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Anotace 

Zavedení modelu učící se organizace umožňuje organizacím získat strategickou 

výhodu. Tato práce se zabývá modelem učící se organizace. V teoretické části práce jsou 

popsány základní charakteristiky modelu, jeho dimenze a problematika zavádění. Dále jsou 

charakterizovány základní typy učení a jednotlivé styly organizačního učení, vztah mezi 

učící se organizací a znalostním managementem a možné hodnocení jednotlivých dimenzí 

učící se organizace. Aplikační část práce zkoumá organizace se zaměřením na informační 

technologie v České republice a posuzuje je z hlediska dimenzí učící 

se organizace. K hodnocení organizací je použita česká verze dotazníku „Dimenze učící 

se organizace“. Získané výsledky společně s výsledky získanými literární rešerší 

tuzemských a zahraničních zdrojů jsou využity pro návrh doporučení k organizačnímu učení 

k posílení strategické výhody organizace. 

Klíčová slova: Učící se organizace; DLOQ; strategické výhody; učení; organizační kultura 

 

 

Annotation 

Title: Learning as a Part of Strategy 

The implementation of a learning organization model enables organizations to obtain 

a strategic advantage. This thesis deals with a model of a learning organization. 

The theoretical part describes the basic characteristics of the model, its dimensions 

and problems of its implementing. Further, in this part there are characterized the basic types 

of learning and organizational learning styles, the relationship between a learning 

organization and the knowledge management, and the possible evaluation of the respective 

dimensions of a learning organization. The application part examines the organizations 

focusing on the information technology in the Czech Republic and assesses them in terms 

of the dimensions of a learning organization. To evaluate the organizations, the Czech 

version of the “Dimensions of Learning Organization” questionnaire has been 

applied. The obtained results, together with the results extracted from the literature research 

of Czech and foreign sources are used to propose the recommendation of the organizational 

learning to enhance a strategic advantage of an organization. 

Keywords: Learning organization; DLOQ; strategic advantages; learning; organizational 

culture  
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1 Úvod 

V mnoha organizacích se setkáme s modely rozvoje lidských zdrojů, které 

vzdělávání považují za separátní funkci. Vzdělávací aktivity přitom mohou být roztříštěné 

nebo naopak ucelené (Šuleř, 2003). V případě učící se organizace je celá 

organizace považována za systém, ve kterém je podporováno učení jednotlivců a organizace 

se učí z jejich součinnosti (Birdthistle, 2009). 

Výsledkem teoretických debat byla shoda v tom, že zdrojem konkurenceschopnosti 

na konci tisíciletí byly vědomosti, jež jsou na rozdíl od ostatních výrobních faktorů 

i lidského potenciálu nevyčerpatelné. Schopnost učit se a vytvářet kulturní klima, které 

napomáhá inovacím. Problematika učení přitom není spojována jen s vyspělými obory 

a vývojem nových technologií, ale souvisí se všemi obory včetně tradičních průmyslových 

odvětví. Konkurenceschopnost je pak chápána nikoliv jako konkurence cenová, ale jako 

konkurence založená na neustálých inovacích. Znalosti ve společnosti se považují za jeden 

z nejdůležitějších výrobních prostředků a učení za rozhodující proces z hlediska trvale 

udržitelné konkurenční výhody (Hrabalová, Klímová, & Nunvářová, 2005). 

V učící se organizaci je podporováno individuální učení se i učení celé organizace. 

Učení jednotlivců je aktivně podporováno, usnadňováno a odměňováno. Klíčovým 

aspektem organizačního učení je pak interakce mezi jednotlivci. U učící se organizace 

je základem objevování a napravování nedostatků ve svých činnostech. Organizace se tímto 

snaží odhalit a odstraňovat i skryté příčiny jak ve vnitřním, tak i vnějším prostředí (Yadav 

& Agarwal, 2016) (Saadat & Saadat, 2016). 

Zavedení konceptu učící se organizace umožní organizacím mimo jiné větší 

flexibilitu, konkurenceschopnost, zlepšení výkonu, dosažení vytyčených cílů a delší 

existenci než jejich konkurence (Norashikin, Safiah, Fauziah, & Noormala, 2016). 

Na základě literární rešerše tuzemských a zahraničních zdrojů bylo zjištěno, 

že zavedení konceptu učící se organizace v českých firmách dosud nebylo ve větší míře 

řešeno a v literatuře lze najít jenom základní zmínky, předpoklady a tvrzení. Tímto zjištěním 

se otevřel prostor pro uskutečnění vlastní studie, která s využitím dotazníku „Dimenze učící 

se organizace“ hodnotila míru zavedení konceptu učící se organizace ve zkoumaných 

společnostech.  
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V úvodu disertační práce jsou představeny vytyčené cíle, kterými se práce zabývá 

(kapitola 2) a dále jsou uvedeny metody vlastního výzkumu (kapitola 3). 

Disertační práce se v rámci zkoumání aktuálního stavu problematiky zaměřuje 

na malé a střední podniky, modely rozvoje vzdělávání a definici dat, informací a znalostí 

(kapitola 4.1 – 4.3). Dále je definována učící se organizace, její klíčové charakteristiky 

a základní disciplíny (kapitola 4.4), principy podporující učení (kapitola 4.5), úrovně a typy 

učení, styly organizačního učení a bariéry v učení se (kapitoly 4.6 – 4.8). V dalších 

kapitolách je řešena teorie a praxe s ohledem na učící se organizaci, přínosy zavedení učící 

se organizace a přechod k učící se organizaci (kapitoly 4.9 – 4.12). Důležité je představení 

způsobu měření učící se organizace pomocí dotazníku Dimenze učící se organizace (kapitola 

4.13). K učící se organizaci má přímou vazbu znalostní management a informační systémy, 

kterým jsou věnovány kapitoly 4.14 – 4.17. 

Aby bylo možné výsledky z této disertační práce správně vyhodnotit, je provedena 

rešerše zahraničních studií s využitím stejných postupů a dotazníku „Dimenze učící 

se organizace“ (kapitola 5). 

V dalších kapitolách jsou představeny výsledky práce (kapitola 6), řádně 

okomentovány (kapitola 7) a následně shrnuty (kapitola 8). 
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2 Cíle práce 

Disertační práce si klade za hlavní cíl vytvořit návrh doporučení k organizačnímu učení, 

která by vedla k posílení strategické výhody organizace. 

 

Za dílčí cíle si klade: 

 S využitím vědeckých databází porovnat zahraniční studie, jež využívaly dotazník 

DLOQ. 

 S využitím vědeckých databází a dostupných webových i tištěných zdrojů shrnout 

studie zaměřené na učící se organizace v České republice. 

 V kontextu s výše uvedeným vymezit pojem „učící se organizace“. 

 Popsat základní charakteristiky učící se organizace a podmínky pro její existenci.  

 Popsat vzájemný vztah mezi jednotlivými typy učení, učící se organizací 

a znalostním managementem a vztah mezi organizačním učením a učící 

se organizací. 

 Ověřit, zda existuje vzájemný vztah mezi velikostí organizace a průměrným 

hodnocením dimenzí učící se organizace. 
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3 Metodika 

Tato disertační práce je zaměřena na zjištění stavu v českých firmách se zaměřením 

na IT z hlediska základních principů učící se organizace a postojů těchto firem 

k organizačnímu učení.  

V samotném začátku výzkumu proběhla hloubková analýza dat, kdy byly 

analyzovány články z knih a odborných časopisů vyhledávaných pomocí webových databází 

(Web of Science, Scopus, Sage Journals, Emerald Insight, Science Direct, Wiley Online 

Library, Taylor & Francis apod.) s tématy přímo se vztahujícími ke zkoumané problematice. 

Na základě syntézy získaných dat byla zvolena klíčová slova pro vyhledávání: „learning 

organization“, „learning organization performance“, „building learning organization“, 

„DLOQ“, „Dimensions of learning organization questionnaire study“ apod. 

Na základě získaných informací byla stanovena základní výzkumná otázka 

a hypotézy, které budou na základě výsledků výzkumu potvrzeny či vyvráceny. 

Základní výzkumná otázka: „Lze hodnotit, do jaké míry společnost odpovídá 

charakteristikám učící se organizace?“ 

Hypotéza 1: Existuje statisticky významný rozdíl mezi osobami, které se neučí, 

a těmi, kteří učení věnují aspoň 10 hodin měsíčně ve vztahu k hodnocení jednotlivých 

dimenzí učící se organizace. 

Hypotéza 2: Neexistuje rozdíl mezi vnímáním podpory vzdělávání v organizaci 

u řadových a vedoucích pracovníků. 

Hypotéza 3: Hodnocení jednotlivých dimenzí v realizované studii se neliší od dříve 

provedených studií. 

V období od prosince 2017 do února 2018 byla provedena průřezová dotazníková 

studie zaměřená na malé a střední podniky v IT sektoru v České republice. Zaměření studie 

na malé a střední podniky je především kvůli jejich významnému postavení v zaměstnanosti 

osob v posledních letech (Český statistický úřad, 2013). Kontakty na malé a střední podniky, 

které byly oslovovány za účelem účasti na studii, byly získány z databáze Albertina pro 

obchod a marketing (Albertina pro obchod a marketing, 2018). Jako kritérium pro výběr 

podniků byla zvolena velikost podniku a sektor působení. Sektory působení byly zadány 

kódem CZ-NACE, převažující činnost, konkrétně: (NACE, 2018) 
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J – Informační a komunikační činnosti 

62.0 – Činnosti v oblasti informačních technologií 

 62.01 – Programování 

 62.02 – Poradenství v oblasti informačních technologií 

 62.03 – Správa počítačového vybavení 

 62.09 – Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií 

Pro účely této studie byla použita zkrácená verze dotazníku Dimenze učící 

se organizace (Marsick & Watkins, 2003) s 21 otázkami zaměřenými na 7 dimenzí učící 

se organizace (viz Příloha 1). Pro tento průzkum byl zvolen dotazník Dimenze učící 

se organizace, protože je díky svému rozšíření snadno porovnatelný se zahraničními 

studiemi a se svým zaměřením na sedm dimenzí učící se organizace poskytuje adekvátní 

výsledky měření. Pro zachování validity dotazníku byl dotazník přeložen dvěma 

nezávislými překladateli z angličtiny do češtiny a poté zpět do angličtiny. Zároveň bylo 

posuzováno zachování smyslu dotazníku. Pro jednotlivé dimenze byl za využití programu 

IBM SPSS Statistics verze 24 vypočítán Cronbachův koeficient spolehlivosti. Koeficient 

Alfa se pro jednotlivé dimenze pohyboval v rozmezí od 0,683 do 0,860 (viz. Tabulka 14). 

Celkově hodnota koeficientu odpovídala 0,933. Vypočítané hodnoty Cronbachova 

koeficientu se jeví jako vyhovující (koeficient vyšší než 0,7 je „vyhovující“) (Institute for 

Digital Research and Education, 2017) (Cígler, 2016). 

Jednotlivé dimenze respondenti hodnotili na 6-bodové Likertově škále (Tabulka 1). 

Tabulka 1: 6-bodová Likertova škála 

Otázka 

zc
el

a 

n
es

o
u
h
la

sí
m

 

n
es

o
u
h
la

sí
m

 

m
ír

n
ě 

n
es

o
u
h
la

sí
m

 

m
ír

n
ě 

so
u
h
la

sí
m

 

so
u
h
la

sí
m

 

zc
el

a 

so
u
h
la

sí
m

 

V mé organizaci si lidé 

pomáhají se vzájemně učit. 
1 2 3 4 5 6 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Marsick & Watkins, 2003) 

V úvodu byla provedena pilotní studie k ověření srozumitelnosti dotazníku. Této 

studie se účastnilo celkem 20 studentů kombinované formy navazujícího magisterského 

studia oboru Informační management. Oproti originální verzi dotazníku „Dimenze učící 

se organizace“ byly doplněny informace o velikosti organizace, pozici zaměstnance 

v organizaci a době zaměstnání v organizaci. Dotazník pilotního průzkumu byl distribuován 
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respondentům v tištěné formě. Z následných rozhovorů po vyplnění dotazníku vyplynuly 

závěry, že je dobrá srozumitelnost jednotlivých otázek a celkově je dotazník snadno 

pochopitelný. Doba vyplňování dotazníku jednotlivými respondenty se pohybovala 

přibližně kolem deseti minut. 

Po provedení pilotní studie byla vytvořena finální verze dotazníku s využitím služby 

„docs.google.com“. Odkaz na dotazník byl následně rozeslán na e-mailové adresy 

respondentů získané z databáze Albertina. Kvůli nízkému zastoupení malých a středních 

firem v Královéhradeckém a Pardubickém kraji byly do průzkumu zahrnuty firmy z celé 

České republiky. Celkem bylo osloveno 2884 respondentů. Přibližně 250 odeslaných 

e-mailů se po odeslání vrátilo jako nedoručitelná zpráva z důvodu neexistence dané 

e-mailové adresy, 25 respondentů odpovědělo na zaslaný e-mail s reakcí, že podnikání již 

v současné době neprovozují.  

Získaná data byla analyzována za pomoci programu Microsoft Excel 2016 

a IBM SPSS Statistics verze 24 za použití deskriptivní statistiky, parametrických 

a neparametrických testů na hladinách spolehlivosti α = 0,01 a α = 0,05. 

Závěry a doporučení z této práce vyplývající byly formulovány na základě získaných 

informací, s využitím výsledků dotazníkového šetření, statistického zpracování dat 

a s využitím metod indukce a dedukce. 
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4 Současný stav zkoumané problematiky 

V této části práce jsou vysvětleny teoretické předpoklady a související fakta, 

jež je nezbytné pochopit pro správné porozumění práce. 

4.1 Malé a střední podniky v České republice 

Význam malých a středních firem v České republice je poměrně velký vzhledem 

k vysokému procentu osob, které zaměstnávají (více než 70 % zaměstnanců v soukromém 

sektoru) (Český statistický úřad, 2013). 

Malé a střední podniky jsou definovány počtem zaměstnanců do 250 osob. Detailněji 

lze malé a střední podniky rozdělit na drobné podniky (též mikrofirmy) s 1 – 9 zaměstnanými 

osobami, dále malé podniky s počtem 10 – 49 zaměstnaných osob a střední podniky 

zaměstnávající 50 – 250 osob. Můžeme se setkat i s podrobnějším dělením malých podniků 

na skupiny od 10 do 19 a od 20 do 49 zaměstnanců a podrobnějším dělením středních 

podniků na skupiny od 50 do 99 zaměstnanců a od 100 do 249 zaměstnanců. Podniky 

zaměstnávající více než 250 osob nazýváme velkými podniky (Český statistický úřad, 2005) 

(Český statistický úřad, 2013). 

Pokud bychom porovnali zastoupení jednotlivých organizací dle počtu zaměstnanců 

v období od roku 2003 do roku 2010, jednoznačně dominovaly firmy s 1-9 zaměstnanci 

(podíl vyšší než 95 % počtu malých a středních firem v České republice) a podíl firem 

s 50 – 249 zaměstnanci se pohyboval kolem 0,7 % (přibližně 7 500 středních podniků) 

(Český statistický úřad, 2013). Počet malých a středních podniků se každý rok mění díky 

nově vzniklým a zároveň nově zaniklým podnikům, počet vzniklých podniků je však 

zpravidla větší a obměna je přibližně 10 %. Průměrem podniky existují deset let (Český 

statistický úřad, 2005). Při porovnání informací z roku 2010 a 2015 můžeme zjistit, že počet 

podniků s počtem zaměstnanců 0 – 249 neustále narůstá, například v roce 2015 přibylo 5280 

podniků oproti roku 2014 (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2016). Zajímavá je informace, 

že počet malých a středních firem výrazně narůstal mezi lety 2008 a 2010 jako reakce 

na krizi a v roce 2009 se jednalo právě o malé a střední firmy, které přijaly zaměstnance, 

kteří byli propuštěni z velkých firem (Český statistický úřad, 2013). Co se týká financování 

malých a středních firem, podle výsledků nejnovějšího průzkumu z roku 2017 39 % těchto 

firem aspoň jednou žádalo o dotace a 62 % z nich bylo při žádosti úspěšných. O dotace 

z evropských fondů žádalo celkem 61 % ze všech žádajících firem. Přibližně 57 % malých 
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a středních firem aktivně nevyhledává vypisování nových dotačních programů (Ipsos 

Marketing, 2017). 

4.2 Modely rozvoje vzdělávání a přípravy manažerů 

V podnicích hospodářsky nejvyspělejších zemí popsal M. Kubr pět historických 

modelů rozvoje vzdělávání a přípravy manažerů a lidských zdrojů (Šuleř, 2003) (Kubr, 

1995). 

1. Model nečinnosti 

Tento model je charakteristický pro podniky nečinné v oblasti vzdělávání osob. 

V současnosti se jedná o již překonaný model. 

2. Model nahodilého přístupu 

Vzdělávací aktivity jsou v podnicích s tímto přístupem nahodilé a roztříštěné. 

3. Model systémového přístupu 

V tomto modelu je upřednostňována příprava týmů, vzdělávání je chápáno jako 

podnikový systém směřující k cílům stanovených na základě zjištěných potřeb. 

4. Model strategického přístupu 

Vzdělávání tvoří součást podnikové strategie, zároveň funguje jako její nástroj. 

Pro přípravu a realizaci a podporu strategických změn jsou využívány vzdělávací 

aktivity. 

5. Model učící se organizace 

Vzdělání a příprava představují zdroj budoucích úspěchů. 

4.3 Data, informace, znalosti 

Jedním z klíčových pojmů vázajících se k učící se organizaci je znalost. Ke znalosti 

se pojí i další základní pojmy jako informace a data (Wang, 2015). 

Souvislosti mezi znalostmi, informacemi a daty jsou výstižně vysvětleny s využitím definice 

dle Beckmana: (Beckman, 1997) 

 data = fakta, obrázky nebo zvuky, (+ interpretace + význam =) 

 informace = formátovaná, filtrovaná a sumarizovaná data, (+ akce + aplikace =) 

 znalosti = instinkty, ideje, pravidla a procedury, které provádí akce a rozhodnutí.  

Pro snazší pochopení lze vztah mezi daty, informacemi a znalostmi vyjádřit také 

s využitím níže uvedeného obrázku. 
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Obrázek 1: Vztah mezi daty, informacemi a znalostmi 

Zdroj: převzato z (Bureš, 2007) s využitím (De Vasconvelos, 2001) 

Data mají pro učící se organizaci význam především jako informační bohatství firmy. 

Jsou uchovávána a zpracována v informačním systému, odkud se z nich dají získat aktuální 

i archivní informace. Kromě aktuálních a archivních dat existují i tzv. prognostická data, 

která jsou obrazem prognóz, projektů, záměrů apod. (Bébr & Doucek, 2005). 

U znalostí jsme schopni rozlišit několik typů. Jedná se především o tzv. implicitní 

znalosti, kdy se znalosti vyskytují v hlavách pracovníků, a dále explicitní znalosti, kdy 

je znalost již někde zaznamenána (pravidla, rutiny). Implicitní znalosti můžeme rozkrýt 

pomocí kladení otázek a lze je kdykoliv převést na explicitní znalosti. Dalším základním 

typem znalostí jsou znalosti neformulované (tacitní), které jsou uchované v hlavách 

zaměstnanců a odráží se v odbornosti a zkušenostech jednotlivců. Tacitní znalosti je obtížné 

nebo přímo nemožné převést na explicitní formu. Tím, že můžeme explicitní znalosti ukládat 

(či prozkoumávat), mohou dobře plnit funkci v komunikaci mezi lidmi a jejich propojení 

(Bureš, 2007) (Collison & Parcell, 2005) (Srivastava, 2012). 
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Informace 

Data 
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Data v kontextu 
(strukturovaná a 
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individuální učení, 

personalizace 

Konceptualizace, 

kategorizace, klasifikace 
uložení 

produkce 



10 

 

Obrázek 2: Typy znalostí 

Zdroj: (Bordeianu, 2015) 

Celou hierarchii Beckman ještě následně rozšířil až na pět úrovní, kde 4. úroveň 

představuje expertíza (rada, která je rychlá a přesná; výsledek a uvažování je vysvětlen 

a potvrzen) a 5. úroveň představuje způsobilost (existující systém pro podporu výkonnosti, 

znalostní úložiště, zásadní kompetence) (Beckman, 1997). 

4.4 Učící se organizace 

Definování „učící se organizace“ se v průběhu let ujalo několik autorů, např. učící 

se organizaci definuje ve své knize Pátá disciplína Peter Senge jako: „…organizaci, ve které 

lidé neustále zdokonalují svoje schopnosti a dosahují výsledků, po kterých skutečně touží, 

kde nacházejí podporu, nové a dynamické modely myšlení, kde mají kolektivní myšlení 

a inspirace zelenou a kde se lidé stále učí, jak se mají spolu učit.“ (Senge, 2016). Zajímavý 

náhled na učící se organizaci v podobě šestifaktorového modelu nabízejí Kandola 

a Fullerton, kdy jsou zahrnuty faktory jako sdílená vize, podporující kultura, motivovaní 

pracovníci, motivace ke vzdělávání, struktura s možnostmi usnadňujícími vzdělávání či víra 

manažerů v týmovou práci a její pozitivní výsledky (Armstrong, 2017). 

TACITNÍ 

ZNALOSTI 

EXPLICITNÍ 

ZNALOSTI 

 inovace 

 vynálezy 

 patenty 

 licence 

 patentová rozhodnutí 

 výrobní značky 

 ochranné známky 

 původní jména 

 pravidla výroby 

 pravidla řízení 

 konzultační zásady 

Část patentu licence nebo něco 

podobného, která nemůže být 

přenášena náčrty, výkresy, 

aplikačními nástroji, … 
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Oproti šestifaktorovému modelu Kandoly a Fullertona popisují Garvin, Edmondson 

a Gino ve své práci na téma učící se organizace tři základní stavební kameny učící 

se organizace (Tabulka 2) (Garvin, Edmondson, & Gino, 2008). 

Tabulka 2: Tři základní kameny učící se organizace 

Stavební kámen Charakteristiky 

Prostředí podporující učení Zaměstnanci: 

 Zdravý nesouhlas s ostatními, 

pokládání naivních otázek, možnost 

udělat chybu a prezentovat 

menšinové názory. 

 Rozeznávání hodnoty 

protichůdných názorů. 

 Riskování a poznávání neznámého. 

 Čas na kontrolu organizačních 

procesů. 

Konkrétní učící procesy Skupina nebo společnost má formální 

procesy pro: 

 Generování, shromažďování, 

interpretaci a rozšiřování informací. 

 Experimentování s novými 

příležitostmi. 

 Shromažďování informací 

o konkurenci, zákaznících 

a technologických trendech. 

 Identifikaci a řešení problémů. 

 Rozvíjení dovedností zaměstnanců. 

Vedení podporující učení Vedoucí organizace: 

 Jsou ochotni zabývat 

se alternativními pohledy. 

 Upozorňují na důležitost trávení 

času nad identifikací problému, 

přenosem znalostí a zpětnou 

vazbou. 

 Aktivně kladou otázky 

a naslouchají. 

Zdroj: (Garvin, Edmondson, & Gino, 2008) 

Z dalších zdrojů lze učící se organizaci charakterizovat jako organizaci, která získává 

znalosti a inovuje dostatečně rychle, aby přežila a prosperovala v rychle se měnícím 

prostředí, podporuje kontinuální vzdělávání zaměstnanců, kritické myšlení i riskování 

při aplikaci nových nápadů, stejně tak jako šíření nových poznatků po organizaci za účelem 

jejich zabudování do každodenních činností (BusinessDisctionary.com, 2015). Učení se pak 

stává nedílnou součástí celého pracovního procesu, práce a učení jsou vzájemně propojeny 

v procesu neustálého zlepšování. V učící se organizaci se nespoléhá na učení probíhající 
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jako vedlejší produkt běžné práce, ale je aktivně podporováno, usnadňováno a odměňováno. 

Interakce mezi jednotlivci je pak klíčovým aspektem organizačního učení (Yadav & 

Agarwal, 2016). 

Ideální učící se organizaci znázorňuje následující obrázek. 

Chování vrcholových manažerů 

Vzdělávací modely 

Vztah s vnějším prostředím 

Formativní 

Vodivé struktury 

Flexibilní týmy 

Zdatnost pracovních procesů 

Průběžná kontrola 

Role manažera 

Usnadnění 

Jak se nacházejí a používají informace 

Zachycené a sdílené 

Vzdělávací klima 

Vlastní rozvoj prostřednictvím práce 

Obrázek 3: Koncepční rámec pro ideální učící se organizaci 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Smith & Taylor, 2000) (Randhir, 2002) 

4.4.1 Pracovníci v učící se organizaci 

Pracovníci v učící se organizaci usilují o dosažení svého potenciálu, sdílejí vizi cíle 

s týmovými kolegy a jejich osobní cíle jsou v souladu s posláním organizace. Svou práci 

vidí tito pracovníci jako celek nebo systém, ve kterém existují vzájemně závislé procesy 

(Yadav & Agarwal, 2016). Subsystém lidí v učící se organizaci zahrnuje manažery, vedoucí, 

zaměstnance, ale i zákazníky, obchodní partnery a aliance, dodavatele a prodejce, ale i okolní 

společenství. Manažeři a vedoucí plní funkce vedení, mentoringu a modelování rolí 

s primárním cílem vytvářet a zlepšovat možnosti vzdělávání pro své okolí. Od zaměstnanců 

se očekává jejich učení, plánování budoucích kompetencí, akcí a rizik a řešení problémů. 

Zákazníci jsou do subsystému učící se organizace zahrnuti tím, že se účastní určení potřeb, 

školením a vytvářením spojení s učící se organizací. Sdílení kompetencí a znalostí využívají 

obchodní partneři a aliance, na vzdělávacích programech se podílí dodavatelé a prodejci 

a na poskytování a přijímání učení se podílejí okolní společenství (Marquardt, 2002). 

Schéma subsystému osob učící se organizace je znázorněno na Obrázku 4. 
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Obrázek 4: Subsystém osob v učící se organizaci 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Marquardt, 2002) 

Jako jeden z nejdůležitějších faktorů učící se organizace můžeme vnímat vedení, 

protože vedoucí pracovníci ovlivňují tvořivost ostatních zaměstnanců přímými i nepřímými 

způsoby. Vrcholoví manažeři, koordinátor vzdělávání nebo manažer znalostí jsou 

zodpovědní za zavádění efektivních postupů znalostního managementu a podněcování 

kreativity mezi zaměstnanci. Vedoucí zaměstnanci musí plně chápat znalostní proces, aby 

ho dokázali správně ovlivnit. Měli by tedy chápat, jak jsou informační a znalostní zdroje 

(databáze, webové zdroje, zdroje dostupné přes knihovní systém) vytvářeny, organizovány, 

zpřístupněny a jak umožňují využívat všechny informace (interně i externě). Vedoucí 

se přímo zaměřují na vnitřní motivaci zaměstnanců a jejich vyšší potřeby (důležité zdroje 

kreativity). Nepřímo je podporována kreativita tvorbou pracovního prostředí, které 

podporuje zaměstnance ve zkoušení nových přístupů (bez obav trestu za negativní výsledky) 

(Srivastava, 2012). 

Na vytváření vzdělávací organizace se může vedoucí pracovník podílet následujícími 

způsoby: náhled do procesu učení (získání představy o aktuálním stavu znalostí, učení 

a bariér v učení), správa změn (schopnost identifikovat přínosy a bariéry změn), inspirace 

ke společné vizi, intelektuální stimulace a mentální modely (povzbuzení zaměstnanců 

k otevřenému a zkoumajícímu myšlení, zpochybňování tradic a přesvědčení), vytvoření 

kultury pro učení, ovlivnění politiky (příznivé pro učení) v oblasti lidských zdrojů 

(odměňování tvůrčí činnosti, experimentování s tvůrčími přístupy), posílení lidí 

Lidé 

Manažeři a 

vůdci 
Zaměstnanci 

Zákazníci Komunita 

Dodavatelé a 

prodejci 

Obchodní 

partneři a 

spojenci 
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a hodnocení nehmotných aktiv a podpory inovace (schopnost analyzovat a hodnotit 

zásoby duševního kapitálu organizace a identifikovat a zpřístupnit zdroje znalostního 

managementu pro podporu znalostní strategie) (Srivastava, 2012). 

 

Tabulka 3: Porovnání charakteristik vedoucího a koordinátora vzdělávání v UO 

Profil vedoucího v učící se organizaci Profil koordinátora vzdělávání 

Má náhled do procesu učení a sleduje 

úrovně učení v organizaci. 

Podrobně rozumí znalostním potřebám 

organizace. 

Řídí a vede změny, které jsou příznivé 

pro organizační učení. 

Je informovaný o zdrojích znalostí 

dostupných v organizaci i mimo ni. 

Inspiruje ke sdílené vizi. Je informovaný o IT nástrojích 

a komunikačních technologiích 

podporujících vytváření znalostí a učení. 

Umožňuje intelektuální stimulaci a 

přijímá nové mentální modely. 

Povoluje správu změn a rozvíjí 

povědomí o učení napříč organizací. 

Vytváří kulturu pro učení a vytváření 

znalostí. 

Realizuje podpůrné postupy v oblasti 

lidských zdrojů. 

Ovlivňuje politiku příznivou pro učení 

v oblasti lidských zdrojů. 

Úzce spolupracuje s vrcholovým 

managementem/vedoucími osobami 

při monitorování a vyhodnocování 

strategie učení organizace. 

Posiluje lidi. Vyhodnocuje a plánuje růst nehmotných 

aktiv v důsledku sdílení znalostí a učení. 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Srivastava, 2012) 

4.4.2 Učící se organizace a organizační učení 

V literatuře je často zaměňován termín „organizační učení“ s termínem „učící 

se organizace“. Je nutné zdůraznit, že organizační učení představuje proces, ve kterém 

je vytvářen význam informací, informace jsou získávány, interpretovány a distribuovány. 

Učící se organizace naproti tomu představuje pokročilou fázi organizačního vývoje 

(Pokharel & Choi, 2015). 

Tsang ve své práci doslovně uvádí: „Organizační učení je koncept používaný 

k popisu určitých typů aktivit, které se uskutečňují v organizaci, zatímco učící se organizace 

odkazuje na určitý typ organizace sama o sobě. Nicméně mezi těmito dvěma existuje 

jednoduchý vztah – učící se organizace je taková, která je dobrá v organizačním učení.“ 

(Tsang, 1997). Organizační učení tedy představuje ústřední činnost vzdělávací organizace. 
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4.4.3 Klíčové charakteristiky učící se organizace 

V různých studiích provedených na učících se organizacích lze zaznamenat určité 

podobnosti v jejich charakteristikách. Bylo zjištěno, že jsou v takovýchto organizacích 

společné prvky: vedení a management; kultura; systémy pro komunikaci, informace 

a znalosti; úrovně učení. Na systémy pro usnadnění a provádění změn je stejně jako 

na organizační strukturu kladen menší důraz (Birdthistle, 2009). 

 

1. Vedoucí, manažeři 

Vedoucí a manažeři vytváří efektivní učební prostředí, poskytují zaměstnancům 

systémy usnadňující učení, povzbuzují zaměstnance k tvůrčím nápadům a podporují 

učení jednotlivců i týmů. Prostřednictvím plánů osobního rozvoje a rotace 

pracovních úkolů v několika divizích umožňují zaměstnancům další rozvoj jejich 

znalostí a dovedností. Od zaměstnanců požadují informace o problémech a zpětnou 

vazbu na nápady. Veškeré úspěchy a neúspěchy jsou sdílené s ostatními manažery 

(rozšiřování znalostí). Pokud jsou osvědčené postupy pravidelně sdíleny napříč 

různými organizačními funkcemi, dochází k posílení angažovanosti zaměstnanců 

v učení. Vedení představuje v učící se organizaci sdílenou funkci a zaměstnanci jsou 

v těchto organizacích často schopni řídit se z jakýchkoliv pozic (Birdthistle, 2009). 

 

2. Kultura 

Kultura spojuje organizaci dohromady, hodnotí spokojenost zaměstnanců 

a umožňuje sdílet a vnímat chyby jako příležitosti k učení. Kultura organizace 

podporuje a zároveň odměňuje riskování, experimentování, dialog, učení a inovace. 

Některé organizace oceňují i spokojenost zaměstnanců, především různý životní styl 

a hodnoty, což nabízí mnoho perspektiv a vede k novým nápadům. Ideální případ 

v učící se organizaci nastává, pokud existuje rovnováha mezi potřebami organizace 

a vzdělávacími a rozvojovými potřebami zaměstnanců (Birdthistle, 2009). 

 

3. Komunikační a znalostní systémy 

Pro sdělování informací a znalostí jsou v učící se organizaci využívány volné 

a otevřené systémy, které poskytují přístup k relevantním obchodním a strategickým 
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informacím a usnadňují získání informací prověřením zdrojů mimo organizaci. 

Kromě toho se tyto systémy navzájem podporují a posilují a usnadňují šíření 

informací po organizaci. Učení pak umožňují systémy, které dokáží poskytnout 

rychlou zpětnou vazbu na výkonnost organizace (jako celku i jejích částí) 

(Birdthistle, 2009). 

 

4. Úrovně učení 

Učení je v organizacích realizováno na třech úrovních – individuální, skupinové 

a organizační. Individuální učení je spojeno v týmové učení a týmové učení 

představuje nejmenší jednotku organizačního učení. Učení probíhá nejen 

u jednotlivců, ale i v týmech, sub divizích organizace, na úrovni celé organizace 

a také na úrovni spolupracujících organizací. Přestože je učení na individuální 

i týmové úrovni pro organizační učení důležité, organizace se zaměřují 

na organizační učení na úrovni systémů (vychází z intelektuálního kapitálu 

zaměstnanců a jejich znalostí kultur, znalostních systémů a rutiny v klíčových 

kompetencích) (Birdthistle, 2009). 

 

Pro společnosti, které chtějí brát učení jako součást organizační strategie, hraje 

klíčovou roli dle Tiché jedenáct charakteristik. U všech těchto charakteristik by mělo být 

zajištěno správné fungování (Tichá, 2005) (Adamec, 2010). 

1. Učení jako součást formulace strategie, 

 strategie podniku umožňuje učení 

2. participativní přístup, 

 všichni, příp. většina členů organizace mohou přispívat k tvorbě strategie 

3. informatika, 

 informační technologie jsou důležité pro zpřístupnění a sdílení informací 

mezi zaměstnanci podniku, kteří pak mají možnost podílet se na jejich řešení 

4. formativní účetnictví, 

 o způsobu fungování financí v podniku je možné se učit ze systémů 

účetnictví, rozpočetnictví či výkaznictví 
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5. vnitřní výměna, 

 funguje vnitřní výměna informací a zkušeností, pracovníci jsou partneři 

v učebním procesu 

6. pružný systém odměňování, 

7. podporující struktury, 

 vytváření sítí, které se mohou měnit v souvislosti s požadavky na práci nebo 

potřebami zákazníků 

8. sběr informací o vnějším prostředí, 

9. inter-organizační učení, 

 využití zkušeností jiných organizací k vlastnímu učení 

10. atmosféra podporující učení, 

11. příležitost osobního rozvoje pro každého. 

 

Na dobrém fungování konceptu učící se organizace se pak podle více studií podílí 

několik faktorů, které jsou znázorněny v obrázku 5. 

 

Obrázek 5: Faktory s pozitivním vlivem na učící se organizaci 

Zdroj: (Zubr, Mohelska, & Sokolova, 2017) 
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4.4.4 Základní disciplíny učící se organizace dle Sengeho 

Peter Senge identifikuje pět disciplín, které musí společnost zvládnout na cestě 

k učící se organizaci. Těmito úlohami jsou: (Senge, 2016) 

1. osobní mistrovství,  

2. mentální modely,  

3. sdílená vize,  

4. týmové učení,  

5. systémové myšlení. 

 

1. Osobní mistrovství  

Osobní mistrovství je tvořeno dokonalým zvládáním toho, co je naší rolí 

ve společnosti. Pracovní úkoly dělají tyto osoby zcela vážně a berou je jako celoživotní téma 

či cíl. Vizí těchto lidí je poslání pro celou společnost a ne pouze jednorázový dobrý nápad 

a následné nepokračování v této myšlence. Mistři se snaží stále prohlubovat a vyjasňovat 

svou osobní vizi. Schopnost organizace, jež se snaží dělat věci lépe a stát se učící 

se organizací, nemůže být nikdy větší, než je tomu u jejich jednotlivých členů. Jednotlivci 

v organizaci se učí a zdokonalují své schopnosti a tím umožňují týmový růst. Schopnost 

udržovat osobní mistrovství je nikdy nekončící proces (Senge, 2016). 

 

2. Mentální modely  

Mentálními modely jsou v jednotlivcích vnitřně a hluboce zakořeněné představy 

o světě a o tom, jak věci fungují. Jedná se i o předpoklady, předsudky i zobecnění, jež mají 

vliv na naše chování. Snahou organizace je schopnost pracovat s těmito mentálními modely. 

Toho je zapotřebí především k tomu, aby se lidé naučili nové věci a byli schopni provádět 

institucionální změny. Zakořeněné mentální modely mohou zmařit změny, které pocházejí 

ze systémového myšlení. „Tak se to u nás dělá a měnit se to teď nebude!“, tento názor není 

systémově přípustný a je třeba ho pro další zdárný vývoj organizace eliminovat. Posun 

organizace ve správném směru vzhledem k mentálním modelům znamená snahu o překonání 

problémů vnitřního vedení firmy a hraní her, jež jsou zakořeněny v tradičních organizacích. 

V institucích je zapotřebí podporovat jejich otevřenost k vnějšímu prostředí. To zahrnuje 

také snahy zodpovědně a ve větší míře rozšiřovat podnikání při zachování koordinace 

a kontroly (Senge, 2016).  
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3. Sdílená vize 

Senge píše v knize o nutnosti sdílení vizí do budoucna. Vizí není jen myšlenka, 

ale také odhodlání spolupracovníků pro věci, jež činí smysluplným vše, co je ve společnosti 

děláno. Učící se organizace nemůže existovat bez sdílených vizí, jelikož bez nich by velké 

množství individuálních potřeb zaměstnanců vedlo k věnování úsilí různým směrům vývoje. 

Nejde o to podat vedením společností přesné instrukce do budoucna a ostatní je donutit plnit, 

ale zde jsou společné principy, v rámci nichž si spolupracovníci aktivně vytvářejí svou 

vlastní vizi (Senge, 2016). 

 

4. Týmové učení 

Pro efektivní týmové učení je zapotřebí přítomnosti jak dialogu, tak i diskuse, 

což se většinou nerozlišuje a častější je diskuse. Hlavním účelem dialogu je porozumění 

a sdílení, ne přesvědčování druhých a vyhrávání nad nimi. Při týmovém učení nejde ani tak 

o soudy a hodnocení, ale spíše o otevřenost. Důležitým základem učící se organizace nejsou 

na prvním místě špičkoví jednotlivci, ale především učící se týmy spolupracovníků, 

jež se dovedou společně učit z externích materiálů, a hlavně z vlastních zkušeností (Senge, 

2016). 

 

5. Systémové myšlení 

Senge uvádí systémové myšlení jako nejdůležitější součást při snaze stát se učící 

se organizací. Chování organizace je výsledkem celé řady často skrytých a na sebe zdánlivě 

nenavazujících faktorů. Tyto je zapotřebí uvažovat jako celek. Bez souhrnného faktoru 

systémového myšlení nemá žádná z předchozích čtyř úloh smysl. Jednotlivé úlohy by mohli 

hrát zcela opačnou roli. Například osobní mistrovství může vést k soupeřivosti mezi členy 

organizace. Je potřeba porozumět struktuře problémů a každý člen týmu musí pochopit, 

jakou roli má při řešení problémů v organizaci. Při problémech není možné ukazovat 

na jiného, ale hledat řešení v sobě samém a v jednotlivých organizačních procesech (Senge, 

2016). Důležitost systémového myšlení je ilustrována na následujícím obrázku: 
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Obrázek 6: Systémové myšlení jako klíčový faktor učící se organizace 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Senge, 2016) 

4.4.5 Základní disciplíny učící se organizace dle Garvina a dalších 

Existují i autoři, kteří nesouhlasí se Sengeho dělením disciplín učící se organizace. 

Například David A. Garvin ve své publikaci znázornil mírně odlišné základní bloky učící 

se organizace než Senge: 

1. Systematické řešení problémů 

Mezi Garvinovy základní myšlenky podporující systematické řešení patří spoléhání 

se na vědeckou metodu spíše než na odhadování diagnózy problémů, trvání na datech 

místo předpokladů, jako pozadí pro rozhodování, použití jednoduchých statistických 

nástrojů k organizaci dat a vyvození závěrů. Pro učení je zásadní přesnost 

a preciznost, proto musí být zaměstnanci disciplinovaní v myšlení a klást důraz 

na detaily (Garvin D. A., 1993). 

2. Experimentování 

Jedná se o systematické vyhledávání a testování nových poznatků. Nezbytné 

je použití vědecké metody a existují paralely k systematickému řešení problémů. 

Experimentování je na rozdíl od řešení problémů často motivováno příležitostí, 

systémové myšlení 
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ne současnými problémy. Experimentování dělíme na dvě základní formy: (Garvin 

D. A., 1993) 

a. probíhající programy 

Většinou se jedná o pokračující sérii malých experimentů, jejichž cílem 

je vytvářet zisky ve znalostech. 

b. jednorázové demonstrační projekty 

Demonstrační projekty jsou zpravidla větší a složitější než probíhající 

experimenty, zahrnují celopodnikové změny a jejich cílem je často rozvíjení 

nových organizačních schopností. 

3. Učení se z minulých zážitků 

Při učení se z minulých zážitků musí společnosti přezkoumávat jejich úspěchy 

i selhání, systematicky je hodnotit a zaznamenávat poznatky ve formě, kterou 

zaměstnanci považují za otevřenou a přístupnou (Garvin D. A., 1993). 

4. Učení se od ostatních 

Pro získání nové perspektivy jsou v některých případech dobré postřehy někoho 

z bezprostředního okolí (Garvin D. A., 1993). 

5. Přenos znalostí 

Největší dopad mají sdílené znalosti, proto musí být rychle a efektivně šířeny v celé 

organizaci. Šíření znalostí může probíhat jak písemně, tak i prostřednictvím ústních 

a vizuálních zpráv, návštěv na místě, prohlídek, programů pro cirkulaci pracovníků, 

vzdělávacích, školicích a standardizačních programů (Garvin D. A., 1993). 

V průběhu let však i Garvin přepracoval pět bloků učící se organizace a zastává spíše 

tři základní bloky učící se organizace: prostředí podporující učení, konkrétní učební procesy 

a praktiky a chování vedoucích pracovníků, které vede k posílení zaměstnanců (Garvin, 

Edmondson, & Gino, 2008). 

Z dalších autorů například Pedler a kolektiv ve své práci uvádí směs vlastností, spíše 

než charakteristiky specifické pro organizaci, tým a jednotlivce. Tyto vlastnosti jsou 

znázorněny na obrázku 7 (Pedler, Burgoyne, & Boydell, 1991). 
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Obrázek 7: Model učící se organizace dle Pedlera 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Pedler, Burgoyne, & Boydell, 1991) 

Model učící se organizace zdůrazňuje soustavné učení týmů a organizací. Akční požadavky 

na učící se organizaci jsou zpřehledněny v obrázku: (Jamali, Sidani, & Zouein, 2009) 

 

Obrázek 8: Požadavky na učící se organizaci 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Jamali, Sidani, & Zouein, 2009) 
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4.5 Principy podporující učení 

Pro podporu učení osob je důležité doladit podnikovou kulturu tak, aby podporovala 

učení jednotlivců. Zároveň je potřebné vést lidi k samostatnému uvažování, aby byli 

schopni pomoci sobě i ostatním v procesu učení, který zvyšuje přizpůsobivost a zároveň 

připravenost na změny, tudíž by měl být tento proces podporován sám o sobě. Měly by být 

respektovány různé preference v procesu učení jako alternativní a kombinovatelné 

přístupy k učení. Lidé by se měli učit strukturovat jejich učení a každá příležitost k učení 

by měla být využita i k rozvoji schopnosti učení se. Protože se při výměně informací lidé 

učí, měla by být podporována co největší výměna znalostí a dovedností mezi lidmi. 

Rovněž by měly být rozvíjeny znalosti lidí v různých oblastech, podporována svoboda 

poznávání a poznávání vlastního stylu učení a myšlení u lidí a jejich znalost by měla být 

zprostředkována ostatním. Učení samo o sobě by mělo být logické, zábavné a motivující, 

aby se lidé naučili nové věci snadno. Učení může probíhat i v atmosféře, kdy lidé společně 

rozvíjejí své nápady. Obecně se nejlépe rozvíjejí v diskusi nápady a myšlenky a často lidé 

považují diskuse za běžnou součást podnikové kultury. Všichni, kteří jsou zařazeni 

v učícím se procesu, by si měli být rovni. Protože se podle potřeb musí měnit i systémy 

a struktury, je potřeba projevit ochotu v přepracování organizačního systému a struktur 

dle potřeb. Přijaté předpoklady jsou v učící se organizaci neustále testovány na základě 

nových informací, dat, zkušeností, vše je tedy předmětem dalšího přezkoumávání 

a zpochybňování. Se schopností lidí vidět se reálně roste i jejich schopnost usměrňovat své 

učení a zlepšovat svou práci, proto je důležité i naučit lidi se objektivně sebehodnotit. 

Pokud dojde k chybám, měly by být chápány jako součást učení a využity pro rozvoj 

organizace a jejích členů (Tichá, 2005). 

4.6 Úrovně a typy učení 

Učení je pro koncept učící se organizace jedním ze základních činností. Podle 

nejrůznějších literárních zdrojů můžeme rozlišovat typy učení jako je učení s jednoduchou 

a dvojitou smyčkou, dále dvojí učení (nebo také „deutero“, učení s trojitou smyčkou) nebo 

učení adaptivní, průběžné a akční. Učení pak může probíhat na úrovni individuální, 

skupinové nebo organizační (Marquardt, 2002) (Birdthistle, 2009) (Argyris & Schön, 1978) 

(Zubr, 2016). 
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4.6.1 Učení se zpětnou vazbou 

Argyris a Schön ve své práci zabývající se učícími organizacemi definovali 

tzv. „single-loop“, „double-loop“ a „deutero (triple-loop)“ learning (učení s jednoduchou, 

dvojitou smyčkou a deutero učení) (Argyris & Schön, 1978). 

Při učení s jednoduchou smyčkou (zpětnou vazbou) dochází ke zjišťování 

a opravování odchylek od vytyčeného cíle s ohledem na stávající pravidla organizace 

(myšlenkové rámce se nemění, dochází pouze k jednoduchému přizpůsobení chování). 

Podle Perin a Sampaio jsou rozhodnutí v učení s jednoduchou smyčkou založena pouze 

na pozorování, s minimálním uplatněním zpětné vazby (Perin & Sampaio, 2003). Někteří 

autoři označují učení s jednoduchou smyčkou také jako adaptivní (Probst & Buchel, 1997). 

Toto učení můžeme charakterizovat jako evoluční, reaktivní a formující návyky (Tichá, 

2005). Měřítkem úspěchu učení s jednoduchou smyčkou je míra efektivity práce 

(Birdthistle, 2009) (Argyris & Schön, 1978) (ManagementMania's Series of Management, 

2016). Schéma učení s jednoduchou smyčkou je znázorněno na obrázku 9. 

 

Obrázek 9: Učení s jednoduchou smyčkou (zpětnou vazbou) 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (ManagementMania's Series of Management, 2016) 

a (Quaye, Osei, Sarbah, & Abrokwah, 2015) 
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na základě analýzy základních principů systému. Při tomto typu učení se uplatňuje kritické 

přezkoumání teorie v praxi, kdy se zkoumají a zpochybňují současné zásady a pravidla 

(následně řádně změněny). U tohoto typu učení se mění jak chování, tak také organizační 

politika nebo paradigmata (Birdthistle, 2009) (Argyris & Schön, 1978) 

(ManagementMania's Series of Management, 2016). Učení s dvojitou smyčkou můžeme 

krátce charakterizovat jako proaktivní, projektové učení, pro které je charakteristické 

objevování (Tichá, 2005). Schéma učení s dvojitou smyčkou je znázorněno na obrázku 10. 
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Obrázek 10: Učení s dvojitou smyčkou (zpětnou vazbou) 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (ManagementMania's Series of Management, 2016) 

a (Quaye, Osei, Sarbah, & Abrokwah, 2015) 

Podle Argyris a Schona je nejvyšší úrovní učení tzv. „deutero“ učení. Hovoříme 

o něm, pokud jednotlivci v organizaci začnou využívat poznatky získané z učení 

s jednoduchou smyčkou a dvojitou smyčkou k rekonceptualizaci problémů. Organizace 

pak může rozvíjet její schopnosti předcházení změnám ve vnějším prostředí, schopnosti učit 

se správným způsobem a schopnosti udržet tyto procesy. Úspěch zavedení „deutero“ učení 

a restrukturalizace pravidel a hodnot může být posouzen úrovní přijetí změn v organizaci 

(Birdthistle, 2009) (Argyris & Schön, 1978). Schéma „deutero“ učení je znázorněno 

na obrázku 11. 

 

 

 

Obrázek 11: „Deutero“ učení 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Quaye, Osei, Sarbah, & Abrokwah, 2015) 
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k reflexi u učení s jednoduchou smyčkou. Uplatnění všech tří úrovní učení bychom mohli 

najít u organizace, která má ve svých produktech příliš mnoho defektů. Pak by se učení 

s jednoduchou smyčkou využilo ke zlepšení kontroly, učení s dvojitou smyčkou pro změnu 

učebních systémů pro zaměstnance a přenesení kontroly kvality na prodejnu. „Deutero“ 

učení by pak našlo využití ve zlepšení obou předchozích úrovní (Argyris & Schön, 1978). 

4.6.2 Adaptivní, průběžné a akční učení 

Marquardt ve své publikaci rozlišuje tři typy učení. Adaptivní, do kterého zahrnuje 

učení s jednoduchou a dvojitou smyčkou, dále „předvídavé“ a akční učení. „Předvídavé“ 

učení v organizaci spočívá v tom, že se organizace učí předvídat budoucí děje, 

což má zabránit negativním výsledkům. Tento typ učení vede zaměstnance k větší aktivitě, 

kreativitě a reflexi v jejich učení (Marquardt, 2002). 

Akční učení představuje práci na reálných problémech, zaměřuje se na získané 

znalosti a provádí řešení. Představuje metodu zrychlujícího učení, a pokud se používá jako 

systematický proces, zlepšuje organizační učení natolik, aby společnost mohla lépe reagovat 

na změny. Jedná se o dynamický proces, který kombinuje generování a aplikaci nových 

otázek na stávající poznatky s úvahami o činnostech během a po řešení problémů. Síla 

akčního učení je odvozena se šesti vzájemně závislých komponent: akční problém nebo 

výzva, akční učící se skupiny nebo týmy, kouč akčního učení, chytré dotazování 

a naslouchání, akce, závazek k učení se (Marquardt, 2002). 

4.6.3 Individuální učení 

Učení v organizacích může probíhat na individuální, skupinové a organizační úrovni. 

Tyto úrovně jsou mezi sebou provázány a učení na individuální úrovni je zakončeno 

rozvojem celé organizace. Pokud je cílem společnosti učení celé organizace, nelze se však 

zaměřit pouze na učení jednotlivce, ale je nutné učit celou organizaci (Ropes & Thölke, 

2010) (Zubr, 2016). Učení na individuální úrovni můžeme vysvětlit jako získávání nových 

znalostí a informací patřících k prostředí daného člověka, porozumění informacím, 

interpretace, vytváření zkušeností s těmito znalostmi a přizpůsobení chování v závislosti 

na získaných výsledcích pomocí koncepčních a kognitivních procesů. Intuice a interpretace 

je proto individuální u zaměstnanců. V organizaci jako celku se intuice a interpretace 

nevyskytuje (Saadat & Saadat, 2016). 
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Význam a dopad individuálního učení v organizaci může být pozitivně ovlivněn 

několika faktory a technikami: (Marquardt, 2002) 

 Místo a zaměření individuálního učení 

V pracovním prostředí by mělo být učení konstantní (např. prostřednictvím 

akčního učení, reflexního plánování, koučování nebo systémů podpory 

výkonu), výuka v třídách by měla být realizována v malém formátu právě 

včas, aby se zajistila bezprostřední aplikace znalostí do práce (Marquardt, 

2002). 

 Zrychlené učení 

Techniky zrychlování učení umožňují získat více informací v kratším čase 

a zvýšit jejich retenci. U těchto technik se zapojují všechny části mozku 

při současném zapojení vědomých i povědomých mentálních funkcí. 

Uplatnění může zrychlené učení najít při zabudování inovací, představivosti 

a tvořivosti do učícího procesu. Mezi nejúčinnější techniky zrychlování učení 

lze zařadit mnemotechnické pomůcky, hudbu, metafory a příběhy, periferie 

k vytvoření bohatšího a integrovanějšího učícího prostředí, osvětlení, barvy 

a vybavení místnosti (vytváří stavy vnímání v učebním procesu), mapování 

myšlenek nebo informační grafy (pomoc učit se, vytvářet koncepce, nápady, 

plánovat). Protože může každý člověk reagovat na tyto techniky různě, 

je potřeba, aby organizace poskytla svým zaměstnancům možnost výběru 

vyhovující techniky (Marquardt, 2002). V roce 1989 autoři Gill a Meier 

dokonce uvedli několik základních principů ke zrychlení učení a k obohacení 

vzdělávacího prostředí. Mezi tyto principy patří zajištění přirozeného, 

pohodlného a barevného prostředí; pomoc lidem eliminovat nebo omezovat 

obavy, stres nebo bariéry v učení se; zachování různých učebních stylů, 

rychlosti a potřeb; verbální i obrazná prezentace materiálů a vnímání učení 

jako společné úsilí (Gill & Meier, 1989). 

 Plán osobního rozvoje 

Zaměstnanci v učících se organizacích chápou učení jako životní cestu. 

Organizace a pracovníci spolupracují na dlouhodobém profesním rozvoji 

zaměstnance (Marquardt, 2002). 
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4.6.4 Skupinové (týmové) učení 

Při skupinovém učení jednotlivci sdílejí své učení se skupinou, společně interpretují 

a dosahují výsledku – skupinového předpokladu. U skupinového učení je důležitý proces 

komunikace mezi jednotlivými členy skupiny, praxe a reflexe. Akční učení je nejefektivnější 

způsob pro vytvoření týmového učení (Marquardt, 2002) (Saadat & Saadat, 2016). 

Při skupinovém učení je kladen důraz na samořízené učení, kreativitu a volný tok myšlenek. 

Pokud je dobře nastavený systém skupinového učení, je zajištěno sdílení negativních 

i pozitivních zkušeností skupin s jinými skupinami v organizaci, což podporuje intelektuální 

růst společnosti. Znalosti skupiny vytvářejí tak, že analyzují složité problémy, kolektivně 

řeší problémy a podnikají inovativní akce. Vyrovnaný tým harmonizuje energii jednotlivých 

členů a rozvíjí společný směr. Každý člen týmu si uvědomuje ostatní členy a jedná tak, 

aby doplňoval jejich činnost. Týmy se dokáží lépe poučit z minulého, experimentovat 

s novým a rychle a efektivně přenášet znalosti vzájemně mezi sebou i v organizaci. 

Pro týmové učení jsou zásadní prvky jako je potřeba řešit složité problémy prostřednictvím 

kolektivního pohledu, potřeba inovativních a koordinovaných opatření a schopnost 

povzbudit a stimulovat učení v jiných týmech (Marquardt, 2002). Bez existence 

skupinového učení nelze hovořit o organizačním učení (Saadat & Saadat, 2016). Skupinové 

učení je jednotkou organizačního učení. Týmy jsou v učící se organizaci důležité pro zásadní 

organizační změny a obnovu (Marquardt, 2002). 

4.6.5 Organizační učení 

Organizační učení vysvětluje společně získané hodnoty a předpoklady na skupinové 

úrovni, systém, metody a přijatelné instrukce pro celou organizaci, očekávané rámce chování 

a jejich změnu na základní informace, které jsou přístupné všem, kteří je potřebují (Saadat 

& Saadat, 2016). Učení tedy umožňuje organizacím vytvářet organizační 

porozumění, výklad jejich prostředí a začátek posouzení životaschopné strategie (Fiol & 

Lyles, 1985). Pozitivní vliv má organizační učení na získání dlouhodobé konkurenční 

výhody, zlepšení výkonnosti, posílení lidských zdrojů, kreativitu a inovaci a zrychlení 

procesu změny na učící se organizaci (Saadat & Saadat, 2016). 

Organizační učení je multidisciplinární, stává se kolektivním zážitkem, je výsledkem 

interaktivního a vzájemně závislého procesu. Co je v tomto procesu naučeno je to, 

co si organizace uchovává (nová kapacita, postup, technologie nebo nové chápání toho, 

co nefunguje) (Marsick & Watkins, 2003). Tento typ učení je založen na organizační paměti 
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(minulých znalostech a zkušenostech) a probíhá prostřednictvím společných znalostí 

a mentálních modelů jednotlivých členů společnosti. Jednotlivci a skupiny v organizaci 

představují články, prostřednictvím kterých se uskutečňuje organizační učení. Je nutné 

si uvědomit, že tento proces je také ovlivněn širokým souborem proměnných – sociálních, 

politických a strukturálních (Marquardt, 2002) (Argyris & Schön, 1978). 

Organizační učení lze charakterizovat jako proces: (Saadat & Saadat, 2016) 

1. Komplikovaný, který je ovlivněn vzájemnou komunikací různých intra a inter 

personálních, intra a inter organizačních faktorů a environmentálních faktorů. 

2. Neplánovaný 

3. Upozorňující a účelný, kdy se lidé i skupiny těší na učení, sladění s organizační 

strategií, prostory pro učení a zdokonalování se řídí každou osobou. 

4. Interaktivní a dynamický, ve kterém hrají roli při získávání informací, zkušeností, 

učení a předávání ostatním lidé, skupiny a organizace. 

5. Kontinuální a přetrvávající, ničím neomezeny na určitý čas a místo. 

6. Rozvíjející a rostoucí 

7. Ovlivněný základem znalostí nebo kulturních zdrojů, které jsou lidmi 

v organizaci používány (základnou může být koncepce, struktura, sociální pravidla, 

druh práce, nástroje, technologie společné mezi členy organizace nebo celé 

společnosti). 

 

Organizační učení lze v závislosti na různých autorech chápat například i jako 

organizační schopnost udržet a zdokonalit výkonnost založenou na předchozích 

zkušenostech, znát tuto schopnost a schopnost jejího dosažení a produktivity (Crossan, Lane, 

& White, 1999). Někteří další autoři definovali organizační učení jako proces objevování 

a opravování chyb, jejich řešení a opravování nebo jako skupinu metod, mechanismů 

a procesů, které jsou použité v organizaci, aby bylo dosaženo učení (Saadat & Saadat, 2016). 

Organizační učení má pro organizace velký význam, protože umožňuje dosáhnout 

kompetitivních výhod ve strategickém managementu. S cílem přežít ve vzájemné 

soutěživosti jsou organizace více úspěšné, rychleji a dříve se učí než jejich konkurenti 

(Saadat & Saadat, 2016). Je potřebné si uvědomit, že organizační učení není prostá suma 

učení se jednotlivců. Na rozdíl od jednotlivců organizace rozvíjejí a udržují učební systémy, 
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které ovlivňují nejen blízké členy, ale jsou pak přenášeny na ostatní prostřednictvím historie 

a norem organizace (Norashikin, Safiah, Fauziah, & Noormala, 2016) (Norashikin, Amnah, 

Fauziah, & Noormala, 2014). Většinou je organizační učení spojováno se zlepšením 

výkonnosti, avšak učení nemusí vždy organizační výkon zlepšovat (Cook & Yanov, 1993). 

Zajímavé je zjištění, že kontinuální učení ovlivňuje více individuální výkon než organizační 

výkon a zatímco skupinové (týmové) učení zprostředkovává organizační výkon, nemá na něj 

přímý vliv (Norashikin, Safiah, Fauziah, & Noormala, 2016) (Norashikin, Amnah, Fauziah, 

& Noormala, 2014). 

Na základě výsledků různých autorů můžeme organizační učení rozlišit na několik 

druhů. Například Argyris a Schon řadí mezi jednotlivé druhy organizačního učení učení 

s jednoduchou, dvojitou smyčkou a „deutero“ učení (Argyris & Schön, 1978) (Saadat & 

Saadat, 2016). Charakteristiky těchto typů učení již byly popsány dříve v odstavci „Učení 

se zpětnou vazbou“. Z jiných autorů rozlišuje Dawes kongenitální učení (znalosti vytvořené 

zakladateli organizací), učení zkušeností (znalosti získané cíleně nebo náhodně vlastní 

zkušeností) a převzaté učení (znalosti převzaté od lidí mimo organizaci) (Dawes, 2003). 

Podle dalšího z autorů (Marquardt, 2002) může např. učení na individuální, skupinové 

a organizační úrovni probíhat současně. Rozlišuje pak adaptivní učení (osoby, skupiny nebo 

organizace se učí zkušenostmi a hodnocením jejich předchozích výkonů), předvídavé učení 

(organizace se učí prostřednictvím toho, co se stane v budoucnosti) a praktické učení (práce 

na reálných otázkách, které jsou zaměřené na získané znalosti a reálný výkon daného řešení) 

(Marquardt, 2002). Na usnadnění učení mají vliv procesy (např. organizační plán 

pro usnadnění učení členů) a struktury (Saadat & Saadat, 2016). 

Pro úspěšné organizační učení je vyžadována vzdělávací kultura, která zahrnuje 

závazky k učení, efektivní a spolehlivou vědu, transparentnost, téma vedení a zodpovědnost 

(Saadat & Saadat, 2016). 

4.6.6 Explorace a exploatace v učící se organizaci 

Explorace a exploatace mají pro učící se organizace velký význam. Při exploraci 

dochází k experimentování na různých úrovních (kompetence, technologie, paradigmata). 

U exploatace jsou existující kompetence, technologie a paradigmata zlepšovány 

(rozšiřovány). Exploraci můžeme zaznamenat u organizací, které se snaží průlomem 

v charakteru výrobků nebo procesů vybudovat konkurenční výhodu. U exploatace 

se organizace zaměřují na stávající výrobky a služby, u nichž se snaží zvýšit úroveň. Zatímco 
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u explorace je potenciální přínos obrovský, ale požadavky na zdroje jsou vysoké s nízkou 

a pomalou návratností, u exploatace je sice potenciální přínos menší, avšak jsou nízké 

požadavky na zdroje a jistota návratnosti je rychlá a vysoká (Tichá, 2005). Je důležité najít 

rovnováhu mezi explorací a exploatací. Nalezení rovnováhy je zvláště obtížné v tom, 

že se stejné problémy vyskytují na individuální úrovni, organizační úrovni a úrovni 

sociálního systému. Rovnováhu mezi explorací a exploatací lze znázornit na rozdílech mezi 

vylepšením existujících technologií a vynálezem nových technologií (March, 1991). 

4.6.7 Vztah mezi jednotlivými typy učení 

Crossan, Lane a White propojují význam individuálního, skupinového 

a organizačního učení jako základ pro celou organizaci. Toto tvrzení zakládají 

na následujících základech: (Crossan, Lane, & White, 1999) 

1. Organizační učení zahrnuje napětí mezi přizpůsobováním se novému učení 

(explorace) a využíváním již naučeného (exploatace). 

2. Organizační učení probíhá na několika úrovních, a to individuální, skupinové 

a organizační. 

3. Tyto tři úrovně jsou propojeny sociálně-psychologickými procesy: intuicí, 

interpretací, integrací a institucionalizací (4I). 

4. Kognice má vliv na akci a naopak. 

Tabulka 4: Úrovně organizačního učení 

Úroveň Proces Vstupy / Výstupy 

Individuální 

Intuice 

Zkušenosti 

Obrázky 

Metafory 

Interpretace 

Jazyk 

Myšlenková mapa 

Konverzace / dialog 

Skupinová Integrace 

Sdílené porozumění 

Vzájemná úprava 

Interaktivní systémy 

Organizační Institucionalizace 

Rutiny 

Diagnostické systémy 

Pravidla a postupy 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Crossan, Lane, & White, 1999) 
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4.7 Styly organizačního učení 

Za pomoci základních parametrů jako je explorace, exploatace, zdroj učení vlastní 

zkušenost nebo zkušenost ostatních můžeme odlišit 4 základní styly organizačního učení: 

(Yeung, Ulrich, Nason, & Von Glinow, 1999) 

4.7.1 Benchmarking 

Benchmarking je kontinuální proces identifikace, porozumění a přizpůsobení 

postupů a procesů, které povedou k lepšímu výkonu. Organizace po porozumění fungování 

jiných organizací přenáší danou zkušenost do vlastního prostředí. Jako „vzorové“ jsou 

vybírány organizace s nadprůměrnými výsledky či novými procesy (Tichá, 2005). Existuje 

různé členění typů benchmarkingu, lze je však shrnout v zásadě do tří přístupů: (Randhir, 

2002) 

1. Porovnání výstupů či opatření z různých organizací. Tyto mohou být kvantitativní 

(např. doba odezvy, chybovost, cena) nebo kvalitativní (např. úroveň zaměstnanecké 

spokojenosti, zákaznické spokojenosti apod.). 

2. Posuzování v porovnání s úrovní výkonu nebo známým standardem (např. kvalita 

organizace). Tento standard definuje „best practice“ nebo škálu pracovních postupů 

a pracovní politiky. 

3. Provádění detailního přezkoumání procesů, které mají konkrétní výstup, 

prostřednictvím interní a srovnávací analýzy a s cílem pochopit důvody v rozdílech 

v úrovni výkonu a vytváření „best practice“ 

Pro úspěšný benchmarking byla publikována i sada ukazatelů – „5 musí mít“: (Jackson, 

1992) 

1. Podpora vrcholového vedení. 

2. Sjednocení s organizační strategií. 

3. Benchmarking musí být týmová aktivita. 

4. Benchmarking musí být naplánovaný, organizovaný a řízený: s cíli, měřeními 

a monitorováním. 

5. Osoba účastnící se benchmarkingu musí rozumět vlastnímu procesu. 

4.7.2 Experimentování 

Podstatou procesu učení je řízený experiment. Učení probíhá prostřednictvím 

zkoušení realizace nových myšlenek, zároveň jsou organizace citlivé na průběh a výsledky 
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experimentování s novými produkty či procesy. Jako hlavní zdroj učení jsou vnímáni 

zaměstnanci a zákazníci (Tichá, 2005). 

4.7.3 Trvalé zlepšování 

Učení probíhá formou zdokonalování kroků v procesech, zlepšování toho, co bylo 

již vykonáno. Důležitost je přikládána především zapojení se zaměstnanců do tohoto procesu 

např. ve formě skupin, které řeší problémy apod. (Tichá, 2005). 

4.7.4 Akvizice kompetencí 

Jednotlivci a týmy jsou podporováni a povzbuzováni k získávání nových 

kompetencí, čímž se organizace učí. Realizování akvizice kompetencí může probíhat formou 

náboru pracovníků, tréninkových či vzdělávacích aktivit, vytvářením strategických aliancí 

či kooperací s konzultačními firmami či univerzitami (Tichá, 2005). 

 

Schéma stylů organizačního učení je znázorněno na obrázku 12. 

 

Obrázek 12: Styly organizačního učení 

Zdroj: (Tichá, 2005) 

4.8 Bariéry v „učení se“ 

Při přechodu k učící se organizaci mohou firmy doprovázet problémy spojené 

s neschopností těchto organizací se učit. Dle Sengeho existuje 7 bariér učení se: (Senge, 

2016) 

 

učení ze zkušeností ostatních učení z vlastních zkušeností 

experimentování akvizice kompetencí 

benchmarking trvalé zlepšování 

explorace 

exploatace 



34 

 „Já jsem má pozice“ 

U zaměstnanců dochází k naprostému ztotožnění s jejich prací, avšak zároveň 

ke ztrátě přehledu o vlastním smyslu jejich práce. Odpovědnost spočívá pouze 

v plnění „jejich práce“, nedokáží si představit práci na něčem jiném za hranicemi 

jejich práce a ani se jich jiná práce „netýká“. Nemají pak ani pocit odpovědnosti 

za celkový výsledek. 

 

 „Může za to někdo jiný“ 

Podle Sengeho je tento syndrom vedlejší produkt syndromu „já jsem má pozice“. 

V důsledku chybění odpovědnosti za celkový výsledek dochází pak k vzájemnému 

obviňování z neschopnosti, vzniku chyb apod. 

 

 „Iluze proaktivnosti“ 

Zaměstnanci by měli řešit problém co nejdříve, neměli by čekat s akcí na někoho, 

kdo ji vyřeší za ně, aby nedošlo ke zhoršení situace na kritickou.  

 

 „Fixace na události“ 

Je potřebné vidět i chápat příklady dlouhodobých změn ležících za událostmi. 

Pro organizaci jsou zásadní hrozby nejčastěji výsledkem pomalých pravidelných 

procesů. Lidé v podniku zaměření na krátkodobé události se mohou tyto události 

naučit předvídat a následně po jejich vzniku mohou optimálně na dané události 

zareagovat. 

 

 Efekt „uvařené žáby“ 

Pro organizace je důležité odhalit postupně narůstající hrozbu, proto je potřeba naučit 

se dlouhodobě sledovat pravidelné a nenápadné změny, které by mohly být zdrojem 

závažných hrozeb. 

 

 Sebeklam učení se ze zkušenosti 

Metoda učení se pokusem a omylem patří mezi nejefektivnější učení. V případě, 

že se výsledky práce projeví ve vzdálené budoucnosti, není možné získat z nich 

poučení a důsledky mohou mít pak celopodnikové dopady v průběhu let či dekád. 



35 

Jedná se především o rozhodnutí týkající se výzkumu a vývoje, povýšení osob 

do vrcholových funkcí apod. 

 

 Mýtus manažerského týmu 

Pro udržení představy jednotného a soudržného kolektivu se mohou členové týmu 

vyhýbat projevům nesouhlasu, nedávají najevo nepochopení a nejistotu. Tím dochází 

k přijímání kompromisů, což může zabránit rozpoznání nových hrozeb. 

 

Podle různých autorů se liší i náhled na bariéry v učení se. Například Schimmel 

a kolektiv ve své práci uvádí dělení bariér podle příčiny, konkrétně bariéry z důvodu absence 

zpětné vazby, zanedbávání zpětné vazby, nedostatku autonomie, rychlosti změn, chybějícího 

dialogu, nedostatku experimentování nebo kombinace více bariér učení (Schimmel & 

Muntslag, 2009). 

Podle Schillinga mohou být bariéry v učení rozděleny také na základě čtyřech 

sociálně – psychologických procesů (4I): intuice, interpretace, integrace a institucionalizace 

(Obrázek 13). 
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Obrázek 13: 4I proces organizačního učení a jeho bariéry 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Schilling & Kluge, 2009) 

Tyto bariéry můžeme vnímat ze tří hledisek: akčně-personální, strukturálně-

organizační nebo sociálně-environmentální. Na základě několika studií byl sestaven přehled 

bariér pro všechny čtyři sociálně-psychologické procesy: (Schilling & Kluge, 2009) 
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Tabulka 5: Příklady bariér pro intuici 

Akčně-personální 

hledisko 

Strukturálně-organizační 

hledisko 

Sociálně-environmentální 

hledisko 

Předpojatost a nedostatky 

zaměstnanců. 

Nedostatek jasných 

a měřitelných cílů 

a nedostatečná zpětná 

vazba. 

Komplexní, dynamické 

a soutěživé tržní prostředí. 

Pověrčivost v učení. Úzká korporátní identita. Nejasná kritéria úspěchu. 

Nedostatek know-how 

v systematické analýze 

selhání. 

Striktní pravidla a regulace. Nízká úroveň zkušeností 

v dané kultuře. 

Nedostatečná motivace 

inovátora. 

Specifické popisy práce 

a velká dělba práce. 

Složitá, dvojznačná 

a obtížná znalost. 

Velký stres.  Relevantní, avšak implicitní 

a nehybné znalosti. 

Strach z nevýhod   

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Schilling & Kluge, 2009) 

 

Tabulka 6: Příklady bariér pro interpretaci 

Akčně-personální 

hledisko 

Strukturálně-organizační 

hledisko 

Sociálně-environmentální 

hledisko 

Strach ze ztráty vlastnictví 

a kontroly znalostí. 

Organizační ticho. Rozdílné cíle, hodnoty 

a skryté agendy ve skupině. 

Nedostatek politických 

a sociálních dovedností 

inovátora nebo sponzora. 

Stav organizační kultury. Znalosti neslučitelné 

s existujícím pracovním 

myšlením. 

Nízká úroveň 

a důvěryhodnost inovátora. 

Chybějící vazba mezi 

znalostmi a důležitými 

organizačními cíli. 

 

Konfliktní vztah mezi 

inovátorem a skupinou. 

Velká pracovní zátěž.  

Nedostatek výhody oproti 

stávajícím praktikám. 

Normy pro zabránění 

selhání skupin. 

 

Nedostatečná retence 

informací členů skupiny. 

  

Nedostatek motivace 

a úzkost členů skupiny. 

  

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Schilling & Kluge, 2009) 
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Tabulka 7: Příklady bariér pro integraci 

Akčně-personální 

hledisko 

Strukturálně-organizační 

hledisko 

Sociálně-environmentální 

hledisko 

Obavy z nevýhod 

ovlivňujících týmový 

prospěch. 

Soupeření s dalšími 

skupinami/jednotkami. 

Průmyslové předpisy 

s postojem proti inovacím. 

Nedostatek uznání nebo 

obavy z trestu za inovace. 

Nízký obrat v top 

managementu. 

 

Nedostatek podpory top 

managementu. 

Neadekvátní komunikace 

mezi jednotkami. 

 

Nadměrná důvěra manažerů 

ve stávající postupy. 

Mocenské struktury 

a vztahy. 

 

Pevné a zastaralé hodnoty 

a předpoklady vedoucích 

pracovníků. 

Neefektivní rozdělování 

zdrojů. 

 

Nesoulad mezi vizemi 

manažerů a zaměstnanců 

pro organizaci. 

Nedostatek hodnot 

orientovaných na učení. 

 

Nedostatek účasti 

a komunikace a vnímání 

neslučitelnosti s kulturou 

a strukturou organizace. 

Inovace navzdory 

organizačním 

předpokladům 

a přesvědčení. 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Schilling & Kluge, 2009) 

 

Tabulka 8: Příklady bariér pro institucionalizaci 

Akčně-personální 

hledisko 

Strukturálně-organizační 

hledisko 

Sociálně-environmentální 

hledisko 

Nepodstatnost inovace pro 

budoucí účely. 

Stabilní/statické podmínky 

na pracovišti. 

Rychlé technologické 

změny. 

Nedostatek znalostí 

o implementaci inovací. 

Nedostatek času a zdrojů. Rozvíjející se manažerské 

výstřelky, které slibují 

rychlý úspěch. 

Roztříštěné vzpomínky Vysoký obrat zaměstnanců 

a vedení. 

Problém s lingvistikou 

a národní kulturou. 

Nedostatečné vedoucí 

dovednosti. 

Nedostatek jasné 

odpovědnosti 

v implementaci/ukládání. 

Technické/strukturální 

potíže při ukládání 

implicitních znalostí. 

Zkušenosti s konflikty 

během učení se. 

Nedostatek soudržného 

normativního systému. 

 

Malá důvěra k týmům 

a zaměstnancům. 

Nekonzistentní organizační 

strategie, systémy, politika 

a praktiky. 

 

Cynismus k organizaci 

nebo inovaci. 

Nesoulad mezi počátečními 

cíli inovace a kritérii 

úspěšnosti pro jejich 

vyhodnocení. 
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Různé aspirace týmů – 

inovace jako hrozba. 

Decentralizace.  

Malá otevřenost novým 

nápadům ze strany 

týmů/zaměstnanců. 

Nedostatek prostředků 

a opatření ke kontrole 

organizačního chování 

a výkonnosti. 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Schilling & Kluge, 2009) 

4.9 Učící se organizace a praxe 

Na základě názorových myšlenek jednotlivých autorů zabývajících se učící 

se organizací lze nalézt charakteristické spojitosti s praxí. Tyto spojitosti jsou znázorněny 

v tabulce 1. (Adamec, 2010) 

Tabulka 9: Charakteristické spojitosti mezi učící se organizací a praxí 

Vlastnost Definice Nejlepší spojení s 

praxí 

Pozitivní produkty 

Osobní 

mistrovství 

Schopnost upřímně 

a otevřeně vidět 

realitu 

1. Pozitivní výztuha z 

role modely / manažeři 

2. Sdílení zážitků 

3. Více vzájemného 

ovlivňování 

4. Důraz na odezvu 

5. Rovnováha práce / 

osobní život 

Větší závazek 

k organizaci a práci; 

menší racionalizace 

záporných událostí; 

schopnost čelit 

omezením; schopnost 

jednat se změnou 

Duševní 

modely 

Srovnávat realitu 

a osobní vizi 

s vnímaným, 

k souvislému 

porozumění 

1. Čas pro učení 

2. Vzájemná 

otevřenost 

3. Hledání nového 

4. Sebeodpuštění 

5. Flexibilita / 

přizpůsobivost 

Menší použití 

obranných rutin v práci; 

menší sklon vedoucí 

k dysfunkčním vzorům 

chování; menší 

vyhýbání se obtížným 

situacím 

Sdílení vize Schopnost skupiny 

jedinců držet společně 

používaný obraz 

vzájemně žádoucí 

budoucnosti 

1. Participativní 

otevřenost 

2. Důvěra 

3. Empatie směrem 

k jiným 

4. Důraz na spolupráci 

5. Společný jazyk 

Závazek přes souhlas, 

rychlejší změna, větší 

důvěra uvnitř skupiny; 

menší čas ztracený 

na zarovnávající zájmy; 

efektivnější 

komunikace 
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Týmové 

učení 

Schopnost skupiny 

jedinců pozastavit 

osobní předpoklady 

1. Participativní 

otevřenost 

2. Komunikace shora 

dolů, zdola nahoru 

3. Podpora přes vinu 

4. Tvořivé myšlení 

Skupina 

samouvědomění; 

zvýšené kolektivní 

učení; učení "nahoru 

a dolů" hierarchie; větší 

soudržnost; zvětšená 

tvořivost 

Systémové 

myšlení 

Schopnost vidět 

vzájemné vztahy, 

schopnost myslet 

v souvislosti a ocenit 

důsledky působení na 

další části systému 

1. Praxe sebezběhlosti 

2. Mít shodné duševní 

modely 

3. Společné sdílení vizí 

4. Důraz na týmové 

učení 

Dlouhodobé zlepšení 

nebo změna; snížený 

organizační konflikt; 

nepřetržité učení mezi 

skupinovými členy 

Zdroj: (Adamec, 2010) s využitím (Senge, 2016) (Argyris C. , 1990) 

4.10 Přínos učící se organizace 

Zavádění konceptu učící se organizace je spojeno s různými účely. Kromě vytváření 

inspirující filozofie celoživotního učení je jedním z účelů i záchrana pracovního prostředí 

organizací prostřednictvím změn a rozrušením statických hierarchií (Birdthistle, 2009). 

Zavedení modelu učící se organizace přináší organizacím několik výhod. Koncept učící 

se organizace je spojen s pozitivním vlivem na inovaci, zlepšení výkonu v organizacích, 

získání konkurenčních výhod a udržení konkurenceschopnosti (Norashikin, Safiah, Fauziah, 

& Noormala, 2016) (Norashikin, Amnah, Fauziah, & Noormala, 2014). 

Organizace, které mají učení jako součást strategie, budou tedy schopny udržet krok 

s vývojem a zároveň se zlepší i podnikové prostředí (Norashikin, Amnah, Fauziah, & 

Noormala, 2014). Flexibilita umožňuje zaměstnancům volný pohyb v rámci organizace, 

zajišťuje, že se každý jednotlivec bude schopen rychle vyrovnat s měnícím se prostředím 

a odstraňuje překážky, které jsou spojené s konceptem pevně strukturované společnosti 

(Birdthistle, 2009). Koncept učící se organizace přináší organizacím také lepší pozici 

v reakci na vnější podněty, znalosti pro lepší propojení zdrojů s potřebami zákazníků nebo 

zlepšení kvality výstupů na všech úrovních. Poskytuje více příležitostí ke kreativitě 

zaměstnanců a dává prostor ke zkoušení nových nápadů, aniž by se zaměstnanci museli 

obávat chybování. Tím, že je učící se organizace orientována více na lidi, může dojít 

ke zlepšení firemního obrazu (Yadav & Agarwal, 2016) (Birdthistle, 2009). Učící 

se organizace pozitivně ovlivňuje znalostní výkon, který dále pozitivně ovlivňuje finanční 
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výkonnost. Znalostní výkon tedy zprostředkovává vztah mezi učící se organizací a finanční 

výkonností (Kyoungshin, Watkins, & Lu, 2017). 

Na základě praktických výzkumů bylo rovněž zjištěno, že podpora učení může 

zlepšit spokojenost zaměstnanců s prací a organizační učení je kritickým předpokladem 

spokojenosti s prací (Erdem, İlğan, & Uçar, 2014) (Dekoulou & Trivellas, 2015). Učící 

se organizace však přináší i mnohé nároky na zaměstnance, mezi které patří zvyšování tempa 

změn v organizaci nebo vyšší nároky na výhody. Motivace, spokojenost, efektivnost 

a angažovanost jsou v učící se organizaci chápány jako synonyma (Yadav & Agarwal, 

2016). 

Pro vysoce výkonné týmy poskytuje učící se organizace výborné prostředí, které jim 

umožňuje učení, růst a rozvoj. Informace a znalosti se v rámci učící se organizace a týmů 

přenášejí volněji, což umožní týmům opírat se o silné stránky a v závislosti na tom zvýšit 

produktivitu. Vzhledem k tomu, že učící se organizace přispívá k vzájemné závislosti 

a zlepšení vztahů mezi zaměstnanci na osobní úrovni, mohou její členové lépe pracovat 

s časem a efektivněji plánovat práci. Je důležité podotknout, že se zlepšujícím 

se vzděláváním pracovníci spoléhají méně na ostatní a osobními vztahy pak neovlivňují 

efektivitu plánování práce v takové míře (Birdthistle, 2009). 

Tím, že je v rámci učící se organizace snížena přebytečná byrokracie, je umožněn větší 

kontakt se zákazníky. Pokud se změní zákazníkovy požadavky, organizace se mohou 

adaptovat na tuto změnu rychleji a efektivněji (Birdthistle, 2009). 

4.11 Přechod k učící se organizaci 

Názory na přechod k učící se organizaci se liší v závislosti na autorech. Například 

Watkins a Marsick uvedli, že pro budování učící se organizace je nejprve nutné prověřit 

schopnost organizace se učit a změnit se na úrovních: (Watkins & O´Neil, 2013) 

1. Chování, vědomostí, motivace, schopnosti učit se. 

2. Schopnosti skupiny inovovat a generovat nové znalosti. 

3. Organizační kapacity pro inovace a tvorbu nových znalostí. 

4. Celkové kapacity společnosti prostřednictvím kvality pracovního života a dalších 

prostředků.  

Česká autorka například uvádí, že rozhodujícími faktory pro přežití a následný rozvoj 

organizace jsou schopnosti manažerů vyrovnávat se dostatečně rychle se změnami vnějšího 
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prostředí. Každá organizace (komerční firma, škola, nemocnice či obec) se musí potýkat 

s hlavními problémy majícími vliv na změny v organizacích. Jsou jimi: (Tichá, 2005) 

 selhání dřívějších postupů, 

 potřeba změnit organizační kulturu, 

 větší orientace na organizační kulturu, 

 vazba zdrojů na potřeby uživatelů, 

 zlepšení image organizace, 

 zvyšování kvality, 

 podpora aktivního experimentování, 

 vzrůstající tempo změn, 

 konkurenční tlaky, 

 méně lidí. 

Společnosti, které se rozhodnou realizovat přechod k učící se organizaci, musí 

nejdříve nalézt problémové oblasti a příčiny, jež mohou vytvářet překážky při dosahování 

lepších výsledků. Deset výše uvedených faktorů naznačuje možná omezení byrokratického 

či autokratického stylu řízení.  

V souvislosti s těmito faktory je nutné uvažovat vztah mezi učením v organizaci 

a tempem změn ve vnějším prostředí mimo uvažovanou organizaci. V každé učící 

se organizaci musí existovat ve větší nebo alespoň stejné míře učení, než je ve vnějším 

prostředí. Pokud dochází ve vnějším prostředí k větší míře učení, pak lze v komerční 

organizaci předpokládat její úpadek či dokonce možný zánik. U organizací veřejného 

sektoru (obcí, škol) to pak může naznačovat jejich neefektivnost či plýtvání dostupnými 

veřejnými zdroji (Hrabalová, Klímová, & Nunvářová, 2005). 

Na následujícím schématu je možno porovnat, jaký je vztah mezi jednotlivými stavy 

ve společnosti před zavedením změn a následně, když se vyjasní hlavní cíle organizace 

a začne proces transformace v učící se organizaci (Hrabalová, Klímová, & Nunvářová, 

2005). 
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Obrázek 14: Změny potřeb v učící se organizaci 

Zdroj: (Hrabalová, Klímová, & Nunvářová, 2005) (Hurná & Telezník, 2002) 

4.12 Kroky pro vytvoření učící se organizace 

Na základě principů podporujících učení bylo sestaveno deset postupových kroků 

pro vytváření učící se organizace (Tichá, 2005) (Kline & Saunders, 2010). 

1. Vyhodnocení učení podporující kulturu organizace 

Cílem je zjistit informace o tom, co si myslí zaměstnanci o vlastní organizaci.  

2. Podpora všeho pozitivního 

Tento krok spočívá ve změně přístupu lidí a jejich vedení k pozitivnímu myšlení. 

3. Posílení v lidech pocitu bezpečí 

Manažeři by měli vytvářet podmínky pro kreativitu a iniciativu lidí a maximální 

využití jejich potenciálu. Pro vytvoření těchto podmínek je důležité vytvořit 

atmosféru důvěry, bezpečí a jistoty, že iniciativa neohrozí vlastní pracovní pozici 

a bude managementem zužitkována. Rovněž pocit bezpečí podporuje snahu 

objevovat nové, experimentovat a vede k poznání radosti z individuální i kolektivní 

činnosti. 
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4. Odměnění ochoty riskovat 

Základním předpokladem úspěchu je i přijetí určitého rizika. Jedním z hlavních 

úkolů manažerů je vytvoření atmosféry, která umožní pracovníkům přijímat 

přiměřená rizika spojená s vytvářením učící se organizace. 

5. Pomoc lidem ve vzájemné spolupráci 

Úsilí je zhodnoceno sdílením znalostí o specifických hodnotách, které každý 

jednotlivec přináší do týmu. Znalost dovedností a schopností členů týmu navzájem 

vede k vyšší schopnosti je využít a ocenit. Zvýší se soudržnost týmu i pocit 

sounáležitosti. 

6. Uvedení učení v život 

Učení představuje klíč k úspěchu a přežití organizace, proto je důležité odstranit 

jakoukoliv bariéru, která by bránila v rozvoji organizace. Jako vedlejší produkt 

zvládnutých vzdělávacích programů je vyšší produktivita, nezávislost, samostatnost 

a vyšší míra spolupráce skupiny. 

7. Formulování vize 

Pojítkem mezi jedinečnými zdroji jednotlivců by měla být sdílená vize, která tvoří 

základ úspěchu v podnikání. 

8. Uvedení vize v život 

9. Propojení systémů 

Výhodné je vytvoření vlastní systémové teorie na zjednodušených základech 

pro účely propojení systémů a zajištění fungování učící se organizace. 

10. Realizování konceptu 

Jedná se o nejobtížnější část z celého procesu, kdy je potřeba propojit smysluplně 

všechny předchozí kroky tak, aby se vzájemně podporovaly a směřovaly 

ke společnému cíli. 

4.13 Měření učící se organizace 

Existuje velké množství nástrojů určených k měření a diagnostice učících 

se organizací. Tento počet je přímo závislý na množství definic učící se organizace. Jedním 

z těchto nástrojů je i definice učící se organizace dle Marsick a Watkins. Tyto autorky 

popsaly design učící se organizace pomocí šesti akčních požadavků (posilování lidí 

ke společné vizi, podpora dotazu a dialogu, podpora spolupráce a týmového učení, vytváření 

příležitostí pro kontinuální učení, propojení organizace s prostředím a vytváření systémů 

pro zachycení a sdílení učení). Aby měla organizace schopnost neustálého učení a změny, 



45 

očekává se objevení těchto požadavků na individuální, skupinové, organizační a společenské 

úrovni (Watkins & Marsick, 1993). 

Tabulka 10: Rámec učící se organizace 

Čtyři úrovně učení Povaha učení Šest akčních 

požadavků 

Výstupy učení (7C) 

Individuální Změna v chování, 

znalostech, motivaci 

a kapacitě učit se. 

Příležitosti 

k průběžnému 

učení. 

Dotaz a dialog. 

Kontinuální učení 

pro kontinuální 

zdokonalování. 

Skupinová Změna schopnosti 

skupiny 

spolupracovat 

a synergicky 

pracovat. 

Spolupráce 

a týmové učení 

Spolupracující, 

spojené, kolektivní, 

kreativní. 

Organizační Změna 

organizačních 

kapacit pro inovace 

a nové znalosti. 

Systémy 

k zachycení a 

sdílení učení. 

Posilování lidí. 

Spojení, zachycení 

a kodifikace, 

budování kapacit. 

Společenská Změna celkové 

kapacity 

společnosti. 

Propojení 

s prostředím. 

Spojení zvýšením 

kapacity komunity. 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Kim, Egan, & Tolson, 2015) 

K těmto požadavkům ještě autorky dodaly 7 charakteristik (7C), které slouží 

ke kontrole současné kapacity organizace při identifikaci mezery mezi aktuálním 

a požadovaným stavem organizace. 7C zahrnuje: souvislé, spolupracující, spojené, 

kolektivní, kreativní, kodifikované a budování kapacit (z anglického continuous, 

collaborative, connected, collective, creative, captured, codified and capacity building). 

Akční požadavky představují vstupy do učící se organizace a 7C výstupy, které jsou 

výsledkem vstupů (Marsick & Watkins, 2003) (Kim, Egan, & Tolson, 2015) (Jamali, Sidani, 

& Zouein, 2009). 

Model učící se organizace dle Marsick a Watkins tvoří dvě hlavní interaktivní složky 

organizačních změn a rozvoje – lidé a struktura. V tomto modelu jsou spojeny 

charakteristiky publikované více různými autory (Redding a Catalanello, Pedler a kolektiv) 

(Birdthistle, 2009) (Pedler, Burgoyne, & Boydell, 1991) (Redding & Catalanello, 1994). 

4.13.1 Dimenze učící se organizace 

Šest akčních požadavků dle Marsick a Watkins představuje rámec pro učící 

se organizaci a vytváří šest dimenzí učící se organizace kromě vedení k učení (Kim, Egan, 

& Tolson, 2015). Celkem dle Marsick a Watkins existuje tedy sedm dimenzí, které 
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charakterizují kulturu učící se organizace. Jednotlivé dimenze pak představují snahu 

organizací vytvářet příležitosti pro učení všem zaměstnancům, snahu o vytvoření platformy 

podporující dialogy, reakce a experimenty mezi členy, dále týmové učení, sdílení vizí nebo 

strategické vedení (Norashikin, Safiah, Fauziah, & Noormala, 2016). Přesný popis 

jednotlivých dimenzí je znázorněn v Tabulce 11. 

Tabulka 11: Sedm dimenzí učící se organizace 

Dimenze Definice 

D1: Vytváření příležitostí 

k soustavnému učení 

Učení je navrženo tak, aby 

se lidé mohli učit prací; jsou 

poskytnuty příležitosti pro 

pokračující vzdělávání a růst. 

D2: Podpora dotazování 

a dialogu 

Lidé mají schopnost rozumného 

uvažování, aby mohli vyjádřit 

své názory, lidé mají schopnost 

naslouchat a zkoumat názory 

ostatních; 

kultura organizace podporuje 

dotazování, zpětnou vazbu 

a experimentování. 

D3: Povzbuzování týmového 

učení a spolupráce 

Práce je navržena tak, aby byl 

používán skupinový přístup 

k různým způsobům myšlení; 

očekává se, že se skupiny 

společně učí a pracují; 

spolupráce je oceňována kulturou 

organizace a je odměňována. 

D4: Vytváření systémů 

pro zachycení a sdílení učení 

Staré i nové systémy pro podporu 

sdíleného učení jsou vytvořeny 

a v organizaci integrovány 

a zaměstnancům jsou k dispozici. 

D5: Motivace lidí ke kolektivní 

vizi 

Lidé se podílejí na vytváření, 

vlastnictví a implementaci 

společné vize. 

Odpovědnost je posunuta blízko 

k rozhodování tak, aby byli 

zaměstnanci motivováni naučit 

se to, za co jsou sami 

zodpovědní. 

D6: Propojení systémů Pomáhat lidem, aby viděli vliv 

své práce na celý podnik. 

Lidé sledují prostředí a používají 

informace k přizpůsobování 

pracovních postupů. 

Organizace je propojena s jejími 

komunitami. 
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D7: Strategické vedení pro učení Model vůdců, šampionů 

a podpora učení. 

Vedení používá strategické učení 

pro podporu obchodních 

výsledků. 

KLÍČOVÉ VÝSLEDKY 

      Finanční výkonnost 

 

 

      Znalostní výkonnost 

 

Stav finanční stability a zdrojů 

je k dispozici pro růst. 

 

Zlepšení produktů a služeb 

z důvodu učení a znalostí (hlavní 

ukazatele intelektuálního 

kapitálu). 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Marsick & Watkins, 2003) (Jamali, Sidani, & 

Zouein, 2009) 

Všechny dimenze jsou vzájemně propojené, což může zhoršovat statistické 

vyhodnocení analýz (Watkins & O´Neil, 2013). Při porovnání organizací s dimenzemi lze 

zaznamenat korelaci mezi dimenzemi a znalostní a finanční výkonností (Marsick & Watkins, 

2003) (Qawasmeh & Al-Omari, 2013). Na základě některých studií bylo zjištěno, 

že k vyššímu organizačnímu výkonu vedly pouze dvě dimenze učící se organizace – 

konkrétně podpora dotazování a dialogu a propojení systémů. Zbývající dimenze nemají 

žádný vliv na organizační výkon (Norashikin, Safiah, Fauziah, & Noormala, 2016). 

Na jednotlivé dimenze je možné nahlížet z lidské a strukturální úrovně. Rozdělení dimenzí 

dle těchto úrovní je znázorněno na obrázku 15.  
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Obrázek 15: Dimenze učící se organizace dle Watkins a Marsick 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Birdthistle, 2009) 

4.13.2 Dotazník „Dimenze učící se organizace“ (DLOQ) 

Zmiňovaných sedm dimenzí dle Marsick a Watkins se stalo základem dotazníku 

„Dimenze učící se organizace“ (DLOQ z anglického Dimensions of Learning Organisation 

Questionnaire). Zároveň je DLOQ vyvinut na základě teoretického rámce spojujícího čtyři 

články: organizační učení, učení na pracovišti, učící klima a perspektiva učební struktury 

(Kim, Egan, & Tolson, 2015). 

DLOQ umožňuje změřit důležité změny v klimatu, kultuře, systémech a strukturách 

organizace ovlivňující učení jednotlivců (Marsick & Watkins, 2003). Tento dotazník je tedy 

možné použít při vyhodnocení organizace jako učící se organizace nebo při přechodu 

organizací na koncept učící se organizace.  

V základní verzi obsahuje dotazník 42 otázek rozdělených do skupin na základě 

posouzení individuální, týmové/skupinové nebo organizační úrovně. Dotazník může být 

volitelně doplněn o informace zaměřené na konkrétní organizaci, stejně tak jako může být 

zkrácen na 21 otázek podle doporučení autorů tak, aby byla zachována validita získaných 

dat. Odpovědi na otázky jsou zaznamenávány na šestibodové Likertově škále, kde 

1 představuje „zcela nesouhlasím“ a 6 představuje odpověď „zcela souhlasím“.  

Lidská úroveň Strukturální úroveň 

vytvářet příležitostí 

k soustavnému učení 

podpora dotazování 

a dialogu 

povzbuzování týmového 

učení a spolupráce 

motivace lidí ke kolektivní 

vizi 

propojení systémů 

vytváření systémů pro 

zachycení a sdílení učení 

strategické vedení pro učení 

učící se 

organizace 
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Jako limitaci tohoto dotazníku lze vnímat jedince, kteří dotazník vyplňují a nemusí 

odpovídat pravdivě, sociálně přijatelným způsobem nebo nemusí být dostatečně 

informováni o dané problematice, což může vést k nepřesným odpovědím. 

Originální verze dotazníku je zpracována v anglickém jazyce, avšak při postupu 

dle doporučení pro validaci překladu je možné dotazník přeložit do jiných jazyků 

(od uvedení dotazníku až do roku 2013 byl přeložen nejméně do 14 jazyků) (Watkins & 

O´Neil, 2013). V rámci zachování validity dotazníku by měl být proveden zpětný překlad, 

odborná recenze a Cronbachův koeficient alfa, aby bylo zajištěno, že spolehlivost dimenzí 

není výrazně nižší oproti spolehlivosti aktuální validace práce (Watkins & O´Neil, 2013). 

Od vývoje DLOQ byly zjištěny některé jeho nedostatky. Mezi limitace patří 

multikolinearita, nedostatek diskriminační validity a extrakce jednoho faktoru (Kim, Egan, 

& Tolson, 2015). 

4.14 Znalostní management 

Znalostní management představuje základní dovednost pro obchodní organizace. 

Popisuje systematický plán k zajištění, že základ organizačních znalostí je správně spárován 

s potenciálem individuálních schopností, kompetencí, nápadů, inovací a hudebních témat. 

Znalostní management se skládá z vytváření a distribuce znalosti a je stále více uznáván jako 

priorita v konkurenceschopnosti podniků (Dust, Dehaghi, & Demneh, 2014). 

Znalostní management má velmi široké spektrum působnosti a využití, zároveň 

je možné jej vnímat z několika perspektiv a využít různé úhly pohledu. Všechny perspektivy 

jsou pak vzájemně provázané a jsou si rovnocenné. U znalostního managementu je spíše než 

jeho název důležitý způsob jeho vnímání. V současné době existuje mnoho způsobů jeho 

vnímání, stejně tak jako existuje velké množství jeho definic, u kterých však lze nalézt 

společné rysy (Bureš, 2007). 

 

Malhotra v rozhovoru v Maeil Business uvádí:  

„Znalostní management se zabývá kritickými hledisky přizpůsobení, přežití a kompetence 

organizací, čelících stále více nesouvislejším změnám okolí. V podstatě ztělesňuje ty procesy 

v organizaci, které jsou synergickou kombinací kapacity informačních technologií 

při zpracování dat a informací s tvůrčí a inovativní kapacitou lidských jedinců.“ (Bureš, 

2007), (Malhotra, 1998). 
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Malhotra ve své definici spojuje znalostní management s technologiemi 

komunikačními, znalostními či informačními (Bureš, 2007). 

 

Další definici vyslovil Beckman, 1997: 

„Znalostní management je formalizace přístupu ke zkušenostem, znalostem a expertízám, 

která vede k vytváření nových schopností, k umožnění vyšší výkonnosti, k podpoře inovací 

a ke zvýšení hodnoty pro zákazníky.“ (Beckman, 1997) (Bureš, 2007). 

 

Beckman spolu s dalšími autory (Firestone, Kmconnection, Barth a další) klade 

důraz na potřebu orientovat aktivity managementu na výsledný efekt: (Bureš, 2007) 

„Znalostní management je množina procesů, které se snaží změnit současný organizační 

model zpracování znalostí za účelem zvýšení tohoto zpracování a jeho výstupů.“ (Bureš, 

2007) (Firestone & McElroy, 2005). 

„Znalostní management se zabývá tvorbou znalostí organizace jako explicitního, 

integrovaného, řiditelného, kumulativního, dynamického a sdíleného zdroje, který může být 

využíván všemi zainteresovanými účastníky za účelem zlepšení organizační produktivity 

a konkurenceschopnosti.“ (Bureš, 2007) (KMConnection.com, 2004). 

„Znalostní management je proces ovládání a využívání intelektuálního kapitálu za účelem 

získání konkurenční výhody a zákaznické věrnosti přes efektivnost, inovaci a rychlejší 

a efektivnější rozhodování.“ (Bureš, 2007) (Barth, 2000). 

 

Van der Spek a Sunassee zdůrazňují nutnou spojitost s organizačními cíli nebo 

strategií: (Van Der Spek & Spijkervet, 1997) (Sunassee & Sewry, 2002) 

„Znalostní management znamená explicitní kontrolu a řízení znalostí v organizaci zaměřené 

na dosažení firemních cílů.“ (Bureš, 2007) (Van Der Spek & Spijkervet, 1997). 

„Znalostní management je proces identifikace, růstu a efektivního používání v organizaci 

existujících znalostí za účelem dosažení cílů organizace, za současné tvorby organizační 

kultury, která umožňuje další tvorbu znalostí.“ (Bureš, 2007) (Sunassee & Sewry, 2002). 
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4.14.1 Učící se organizace a znalostní management 

Existuje vzájemný vztah mezi učící se organizací a znalostním managementem, 

kdy na sobě vzájemně závisí při cestě k úspěchu. Pro vytvoření úspěšné učící se organizace 

je tedy zavedení znalostního managementu nezbytné. Procesy znalostního managementu 

mají pozitivní vztah k dimenzím učící se organizace a zlepšují je (Dust, Dehaghi, & Demneh, 

2014). 

Pro porozumění vztahu mezi učící se organizací a znalostním managementem bylo 

vytvořeno mnoho studií. Např. Aggestam, L. ve své studii identifikovala významný vztah 

mezi učící se organizací a znalostním managementem. Tento management může být 

považován za subsystém učící se organizace; změny v znalostním managementu se projeví 

ve změnách v organizaci a naopak (Dust, Dehaghi, & Demneh, 2014) (Aggestam, 2006). 

Loermans nejenže souhlasí se vztahem mezi učící se organizací a znalostním 

managementem, ale i tvrdí, že jedno bez druhého nemůže existovat. Organizace, která 

se chce stát učící se organizací, tudíž musí věnovat managementu i učící se organizaci 

pozornost paralelně (Dust, Dehaghi, & Demneh, 2014) (Loermans, 2002). Výzkumu těchto 

souvislostí se věnovalo i množství dalších autorů. Jejich výsledky ukázaly, že znalostní 

management zlepšuje učící se organizaci více, než učící se organizace zlepšuje znalostní 

management (Dust, Dehaghi, & Demneh, 2014). 

Vazby mezi učící se organizací, znalostním managementem, pracovníky a sítěmi jsou 

znázorněny na obrázku 16. 
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Obrázek 16: Znalostní management a učící se organizace 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Prusak, 1997) 

Pro posouzení vyzrálosti znalostního managementu a učení v organizacích lze uvést 

několik modelů. Jedním z nich je STEPS model, který pomáhá organizacím implementovat 

a strukturovat znalostní management a srovnávat implementační úsilí jednotlivých 

organizací. Tento model byl vytvořen za financování Spojeného království v rámci tříletého 

projektu, který zkoumal vztah mezi znalostním managementem a obchodem (Robinson, 

Carrillo, Anumba, & Al-Ghassani, 2004). Jednotlivé etapy ve STEPS modelu odráží úrovně 

zralosti znalostního managementu. Klíčové aspekty tohoto modelu jsou znázorněny 

na Obrázku 17, jednotlivé popisy odrážejí zaměření jednotlivých fází. Těchto pět úrovní 

matrice je potřeba dosáhnout (Chinowsky & Carrillo, 2007). 
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Obrázek 17: Model STEPS 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Chinowsky & Carrillo, 2007) 

4.14.2 Znalostní management a organizační učení 

Organizace neustále vytváří nové znalosti přeměnou osobních, tacitních znalostí 

jednotlivců. Sdílení tacitních znalostí vede k novým znalostem a je umožněno procesy 

interakce a neformálního učení (např. vyprávění příběhů, koučování, rozhovor). Tvorba 

znalostí je součástí znalostního managementu, který zahrnuje jak proces tvorby, získávání 

a přenosu znalostí, tak také odráží nové poznatky o organizačním chování. Znalostní 

management v sobě zahrnuje procesy, které umožňují využít znalosti jako klíčový faktor 

při vytváření hodnot (Srivastava, 2012). 

Znalostní management a organizační učení jsou vzájemně vysoce závislé procesy 

vedoucí k inovacím. Učení představuje základ iniciativ znalostního managementu 

(vytváření, šíření a získávání znalostí) a mělo by být konstantní a dlouhodobou činností. 

Při bližším prozkoumání vztahu mezi učením a znalostmi lze tvrdit, že učení vede 

k akumulaci nové znalosti, a že přístup k novým znalostem vede k učení a změnám 

myšlenkového procesu (Srivastava, 2012). 
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4.14.3 Znalostní management a organizační kultura 

Zavedení znalostního managementu (nebo konceptu učící se organizace) by mělo 

začínat budováním nové kultury, prostřednictvím které by mohla organizace určit vývoj 

znalostního managementu. Z publikovaných studií vyplynulo, že organizační kultura 

přispívá ze 79 % k rozvoji znalostního managementu, dále k rozvoji znalostního 

managementu přispívají faktory jako kvalifikace vedoucích pracovníků (77 %) 

a zaměstnanců (72 %). Nejmenší podíl na rozvoji znalostního managementu má motivace 

(54 %) (Staniewski, 2008). Pro dosažení organizační kultury, která je založená 

na znalostech, je důležitá míra zapojení nižších manažerů, vedoucích týmů nebo také 

kanceláří (Bordeianu, 2015). 

Organizační kulturu znalostní organizace lze popsat následujícími charakteristikami: 

zaměření na lidi a znalosti, zaměření se na spokojenost zákazníků, reakce na zprávy ve všech 

oblastech podnikání, otevřenost k zúčastněným stranám (interním i externím), podpora 

sdílení vlastností, zaměření na individuální a organizační učení a na účast zaměstnanců 

na rozhodování, podpora inovací, motivace k riskování, akce a výkon, tolerance chyb 

a selhání, spravedlnost a vzájemný respekt všech zúčastněných stran, důraz na porozumění, 

spolupráce, změny ve všech oblastech činnosti společnosti, ochrana znalostí (Bordeianu, 

2015). 

4.14.4 Strategie znalostního managementu 

Strategii pro řízení znalostí je u mnoha organizací (především u malých a středních 

podniků) přikládána malá priorita. Organizační struktura u malých a středních podniků 

je poměrně „plochá“ a řídících pracovníků je v těchto podnicích málo, proces rozhodování 

a učení je v závislosti na tom centralizovanější. Správná strategie řízení znalostí umožní 

organizacím vytvářet hodnoty prostřednictvím efektivního využití osob, které znalosti 

vytváří a v rámci organizace je sdílí. Strategie můžeme rozdělit na systémovou a lidskou. 

Systémová strategie (systémově orientovaná nebo zaměřená na řízení znalostí) umožňuje 

vytvářet, ukládat, sdílet a používat explicitní znalosti organizace (Byounggu & Heesok, 

2002). Lidská strategie klade důraz na přímý kontakt mezi lidmi a komunikaci v rámci 

sociálních sítí a prostřednictvím osobních kontaktů pomáhá sdílet znalosti (neformální 

sdílení např. vnitřních znalostí) (Bordeianu, 2015). 
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4.14.5 Přínosy znalostního managementu 

Přínosy zavedení znalostního managementu lze rozdělit na dvě základní skupiny. 

Jedná se o výsledky s přímým vztahem k znalostnímu managementu, které můžeme vidět 

například v zlepšení kvality projektů a inovace, zlepšení učení se, eliminace ztráty 

know-how apod. (Bureš, 2007). 

Dalším druhem přínosů znalostního managementu jsou přínosy, které jsou spojené 

se základními obchodními cíli organizace, cíle znalostního managementu jsou tudíž 

shodné s cíli podnikatelského konceptu jako je například zvýšení zisku, zvýšení výkonnosti 

organizace, vytvoření nových příležitostí apod. (Bureš, 2007). 

U organizací, které měly již zavedený nebo zaváděly znalostní management, bylo 

pozorováno zlepšení komunikace, zlepšení řízení projektů, zlepšení služeb klientům, 

zkrácení doby návrhu klientských zakázek a v důsledku toho ušetření času. Z manažerského 

hlediska zlepšení procesu vedlo ke snížení nákladů na specifické aktivity, zvýšení prodejů, 

zvýšení ziskovosti, zajištění jednotného návrhu podmínek pro klienty po celém světě, dále 

například lépe cílený marketing a proaktivní marketing. Z toho vyplývá, že organizační 

výhody systému znalostního managementu mohou být primárně myšleny jako finanční, 

marketingové a obecné povahy (Alavi & Leidner, 1999). 

Dosahování přínosů u většího počtu organizací se znalostním managementem 

sledoval K. North ve svém průzkumu, kdy analyzoval 48 společností z Německé asociace 

znalostního managementu nebo Švýcarského fóra znalostního managementu. Výsledek 

šetření je demonstrován na následujícím obrázku, ze kterého vyplývá realizování přínosů 

sledovaných organizací zejména v oblasti firemních procesů a výkonu zaměstnanců (Bureš, 

2007) (North, Reinhardt, & Schmidt, 2004). 
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Obrázek 18: Přínosy zavedení znalostního managementu 

Zdroj: (Bureš, 2007) (North, Reinhardt, & Schmidt, 2004) 

4.14.6 Bariéry v zavádění znalostního managementu 

Efektivnímu fungování znalostního managementu mohou na různých úrovních bránit 

nejrůznější překážky. Jedna z nejvíce zajímavých bariér je nedostatek odměn za úsilí 

při předávání znalostí. Další častou bariérou je nedostatek důvěry a zapojení manažerů. 

Zaměstnanci vidí, že jejich nadřízení nepoužívají nástroje k výměně informací, tudíž 

zaměstnanci nedělají to samé. Nesdílejí své nápady s ostatními, protože předpokládají, 

že bude toto vedoucí pracovník chápat jako nadbytečnou horlivost.  

Celkově lze rozdělit bariéry v zavádění znalostního managementu do různých 

úrovní: zaměstnanecká, podniková, sektorová a ekonomická úroveň. V každé této úrovni 

můžeme jednotlivé typy bariér rozdělit na psychologické, technické a finanční, popřípadě 

sociální, organizační či právní. Ne všechny tyto překážky najdeme u zaměstnanců a podniků 

určitého odvětví. 

Z příkladů bariér u zaměstnanců lze pro ilustraci uvést: neochota dělat další práci, 

nedostatek iniciativy, strach z chybování a jeho důsledků, neschopnost přijímat kritiku 

a konstruktivně kritizovat, neschopnost používat nové technologie nebo přirozený strach 

ze změn. Jako vybrané příklady podnikových bariér je možné jmenovat: nízké povědomí 

o výhodách znalostního managementu, nízké zapojení managementu při realizaci 
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a monitorování znalostního managementu, nedostatek vedoucích, neschopnost 

spolupracovat ve skupině, nejasně definované strategie, nevhodný tok informací, žádná 

zpětná vazba v oblasti řízení lidských zdrojů, žádný systém podávání informací, nevhodné 

priority vedoucí k hledání úspor v nákladech na zdokonalování kvalifikace zaměstnanců 

a omezená možnost výdajů na provádění a realizaci konceptu znalostního managementu. 

Na sektorové a ekonomické úrovni se lze setkat s bariérami, jako jsou například: neochota 

sdílet dosažené výsledky a zkušenosti, žádný kontakt s oblastí vědy a výzkumu, špatná 

právní ochrana duševního vlastnictví, chudé financování programů pro vědu a výzkum nebo 

špatné pracovní podmínky (Ujwary-Gil, 2012). 

Podle Paula Chinowskeho a Patricie Carrillo může znalostní management a učící 

se aktivity potkat několik bariér společných pro více studovaných organizací: (Chinowsky 

& Carrillo, 2007) 

 Hodnota – při zavádění znalostního managementu a vzdělávacích aktivit 

je úkolem zajistit přímé finanční výsledky tohoto úsilí. Bohužel však 

představuje učení pro organizaci nepřímý přínos a je obtížné 

jej kvantifikovat. Obchodní výsledky této aktivity pak nejsou tak silné jako 

u ostatních iniciativ, proto se na učení organizace následně zaměřují méně 

než na iniciativy, které prokazují přímý finanční výnos. 

 Zaměření projektu – sdílení znalostí a učení představují iniciativy, které 

kladou důraz na zlepšování organizace před dodáním projektu. Dle průzkumu 

Chinowskeho a Carrillo kultura v konstrukční firmě však zdůrazňuje, 

že je dodání projektu centrálním provozním předpokladem. Zavedení 

znalostní iniciativy proto vyžaduje, aby organizace změnila tradiční 

perspektivy od dodání projektů k dlouhodobému zlepšování organizace. 

 Kultura – změnu vyžaduje provádění jakékoliv nové iniciativy. Provádění 

změn může být zvláště obtížné v organizacích, kde patří tradice 

a konzervativní přístup mezi běžné provozní postupy. 

 Informační systémy – pro fungování infrastruktury, která umožňuje sdílet 

a zpřístupňovat znalosti, jsou nezbytné informační systémy. Pro několik 

organizací se ve studii Chinowskeho a Carrillo jevily jako překážka 

znalostního managementu a učení právě informační systémy. 

 Stabilita – konkrétně nedostatek stability pracovní síly. Zaměstnanci 

odcházejí ze společnosti za lepšími projekty v jiných organizacích. Investice 
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do vzdělávání se ztrácí, pokud je obrat pracovníků vysoký a znalosti 

se s pracovníky přelévají do jiné organizace. 

4.15 Informační systémy 

Informační systémy jsou v učící se organizaci využívány stejně jako ve většině 

organizací s jiným typem řízení ke zpracování dat, ale u učící se organizace ve velké míře 

také ke zpřístupnění a sdílení informací o podstatných dějích, jež každodenně probíhají 

uvnitř i vně společnosti. Všichni zaměstnanci tak mají dle vlastní iniciativy možnost 

a příležitost podílet se na řešení klíčových záležitostí. V návaznosti na informační 

technologie funguje systém formativního účetnictví, rozpočtářství a výkaznictví, 

jež je strukturován tak, aby zaměstnancům společnosti umožňoval získávat informace 

a pochopit způsob fungování financí v podniku. Vnitřní výměna informací a znalostí v těchto 

organizacích je charakterizována vysokou frekvencí vnitřní výměny informací a zkušeností, 

ta probíhá mezi různými odděleními, funkcemi, jednotkami i dalšími součástmi organizace. 

Pracovníci z různých organizačních jednotek se díky tomu navzájem vnímají jako partneři 

v procesu učení (Tichá, 2005) (Cranfield University, 2009). 

V organizacích, firmách, institucích apod. se setkáme s tzv. interními informačními 

systémy, kdy jsou produkovány informace určené pro vlastní potřebu a pro potřebu 

vyplývající ze zákonných povinností. Podle Bébra a Doucka je pro interní informační systém 

charakteristické: (Bébr & Doucek, 2005) 

 vnímání uživatele jako prvku systému; 

 formulace architektury informačního systému na základě podnikatelské strategie 

subjektu, architektura je zároveň podřízena podpoře plnění firemních cílů; 

 průřezové orientování dat a vznik dat jako spolupráce firmy; 

 práva užití dat uložených v systému náleží firmě, kde je systém provozován; 

 přístup k datům je rozdělen na základě úrovně oprávnění jednotlivých uživatelů; 

 správa, provoz i rozvoj systému jsou zajišťovány vlastní firmou; 

 za bezpečnost dat zodpovídá vlastní firma, uživatelé informačního systému jsou 

do zabezpečení rovněž zapojeni. 

Část celkového informačního systému firmy tvoří i informační systémy pro podporu 

manažerské práce. 
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4.16 Transakční (provozní) informační systém 

Tento systém představuje primární informační systém firmy, který zajišťuje základní 

funkce firmy. Úkol tohoto systému je interaktivní nebo dávkové shromažďování základních 

dat firmy. Ve struktuře transakčního systému najdeme evidenci zboží, materiálů, personální 

evidenci a evidenci zákazníků a obchodních případů, rovněž však i data pro výpočet 

a sestavení mezd, kancelářské systémy pro elektronickou výměnu dat apod. (Bébr & 

Doucek, 2005). 

4.17 Manažerské aplikace 

Pro zpracování a interpretaci velkých objemů transformovaných primárních dat jsou 

využívány manažerské aplikace. Dané transformace musí být vykonány ve specializované 

části interního informačního systému (tato část je datově řízena provozním systémem 

= TPS). Hlavním cílem těchto aplikací je předkládat a připravovat manažerům informace 

určené k podpoře jejich práce. Umožňují většinou flexibilní zpracování velkého objemu 

údajů, dále jejich hierarchizaci i strukturalizaci (Bébr & Doucek, 2005). 

 

 

Obrázek 19: Funkční architektura zpracování dat 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Bébr & Doucek, 2005) 
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4.17.1 Skupiny manažerských aplikací 

Manažerské aplikace jsou určeny k podpoře práce manažerů a analytiků různých 

organizačních úrovní. Sdružovat musí pohledy na realitu ve firmě – od detailu 

až po celkovou práci firmy. Účel nasazení těchto aplikací ve firmě vystihuje následující 

obrázek: 

 

 

Obrázek 20: Účel nasazení manažerských aplikací ve firmě 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím (Bébr & Doucek, 2005) 

 

Podle Bébra a Doucka (2005) mezi tradiční manažerské aplikace patří níže uvedené 

typy informačních systémů: (Bébr & Doucek, 2005) 

 

RIS (Reporting Information Systems) 

Tyto systémy využívají k operativnímu řízení základních funkcí firmy výpočetní 

techniku. Výstupem jsou výkazy a sestavy používané především středním a nižším středním 

managementem. Cílem jsou problémově orientované (např. finance, marketing) 

specializované analýzy nad velkými objemy dat a poskytování výstupů a výkazů 

pro podporu práce operativního a taktického managementu (Bébr & Doucek, 2005). 

 

DSS (Decision Support Systems) 

Tyto systémy podporují analýzu dat, zároveň nabízí možnost plánování, modelování 

či návrhu řešení problémů. Jejich úkolem je zkoumání a sdružení detailů podnikových dat 

a jejich analýza, přičemž jsou data pořízena na různých úrovních hierarchie firemního řízení 

a s různými kritérii (Bébr & Doucek, 2005). 
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EIS (Executive Information Systems) 

EIS představují zatím nejlepší systémy pro manažerskou práci. Jejich cílem je vysoká 

strukturovanost a agregace, jednotnost v organizaci, přehlednost a grafická náročnost. 

Umožňují detekování problémů a monitorování stavu firmy, zároveň umožňují sledovat 

realizaci přijatých rozhodnutí (Bébr & Doucek, 2005). 

 

ES (Expert Systems) 

Uplatnění těchto systémů se rozšiřuje především v oborech typu medicína 

či bankovnictví. Umožňují uživateli konzultaci ve smyslu doporučení / nedoporučení řešení 

konzultované situace na základě konfrontace dotazů s interně uloženou bází znalostí (Bébr 

& Doucek, 2005). 
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5 Studie s využitím DLOQ 

Dotazník „Dimenze učící se organizace“ je používán v mnoha studiích zabývajících 

se učícími organizacemi napříč nejrůznějšími sektory. Od obecných zpráv zaměřených 

na učící se organizace až po konkrétní výzkumy (Greenan & Lorenz, 2009). 

Z evropských zemí byla studie s využitím DLOQ prováděna například v Řecku. 

Poměrně široce byly do studie zahrnuty reklamní agentury, noviny, časopisy, radiové 

a televizní stanice. Z každé firmy byl osloven jeden zkušenější zaměstnanec. Celkem 

se ze 180 oslovených respondentů studie účastnilo 163 zaměstnanců z vyšších úrovní 

(návratnost 90,5 %). Nadpoloviční většina byla tvořena muži, nejčastěji ve věku 41-50 let. 

Téměř 92 % respondentů dosáhlo vysokoškolského vzdělání. Většina firem (39,4 %) 

zahrnutých do průzkumu zaměstnávala mezi 11 a 50 osobami, doba provozu organizací 

se pohybovala v rozmezí 11 až 30 let. Pro měření učící se organizace byl v této studii použit 

dotazník se 43 otázkami a sedmi dimenzemi. Pro měření výkonu organizace byl použit 

23 otázkový dotazníku založený na výzkumu Kaplatna a Nortona (Balanced Scorecard) 

(Kaplan & Norton, 1992). U každé verze dotazníku byla dodržena pravidla validity. 

Pro vyhodnocení dat byl použit SmartPLS software a data byla vyhodnocena metodou 

parciálních nejmenších čtverců (Dekoulou & Trivellas, 2014). 

DLOQ byl v Evropě použit při sledování organizačního učení na dvou vysokých 

školách v Estonsku. Vyhodnocení dotazníku probíhalo na úrovni jednotlivých dimenzí 

pomocí metody nejmenších čtverců. Míra organizačního učení obou univerzit byla 

nadprůměrná (3,72 bodů na šestibodové Likertově škále), korelace mezi vlastnictvím vysoké 

školy a jakoukoliv z dimenzí je slabá. Autoři sami jako limitaci udávají, že vzorek 

respondentů byl v této studii nedostatečný, proto nemohou být výsledky zevšeobecněny 

na všechny vysoké školy (Voolaid & Ehrlich, 2017). Výzkum s využitím DLOQ 

lze očekávat i z Polska, kde již proběhl překlad dotazníku do polštiny a jeho validace 

(Jaskanis, 2017). 

V Rakousku proběhla studie na 143 respondentech z bankovního sektoru. 

Pro aplikaci dotazníku byly dodrženy všechny podmínky validity včetně Cronbachova 

koeficientu. Respondentům byl distribuován dotazník ve zkrácené 7-otázkové verzi. 

K vyhodnocení rozdílů mezi jednotlivými bankami byla využita statistická metoda 

ANOVA. Výsledky ukazují na nižší vliv organizační kultury na učební proces, přímý efekt 
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přístupů k učení na výsledky učení a přímý i nepřímý efekt zkušeného vedení na výsledky 

učení (Froehlich, Segers, & Van den Bossche, 2014). 

Studie s využitím DLOQ zaměřené na podniky byly prováděny i v mimoevropských 

zemích. Například v Nepálu byla studie provedena v nemocnici v Káthmandú. Osloveno 

bylo celkem 230 zaměstnanců na všech pracovních postaveních, z nichž se studie účastnilo 

135 zaměstnanců. Pro tuto studii byla použita zkrácená verze DLOQ o 21 otázkách. Protože 

pilotní průzkum poukázal na horší porozumění dotazníku v anglickém jazyce, proběhl 

překlad dotazníku do nepálštiny za dodržení podmínek validity (zpětný překlad). Celkem 

průzkum vyplnilo 54 % lékařů a 28 % zdravotních sester. Vyhodnocení dat probíhalo 

za použití deskriptivní statistiky. Střední hodnoty se pro jednotlivé dimenze pohybovaly 

v rozmezí 3,09 – 3,75. Skóre bylo rovněž vyhodnocováno pro jednotlivé dimenze podle 

druhu práce, kterou respondent vykonává (lékař, zdravotní sestra, student) (Leufvén, 

Vitrakoti, Bergström, KC, & Målqvist, 2015). 

Kompletní verze DLOQ byla naopak použita v íránské studii z roku 2012, 

respondenti byli tvořeni 295 učiteli na fakultách ze čtyř provincií. Při validování dotazníku 

byla dodržena všechna kritéria včetně Cronbachova koeficientu, který se pohyboval 

v rozmezí 0,79 – 0,84. Zajímavý rozdíl je oproti originálnímu dotazníku v použité Likertově 

škále, která je zde v rozsahu pouze pěti bodů. Pro vyhodnocení tohoto dotazníku byla použita 

deskriptivní statistika, ANOVA a Tukey test. Z výsledků byly vypočítány střední hodnoty, 

kde pro nejnižší úroveň byla nejvyšší hodnota 2,33, pro střední úroveň bylo stanoveno 

rozmezí 2,34 – 3,66 a pro nejvyšší úroveň 3,67 – 5. Vnímání učitelů v dimenzi „dialog 

a dotaz“ bylo na nejvyšší ze tří úrovní s hodnotou 3,78 (SD = 0,41), ve strategickém vedení 

bylo vnímání učitelů v porovnání s „dialogem a dotazem“ nižší s hodnotou 3,72 (SD = 0,49) 

(Nazari & Pihie, 2012). 

Na jiné sektory (IT a bankovnictví) byla zaměřena studie z Libanonu. Počet 

respondentů se blížil průměru z předchozích studií, celkem se na studii podílelo 

227 respondentů z 12 společností, 6 z každého sektoru. V metodice studie není záznam 

o zachování validity dotazníků, který byl tvořen celkem 49 otázkami. Otázky zaměřené 

na měření výkonu na organizační úrovni byly z dotazníku vypuštěny, protože na ně nelze 

získat relevantní odpovědi v libanonském kontextu (Jamali, Sidani, & Zouein, 2009). 

V Jemenu probíhala studie s DLOQ u univerzitních knihovníků. Celkem se studie 

účastnilo 198 respondentů ze 7 veřejných a 11 soukromých knihoven, kteří odpovídali 
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na dotazník s 24 proměnnými. Míra odpovědi byla 72 %.  Dotazník byl distribuován 

v arabštině, všechny podmínky validity včetně Cronbachova koeficientu byly dodrženy. Test 

spolehlivosti byl proveden dvakrát – poprvé po pilotní studii a podruhé po shromáždění 

konečných dat. Oproti ostatním studiím je zajímavé použití 7 bodové Likertovy škály pro 

zaznamenávání odpovědí. Data byla vyhodnocena s pomocí IBM SPSS verze 13.0. 

K vyhodnocení dat byla použita deskriptivní a inferenční statistika. Z výsledků vyplynulo, 

že pouze 8,3 % ze všech položek mělo průměrné skóre 4,0 nebo vyšší. Nízké zastoupení 

učení na organizační úrovni lze zdůvodnit absencí vedoucích (Abdullah & Kassim, 2008). 

Respondenti z velkých organizací známých propagací konceptu učící se organizace 

byli součástí tchajwanské studie, ve které byla použita kompletní 43 otázková verze DLOQ 

v čínštině. Podmínky validity byly dodrženy. Oproti ostatním studiím bylo ve studii 

zastoupeno velké množství respondentů (celkem 679). Pro vyhodnocení dotazníku byla 

použita analýza potvrzujícího faktoru (Lien, Hung, Yang, & Li, 2006). 
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6 Výsledky 

Pro studii byla použita zkrácená 21 otázková verze dotazníku „Dimenze učící 

se organizace“ zahrnující sedm dimenzí. Pro ověření porozumění dotazníku byla nejprve 

provedena pilotní studie mezi 20 studenty kombinované formy magisterského studia oboru 

Informační management na Fakultě informatiky a managementu v Hradci Králové. Tito 

respondenti jsou zaměstnaní v oblastech: vývoj softwaru, telekomunikace, IT, výroba 

elektroniky, internetový obchod, prodej, právo, zdravotnictví, reklama, státní správa, práce 

s dětmi, transport a logistika, sport, energetika a teplárenství. Data z pilotní studie byla 

vyhodnocena pomocí programů Microsoft Excel 2016 a statistického programu IBM SPSS 

Statistics verze 24. 

Tabulka 12: Základní charakteristiky respondentů – pilotní průzkum 

 Počet respondentů 

(n = 20) 

%  

(n = 20) 

Pohlaví   

Muž 11 55 % 

Žena 9 45 % 

   

Věk   

21 – 30 14 70 % 

31 – 40 4 20 % 

41 – 50 2 10 % 

   

Velikost organizace   

do 50 zaměstnanců 10 50 % 

do 250 zaměstnanců 4 20 % 

do 500 zaměstnanců 1 5 % 

více než 500 zaměstnanců 5 25 % 

   

Pozice v zaměstnání   

řadový pracovník 13 65 % 

vedoucí pracovník 7 35 % 

   

Učení ve vztahu k zaměstnání 

0 hodin měsíčně 1 5 % 

1 – 10 hodin měsíčně 12 60 % 

11 – 20 hodin měsíčně 3 15 % 

21 – 35 hodin měsíčně 3 15 % 

36 a více hodin měsíčně 1 5 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Odpovědi respondentů byly hodnoceny v závislosti na sedmi dimenzích vzdělávací 

organizace. Žádná z těchto dimenzí nebyla hodnocena méně než 3 body, nejhorší 
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ohodnocení získaly 4. dimenze (průměrné skóre 3,70) a 6. dimenze (průměrné skóre 3,90). 

Nejlépe hodnocená byla dimenze číslo 2 (průměrné skóre 4,67). 

 

Graf 1: Průměrné skóre v jednotlivých dimenzích – pilotní průzkum 

Zdroj: vlastní zpracování 

K ověření validity dotazníku bylo pro jednotlivé dimenze vypočítáno Cronbachovo 

alfa (Tabulka 13). Kromě dimenze 4 všechny dimenze splňovaly požadavek na minimální 

hodnotu 0,7 (Cígler, 2016). Otázky ve čtvrté dimenzi byly na základě těchto výsledků 

překontrolovány, chyba v překladu či pochopení otázek nebyla nalezena. Dotazník 

byl do plánované studie použit se stejnými otázkami pro jednotlivé dimenze. Hodnota alfa 

byla znovu vyhodnocena po získání všech odpovědí z průzkumu. Ve finálním verzi 

dotazníku odpovídala hodnota alfa ve čtvrté dimenzi 0,683. 

Tabulka 13: Cronbachovo α pro jednotlivé dimenze – pilotní průzkum 

Dimenze Cronbachovo α 

D1: Vytváření příležitostí k soustavnému učení 0,787 

D2: Podpora dotazování a dialogu 0,766 

D3: Povzbuzování týmového učení a spolupráce 0,728 

D4: Vytváření systémů pro zachycení a sdílení učení 0,563 

D5: Motivace lidí ke kolektivní vizi 0,788 

D6: Propojení systémů 0,727 

D7: Strategické vedení pro učení 0,796 

Celkem 0,951 

Zdroj: vlastní zpracování 

Po vyhodnocení pilotního průzkumu bylo v dotazníku upraveno několik otázek. 

Do dotazníku byly přidány informace o velikosti organizace a pozici v organizaci. 
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Pro ověření validity dotazníku byla pro jednotlivé dimenze zjišťována reliabilita 

s využitím ukazatele reliability Cronbachova alfa. Hodnota reliability by měla být vyšší než 

0,7 (Cígler, 2016). Všechny dimenze kromě dimenze č. 4 splnily požadovanou hodnotu 

reliability, celková reliabilita je poměrně vysoká (α = 0,933). Dimenze číslo 4 (Vytváření 

systémů pro zachycení a sdílení učení) sice nedosáhla hodnoty 0,7, ale významně se této 

hodnotě blíží (rozdíl 0,017), tudíž lze považovat tuto hodnotu rovněž za vyhovující.  

Tabulka 14: Cronbachovo α pro jednotlivé dimenze 

Dimenze Cronbachovo α 

D1: Vytváření příležitostí k soustavnému učení 0,721 

D2: Podpora dotazování a dialogu 0,860 

D3: Povzbuzování týmového učení a spolupráce 0,761 

D4: Vytváření systémů pro zachycení a sdílení učení 0,683 

D5: Motivace lidí ke kolektivní vizi 0,796 

D6: Propojení systémů 0,765 

D7: Strategické vedení pro učení 0,791 

Celkem 0,933 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celkem bylo osloveno 2884 respondentů z malých a středních firem z České 

republiky se zaměřením na činnosti v oblasti informačních technologií. Ve studii byly 

zastoupeny organizace zaměstnávající do 10 zaměstnanců (32,3 %), do 50 zaměstnanců 

(45,3 %) a do 250 zaměstnanců (22,4 %). Studie se účastnilo celkem 201 respondentů 

(návratnost dotazníků 6,97 %). Řadoví zaměstnanci představovali 35,8 % respondentů, 

vedoucí pracovníci pak 64,2 % respondentů. Respondenti byli tvořeni 137 muži a 64 ženami. 

Největší věkové zastoupení měli respondenti s věkem 39 let (6,0 %), poté 38 let (5,5 %) 

a 47 let (5,0 %). Při rozdělení respondentů na věkové skupiny byla s 76 respondenty nejvíce 

zastoupena věková skupina 31 – 40 let (37,8 %), dále s 57 respondenty věková skupina 

41 – 50 let (28,4 %) a s 32 respondenty věková skupina 51 – 60 let (15,9 %). Z hlediska 

dosaženého vzdělání byli nejvíce zastoupeni vysokoškolsky vzdělaní respondenti (72,1 %), 

dále respondenti se středoškolským vzděláním s maturitou (20,9 %). 

Dobu zaměstnání v dané organizaci udávali respondenti nejčastěji do pěti let 

(32,8 %), dále 11 – 15 let (21,4 %). Nejdéle pracovali v organizacích pouze dva respondenti 

– jeden respondent 31 let, druhý 36 let. 
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Tabulka 15: Demografický profil respondentů 

 Počet respondentů 

(n=201) 

% 

(n = 201) 

Velikost organizace   

do 10 zaměstnanců 65 32,3 % 

do 50 zaměstnanců 91 45,3 % 

do 250 zaměstnanců 45 22,4 %    

Pohlaví 
  

muž 137 68,2 % 

žena 64 31,8 %    

Věk 
  

21 – 30 let 30 14,9 % 

31 – 40 let 76 37,8 % 

41 – 50 let 57 28,4 % 

51 – 60 let 32 15,9 % 

61 a více let 6 3,0 %    

Vzdělání 
  

střední odborné 1 0,5 % 

středoškolské 42 20,9 % 

vyšší odborné 11 5,5 % 

student vysoké školy 2 1,0 % 

vysokoškolské 145 72,1 %    

Délka zaměstnání v organizaci   

do 5 let 66 32,8 % 

6 – 10 let 34 16,9 % 

11 – 15 let 43 21,4 % 

16 – 20 let 19 9,5 % 

21 – 25 let 27 13,4 % 

26 – 30 let 10 5,0 % 

31 let 1 0,5 % 

36 let 1 0,5 %    

Pozice v zaměstnání   

řadový pracovník 72 35,8 % 

vedoucí pracovník 129 64,2 %    

Čas věnovaný učení (měsíčně)   

0 hodin 9 4,5 % 

1 – 10 hodin 109 54,2 % 

11 – 20 hodin 48 23,9 % 

21 – 35 hodin 15 7,5 % 

36 a více hodin 20 10,0 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Nadpoloviční většina respondentů měsíčně věnuje vzdělávání, které je ve vztahu 

k zaměstnání, 1 – 10 hodin. Průměrně zaměstnanci věnují vzdělávání 13 hodin. Vzájemný 

vztah mezi dobou vzdělávání a pracovní pozice je znázorněn na grafu 1. 

 

 

Graf 2: Doba vzdělávání (měsíčně) dle pozice pracovníka 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rozdíly mezi vedoucími a řadovými pracovníky jsou významně viditelné v případě, 

kdy se zaměstnanci nevzdělávají. Horší postoj řadových zaměstnanců ke vzdělávání by mohl 

být zdůvodněn nedostatečnou motivací k dalšímu vzdělávání nebo tím, že daná organizace 

nevyžaduje další vzdělávání. 
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6.1 Výsledky dle jednotlivých otázek 

Při porovnání hodnocení jednotlivých otázek lze konstatovat, že žádná z otázek 

nezískala méně než polovinu bodů. Nejhůře byly respondenty ohodnoceny otázky číslo 

10 a 11: „Moje organizace vytváří systémy k měření rozdílu mezi aktuálním a očekávaným 

výkonem.“ S průměrným hodnocením 3,386 a „Moje organizace zpřístupňuje všechna 

vyhodnocení všem zaměstnancům.“ s průměrným hodnocením 3,236. Největší 

nerozhodnost v hodnocení projevili respondenti u otázky číslo 20: „V mé organizaci vedoucí 

vyhledávají možnosti dalšího vzdělávání.“, kdy označovali na Likertově škále dvě hodnoty, 

z nichž byl vypočítán průměr. 

Tabulka 16: Hodnocení jednotlivých otázek respondenty 

 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 
Průměrné 

skóre 

O1 1 - 4 2 13 - 30 1 94 1 55 4,891 

O2 1 - 14 - 7 - 41 1 82 - 55 4,769 

O3 14 2 40 - 30 - 45 - 43 - 27 3,701 

O4 4 - 5 - 20 - 51 - 74 1 46 4,624 

O5 4 - 15 2 31 - 64 - 55 1 29 4,192 

O6 1 - 16 1 24 1 57 - 73 - 28 4,338 

O7 5 - 18 - 28 - 47 4 69 - 30 4,259 

O8 3 - 19 1 24 - 57 - 68 1 28 4,264 

O9 3 - 22 - 23 - 77 2 63 - 11 4,050 

O10 18 - 50 1 33 - 50 - 33 - 16 3,386 

O11 31 1 45 - 36 - 37 - 34 - 17 3,236 

O12 14 - 30 - 18 - 52 - 62 - 25 3,960 

O13 6 - 10 - 23 - 32 - 75 - 55 4,620 

O14 4 - 18 1 31 - 64 1 54 - 28 4,149 

O15 8 - 17 - 25 1 48 2 73 1 26 4,219 

O16 7 - 29 1 34 - 59 - 54 - 17 3,868 

O17 7 - 31 2 43 - 55 - 50 - 13 3,736 

O18 2 - 19 - 30 4 54 - 62 - 30 4,229 

O19 8 - 18 1 20 - 51 - 63 - 40 4,306 

O20 6 - 17 1 18 2 41 2 68 - 46 4,440 

O21 4 - 4 - 21 - 38 2 75 - 57 4,741 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6.2 Výsledky dle jednotlivých dimenzí 

6.2.1 Hodnocení dimenze 1 

 

Graf 3: Boxplot otázek dimenze 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z vyhodnocení dimenze „Vytváření příležitostí k soustavnému učení“ vyplývá 

průměrné hodnocení dimenze 4,454 (SD = 0,990). Z poměrně vysokého průměrného 

hodnocení této dimenze vyplývá, že organizace většinou podporují klima pro učení, 

zaměstnanci dostávají čas k podpoře učení, jsou za učení odměňováni a vzájemně 

si pomáhají vzájemně se učit. 

Při celkovém hodnocení dimenze 1 jsou vzdálené hodnoty pěti respondentů. 

Tři respondenti nevěnovali učení ve vztahu k zaměstnání ani hodinu měsíčně. Tento fakt 

je poměrně překvapivý vzhledem k věku a době zaměstnání těchto respondentů v dané 

organizaci. Například respondent č. 4, řadový pracovník ve věku 28 let, působil v organizaci 

o velikosti do 50 zaměstnanců pouze 3 roky. Další dva respondenti (věk 35 a 55 let, jeden 

řadový a jeden vedoucí pracovník) působili v organizacích 9 a 7 let. Při pohledu z jednoho 

úhlu by se dalo očekávat, že budou všichni tito zaměstnanci vzhledem k velikosti organizace 

a době zaměstnání motivováni k dalšímu vzdělávání, z druhého pohledu by se dalo očekávat, 

že nízké hodnocení úrovně vzdělávání v organizaci přímo koreluje s jejich vztahem k učení. 

Z odpovědí těchto respondentů vyplývá, že si v daných organizacích zaměstnanci vzájemně 
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nepomáhají v učení, nedostávají čas k podpoře učení a nejsou za učení odměňováni. 

Nedostatek podpory ze strany organizace může vést k demotivaci zaměstnanců a následné 

neochotě věnovat se učení ve svém volném čase. 

Další dva respondenti pracovali v organizaci o velikosti do 250 zaměstnanců, jeden 

respondent byl zaměstnán u organizace 3 roky na pozici vedoucího pracovníka a věnoval 

vzdělávání 36 a více hodin měsíčně, druhý respondent působil v organizaci 15 let jako 

řadový pracovník a vzdělávání věnoval 11 – 20 hodin měsíčně. Zajímavý je protiklad, který 

vznikne při porovnání odpovědí respondentů s dobou, kterou věnují vzdělávání. Zatímco 

oba respondenti hodnotí své organizace malou hodnotou (nespolupracování v učení, 

nedostatek času k podpoře učení, žádné odměny za učení), jsou si evidentně vědomi nutnosti 

dále se vzdělávat, a i přes negativní přístup organizace vzdělávání věnují poměrně velké 

množství hodin měsíčně. 

Tabulka 17: Korelace mezi otázkami v dimenzi 1 

 O1_1 O2_1 O3_1 D1 

O1_1 1 0,490** 0,446** 0,751** 

O2_1 0,490** 1 0,517** 0,810** 

O3_1 0,446** 0,517** 1 0,858** 

D1 0,751** 0,810** 0,858** 1 

**. Korelace je významná na hladině významnosti 0,01. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zřejmá je významná korelace na hladině významnosti 0,01 mezi jednotlivými 

otázkami v dimenzi jedna. Nejmenší hodnota korelace je zaznamenána mezi otázkami jedna 

„V mé organizaci si lidé pomáhají se vzájemně učit“ a tři „V mé organizaci jsou lidé za učení 

odměňováni“. 

Tabulka 18: Dekriptivní statistika otázek dimenze 1 
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Percentil 

25 50 75 

O1_1 4,891 0,070 0,999 0,998 1,000 6,000 5,000 5,000 4,25 5,00 6,00 

O2_1 4,769 0,080 1,130 1,277 1,000 6,000 5,000 5,000 4,00 5,00 6,00 

O3_1 3,701 0,107 1,519 2,308 1,000 6,000 5,000 4,000 2,00 4,00 5,00 

D1 4,454 0,070 0,990 0,980 1,667 6,000 4,333 4,667 4,00 4,67 5,00 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Nejnižší průměrné ohodnocení získala otázka číslo 3 „V mé organizaci jsou lidé 

za učení odměňováni“. V porovnání s Likertovou škálou lze získané průměrné skóre 

3,701 (SD = 0,990) přirovnat na pomezí odpovědí „mírně nesouhlasím“ a „mírně 

souhlasím“. Při porovnání odpovědí na tuto otázku (Tabulka 16) zjistíme, že 42,8 % 

respondentů zvolilo skóre 1-3 (zcela nesouhlasím/nesouhlasím/mírně nesouhlasím). Naopak 

nejvyšší průměrné skóre (4,891, SD = 0,999) ze všech 21 otázek získala otázka 

číslo 1 „V mé organizaci si lidé pomáhají se vzájemně učit“. Tuto otázku ohodnotilo  

4-6 body na Likertově škále celkem 90,05 % respondentů, 27,4 % respondentů zvolilo u této 

otázky maximální počet bodů (Tabulka 16). 

6.2.2 Hodnocení dimenze 2 

 

Graf 4: Boxplot otázek dimenze 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dimenze 2 „Podpora dotazování a dialogu“ byla průměrně hodnocena 

4,385 (SD = 1,031). Ve většině organizací je mezi pracovníky budována vzájemná důvěra, 

lidé spolu upřímně a otevřeně komunikují a zaměstnance zajímá názor ostatních. 

Vzdálené jsou při celkovém hodnocení dimenze hodnoty 4 respondentů, přičemž 

jeden respondent (č. 31) je společný s předchozí dimenzí. Tři respondenti, jejichž hodnoty 

byly vzdáleny při celkovém hodnocení dimenze, byli poměrně rozdílní – jak vzděláním, 

tak také dobou zaměstnání a dobou, kterou věnovali měsíčně vzdělávání. Jeden respondent 
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pracoval na pozici vedoucího pracovníka a věnoval měsíčně vzdělávání více než 36 hodin 

a v organizaci byl zaměstnán již 16 let, další, poměrně mladý řadový pracovník (27 let) 

zaměstnaný v organizaci 3 roky nevěnuje vzdělávání žádný čas měsíčně. Z odpovědí těchto 

respondentů, zaměstnaných v organizacích do 50 zaměstnanců, vyplývá malá upřímnost 

zaměstnanců v organizaci, nízké povědomí o názorech spolupracovníků a nedostatek 

vzájemné důvěry mezi pracovníky. Při pohledu na konkrétní otázky zahrnuté do druhé 

dimenze si můžeme povšimnout nejvíce vzdálených respondentů u tvrzení „V mé organizaci 

na sebe lidé otevřeně a upřímně reagují“. Vzdálené respondenty lze zaznamenat i u otázky 

zaměřené na vzájemnou důvěru („V mé organizaci lidé věnují čas budování vzájemné 

důvěry“). Malou důvěru, vzájemnou komunikaci a upřímnost lze vysvětlit jak špatným 

a nekomunikativním kolektivem, tak také přístupem zaměstnavatele k rozšiřování těchto 

hodnot a k zaměstnancům samotným. 

Tabulka 19: Korelace mezi otázkami v dimenzi 2 

 O4_2 O5_2 O6_2 D2 

O4_2 1 0,668** 0,653** 0,871** 

O5_2 0,668** 1 0,697** 0,897** 

O6_2 0,653** 0,697** 1 0,884** 

D2 0,871** 0,897** 0,884** 1 

**. Korelace je významná na hladině významnosti 0,01. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zřejmá je významná korelace na hladině významnosti 0,01 mezi jednotlivými 

otázkami v dimenzi dva. Nejmenší hodnota korelace byla zaznamenána mezi otázkou čtyři 

„V mé organizaci na sebe lidé otevřeně a upřímně reagují“ a otázkou šest „V mé organizaci 

lidé věnují čas budování vzájemné důvěry“. 

Tabulka 20: Deskriptivní statistika otázek dimenze 2 
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O4_2 4,624 0,080 1,136 1,289 1,000 6,000 5,000 5,000 4,00 5,00 5,00 

O5_2 4,192 0,086 1,219 1,487 1,000 6,000 5,000 4,000 3,00 4,00 5,00 

O6_2 4,338 0,081 1,143 1,307 1,000 6,000 5,000 5,000 4,00 5,00 5,00 

D2 4,385 0,073 1,031 1,064 1,000 6,000 5,000 4,667 3,67 4,67 5,00 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Nejvyšší průměrné ohodnocení (4,624, SD = 1,136) z otázek zahrnutých do dimenze 

2 získala otázka čtyři. Tuto otázku ohodnotilo skórem 4-6 bodů na Likertově škále celkem 

85,6 % respondentů (Tabulka 16). Nejmenší průměrné skóre z otázek zahrnutých 

do dimenze 2 získala otázka pět (4,192, SD = 1,219). Otázka pět získala skóre 4-6 bodů 

od 74,1 % respondentů (Tabulka 16). 

6.2.3 Hodnocení dimenze 3 

 

Graf 5: Boxplot otázek dimenze 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dimenze 3 „Povzbuzování týmového učení a spolupráce“ byla respondenty 

ohodnocena průměrnou hodnotou 4,191 (SD = 0,987). Obecně lze říci, že týmy v organizaci 

mají většinou svobodu přizpůsobovat své cíle podle potřeby, provádí skupinové diskuze 

k ovlivnění svého myšlení a jsou ve velké míře týmy v organizacích přesvědčeny o tom, 

že se organizace bude řídit jejich doporučením.  

Při hodnocení dimenze 3 jsou vzdáleni svými odpověďmi čtyři respondenti. Mezi 

těmito respondenty byli zastoupeni tři řadoví pracovníci, kteří věnovali vzdělávání 

1–10 hodin měsíčně, a jeden vedoucí pracovník, který věnoval vzdělávání více jak 36 hodin 

měsíčně. Z odpovědí těchto respondentů vyplývá, že dané organizace neposkytují skupinám 

svobodu přizpůsobovat jejich cíle dle potřeby, skupiny nerealizují skupinová diskuze 

k ovlivnění svého myšlení a nejsou přesvědčené o tom, že se organizace bude řídit jejich 
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doporučením. U konkrétních otázek třetí dimenze můžeme zaznamenat kromě zmiňovaných 

čtyř vzdálených respondentů ještě respondenta č. 25, který je společný dimenzí 2.  

Tabulka 21: Korelace mezi otázkami v dimenzi 3 

 O7_3 O8_3 O9_3 D3 

O7_3 1 0,462** 0,498** 0,805** 

O8_3 0,462** 1 0,601** 0,834** 

O9_3 0,498** 0,601** 1 0,835** 

D3 0,805** 0,834** 0,835** 1 

**. Korelace je významná na hladině významnosti 0,01. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zřejmá je významná korelace na hladině významnosti 0,01 mezi jednotlivými 

otázkami v dimenzi tři. Nejnižší hodnota korelace je zaznamenána mezi otázkou sedm 

„V mé organizaci mají týmy/skupiny svobodu přizpůsobovat své cíle podle potřeby“ 

a otázkou osm „V mé organizaci revidují týmy/skupiny své myšlení na základě skupinových 

diskuzí a shromážděných informací“. 

Tabulka 22: Deskriptivní statistika otázek dimenze 3 
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O7_3 4,259 0,089 1,268 1,608 1,000 6,000 5,000 4,500 3,00 4,50 5,00 

O8_3 4,264 0,086 1,220 1,488 1,000 6,000 5,000 4,000 4,00 4,00 5,00 

O9_3 4,050 0,078 1,107 1,225 1,000 6,000 5,000 4,000 4,00 4,00 5,00 

D3 4,191 0,070 0,987 0,975 1,667 6,000 4,333 4,333 3,67 4,33 5,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejlépe hodnocenou otázkou z dimenze 3 byla otázka osm (4,264, SD = 1,220). 

U této otázky zvolilo skóre 4-6 bodů na Likertově škále 76,6 % respondentů (Tabulka 16). 

Nejmenší skóre z otázek v dimenzi 3 získala otázka devět „V mé organizaci jsou 

týmy/skupiny přesvědčeny, že se organizace bude řídit jejich doporučením“ (průměrné skóre 

4,050, SD = 1,107). Na Likertově škále této otázce udělilo 76,1 % respondentů skóre 

4–6 bodů. Ze všech 21 položených otázek tuto otázku ohodnotil nejmenší počet respondentů 

maximálním počtem bodů (5,5 %) (Tabulka 16). 
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6.2.4 Hodnocení dimenze 4 

 

Graf 6: Boxplot otázek dimenze 4 

Zdroj: vlastní zpracování 

U dimenze 4 „Vytváření systémů pro zachycení a sdílení učení“ bylo průměrné 

hodnocení 3,527 (SD = 1,165). U žádné otázky ani u celkového hodnocení dimenze nebyla 

zaznamenána žádná vzdálená hodnota. Průměrné skóre dimenze, které je pouze o trochu 

vyšší než polovina z maximálního počtu bodů, samo o sobě upozorňuje na celkově nižší 

realizaci této dimenze v praxi. Pouze jeden respondent hodnotil toto kritérium maximálním 

počtem bodů. Na základě průměrného hodnocení lze vyvodit závěr, že pouze u některých 

ze zúčastněných organizací jsou vytvářeny systémy k měření rozdílu mezi aktuálním 

a očekávaným výkonem, některé zpřístupňují všechna vyhodnocení všem zaměstnancům 

a zvažují výsledky času a prostředků vynaložených na školení. 

Tabulka 23: Korelace mezi otázkami dimenze 4 

 O10_4 O11_4 O12_4 D4 

O10_4 1 0,442** 0,452** 0,799** 

O11_4 0,442** 1 0,367** 0,782** 

O12_4 0,452** 0,367** 1 0,768** 

D4 0,799** 0,782** 0,768** 1 

**. Korelace je významná na hladině významnosti 0,01. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zřejmá je významná korelace na hladině významnosti 0,01 mezi jednotlivými 

otázkami v dimenzi čtyři. Nejmenší hodnota korelace je zaznamenána mezi otázkou jedenáct 

„Moje organizace zpřístupňuje všechna vyhodnocení všem zaměstnancům“ a otázkou 

dvanáct „Moje organizace zvažuje výsledky času a prostředků vynaložených na školení“.  

Tabulka 24: Deskriptivní statistika otázek dimenze 4 
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O10_4 3,386 0,102 1,446 2,092 1,000 6,000 5,000 3,000 2,00 3,00 4,00 

O11_4 3,236 0,110 1,559 2,430 1,000 6,000 5,000 3,000 2,00 3,00 5,00 

O12_4 3,960 0,103 1,459 2,128 1,000 6,000 5,000 4,000 3,00 4,00 5,00 

D4 3,527 0,082 1,165 1,357 1,000 6,000 5,000 3,667 2,67 3,67 4,33 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celkově je tato dimenze s průměrnou hodnotou 3,527 (SD = 1,165) ohodnocena 

nejhůře ze všech sedmi aplikovaných dimenzí. Nízká celková hodnota pouze odráží nízké 

hodnocení dílčích otázek. Nejmenší průměrné skóre (3,236, SD = 1,559) jak mezi otázkami 

v dimenzi čtyři, tak mezi všemi 21 otázkami, získala otázka jedenáct „Moje organizace 

zpřístupňuje všechna hodnocení všem zaměstnancům“. Této otázce udělila nadpoloviční 

část respondentů (56,2 %) hodnocení 1-3 body. I přes tento fakt získala otázka jedenáct 

od 8,5 % respondentů maximální počet bodů (Tabulka 16). Druhou nejhůře hodnocenou 

otázkou celého dotazníku a zároveň dimenze čtyři je otázka deset „Moje organizace vytváří 

systémy k měření rozdílu mezi aktuálním a očekávaným výkonem“. Tato otázka získala 

průměrné skóre 3,386 (SD = 1,446), celkem ji ohodnotilo 50,7 % respondentů 1-3 body. 

Maximální počet bodů získala tato otázka od 8,0 % respondentů (Tabulka 16). 
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6.2.5 Hodnocení dimenze 5 

 

Graf 7: Boxplot otázek dimenze 5 

Zdroj: vlastní zpracování 

Průměrné ohodnocení dimenze 5 „Motivace lidí ke kolektivní vizi“ je rovno hodnotě 

4,328 (SD = 1,074). Tento průměr svědčí o tom, že jsou v mnoha organizacích často 

oceňováni iniciativní lidé, lidé mohou rozhodovat o prostředcích potřebných k výkonu jejich 

práce a jsou podporováni zaměstnanci, kteří na sebe berou nějaké riziko. 

Při celkovém hodnocení dimenze 5 vyplývá z grafu nejvíce vzdálených hodnot 

respondentů, přičemž jsou někteří respondenti totožní s vzdálenými hodnotami 

v předchozích dimenzích (např. respondent 31, 61, 87, 103). Zajímavý je fakt, že se všichni 

tito respondenti věnují vzdělávání ve vztahu k zaměstnání minimálně 1-10 hodin měsíčně. 

Organizace, ve kterých jsou zaměstnaní, podle nich sice nedostatečně oceňují iniciativní 

zaměstnance, přesto však tito zaměstnanci vyvíjejí iniciativu ve vzdělávání. 
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Tabulka 25: Korelace mezi otázkami v dimenzi 5 

 O13_5 O14_5 O15_5 D5 

O13_5 1 0,470** 0,666** 0,849** 

O14_5 0,470** 1 0,558** 0,795** 

O15_5 0,666** 0,558** 1 0,883** 

D5 0,849** 0,795** 0,883** 1 

**. Korelace je významná na hladině významnosti 0,01. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zřejmá je významná korelace na hladině významnosti 0,01 mezi jednotlivými 

otázkami v dimenzi pět. Nejnižší hodnota korelace je patrná mezi otázkou třináct „Moje 

organizace oceňuje lidi, kteří jsou iniciativní“ a otázkou čtrnáct „Moje organizace nechává 

lidi rozhodovat o prostředcích, které potřebují k výkonu své práce“. 

Tabulka 26: Deskriptivní statistika otázek dimenze 5 
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O13_5 4,617 0,091 1,295 1,678 1,000 6,000 5,000 5,000 4,00 5,00 6,00 

O14_5 4,149 0,087 1,231 1,515 1,000 6,000 5,000 4,000 3,00 4,00 5,00 

O15_5 4,219 0,091 1,295 1,677 1,000 6,000 5,000 4,500 3,25 4,50 5,00 

D5 4,328 0,076 1,074 1,154 1,000 6,000 5,000 4,667 3,75 4,67 5,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

V dimenzi pět získala nejvyšší průměrné skóre otázka třináct (4,617, SD = 1,295). 

Této otázce udělilo 80,6 % respondentů 4-6 bodů, maximálním počtem bodů tuto otázku 

ohodnotilo celkem 27,4 % respondentů (Tabulka 16). Nejmenší hodnocení získala otázka 

čtrnáct (4,149, SD = 1,295). Tuto otázku hodnotilo 73,1 % respondentů 4-6 body 

(Tabulka 16). 
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6.2.6 Hodnocení dimenze 6 

 

Graf 8: Boxplot otázek dimenze 6 

Zdroj: vlastní zpracování 

Oproti ostatním dimenzím (s výjimkou dimenze 4) je průměrné hodnocení dimenze 

6 „Propojení systémů“ těsně pod hodnotou čtyřech bodů, konkrétně 3,944 (SD = 1,040). 

Z tohoto hodnocení může být patrná horší spolupráce s vnější komunitou, menší podpora 

lidí, kteří získávají při řešení problémů odpovědi napříč organizací, a zároveň v některých 

případech chybí podpora lidí zohledňujících globální hledisko. 

Tabulka 27: Korelace mezi otázkami v dimenzi 6 

 O16_6 O17_6 O18_6 D6 

O16_6 1 0,466** 0,607** 0,841** 

O17_6 0,466** 1 0,492** 0,792** 

O18_6 0,607** 0,492** 1 0,842** 

D6 0,841** 0,792** 0,842** 1 

**. Korelace je významná na hladině významnosti 0,01. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zřejmá je významná korelace na hladině významnosti 0,01 mezi jednotlivými 

otázkami v dimenzi šest. Nejmenší hodnota korelace je viditelná mezi otázkou šestnáct 

„Moje organizace podporuje lidi, kteří zohledňují globální hledisko“ a otázkou sedmnáct 

„Moje organizace pracuje s vnější komunitou, aby uspokojila vzájemné potřeby“. 
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Tabulka 28: Deskriptivní statistika otázek dimenze 6 
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O16_6 3,868 0,091 1,292 1,669 1,000 6,000 5,000 4,000 3,00 4,00 5,00 

O17_6 3,736 0,090 1,270 1,613 1,000 6,000 5,000 4,000 3,00 4,00 5,00 

O18_6 4,229 0,086 1,218 1,482 1,000 6,000 5,000 4,000 3,00 4,00 5,00 

D6 3,944 0,073 1,040 1,081 1,000 6,000 5,000 4,000 3,00 4,00 4,67 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z popisné statistiky otázek dimenze šest vyplývá poměrně nízké průměrné hodnocení 

otázky 16 (3,868, SD = 1,292) a otázky 17 (3,736, SD = 1,270). Zatímco u otázky šestnáct 

64,7 % respondentů zvolilo hodnocení 4-6 bodů, u otázky sedmnáct stejné skóre zvolilo 

58,7 % respondentů. Navíc pro otázku sedmnáct zvolilo maximální počet bodů pouze 6,5 % 

respondentů, u otázky šestnáct zvolilo maximální skóre pouze o několik procent respondentů 

více (celkem 8,5 % respondentů) (Tabulka 16). 

6.2.7 Hodnocení dimenze 7 

 

Graf 9: Boxplot otázek dimenze 7 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dimenze 7 „Strategické vedení pro učení“ získala průměrné skóre 

4,325 (SD = 1,064), z čehož lze usuzovat, že v mnoha zúčastněných organizacích zastávají 
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vedoucí i pozici mentorů a koučů zaměstnanců a dbají na soulad mezi vykonávanými 

činnostmi s hodnotami organizace. 

U celkového hodnocení dimenze si lze povšimnout čtyřech vzdálených hodnot 

respondentů. Vzdálené hodnoty těchto respondentů byly již zaznamenány u jiných dimenzí. 

Tabulka 29: Korelace mezi otázkami v dimenzi 7 

 O19_7 O20_7 O21_7 D7 

O19_7 1 0,523** 0,506** 0,808** 

O20_7 0,523** 1 0,664** 0,847** 

O21_7 0,506** 0,664** 1 0,698** 

D7 0,808** 0,847** 0,698** 1 

**. Korelace je významná na hladině významnosti 0,01. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zřejmá je významná korelace na hladině významnosti 0,01 mezi jednotlivými 

otázkami v dimenzi sedm. Nejnižší hodnotu korelace lze zaznamenat mezi 

otázkami 19 „V mé organizaci jsou vedoucí zároveň mentory i kouči lidí, které vedou“ 

a 21 „V mé organizaci vedoucí dbají na to, aby činnosti byly v souladu s hodnotami 

organizace“. 

Tabulka 30: Deskriptivní statistika otázek dimenze 7 
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O19_7 4,306 0,096 1,361 1,852 1,000 6,000 5,000 5,000 4,00 5,00 5,00 

O20_7 4,440 0,094 1,335 1,781 1,000 6,000 5,000 5,000 4,00 5,00 5,00 

O21_7 4,741 0,081 1,153 1,330 1,000 6,000 5,000 5,000 4,00 5,00 6,00 

D7 4,325 0,075 1,064 1,133 1,333 6,000 4,667 4,333 3,67 4,33 5,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ze všech otázek dimenze sedm je nejmenším průměrným skóre hodnocena otázka 

19 (4,306, SD = 1,361). Tuto otázku hodnotilo 76,6 % respondentů 4-6 body a téměř 

20 % respondentů udělilo této otázce maximální počet bodů (Tabulka 16). Za povšimnutí 

stojí průměrné hodnocení otázky 21 (4,741, SD = 1,064), která patří mezi tři nejlépe 

hodnocené otázky celého dotazníku (spolu s otázkou jedna a dva). Zároveň dostala otázka 

21 od nejvíce respondentů maximální počet bodů (28, 4 %) a 85,6 % respondentů tuto otázku 

ohodnotilo 4-6 body (Tabulka 16). 
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6.2.8 Hodnocení všech dimenzí 

 

Graf 10: Boxplot 7 dimenzí a cele studie 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při celkovém hodnocení všech dimenzí se jeví jako dva klíčoví respondenti 

se vzdálenými hodnotami respondent č. 31 a 87. Kromě pozice v zaměstnání (řadový 

pracovník) nelze najít mezi těmito dvěma respondenty žádnou spojitost. U více dimenzí 

můžeme zaznamenat vzdálenou hodnotu dalších respondentů – například respondenta číslo 

61, 103 a 161. Tito tři respondenty spojují charakteristiky jako vysokoškolské vzdělání, 

práce na pozici řadového pracovníka a poměrně krátká doba zaměstnání v dané firmě 

(3 a 6 let). Vzhledem k tomu, že pracují všichni respondenti se vzdálenými hodnotami 

na pozicích řadového pracovníka, nabízí se otázka, zda jejich hodnocení jednotlivých 

dimenzí pouze neodráží neznalost chodu firmy a jejich vlastní nezájem o zapojení 

se do společných organizačních činností. 
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Tabulka 31: Porovnání odpovědí respondentů s rozdílným zařazením 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

Řadový 

pracovník 
4,123 4,012 3,752 3,227 3,819 3,433 3,745 

Vedoucí 

pracovník 
4,638 4,593 4,435 3,695 4,612 4,230 4,649 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podle tabulky průměrných hodnocení dle pozice pracovníka je zjevné, že řadoví 

pracovníci průměrem hodnotí všechny dimenze nižším skóre než vedoucí pracovníci. 

Průměrně hodnotí vedoucí pracovníci jednotlivé dimenze o 0,677 bodů lépe než řadoví 

pracovníci. Při provedení t-testu existuje statisticky významný rozdíl (p = 0,002, α = 0,01). 

Tabulka 32: Korelace mezi otázkami v 7 dimenzích a v celku 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Celkem 

D1 1 0,625** 0,487** 0,428** 0,590** 0,504** 0,628** 0,762** 

D2 0,625** 1 0,668** 0,411** 0,631** 0,613** 0,683** 0,827** 

D3 0,487** 0,668** 1 0,504** 0,575** 0,548** 0,649** 0,787** 

D4 0,428** 0,411** 0,504** 1 0,469** 0,457** 0,530** 0,690** 

D5 0,590** 0,631** 0,575** 0,469** 1 0,716** 0,732** 0,840** 

D6 0,504** 0,613** 0,548** 0,457** 0,716** 1 0,755** 0,803** 

D7 0,628** 0,683** 0,649** 0,530** 0,732** 0,755** 1 0,883** 

Celkem 0,762** 0,827** 0,787** 0,690** 0,840** 0,803** 0,883** 1 

**. Korelace je významná na hladině významnosti 0,01. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zřejmá je významná korelace na hladině významnosti 0,01 mezi jednotlivými 

otázkami napříč všemi dimenzemi. Nejnižší hodnotu korelace můžeme nalézt mezi dimenzí 

dva „Podpora dotazování a dialogu“ a čtyři „Vytváření systémů pro zachycení a sdílení 

učení“. Nejvyšší hodnota korelace existuje mezi dimenzí šest „Propojení systémů“ a sedm 

„Strategické vedení pro učení“. 
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Tabulka 33: Deskriptivní statistika 7 dimenzí a celku 
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25 50 75 

D1 4,454 0,070 0,990 0,980 1,667 6,000 4,333 4,667 4,00 4,67 5,00 

D2 4,385 0,073 1,031 1,064 1,000 6,000 5,000 4,667 3,67 4,67 5,00 

D3 4,191 0,070 0,987 0,975 1,667 6,000 4,333 4,333 3,67 4,33 5,00 

D4 3,527 0,082 1,165 1,357 1,000 6,000 5,000 3,667 2,67 3,67 4,33 

D5 4,328 0,076 1,074 1,154 1,000 6,000 5,000 4,667 3,75 4,67 5,00 

D6 3,944 0,073 1,040 1,081 1,000 6,000 5,000 4,000 3,00 4,00 4,67 

D7 4,325 0,075 1,064 1,133 1,333 6,000 4,667 4,333 3,67 4,33 5,00 

Total 4,189 0,059 0,836 0,699 1,476 5,905 4,429 4,333 3,62 4,33 4,83 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z popisné statistiky vyplývá nejvyšší hodnocení dimenze jedna „Vytváření 

příležitostí k soustavnému učení“ a nejnižší hodnocení dimenze čtyři „Vytváření systémů 

pro zachycení a sdílení učení“. Hodnocení většiny dimenzí je poměrně vyrovnané, nelze 

tvrdit, že by se v organizacích v České republice vůbec nevyskytovaly rysy učící 

se organizace (hodnoty blízké čtyřem lze přirovnat k souhlasu s tvrzeními v jednotlivých 

dimenzích). 

Tabulka 34: Porovnání odpovědí mužů a žen 

 Průměr 

z D1 

Průměr 

z D2 

Průměr 

z D3 

Průměr 

z D4 

Průměr 

z D5 

Průměr 

z D6 

Průměr 

z D7 

muž 4,438 4,409 4,232 3,507 4,311 3,925 4,310 

žena 4,487 4,333 4,102 3,570 4,365 3,987 4,357 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pokud porovnáme pomocí t-testu výsledky jednotlivých dimenzí ve vztahu 

k pohlaví, zjistíme, že mezi muži a ženami není na hladině významnosti α = 0,05 statisticky 

významný rozdíl (p = 0,986). Naopak viditelný rozdíl je v tabulce 35, která zpřehledňuje 

vztah mezi dobou věnovanou vzdělávání a průměrnými výsledky jednotlivých dimenzí. 

U dimenzí 3, 4, a 5 platí tvrzení, že pozitivní hodnocení dimenzí roste až do doby vzdělávání 

35 hodin měsíčně, při investování většího množství času do vzdělávání za měsíc hodnocení 

mírně klesá. T-testem je zjištěn statisticky významný rozdíl mezi osobami, které věnují 

vzdělávání měsíčně „0 hodin“ a ostatními skupinami respondentů, které se vzdělávání věnují 

(„1-10 hodin“ p = 0,00028; „11-20 hodin“ p = 0,00025; „21-35 hodin“ p = 0,000092; „více 

jak 36 hodin“ p = 0,00074, α = 0,01). 



87 

Tabulka 35: Porovnání odpovědí respondentů s různou intenzitou vzdělávání 

 Průměr 

z D1 

Průměr 

z D2 

Průměr 

z D3 

Průměr 

z D4 

Průměr 

z D5 

Průměr 

z D6 

Průměr 

z D7 

0 hodin 

měsíčně 
2,741 3,463 3,778 3,148 3,111 3,370 3,296 

1 – 10 h. 

měsíčně 
4,482 4,346 4,125 3,557 4,335 3,888 4,280 

11 – 20 h. 

měsíčně 
4,396 4,444 4,347 3,493 4,403 3,948 4,462 

21 – 35 h. 

měsíčně 
4,600 4,578 4,444 3,622 4,622 4,078 4,378 

36 a více h. 

měsíčně 
5,100 4,725 4,167 3,550 4,442 4,400 4,667 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 11: Porovnání odpovědí respondentů podle velikosti organizace 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pokud porovnáme průměrné hodnocení dimenzí respondenty z organizací o různé 

velikosti, není mezi odpověďmi viditelný významný rozdíl (Graf 11). Při provedení t-testu 

je potvrzeno, že neexistuje statisticky významný rozdíl mezi respondenty z drobných 

podniků (1 – 9 zaměstnanců) a podniků zaměstnávajících do 50 zaměstnanců 

(p = 0,843, α = 0,05). Zároveň neexistuje statisticky významný rozdíl mezi drobnými 

podniky a podniky zaměstnávajícími do 250 zaměstnanců (p = 0,102, α = 0,05). 

Při porovnání organizací zaměstnávajících do 50 zaměstnanců a do 250 zaměstnanců není 

rovněž prokázán statisticky významný rozdíl (p = 0,061, α = 0,05). 
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7 Diskuze 

Neustálé zdokonalování svých schopností, vědomosti jako zdroj 

konkurenceschopnosti a inovace patří mezi několik dalších charakteristik modelu učící 

se organizace (Senge, 2016). Klíčovou roli v konceptu učící se organizace hraje vzdělávání 

– jak jednotlivců, tak organizace jako celku. Každá organizace si může svobodně zvolit 

model rozvoje lidských zdrojů. Při zavedení modelu učící se organizace se s velkou 

pravděpodobností dostaví pozitivní vliv na inovaci, zlepšení výkonu, získání konkurenčních 

výhod, udržení konkurenceschopnosti, flexibilita, větší kreativita zaměstnanců a zkoušení 

nových nápadů jako i zlepšení kvality výstupů na všech úrovních (Birdthistle, 2009) (Yadav 

& Agarwal, 2016). Pro přehled o aktuálním stavu organizace ve vztahu k učení lze použít 

dotazník DLOQ, který umožňuje měřit jak změny v organizačním klimatu, tak také 

v kultuře, systémech a strukturách organizace, které ovlivňují učení jednotlivců (Marsick & 

Watkins, 2003). 

Rozšíření konceptu učící se organizace v České republice nebylo doposud nikým 

popsáno. Tato práce je zaměřena na vyhodnocení konceptu učící se organizace 

v organizacích zaměřených na informační technologie, jež jsou registrovány v České 

republice. 

Pro studii byla použita 21 otázková verze dotazníku DLOQ a u jednotlivých dimenzí 

byla vypočítána reliabilita – konkrétně Cronbachovo alfa. Kromě dimenze číslo čtyři 

splňovaly všechny dimenze požadovanou nejnižší hodnotu 0,7 (Cígler, 2016), přičemž 

celková hodnota alfa byla velmi vysoká (0,933). DLOQ dotazník v distribuované podobě 

patří z hlediska reliability mezi dobrou metodu měření učící se organizace (Cígler, 2016). 

Hodnotu dimenze čtyři (0,683) lze považovat za přijatelnou vzhledem k její blízkosti 

k nejnižší požadované hodnotě. 

Studie byla zaměřena na malé a střední podniky v České republice. Do studie byly 

z důvodu malého počtu firem splňujících tyto podmínky zahrnuty i drobné podniky, 

ve kterých je zaměstnáváno 1-9 zaměstnanců. Po provedené analýze lze tvrdit, že zahrnutí 

drobných podniků do studie nijak nezkresluje její výsledky, jelikož byly odpovědi 

zaměstnanců z těchto podniků koherentní s odpověďmi zaměstnanců z malých podniků. 

(Graf 11) 

Celkem se studie účastnilo téměř 70 % mužů a přibližně 30 % žen. Tento výsledek 

byl očekávaný vzhledem k oboru, který byl pro studii vybrán a je v souladu s uváděnými 
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statistikami poměru mužů a žen v IT sektoru (National center for women and information 

technology, 2018). 

Z hlediska délky zaměstnání v dané organizaci byli nejvíce zastoupeni zaměstnanci 

pracující v organizaci do pěti let (32,8 %), dále pak 11-15 let (21,4 %) a 6-10 let (16,9 %). 

Tento výsledek je v souladu s výsledky studie Českého statistického úřadu, kdy zaměstnanci 

zpravidla opouštějí zaměstnání po pěti až šesti letech, výjimky tvoří zaměstnanci, kteří 

v organizaci pracují déle než 15 let (Český statistický úřad, 2007) (Český statistický úřad, 

2016). 

Celkem se studie účastnilo 64,2 % vedoucích pracovníků a 35,8 % řadových 

pracovníků. Velké zastoupení vedoucích pracovníků ve studii může být způsobeno tím, 

že byl dotazník rozesílán na kontaktní adresy společností a lze předpokládat, 

že korespondenci z kontaktního e-mailu zachytí v prvé řadě právě vedoucí pracovníci nebo 

sekretariát. Při porovnání průměrného hodnocení jednotlivých dimenzí je zřejmé vyšší 

ohodnocení všech dimenzí v případě vedoucích pracovníků. Mezi průměrným skóre 

hodnocení jednotlivých dimenzí ve vztahu k pracovnímu postavení existuje na hladině 

významnosti α = 0,01 statisticky významný rozdíl (p = 0,004). Řadoví pracovníci mohou 

jednotlivé dimenze hodnotit hůře, protože nemusí plně porozumět strategii rozvoje učení 

a kompetencí nebo se brání změnám probíhajícím v organizaci (Dymock & McCarthy, 

2006). Zároveň může hodnocení řadových pracovníků negativně ovlivnit jejich případný 

nezájem o další vývoj organizace. U vedoucích pracovníků lze vysvětlit větší hodnocení 

dimenzí jejich funkcí „kouče“ v rozvoji vzdělávání a vytváření učebního klimatu, a tedy 

větším chápáním procesů zásadních pro koncept učící se organizace. Při porovnání doby 

věnované učení u řadových a vedoucích pracovníků je zřejmé, že se vedoucí pracovníci 

vzdělávají více než pracovníci řadoví (Graf 2). Větší vzdělávání vedoucích pracovníků 

pravděpodobně přímo souvisí s jejich vyšším hodnocením jednotlivých dimenzí učící 

se organizace. (Tabulka 31)  

Pokud porovnáme dobu věnovanou učení za měsíc s průměrným hodnocením 

jednotlivých dimenzí zjistíme, že existuje na hladině významnosti α = 0,01 statisticky 

významný rozdíl (p = 0,00074) mezi zaměstnanci, kteří se vůbec neučí a zaměstnanci, kteří 

učení věnují 36 a více hodin měsíčně. Zároveň platí u dimenzí 3, 4, a 5, že pozitivní 

hodnocení dimenzí roste až do doby vzdělávání 35 hodin měsíčně, při investování většího 

množství času do vzdělávání za měsíc hodnocení mírně klesá. (Tabulka 35) Pokud 
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by zaměstnanci věnovali učení více jak 36 hodin měsíčně, mohlo by eventuálně probíhat 

vzdělávání na úkor zaměstnání, což se mohlo projevit na nižším hodnocení dimenzí. 

Pokud budeme porovnávat průměrné výsledky jednotlivých dimenzí zjistíme, 

že všechny dimenze mezi sebou vzájemně velmi korelují, což je v souladu 

s tvrzením Watkins a O´Neil (Watkins & O´Neil, 2013). 

V následující tabulce je uveden příklad studií, jež probíhaly v zahraničí, spolu 

s průměrným skóre hodnocení jednotlivých dimenzí. Celkový počet respondentů 

v porovnávaných studiích je N = 2854. 

Tabulka 36: Porovnání výsledků DLOQ dotazníku s dalšímu studiemi 

Autor studie N D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

Watkins and Marsick 389 3,94 3,91 3,98 3,50 3,74 4,00 4,13 

Selden 142 5,01 4,05 4,09 3,44 3,83 4,17 4,49 

McHargue 264 4,16 4,15 4,33 3,78 4,20 4,35 4,73 

Lien, Yang, Li 79 3,97 4,05 4,00 4,13 4,08 4,01 4,26 

Hernandez 906 3,94 4,16 4,01 4,09 4,21 3,96 4,27 

Maria 628 4,05 4,08 3,84 3,96 3,79 3,98 4,21 

Ellinger 208 4,12 4,04 4,13 3,70 3,93 4,19 4,26 

Milton, Watkins 37 4,26 4,35 4,32 3,13 4,15 3,99 4,42 

Vážený průměr  4,06 4,09 4,01 3,86 3,99 4,04 4,29 

Zubr 201 4,45 4,39 4,19 3,52 4,33 3,94 4,33 

Zdroj: vlastní zpracování dle (Watkins & O´Neil, 2013) 

Pokud budeme porovnávat výsledky této studie s již provedenými studiemi, můžeme 

tvrdit, že získané výsledky z organizací z IT sektoru v České republice jsou uspokojivé 

a v 5 ze 7 dimenzí vyšší než u váženého průměru provedených zahraničních studií. 

Z porovnání s váženým průměrem výsledků lze usoudit, že organizace v IT sektoru v České 

republice splňují většinu dimenzí učící se organizace lépe než organizace v zahraničních 

studiích. Vyšší hodnocení organizací by mělo organizacím poskytnout větší strategickou 

výhodu (Watkins & O´Neil, 2013). Pouze u dvou dimenzí získaly organizace v České 

republice menší průměrné skóre. Konkrétně se jednalo o dimenzi 4 „Vytváření systémů 

pro zachycení a sdílení učení“ a dimenzi 6 „Propojení systémů“. Při srovnání průměrné 

hodnoty z porovnávaných studií s proběhlou studií v České republice nebyl zjištěn 



91 

statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými dimenzemi konceptu učící se organizace 

(p = 0,658, α = 0,05). 

 

Graf 12: Porovnání studie s výsledky zahraničních studií 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě těchto porovnání lze zhodnotit, do jaké míry odpovídá daná organizace 

charakteristikám učící se organizace, a tedy kladně zodpovědět základní výzkumnou otázku. 

Zároveň lze na základě zjištěných poznatků potvrdit: 

Hypotézu 1: Existuje statisticky významný rozdíl mezi osobami, které se neučí a těmi, kteří 

učení věnují aspoň deset hodin měsíčně ve vztahu k hodnocení jednotlivých dimenzí učící 

se organizace. 

 Jak je ilustrováno v Tabulce 35 a jejím komentáři, existuje statisticky významný 

rozdíl (p = 0,0028, α = 0,01) mezi osobami, které nevěnují učení žádný čas za měsíc 

a osobami, které věnují učení aspoň 1-10 hodin měsíčně. 

 

A na základě zjištěných poznatků lze vyvrátit: 

Hypotézu 2: Neexistuje rozdíl mezi vnímáním podpory vzdělávání v organizaci u řadových 

a vedoucích pracovníků. 

 Mezi vnímáním podpory vzdělávání v organizaci dle průměrného hodnocení dimenzí 

řadovými a vedoucími pracovníky existuje statisticky významný rozdíl 

(p = 0,0023, α = 0,01), jak vyplývá z Tabulky 31 a jejího komentáře. 
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Hypotézu 3: Hodnocení jednotlivých dimenzí v realizované studii se neliší od dříve 

provedených studií. 

Na základě analýzy zahraničních studií, které využívaly DLOQ dotazník, byly 

vypočítány vážené průměry z jejich hodnocení, se kterými byly porovnány výsledky této 

studie. Jak je ilustrováno v Tabulce 36 a Grafu 12, hodnocení jednotlivých dimenzí 

v realizované studii se liší od dříve provedených studií a v pěti dimenzích je toto hodnocení 

v české studii vyšším než vážený průměr. 

 

Organizacím, které chtějí dosáhnout větší strategické výhody, je doporučeno řídit 

se následujícími opatřeními: 

1. Dopřejte svým zaměstnancům dostatek času na vzdělávání. 

2. Oceňujte vzdělávací aktivity a iniciativu zaměstnanců. 

3. Naslouchejte svým zaměstnancům. 

4. Snažte se o vytvoření otevřeného a upřímného kolektivu. 

5. Důvěřujte pracovním skupinám a dejte jim volnost při stanovování cílů. 

6. Buďte k zaměstnancům otevření a informujte je o všech hodnoceních (zaměstnanců, 

vzdělávacích aktivit apod.) 

7. Snažte se o vytvoření nebo zavedení systémů k měření rozdílů mezi aktuálním 

a očekávaným výkonem. 

8. Pokud na sebe vědomě bere zaměstnanec riziko, vyjádřete mu Vaši podporu. 

9. Spolupracujte s vnějším prostředím a získávejte odpovědi napříč organizací. 

10. Dbejte na to, aby vedoucí představovali pro zaměstnance mentory a podporovali 

další vzdělávání v souladu s hodnotami organizace. 

 

Pro organizace, které se účastnily této studie, je zvláště doporučeno zaměřit se na bod 

sedm a devět. 
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8 Závěr 

Dle provedené analýzy na území České republiky nejvíce v organizacích převládaly 

z modelů rozvoje lidských zdrojů nahodilý a systémový přístup (Šuleř, 2003). Pro úspěch 

podniku je však důležité, aby byl flexibilní, lidé v podniku by měli být kreativní a měli 

by hledat nové možnosti a příležitosti. Tyto podmínky splňuje model učící se organizace 

(Senge, 2016). Rozvoj modelu učící se organizace a podpora učení v různých typech 

organizací je dlouhodobě podporována a rozvíjena na úrovni Evropské unie (Nyhan, 

Cressey, Tomassini, Kelleher, & Poell, 2004) (C.R.E.A.M. Europe PPP Alliance, 2018) 

(European Commission, 2018). 

Na základě výsledků provedeného průzkumu lze tvrdit, že došlo k posunu 

aplikovaných modelů rozvoje lidských zdrojů v českých IT organizacích směrem k učící 

se organizaci. V průběhu disertační práce byly hledány odpovědi na základní výzkumnou 

otázku a tři hypotézy, které se k této otázce váží. Vytyčené cíle byly splněny. Bylo zjištěno, 

že lze hodnotit, do jaké míry odpovídá daná organizace charakteristikám učící se organizace, 

a to pomocí výpočtu průměrných hodnocení dimenzí a jejich porovnání s doposud známými 

studiemi. Vzájemný vztah mezi velikostí organizace a průměrným hodnocením dimenzí 

učící se organizace nebyl potvrzen.  

Na základě získaných výsledků bylo vytvořeno deset doporučení k organizačnímu 

učení, jejichž dodržení by mělo vést k posílení strategické výhody organizace. Pro české 

organizace, které se účastnily této studie, je zvláště doporučeno zaměřit se na body sedm a 

devět, které mají přímou vazbu na dimenze číslo čtyři a šest (dimenze s nejnižším 

průměrným hodnocením). 

Přestože je téma učících se organizací Evropskou unií podporováno, na území České 

republiky je stále nedostatek hlubších studií, které by se hodnocením učících se organizací 

zabývaly. V této disertační práci byly zjištěny zajímavé výsledky, které mohou organizacím 

pomoci ve zlepšování jejich strategické výhody. Tématu je potřebné se v evropských 

podmínkách věnovat i nadále. 

Při hodnocení jednotlivých dimenzí učící se organizace byly pozorovány rozdíly 

mezi manažery a řadovými zaměstnanci, v navazujícím výzkumu by bylo vhodné provést 

analýzu několika malých a středních organizací, kde by byl zjišťován názor většího vzorku 

zaměstnanců z řad managementu i řadových pracovníků. Zároveň by bylo vhodné vzájemně 

porovnat výsledky DLOQ napříč jednotlivými obory působení. 
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Odpovědný řešitel: doc. Ing. Marcela Sokolová, Ph.D. 
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účast na realizovaném dotazníkovém šetření, analýza získaných dat a následná 
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Odpovědný řešitel: prof. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D. 
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různých typů organizací. 

Kauzality daňové incidence – základní východiska 
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zapojených osob do projektu IKLIM. 

Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové 

Pozice v projektu: Tvůrce předmětu 

Aktualizace sylabu a podkladů pro výuku předmětu Manažerské metody. 
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Příloha 1: Použitý dotazník DLOQ 

 

 

Podpora dalšího vzdělávání v rámci Vaší společnosti 
Vážený pane, vážená paní, 

zveme Vás k účasti na průzkumu úrovně vzdělávání ve Vaší organizaci. Podpora vzdělávání v rámci 

organizace umožňuje organizaci dosáhnout mj. větší konkurenceschopnosti. Cílem tohoto projektu 
je zjistit, jakým způsobem jsou ve Vaší organizaci podporovány vzdělávací aktivity a týmová 

spolupráce. 

Získaná data budou použita za účelem zpracování disertační práce, která vzniká v součinnosti s 
projektem specifického výzkumu "Determinanty ovlivňující pracovní spokojenost". 

  

Průzkum je zcela anonymní a zabere méně než 10 minut. 

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na níže uvedeném e-mailu. 
 

Děkujeme Vám mnohokrát za spolupráci. 

 
S pozdravem, 

Ing. Václav Zubr; doc. Ing. Hana Mohelská, Ph. D. 

vaclav.zubr@uhk.cz 

 

Několik údajů o Vás a Vaší organizaci: 
 

1.1. Pohlaví: □  muž               □  žena 
 

1.2. Váš věk:  …………………………………….. 
 

1.3. Vaše vzdělání: 

□  ZŠ       □  vyučen/a         □  SŠ          □  VOŠ          □   VŠ         □   studující VŠ 
 

1.4. Velikost Vaší organizace podle počtu zaměstnanců: 
□  do 50 zaměstnanců □  do 250 zaměstnanců 

□  do 500 zaměstnanců □  více než 500 zaměstnanců 
 

1.5. Kolik let v organizaci pracujete:  …………………………………….. 
 

1.6. Pozice v zaměstnání: 
□  řadový pracovník              □  vedoucí pracovník 
 

1.7. Kolik času strávíte měsíčně učením ve vztahu k Vaší práci: 
□  0 hodin měsíčně □  1 – 10 hodin měsíčně 

□  11 – 20 hodin měsíčně □  21 – 35 hodin měsíčně 

□  36 a více hodin měsíčně 
 

1.8. V jaké oblasti podniká/působí Vaše organizace:  …………………………………….. 
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Q1. V mé organizaci si lidé pomáhají se vzájemně učit. □ □ □ □ □ □ 

Q2.V mé organizaci dostávají lidé čas k podpoře učení. □ □ □ □ □ □ 
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Q3. V mé organizaci jsou lidé za učení odměňováni. □ □ □ □ □ □ 

Q4. V mé organizaci na sebe lidé otevřeně a upřímně reagují. □ □ □ □ □ □ 

Q5. V mé organizaci se lidé, kteří kdykoliv vyjádří svůj názor, 

zároveň ptají, co si myslí ostatní. 
□ □ □ □ □ □ 

Q6. V mé organizaci lidé věnují čas budování vzájemné důvěry. □ □ □ □ □ □ 

Q7. V mé organizaci mají týmy/skupiny svobodu přizpůsobovat 

své cíle podle potřeby. 
□ □ □ □ □ □ 

Q8. V mé organizaci revidují týmy/skupiny své myšlení na 

základě skupinových diskuzí a shromážděných informací. 
□ □ □ □ □ □ 

Q9. V mé organizaci jsou týmy/skupiny přesvědčeny, že se 

organizace bude řídit jejích doporučením. 
□ □ □ □ □ □ 

Q10. Moje organizace vytváří systémy k měření rozdílu mezi 

aktuálním a očekávaným výkonem. 
□ □ □ □ □ □ 

Q11. Moje organizace zpřístupňuje všechna vyhodnocení všem 

zaměstnancům. 
□ □ □ □ □ □ 

Q12. Moje organizace zvažuje výsledky času a prostředků 

vynaložených na školení. 
□ □ □ □ □ □ 

Q13. Moje organizace oceňuje lidí, kteří jsou iniciativní. □ □ □ □ □ □ 

Q14. Moje organizace nechává lidi rozhodovat o prostředcích, 

které potřebují k výkonu své práce. 
□ □ □ □ □ □ 

Q15. Moje organizace podporuje zaměstnance, kteří na sebe 

vědomě berou riziko. 
□ □ □ □ □ □ 

Q16. Moje organizace podporuje lidi, kteří zohledňují globální 
hledisko. 

□ □ □ □ □ □ 

Q17. Moje organizace pracuje s vnější komunitou, aby uspokojila 

vzájemné potřeby. 
□ □ □ □ □ □ 

Q18. Moje organizace podporuje lidi, kteří při řešení problémů 

získávají odpovědi napříč organizací. 
□ □ □ □ □ □ 

Q19. V mé organizaci jsou vedoucí zároveň mentory i kouči lidí, 

které vedou. 
□ □ □ □ □ □ 

Q20. V mé organizaci vedoucí vyhledávají možnosti dalšího 

vzdělávání. 
□ □ □ □ □ □ 

Q21. V mé organizaci vedoucí dbají na to, aby činnosti byly 

v souladu s hodnotami organizace. 
□ □ □ □ □ □ 
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