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• Více než 40% pracovních míst v 
Evropě se díky digitalizaci dramaticky 
změní

• 12% všech pracovních míst je 
ohroženo automatizací

• do roku 2030 bude zapotřebí o 50% 
více technologických a 25% více 
sociálních a emocionálních 
dovedností (studie WKÖ „Foresight
Bildung der Zukunft 2030)



SILNÉ STRÁNKY KOMUNIKACE A VEDENÍ CHARAKTERISTIKY TÝKAJÍCÍ 

SE UČENÍ

TRADICIONALISTÉ

(1925–1945)*

Zkušenosti, sociální 

dovednosti, vysoká 

pracovní morálka.

Osobní komunikace; vedení 

založené na hierarchii; 

participativní řízení, 

objasnění významu aktivity.

Tradiční; vzdělávání na 

základě dovedností; nízká 

orientace na cíle vzdělávání

SILNÁ POVÁLEČNÁ 

GENERACE (BABY 

BOOMERS)

(1946–1964)*

Asertivita, sociální 

dovednosti, dobrá 

schopnost týmové 

spolupráce.

Vedení zaměřující se na 

konsensus, ukazování 

příležitostí k rozvoji, aby se 

předešlo demotivaci.

Nízká orientace na cíle 

vzdělávání; zlepšování 

dovedností prostřednictvím 

odborné přípravy mimo 

pracoviště; tradiční 

vzdělávací intervence.

GENERACE X

(1965–1980)*

Orientace na 

výsledky, flexibilita, 

odolnost vůči stresu.

Jasné cíle a vedení; 

komunikace 

prostřednictvím nových 

médií.

Vysoká orientace na cíle 

vzdělávání v souvislostech; 

celoživotní (průběžné) 

vzdělávání.

GENERACE Y

NEBO MILENIÁLOVÉ

(1981–2000)*

Schopnost inovovat, 

flexibilita, 

multitasking.

Komunikace 

prostřednictvím nových 

médií; silné a vizionářské 

vedení vzhledem k nepříliš 

dlouhým pracovním 

zkušenostem.

Zaměření na spolupráci; 

vizuální; ne tradiční; 

zkušenostní; kolektivní 

reflexe; osobní rozvoj.

GENERACE Z NEBO 

GENERACE 2020

(2001 – SOUČASNOST)

Napojeni na sociální 

sítě, zanícení, 

multitasking.

Virtuální komunikace; jasné 

cíle a rozumné požadavky; 

komunikace 

prostřednictvím sociálních 

sítí.

Technologické vzdělávání; 

vizuálně vylepšené 

vyučovací metody; 

vzdělávání mimo učebnu; 

zvídavost, pokud jde o 

vzdělávání ve světě.



Digitální domorodci vs. 
Digitální přistěhovalci

• Digitální domorodci: 
nejmladší zaměstnanci, 
co se v digitální době 
narodili

• Digitální přistěhovalci: 
starší zaměstnanci, kteří 
si museli zvykat





OPAKOVÁNÍ Z MINULA:

Reverzní mentoring:
• Mladší zaměstnanci učí ty starší 

digitálním dovednostem



OPAKOVÁNÍ Z MINULA:

Vzájemné učení:
• Různorodá skupina lidí s různymi

zkušenostmi si formou otevřené, 
moderované diskuze předává 
znalosti k danému tématu





CVETNET
E-Learning



I. Úvod

Nejlepší metody dalšího vzdělávání v oblasti digitalizace

pro manažery

Nejlepší metody dalšího vzdělávání v oblasti

digitalizace pro zaměstnance

E-Learning

Kombinované 
učení

Mobilní aplikace

Učení na vyžádání

Interníškolení
Interní školitelé

Interníškolení
Externí školitelé

Otevřená školení
Ext. školicí střediska

Jinér…

E-Learning

Kombinované 
učení

Mobilní aplikace

Učení na vyžádání

Interníškolení
Interní školitelé

Interníškolení
Externí školitelé

Otevřená školení
Ext. školicí střediska

Jiné…



I. Úvod

E-learning v reálném čase 
(Synchronní)

Typy E-learningu

• Virtuální učebna

• Audio a / nebo video konference

• Chat

• Webináře

• Sdílení aplikací

• Okamžité zasílání zpráv

• Individuální online kurzy

• Diskuzní fóra & skupiny

• E - booky

Fixní eLearning

Adaptivní eLearning

Linearní eLearning

Interaktivní eLearning

Individuální eLearning

Společný eLearning

Computer-Managed Learning

Computer-Assisted Instruction 

Asynchronní E-learning
(řízené studentem)



Systém pro větší firmy

Systém E-learningu

CMS (Content Management system)

LMS (Learning Management System)

Co by měl / může mít systém E - Learningu?

▪ Webináře

▪ Virtualní učebny

▪ Microlearning

▪ Gamifikace → Digitální nástroje pro online 

vzdělávání

I. Úvod



Systém pro malé firmy

Systém E-learningu - jednoduše

Dropbox , Google Disk, OneDrive,….

▪ Metodika kam, se co bude ukládat (video)

▪ Nástroj na nahrávání obrazovky

▪ Firemní YouTube kanál

▪ Zoom, Webex, MS Teams, Google 

I. Úvod



Jak začít?



II. E-learning – kritéria kvality KONTROLNÍ SEZNAM – PŘÍPRAVA KURZU

Krátké kontrolní seznamy pro přípravu e-Learningového kurzu: Splňuje

Cíle učení musí být jasně formulovány a sdělovány předem. ❏

Veškerý obsah je strukturován jasným a srozumitelným způsobem. ❏

Cílová skupina je přesně definována- v textovém a obrazovém jazyce, stejně jako ve

znalostech, které jsou vyžadovány.
❏

Čas strávený prací nebo hraním hry na jednotku nebo kapitolu by neměl výrazně

přesáhnout deset minut - rozsah pozornosti uživatele je méně vysoký s eLearningem.
❏

Multimediální prvky se používají výhradně z didaktických důvodů (vysvětlující grafika, 

herní scény, screencasty, text ...), takže i komplikovaný obsah je co nejschůdnější.
❏

Obsah aLearningu je kombinován s dalšími pracovními materiály pro prohloubení a 

použití jako stahovací a doprovodný materiál, takže uživatelé jsou opakovaně zváni, aby 

se zamysleli a prohloubili to, co se naučili při cvičeních.

❏

Webináře se používají střídavě s výukovou platformou. Připraveny jsou testy a otázky

týkající se znalostí.
❏



II. E-learning – kritéria kvality

• KONTROLNÍ SEZNAM PRO VIDEOLEARNING – CO DĚLAT A 
NEDĚLAT

• KONTROLNÍ SEZNAM PRO PŘÍPRAVU KURZU

• KONTROLNÍ SEZNAM TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ - ELEARNING PRO LEKTORA A ÚČASTNÍKY

• KONROLNÍ SEZNAM ÚČASTNÍCI e-LEARNINGU

• KONTROLNÍ SEZNAM PRO VÝBĚR OPATŘENÍ PRO 

ELEARNING

• KONTROLNÍ SEZNAM PRO LEKTORA

▪ INFORMACE O ONLINE KURZU

▪ VZDĚLÁVÁCÍ OBSAH A MATERIÁLY

▪ VZDĚLÁVACÍ ÚKOLY A AKTIVITY

▪ TECHNICKÉ POTÍŽE, NAVIGACE A FUNKCIONALITY

▪ HODNOCENÍ

• KONTROLNÍ SEZNAM PRO LEKTORA - WEBINÁŘ 1



II. E-learning – kritéria kvality eLEARNING – KONTROLNÍ SEZNAM PRO LEKTORA

▪ INFORMACE O ONLINE KURZU

▪ OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ A MATERIÁLY

▪ VZDĚLÁVACÍ ÚKOLY A AKTIVITY

▪ TECHNICKÉ POTÍŽE, NAVIGACE A FUNKCIONALITY

▪ HODNOCENÍ

1. INFORMACE O ONLINE KURZU Ano Částečně Ne Není 

relevantní

1.1. Cílová skupina a požadavky: Jsou cílová skupina a 

požadavky na úspěšné používání online kurzu popsány?

1.2. Požadavky: Jsou cíle on-line kurzu uvedeny z hlediska

dovedností, schopností nebo schopností, které mají být

získány?

1.3. Obsah: Jsou témata a obsah související s předmětem

zahrnuty v online kurzu?

1.4. Proces a organizace: Je k dispozici popis procesu a 

organizace online kurzu?

1.5. Očekávání a hodnocení výkonosti: Jsou prezentována

očekávání výkonnosti a metody jejího hodnocení?

1.6 Asistence pro moderátory: Obsahuje online kurz i 

průvodce pro facilitátory?



II. E-learning – kritéria kvality eLEARNING – KONTROLNÍ SEZNAM PRO LEKTORA

▪ INFORMACE O ONLINE KURZU

▪ OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ A MATERIÁLY

▪ VZDĚLÁVACÍ ÚKOLY A AKTIVITY

▪ TECHNICKÉ POTÍŽE, NAVIGACE A FUNKCIONALITY

▪ HODNOCENÍ

2. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ A MATERIÁLY Ano Částečně Ne Není 

relevatní

2.1. Technická správnost: Je obsah učení prezentován

technicky a formálně správně?

2.2. Autorská práva: Jsou autorská práva zohledněna a 

správně uvedena v použitých materiálech a médiích?

2.3. Orientace na cíl: Jsou obsah a materiály učení vhodně

vybrány s ohledem na cíle online kurzu?

2.4. Orientace cílové skupiny: Jsou obsah učení a materiály

vybrány a navrženy pro cílovou skupinu?

2.5. Praktický význam: Jsou k dispozici obsah a materiály, 

které poskytují studentům jasnou praktickou a aplikační

orientaci?

2.6. Formáty médií a souborů: Jsou materiály a média

používány v běžných formátech?

2.7. Použití médií: Je mediální design materiálů pro učení?

2.8. Genderová spravedlnost: Jsou obsah a materiály použité

vybrány nebo navrženy způsobem odpovídajícím pohlaví?



II. E-learning – kritéria kvality eLEARNING – KONTROLNÍ SEZNAM PRO LEKTORA

▪ INFORMACE O ONLINE KURZU

▪ OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ A MATERIÁLY

▪ VZDĚLÁVACÍ ÚKOLY A AKTIVITY

▪ TECHNICKÉ POTÍŽE, NAVIGACE A FUNKCIONALITY

▪ HODNOCENÍ

3.1. Orientace na cíl: Jsou úkoly a aktivity učení zaměřeny na cíl?

3.2. Orientace cílové skupiny: Jsou úkoly a aktivity učení určené pro cílovou skupinu?

3.3. Didaktické strukturování: Je posloupnost výukových úkolů a činností didakálně strukturována?

3.4. Metodická rozmanitost: Jsou vzdělávací úkoly a činnosti metodicky rozmanité?

3.5. Jasnost a úplnost: Jsou vzdělávací úkoly a činnosti jasně formulovány a poskytovány se všemi

nezbytnými informacemi?

3.6. Motivace: Jsou vzdělávací úkoly a aktivity navrženy tak, aby podporovaly motivaci s ohledem na

cílovou skupinu?

3.7. Komunikace a spolupráce mezi studenty: Poskytuje on-line kurz příležitosti ke komunikaci a 

spolupráci mezi studenty?

3.8. Zpětná vazba: Je zpětná vazba o vzdělávacích úkolech a činnostech poskytovaných facilitátorem 

nebo ostatními studenty?

3.9. Přátelské výukové prostředí: Je kurz přátelský?

3.10. Různé kontexty: Umožňují výukové úkoly a činnosti získávání a uplatňování znalostí v různých

kontextech?

3.11. Samosměrné učení: Zahrnuje online kurz vzdělávací úkoly a aktivity, které podporují

samosměrné učení?

3.12. Jsou k dispozici vzdělávací úkoly a aktivity, které nabízejí příležitosti k diferenciaci?

3.13. Aktivace vyšších úrovní kognitivních procesů: Podporují výukové úkoly a aktivity kromě faktů a 

znalostí pravidel i vyšší myšlenkové procesy?

3.14. Informální učení: Je v online kurzu podporováno informální učení?

3.15. Reflexe: Jsou v rámci kurzu příležitosti k zamyšlení?



II. E-learning – kritéria kvality eLEARNING – KONTROLNÍ SEZNAM PRO LEKTORA

▪ INFORMACE O ONLINE KURZU

▪ OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ A MATERIÁLY

▪ VZDĚLÁVACÍ ÚKOLY A AKTIVITY

▪ TECHNICKÉ POTÍŽE, NAVIGACE A FUNKCIONALITY

▪ HODNOCENÍ

4. TECHNICKÉ POTÍŽE, NAVIGACE A FUNKCIONALITY Ano Částečně Ne Není

relevantní

4.1. Dostupnost a funkčnost: Jsou k dispozici všechny

potřebné materiály, nástroje a funkcionality?

4.2. Použitelnost: Je online kurz navržen tak, aby byl

uživatelsky přívětivý?

4.3. Struktura procesu: Je jasně ilustrována procesní 

struktura online kurzu?

4.4. Podpora učení: Jsou služby podpory k dispozici

nebo jsou uvedeny pro výukové úkoly a aktivity?

4.5. Nástroje interakce: Jsou k dispozici nástroje pro 

interakci mezi studenty a zprostředkovateli nebo

mezi studenty sami?



II. E-learning – kritéria kvality eLEARNING – KONTROLNÍ SEZNAM PRO LEKTORA

▪ INFORMACE O ONLINE KURZU

▪ OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ A MATERIÁLY

▪ VZDĚLÁVACÍ ÚKOLY A AKTIVITY

▪ TECHNICKÉ POTÍŽE, NAVIGACE A FUNKCIONALITY

▪ HODNOCENÍ

5. HODNOCENÍ Ano Částečně Ne Není

relevantní

5.1. Hodnocení studenty: Je zpětná

vazba/hodnocení pro studenty určeno k optimalizaci

online kurzu?

5.2. Hodnocení facilitátory: Je zpětná

vazba/hodnocení moderátory určeno k optimalizaci

online kurzu?



II. E-learning – kritéria kvality KONTROLNÍ SEZNAM PRO VIDEOUČENÍ – PRO A 
PROTI

Kontrolní seznam & kritéria kvality pro videoučení - PRO: Splňuje

Veškerý obsah obrázku se zobrazuje přesně odpovídající mluvenému textu. ❏

Animovaná grafika vzniká při vysvětlování složitého předmětu (např. 

modelu) současně s mluveným textem.
❏

Důležité pasáže se opakují jako text ve formě klíčových bodů - například

vyblednutím během přenosu nebo jako jasný souhrn nejdůležitějšího

naučeného obsahu.

❏

Pokud je to možné, jsou fakta zobrazena, a nikoli pouze ústně vysvětlena. ❏

Pokud je lektor v záběru výukového videa, věnuje pozornost "přímému

očnímu kontaktu" – pokud je takovýto oční kontakt navázán, student jej 

vnímá jako osobní kontakt s lektorem

❏

Interaktivní prvky jsou smysluplně integrovány: Například školicí video je 

přerušeno, aby uživatel mohl odpovídat na otázky týkající se učení nebo

porozumění, řešit přenosová cvičení, rozhodnout se, jak pokračovat ve

videu a mnoho dalšího.

❏

Kontrolní seznam pro videoučení - PROTI:

Splňuje

Špatná kvalita zvuku nebo obrazu odvádí pozornost od obsahu. ❏

Rušivé vyblednutí, které neodpovídá kontextu - divák snadno ztratí nit 

příběhu.

❏

Odborník je natáčen po mnoho minut pouze statickou čelní kamerou, 

zatímco nic jiného se neděje - to je pro diváka únavné.

❏



II. E-learning – kritéria kvality KONTROLNÍ SEZNAM TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ

Kontrolní seznam - Technické požadavky eLearningu: Splňuje

Moderní počítač s přístupem na internet ❏

Internetový prohlížeč (Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome) ❏

Reproduktor a/nebo sluchátka s mikrofonem pro zvukový výstup nebo

komunikaci
❏

Adobe Flash Player nebo HTML5 (kompatibilita se SCORM atd.) - to je 

předpoklad pro některé výukové programy nebo výukové platformy
❏

Software použitý v kurzu např. MS Office ❏

Webová aplikace poskytovatele webináře nebo poskytovatele virtuální

učebny
❏



II. E-learning – kritéria kvality KONTROLNÍ SEZNAM ÚČASTNÍCI ELEARNINGU

Kontrolní seznam účastníci  eLearningu Část 1: Splňuje

Jedná se o heterogenní skupinu? ❏

Jsou členové skupiny v souladu, pokud jde o motivaci, kompetence, 

sdílenou znalostní základnu a styl učení?
❏

Dominují účastníci ve spolupráci; jsou zde účastníci, kteří nás nekontaktují

nebo jen zřídka?
❏

Přispívají všichni členové skupiny ke společné práci nebo jsou zde „černí 

pasažéři"?
❏

Jsou normy a pravidla spolupráce podrobně známy všem účastníkům? ❏

Zvládnou účastníci poskytnuté nástroje? ❏

Jsou si účastníci vědomi zamýšleného použití příslušných komunikačních

médií?
❏

Kontrolní seznam účastníci eLearning Část 2: Splňuje

Existují dostatečné možnosti i pro sociální vnímání ostatních účastníků

(povědomí)?
❏

Je použití synchronní nebo asynchronní komunikace koordinováno s 

příslušnými úkoly?
❏

Vznikají ve skupině konflikty? ❏

Jak jsou případné konflikty řešeny? ❏

Existuje hodnocení výsledků dosažených prostřednictvím spolupráce? ❏

Je úkol dostatečně strukturovaný? ❏

Může být úkol dokončen v plánovaném čase? ❏

Podporuje tento úkol kooperativní učení? ❏

Je podpora odborně, technicky a sociálně kompetentní? ❏

Existuje dostatek příležitostí pro zpětnou vazbu a jsou využívány? ❏

S jakou intenzitou a jakými komunikačními prostředky jsou informace

sdělované účastníkům?
❏

Skutečně účastníci spolupracují, nebo pracují na úkolech individuálněji? ❏



II. E-learning – kritéria kvality KONTROLNÍ SEZNAM PRO VÝBĚR OPATŘENÍ PRO 

ELEARNING

Kontrolní seznam pro výběr opatření pro eLearning: Splňuje

Mají požadovaný obsah? ❏

Nabízí poskytovatel pomoc při výběru vhodného obsahu? ❏

Does the trainer know the LMS of the training institute or of the customer in which 

the training is to be embedded in combination with webinars?
❏

Je obsah prezentován a připravovány praktickým způsobem? ❏

Jsou obsah a cíle učení podrobně a srozumitelně popsány? ❏

Jsou jasně strukturované? ❏

Jsou výukové obsahy připraveny v multimediálním formátu, který podporuje učení? ❏

Lze je přizpůsobit individuálním potřebám? ❏

Jsou vypočtené doby zpracování realistické? ❏

Jsou specifikovány technické požadavky a média? ❏

Jsou opatření doprovázena zkušenými lektory? ❏

Jsou k kurzu použity jiné formy učení (např. skupinová setkání)? ❏

Je možná výměna mezi studenty jak komunikačními prostředky (např. e-mailem), tak

osobně (např. skupinová setkání)?
❏

Dostávají účastnící nějaké potvrzení účastni nebo diplom či osvědčení? ❏



II. E-learning – kritéria kvality KONTROLNÍ LIST LEKTORA - WEBINÁŘ

Kontrolní list lektora - webinář Splňuje

Na koho je váš webinář zaměřen? Máte přesnou představu o vaší cílové skupině? ❏

Našli jste název bez použití slova "webinář"? ❏

Je z názvu jasné, jaké výhody z účasti na vašem webináři z toho budou mít potenciální účastníci? ❏

Popsali jste v krátké anotaci, co se vaši účastníci naučí? ❏

Ztotožní se vaše cílová skupina se zvoleným názvem a popisem? ❏

Stanovili jste si vlastní cíl? What should your participants do after the webinar? What is the Call-to-Action (CTA)? ❏

Vyhovoval termín webináře cílové skupině? ❏

V případě, že používáte prezentaci: Jsou snímky aktualizované pro daný webinář? (Tip: používejte fotografie v plné velikosti,

vyprávějte příběhy a užívejte metafory)
❏

Jsou jasné všechny technické aspekty? (Poskytovatel) ❏

Jsou registrovaným účastníkům rozesílány e-maily s připomenutím? (Ideálně ráno v den webináře a 15 minut před začátkem) ❏

Technické požadavky: PC nebo notebook s integrovanou kamerou resp. USB kamera a headset s kabelem, žádný Bluetooth, 

dobré nasvícení lektorova obličeje (studiové světlo nebo stolní lampa v dobré vzdálenosti), čočka kamery v úrovni očí, 

profesionální ozvučení, žádný hluk na pozadí či případná ozvěna

❏

Výběr vhodné platformy: Zoom, Skype for Business, Webex Cisco, Edudip, Spreed, Adobe Connect, GotoWebinar, Google 

Hangouts, Webinarjam (with many participants)
❏



II. E-learning – kritéria kvality KONTROLNÍ LIST LEKTORA - WEBINÁŘ

• Výběr podpůrných platforem, jako je Moodle, Wonderlist, Pinterest, pocket, Feedly, notability, Miro, Electa Live, TUTORROOM.NET, 

Readytalk, Digital Samba, Big Blue Button atd. pro tabule a interaktivní prvky pro výukové skupiny a virtuální učebny atd.
❏

• Optimální registrační proces: Registrační stránka obsahuje všechny informace o webináři, oznamuje obsah a představuje školitele. 

Vysvětluje veškeré poskytnuté pracovní materiály a očekávané výsledky učení.
❏

• Upozornění účastníkům pozvánky, že z důvodu technické koordinace zahájí proces registrace asi 5 minut před startem. ❏

• Webinář je jako živé vysílání: trenér by se měl zaregistrovat v seminární místnosti hodinu před začátkem semináře. Místnost by měla

být "otevřená" pouze pro trenéra. Všichni účastníci musí počkat venku.
❏

• První spuštění. Je kvalita zobrazení materiálů správná? ❏

• Tip: Uložte powerpointovou prezentaci jako obrázky a pak ji vložte obrázek po obrázku do nové prezentace, abyste si byli 100% jistí. ❏

• Otestujte všechny odkazy, které jsou nabízeny v průběhu prezentace. ❏

• Nabídka odkazu ke stažení snímků uveďte na jednom z prvních snímků ❏

• Je připravený chat? Obsahuje veřejnou i soukromou část (pro účastníky i lektory)? ❏

• 15 minut před spuštěním: Všechny programy by měly být v počítači ukončeny, aby byl pro webinář k dispozici plný síťový výkon (např. 

zavírání e-mailů, Evernote, Dropbox atd., které přistupují k internetu na pozadí)
❏

• Připravte vodu nebo čaj na hlasivky a udělejte vše předem, aby webinář nebyl přerušen mimo přestávky. ❏

• 5 minut před startem: Otevření místnosti a přivítání prvních účastníků. ❏



II. E-learning – kritéria kvality KONTROLNÍ LIST – LEKTOR WEBINÁŘE

• Pokud jsou zprávy v chatu určeny všem účastníkům, přečtěte je nahlas. Navodíte tak pocit „živé komunikace“ ❏

• Upozorněte, před zahájením nahrávání, že webinář bude zaznamenán a že všechny příspěvky v chatu, které mají veřejný status, 

budou následně zveřejněny v rámci záznamu.
❏

• Na začátku: Opakované pozdravy účastníků, odkaz na přestávky, pravidla chatu, otázky jsou povoleny kdykoli. ❏

• Dodržování stanovených přestávek. ❏

• Celková délka webináře by neměla přesáhnout 4 hodiny. ❏

• Instalace otázek, průzkumů, dotazů v závislosti na tématu alespoň každých 15 minut pro aktivaci účastníků. ❏

• Rychlá změna snímků za vytvoření změn v části obrázku. ❏

• Před koncem webináře upozorněte, které úkoly by měli účastníci dokončit do dalšího data. ❏

• 100% koncentrace lektora a studentů až do samého konce webináře. ❏

• Následně: Upomínkový mail studentům do kdy je nutné splnit zadané úkoly. Link se záznamem webináře nebo dokumenty, ketré

byly během webináře slíbeny (další informace, videa, mp3 soubory, studie, atd.). 
❏



III. Měření výkonu u E-learningu

Kvalitativní / Kvantitativní měření



III. Měření výkonu u E-learningu

• POHOVOR S ÚČASTNÍKY ŠKOLENÍ

• HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ

• ZPRÁVA LEKTORA

• ONLINE TESTY

• STATISTIKY VE VZDĚLÁVACÍH PLATFORMÁCH

• SCHŮZKY SE ZPĚTNOU VAZBOU

• KVANTITATIVNÍ MĚŘENÍ



Vaše zkušenosti?



CVETNET

„Úniková hra“ -
tréninková dynamika



I. Úvod
I.I. Co je tréninková metoda Úniková hra

Analyzovat     Rozvinout Zlepšit

Měkké dovednosti:

Práce v týmu

Leadership

Iniciativa

Komunikace

Spolupráce



II. Jak uspořádat únikovou 
hru s cílem učit se?

II.I. Kroky

a) Co předchází aktivitě
b) Co se odehrává během aktivity
c) Co následuje po aktivitě

Reserved space for partner logo. Example

Před Během Poté



Určení cíle

Příprava profilu účastníka

Výběr pozorovatele

Výběr místa

Vyhlášení aktivity

II. Jak uspořádat únikovou hru s cílem učit se? II.I. Kroky
a) Co předchází aktivitě

Před Během Poté



Určit cíl

II. Jak uspořádat únikovou hru s cílem učit se? II.I. Kroky
a) Co předchází aktivitě

Před Během Poté
Digitální transformace

Týmová mezigenerační spolupráce

CVETNET Úkoly



Připravit profil účastníka

Určit počet hráčů

Jeden nebo více týmů?

Věk?

Pozice?

II. Jak uspořádat únikovou hru s cílem učit se? II.I. Kroky
a) Co předchází aktivitě

Před Během Poté

Zá
vi

sl
o

st
n

a 
cí

li

Jak uspořádat únikovou hru s cílem učit se



Vybrat pozorovatele

II. Jak uspořádat únikovou hru s cílem učit se? II.I. Kroky
a) Co předchází aktivitě

Před Během Poté

Naplánovat školení dopředu

Kompetence

Podpora

Zaměření

Závěry



Online x Offline?

II. Jak uspořádat únikovou hru s cílem učit se? II.I. Kroky
a) Co předchází aktivitě

Před Během Poté



Komunikace aktivity

II. Jak uspořádat únikovou hru s cílem učit se? II.I. Kroky
a) Co předchází aktivitě

Před Během Poté
CO - KDE - KDY - PROČ



Zde máte příklad kontrolního seznamu pro uspořádání školicí aktivity „Úniková hra“:

II.I. Kroky
a) Co předchází aktivitě

II. Jak uspořádat únikovou hru s cílem učit se?

CÍL

Jaký máte cíl? Definujte jej:

ÚČASTNÍCI
Počet účastníků

Minimální / maximální počet účastníků
Oddělení

Pozice

Věk

POZOROVATELÉ
Počet pozorovatelů
Jsou pozorovatelé připraveni/vyškoleni k tomu, aby tento úkol udělali? Ano / Ne

Pokud ne, musíte pozorovatele vyškolit předem

Mají pozorovatelé šablonu pozorování? Yes / No
If not, you must create the template

Vědí pozorovatelé, co pozorovat? Yes / No
If not, it is necessary establish what they must observe

Mají pozorovatelé šablonu závěrů? Yes / No
If not, you must create the conclusions template



II.I. Kroky
a) Během aktivity

II. Jak uspořádat únikovou hru s cílem učit se?

PROSTOR / KDE
Typ „Únikové hry“ Osobní

Virtuální
Kde V rámci firmy

Mimo firmu
Přístupnost: existuje někdo, kdo může mít vizuální problémy, potíže s pohybem, ...? Ano / Ne

Pokud má někdo omezení, je potřeba najít jinou možnost

Místo pro pozorovatele

Má vybraná „Úniková hra“ vhodné místo pro pozorovatele?

Ano / Ne

Pokud ne, budete muset přemýšlet o tom, jak pozorování udělat, aniž byste 

zasahovali do dynamiky

KOMUNIKACE
Máte zajištěn způsob jakým zajistíte pozvání účastníků na tuto aktivitu? Ano/Ne

Pokud ne, musíte připravit nějakou šablonu.

Připravili jste způsob, jakým dát účastníkům zpětnou vazbu? Ano /Ne

Pokud ne, musíte připravit nějakou šablonu.



II.I. Kroky
b) Během aktivity

II. Jak uspořádat únikovou hru s cílem učit se?

Pro úspěch této aktivity je potřeba zajistit, aby se účastnící cítili 
pohodlně a jejich chování bylo uvolněné a spontánní.

Níže můžete najít příklad tzv. listu pozorovatele, který má za cíl usnadnit 
pozorovatelům zaznamenávání zjištěných skutečností:

ÚČASTNÍK

(jméno)
GENERACE

DIIGITÁLNÍ

DOVEDNOSTI

LEADERSHIP INICIATIVA /

ROZHODOVÁNÍ

ŘEŠENÍ

PROBLÉMŮ

ZVLÁDÁNÍ

STRESU

ZJIŠTĚNí ROLÍ

1.

2

3.

4.

5.

6.

(…)

Před Během Poté



II.I. Kroky
b) Během aktivity

II. Jak uspořádat únikovou hru s cílem učit se?

SITUACE / ČASOVÁNÍ

Spolupráce / Soudržnost skupiny

Efektivní komunikace

Orientace na úspěch

Výsledky vs. postup

Mezigenerační a digitální aspekty

Před Během Poté



ZÁVĚRY

ZPRÁVA

KOMUNIKACE

PLÁN

II.I. Kroky
c) Co následuje po aktivitěII. Jak uspořádat únikovou hru s cílem učit se?

Před Během Poté



Praxe

Úniková hra offline

Úniková hra online 



Praxe

Úniková hra v online podáni?



Děkuji vám za pozornost!

www.cvetnet.com


