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Požadavky na společnost-založené dále z pohledu odborů 
 

1. Další vzdělávání a situace ve společnosti   (označte) 
 ano ne 

Jsou stávající kvalifikace zaměstnanců kontrolovánay?    X  

Jsou dokumentovány? X  

Jsou nové / budoucí  kvalifikace zdokumentovány systematicky? X  

Jsou dalších vzdělávacích činností prováděných ve společnosti? X  

Pokud ano - Kolik zaměstnanců se podílí (cca.)  podíl 
v% 

37,5 

Jsou odbory / společnost a zástupci zájmových skupin zapojeni do dalšího 
vzdělávání? 

X  

Jaký druh dalšího vzdělávání je nabízen?   

Společností-založené modely  X  

Složené modely na mezipodnikové úrovni   X 

Sektorové modely X  

Úřední či veřejná opatření X  

Opatření soukromé vzdělávací instituce X  

Jaký druh dalšího vzdělávání se používá nejčastěji v praxi? 
 

Kvalifikační  struktura zaměstnanců v odvětví  kvalifik
ovanýc

h 

ne-
kvalifik
ovanýc

h 

Dřevozpracující průmysl (podíl v%)  81,68 12,87 

Nábytkářského průmyslu (podíl v%) 84,64 11,74 

Které nové kvalifikace jsou zapotřebí?  
 

V nábytkářském průmyslu: čalouník, truhlář, obsluha strojů 

V oblasti dřevozpracujícího průmyslu: dřevař 
 

Jak byste posoudili motivaci k dalšímu vzdělávání mezi zaměstnanci?  

Velmi vysoké   

 



Vysoký   

Průměr X  

Nízký   

Č. interesse   

Jaké jsou základní silné a slabé stránky současné situace?  

Silné stránky:  
Základním důvodem účasti na dalším vzdělávání je jeho souvislost s potřebami spojenými se 
zaměstnáním. Studijní motivace vycházející z potřeb zaměstnání či rozvoje pracovní kariéry 
převažovažuje ve všech skupinách zaměstnanců. 
Slabé stránky:  
V zásadě je možné překážky ve vzdělávání rozdělit do tří skupin. Prvá souvisí s osobními 
popř. rodinnými důvody, druhá se vztahem k práci či zaměstnání a třetí zahrnuje potíže 
ekonomického charakteru (finanční nedostupnost či vzdálenost akcí vzdělávání). 

 

2. Společnosti a dálší vzdělávání Managementu?  (označte) 

 ano ne 

Je systematický rozvoj osobnosti, existují ve společnostech? X  

Je další vzdělávání ve společnostech včetně rozvojových programů? X  

Do  lidských zdrojů manažer, existují další otázky na školení? X  

Je  systematický plán a organizaci dalšího vzdělávání v rámci společnosti?  X  

Existují nějaké společnosti, které jsou odpovědné za další vzdělávání?  X 

Jsou společnosti-založené / obchodních zástupců Unie je zájem se zapojit? 

V plánování  X  

V organizaci X  

Při realizaci X  

Při hodnocení   

Zcela   

Částečně    

Málo   

Vůbec ne   

 
Společnost rámcových podmínek a odborových požadavků  (označte) 

 ano ne 

Jak je další vzdělávání pro zaměstnance regulované? 

Kolektivní smlouvy, předpisů    



Právní předpisy   

Společnost na základě dohod-  
 

X  

Která forma regulace je nejdůležitější? 

V největším rozsahu poskytují vzdělávání zaměstnavatelé, v menší míře  - v porovnání se 
zeměmi  EU – však nesou jeho náklady. 

Jaká regulovaná účast se předpokladá pro zaměstnance?  
 

Zaměstnavatelé budou regulovat účast na vzdělávání zaměstnanců. 

Pokud jde o pracovní dobu a dovolenou? 

Vzdělávání probíhá v placené či převážně v placené pracovní době. 

Pokud jde o platby? 

 V souladu s vyšší časovou náročností formálního vzdělávání v  porovnání  
s  neformálním byly studujícími hrazeny vyšší finanční částky. 

Náklady hrazené studujícími v rámci neformálního vzdělávání byly mnohem (sedminásobně) 
nižší. 

Kde je zlepšení z hlediska odborů?  
 

Účast na dalším vzdělávání roste přímo úměrně se stupněm dosaženého vzdělání, od 
formálního vzdělávání přes neformální až k informálnímu se síla tohoto vztahu snižuje. 
V uvedeném směru se zvyšuje absolutní počet účastníků a snižují se rozdíly v zapojení 
různých skupin účastníků do dalšího vzdělávání.    

Jaké jsou současné požadavky odborů týkající se dalšího vzdělávání? 

Hlavní důvod účasti na dalším vzdělávání vychází z pracovních potřeb, přičemž ti, kteří se 
relativně méně vzdělávají, mají uvedenou pracovní motivaci intenzivnější. Jinými slovy, vyšší 
míra účasti je ve větším rozsahu spojena s osobními zájmy a zálibami. 
Na firemní úrovni? 
 
Účast v dalším vzdělávání je v ČR mírně nad průměrem zemí EU (za které jsou známy 
výsledky AES), problematickým se však v našich podmínkách jeví větší rozdíl mezi účastí 
mužů a žen (v neprospěch žen) a dále nižší účast dospělých ve formálním vzdělávání a nižší 
účast osob se základním vzděláním na dalším vzdělávání. 

Obecně lze říci, že je obsah neformálního vzdělávání odrazem určité korekce vývoje potřeb 
získávání znalostí v období po vstupu na pracovní trh. V tomto smyslu má – v porovnání 
s formálním vzděláváním - na jedné straně blíže k praktickým potřebám vycházejících 
z požadavků zaměstnání a rozvoje kariéry.     

Na sektorové úrovni? 
Největšími překážkami v účasti na dalším vzdělávání je pracovní zaneprázdnění (zejména 
pro muže) a plnění rodinných povinností (zejména pro ženy). Obě překážky jsou v našich 
podmínkách pociťovány méně intenzivně, než je tomu v průměru zemí EU.  

 

Další požadavky? 

Naší snahou je, že do vzdělávání zapojit co nejvíce zaměstnanců a tím zvýšit příležitosti 
zaměstnání. Lépe pracovat nebo zlepšit kariérní perspektivu. 
 


