha 2005,            
 s. 68. 
23 Srov.: Plamínek, J.; Fišer, R.: Řízení podle kompetencí, 1. vyd. Praha 2005,  
 s.  68. 

24 Srov.: Plamínek, J.; Fišer, R.: Řízení podle kompetencí, 1. vyd. Praha 2005, s. 17. 
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kompetencí vychází z přesvědčení, že na úrovni celé firmy se ve 
vzájemně propletené dualitě setkávají především požadované 
výsledky s možnostmi, které firmy k dosahování těchto vý-
sledků mají. Vzájemný vztah těchto dvou složek má rozhodující vliv 
na vitalitu firmy.25 Kompetence jsou v rámci tohoto pojetí dua-
litou potenciálu (lidských zdrojů), který je součástí světa mož-
ností, a výkonu (lidské práce), který je reakcí na svět požadavků. 
Pokud chybí jedna nebo obě složky této duality, chybí i kompe-
tence.26 
 Na tomto místě je třeba udělat drobný terminologický exkurz – 
nikoliv však od tématu. Určitý zmatek totiž vyvolává to, že v sou-
vislosti s pojmem kompetence se v angličtině používají dva ter-
míny:27 competence (mn. č. competences) a competency 
(mn. č. competencies).  V obou případech jde v běžném jazyce 
jen o jiný tvar slova stejného významu znamenajícího původně – 
stejně jako v češtině – pravomoc či oprávnění, v přeneseném výz-
namu pak schopnost, způsobilost, kvalifikaci, zručnost, obratnost. 
Problém je v tom, že různí autoři dávají tomuto přenesenému výz-
namu různý význam a použitím jednoho z uvedených tvarů se snaží 
přikládaný význam specifikovat. Přitom však (jak upozorňuje např. 
Koubek v překladu Armstrongovy knihy Řízení lidských zdrojů28) 
jedni používají tvar competence pro kvalifikaci a tvar compe-
tency pro schopnost či schopnost chování, jiní zase naopak.  
V rámci tohoto exkurzu upozorním právě na velice věcné Ar-
mstrongovo rozlišení těchto dvou termínů, které považuji pro daný 
kontext za účelné. Výraz „kompetence“ v češtině je v našich pod-
mínkách jednak spojován s pravomocí a jednak neumožňuje rozli-
šit významy, které jsou v anglické personalistické mluvě připiso-
vány oběma tvarům tohoto slova.29 
 Termím „competency“ zahrnuje osobní kvality, motivy, zkuše-
nost a charakteristiky chování podle různých klasifikací. Je to 
schopnost člověka chovat se způsobem odpovídající požadavkům 
práce (pracovního místa) v parametrech daných prostředím orga-

                                                 
25 Srov.: Plamínek, J.; Fišer, R.: Řízení podle kompetencí, 1. vyd. Praha 2005, s. 25. 
26 Srov.: Plamínek, J.; Fišer, R.: Řízení podle kompetencí, 1. vyd. Praha 2005,          
s. 177. 

27 Srov.: Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 2002, s. 279. 
28 Srov.: Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 2002, s. 279. 
29 Srov.: Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 2002, s. 279. 
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nizace, a tak přinášet žádoucí výsledky.30 Competency tak předsta-
vuje pojem týkající se nějaké osoby, vztahující se k rysům cho-
vání podmiňujícího přiměřený výkon.  
  „Competence“ je pojem, který byl vytvořený ve Velké Británii 
jako základní část procesu vytváření standardů pro Státní skotský 
systém odborné kvalifikace. Competence  představuje pojem vzta-
hující se k oblasti práce, pracovního místa,  pro kterou je daná 
osoba způsobilá, kterou je oprávněna vykonávat. Jde tedy o kvali-
fikaci, odbornou způsobilost.  
 Na podobnou terminologickou a významovou nejasnost upozor-
ňují i Kubeš, Spillerová a Kurnický31, kteří hovoří o rzných výz-
namech termínu kompetence. Prvním je kompetence jako pravo-
moc, oprávnění, rozsah působnosti. V tomto pojetí je možné kom-
petence odejmout, mohou vznikat kompetenční spory atd. Druhý 
význam slova kompetence zdůrazňuje schopnost vykonávat něja-
kou činnost, umět ji vykonávat, být v příslušné oblasti kvalifiko-
vaný. První význam se týká toho, co je člověku dané zvenku, na 
základě konsenzu druhých (i když by k tomu měl být uzpůsobený i 
ve smyslu schopností a kvalifikace), druhý význam se týká vnitřní 
kvality člověka, která je výsledkem jeho rozvoje v daném okamžiku. 
V tomto příspěvku je kompetence chápána v tomto druhém výz-
namu a současně jako souhrn výše uvedené „competence“ (tedy 
kvalifikace) a s ní spojené „competency“ (tedy schopnosti). 
 Vraťme se však zpátky k předpokladům, resp. součástem inter-
vence v rámci firemního vzdělávání. Strategický přístup a strate-
gické kontinuum pro nás představuje tzv. figurační úroveň inter-
vence (jde zde o objevování, dotváření, event. zkoumání rámce). 
Řízení pracovního výkonu probíhající v rámci strategického konti-
nua pro nás představuje z části figurační úroveň intervence (při 
dotváření rámce, vysvětlování a v rámci společného pochopení to-
hoto rámce) a z části organizační rámec intervence (jako návrh 
běhu dění při sestavení dohody nebo smlouvy o pracovním výkonu 
a plánování výkonu a rozvoje). Metodika řízení podle kompetencí 
uplatňovaná v rámci procesu řízení pracovního výkonu představuje 
z části organizační úroveň intervence (nalezení chybějících kom-
petencí a propojení souvislostí vzdělávání a ostatních personálních 
činností, vč. tzv. kompetenčního pravidla) a z části úroveň trans-

                                                 
30  Srov.: Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 2002, s. 280. 
31 Srov.: Kubeš, M..; Spillerová, D.; Kurnický, R.: Manažerské kompetence: 
způsobilosti výjimečných manažerů. 1. vyd. Praha 2004, s. 14. 
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formační (cílený zásah – práce na rozvoji konkrétní kompetence 
člověka). 
 A právě práce na rozvoji konkrétní kompetence člověka ve firmě 
se děje (v ideálním případě) pomocí uplatnění tzv. kompetenčního 
přístupu. Kompetenční přístup se koncentruje na chování pracov-
níků, na to, co opravdu dělají (viz transformační úroveň inter-
vence), nikoliv na popis toho, co by měli dělat, nebo co říkají, že 
dělají. Kompetenční přístup je behaviorálně ukotvený32. Kompe-
tenční přístup vyzdvihuje z chování to podstatné, což vede i v těch 
nejnáročnějších situacích, ve kterých se manažeři ocitají, k úspěchu 
– řídí se Paretovým pravidlem 80/20 a je současně bezprostředně 
propojený s efektivností nejen jedince, ale i celého útvaru či fir-
my.33 
 Kompetenční přístup a kompetence tak představují dobrý zá-
klad pro vytvoření integrovaného systému řízení, resp. mobili-
zace lidských zdrojů v kontextu firemního vzdělávání. Stá-
vají se v rámci mobilizace lidských zdrojů v kontextu firemního 
vzdělávání spojujícím prvkem všech aktivit. Kompetenčního přís-
tupu se využívá v procesu náboru a výběru pracovníků, rozvoje 
pracovníků (zde především ve fázi identifikace vzdělávacích po-
třeb), hodnocení pracovního výkonu, kariérového růstu a pláno-
vání postupu.  
 Alfou a omegou uplatňování kompetenčního přístupu je iden-
tifikace kompetence a tvorba kompetenčního modelu. V této 
fázi jde právě o sine qua non efektivní identifikace vzděláva-
cích potřeb ve firmě. Existuje několik přístupů k tvorbě a aplikaci 
kompetenčních modelů a několik fází tvorby kompetenčního mo-
delu. Na tomto místě však není prostor pro bližší pojednání o této 
problematice.  
 Kompetenční přístup k firemnímu vzdělávání představuje trans-
formační úroveň intervence, jak ale vyplývá z výše uvedeného, jeho 
nezbytnou podmínkou, resp. nástrojem k vytvoření kompetenčního 
modelu, je předchozí existence a znalost strategického rámce, 

                                                 
32 Srov.: Kliment, P.: Definice andragogiky s ohledem na stimuly, s nimiž se 
manipuluje. In: Andragogika (sborník z teoretického semináře k pojetí 
andragogiky). Ed: Jochmann, V. Olomouc 1993, s. 80 – 81. Autor se zde 
zaměřuje na koncipování definice andragogiky pomocí behaviorálního vzorce 
chování, tedy stimul, organismus a reakce, který chápe jako reciproční. 

33 Srov.: Kubeš, M..; Spillerová, D.; Kurnický, R.: Manažerské kompetence: 
způsobilosti výjimečných manažerů. 1. vyd. Praha 2004, s. 19. 
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strategického kontinua, uplatnění procesu řízení pracovního vý-
konu a metodiky řízení podle kompetencí. Tedy podmínkou pro 
transformační úroveň intervence je úroveň figurační a organizační. 
Tuto skutečnost je možné zjednodušeně formulovat ve schématu 
zařazeném na závěr tohoto příspěvku, které současně představuje i 
shrnutí, resp. výstupy a kontext tohoto příspěvku. 
 Přijmeme-li tezi zmiňovanou v úvodu – tedy, že figurační a 
organizační úroveň intervence je nástrojem pro transformační úro-
veň intervence - pak z tohoto schématu vyplývá, že při jakékoliv 
mobilizaci lidského kapitálu v kontextu firemního vzdělávání je 
třeba začít od strategického přístupu, od tvorby strategie řízení lid-
ských zdrojů, strategie rozvoje a vzdělávání pracovníků, vč. vytvo-
ření organizačních a institucionálních předpokladů vzdělávání (tj. 
figurační úroveň intervence). V rámci toho je třeba uvažovat a 
postupovat v souladu s procesem řízení pracovního výkonu (tj. fi-
gurační a organizační úroveň intervence), v jeho rámci 
uplatňovat metodiku řízení podle kompetencí (tj. organizační a 
transformační úroveň intervence) a následně dělat tzv. „cí-
lené zásahy do běhu dění“, tedy uplatňovat kompetenční přístup 
k firemnímu vzdělávání a pracovat s kompetenčními modely (tj. 
transformační úroveň intervence). Fáze tvorby kompeten-
čního modelu nám potvrzují to, že jednotlivé úrovně intervence 
jsou v praxi jen těžko striktně oddělitelné, protože právě fázemi 
tvorby kompetenčního modelu se prolíná jak figurační, tak organi-
zační, tak i transformační rozměr intervence a činí tak z celého 
procesu mobilizace lidského kapitálu, resp. intervence při identifi-
kování a ovlivňování lidského kapitálu nikdy nekončící cyklus, 
který představuje (nejen) v kontextu firemního vzdělávání sine qua 
non úspěšného fungování firmy. 
 První z prostorů pro intervenci v oblasti firemního vzdělávání se 
tedy otevírá právě v rámci jejích strategických cílů, koncepcí a 
v rámci vytváření strategií rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, vč. 
vytvoření či udržení tzv. strategického kontinua a uplatnění meto-
diky řízení podle kompetencí v rámci procesu řízení pracovního 
výkonu. To je dle mého soudu podstatná informace zvláště proto, 
že tato oblast ještě neznamená přímou finanční investici do vzdělá-
vání zaměstnanců, ale současně výrazně zefektivní jakékoliv další 
investice (nejen ty finanční) do vzdělávání zaměstnanců. Podstatné 
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je to také, uvědomíme-li si, že průměrné náklady na školení za-
městnanců činí v České republice jen cca 1500 Kč na osobu ročně.34 

 
Obr. č. 1: Úrovně intervence mobilizace lidského kapitálu 

v kontextu firemního vzdělávání 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Částka je počítána v poměru k celoročním nákladům práce a samozřejmě se liší  
dle odvětví a typu firmy. Jde tedy o číslo průměru, které nemá určující vypovídací 
hodnotu, ale do jisté míry charakterizuje finanční situaci v oblasti firemního 
vzdělávání v ČR. Jen pro porovnání – např. ve Velké Británii činí tato částka 
v průměru a v přepočtu 15.480 Kč na osobu a rok. K tomu není třeba asi nic 
dodávat. Zdroj: www.czso.cz – 2. 11. 2005, www.cipd.co.uk – 2. 11. 2005. 
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Legenda ke schématu: 

* Jde zde o objevování, dotváření, event. zkoumání rámce, o ana-
lýzu běhu dění a dotváření základního rámce pro toto dění pros-
třednictvím strategického přístupu k firemnímu vzdělávání. 
** Řízení pracovního výkonu probíhající v rámci strategického kon-
tinua představuje z části figurační úroveň intervence (při dotváření 
rámce, vysvětlování a v rámci společného pochopení tohoto rámce) 
a z části organizační rámec intervence (jako návrh běhu dění při 
sestavení dohody nebo smlouvy o pracovním výkonu a plánování 
výkonu a rozvoje).  
*** Metodika řízení podle kompetencí uplatňovaná v rámci pro-
cesu řízení pracovního výkonu představuje z části organizační úro-
veň intervence (nalezení chybějících kompetencí a propojení sou-
vislostí vzdělávání a ostatních personálních činností, vč. tzv. kom-
petenčního pravidla) a z části úroveň transformační (cílený zásah – 
práce na rozvoji konkrétní kompetence člověka).  
**** Kompetenční přístup se koncentruje na chování pracovníků, 
na to, co opravdu dělají (tedy transformační úroveň intervence), 
nikoliv na popis toho, co by měli dělat, nebo co říkají, že dělají. Jde 
o cílený zásah do dění. 
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