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Provádění tzv. školení BOZP a školení PO pomocí e-learningu 

Tomáš Neugebauer 

Při dodržení určitých podmínek je možné tzv. školení BOZP provádět formou e-learningu. 

Právní předpisy jeho použití pro školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, 

jakož i pro školení PO, nezakazují. Jen odbory při svých kontrolách občas upozorňují na zcela 

oprávněnou potřebu provádět uvedená školení formou kombinované výuky (viz níže). Není 

pravdou, že tuto formu je možné využít jen v administrativě. Je výhodná i ve školství, ve zdra-

votnictví a dalších oblastech. V poslední době se dokonce prosazuje ve stavebnictví. 

Cílem tohoto článku je upozornit nejen na podmínky, které je nutné dodržet (požadavky 

právních předpisů), ale též na další požadavky, aby e-learningové projekty školení BOZP a PO, 

jež mají svá specifika, byly na vysoké úrovni. V následujícím textu se můžete seznámit: 

 se základními požadavky na provádění školení prostřednictvím e-learningu, 

 s požadavky na provedení osnov, resp. tematických plánů a časových rozvrhů, 

 s vhodným způsobem provedení výukových textů, 

 se způsobem provedení zkušebních testů, 

 s praktickým příkladem projektů „Školení BOZP“ a „Školení PO“, které byly oceněny 

Evropskou agenturou pro BOZP. 

Všechny informace jsou doplněny obrázky nejen z oceněných projektů. 

Při využívání e-learningu k výše uvedeným školením je nutné mít na zřeteli, že se nemůže 

jednat o standardní výukové kurzy e-learningu, jako jsou například jazykové kurzy, neboť se 

nejedná o výuku bezpečného chování zaměstnance při výkonu práce, ale o instruktáž o poža-

davcích právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a o informacích a pokynech o BOZP 

týkajících se práce a pracoviště, tedy především o seznámení s požadavky interních předpisů 

zaměstnavatele. Případně se může jednat i o seznámení s riziky a přijatými opatřeními a se zařa-

zením vykonávané práce do kategorie prací. To už záleží na zaměstnavateli, co do školení pro-

váděného e-learningem zahrne. Navíc musí úspěšně proběhnout před zahájením výkonu práce. 

Pouhé použití e-learningu však nikdy nestačí! Školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění BOZP je možné jím pokrýt téměř v plném rozsahu. Avšak pro tzv. školení BOZP, 

které obsahuje i další informace, jež je zaměstnavatel povinen zaměstnancům poskytnout, je 

nezbytná kombinovaná výuka, tedy e-learning a přednáška. Na přednášce se zaměstnanci 

seznámí s konkrétními požadavky, které se týkají pracoviště nebo výkonu práce (například 

s konkrétními riziky a přijatými opatřeními, s konkrétními pokyny BOZP zaměstnavatele). Též 

zde mohou vznést dotazy, což je velmi důležitá součást školení. Rozsah přednášky je závislý 

na úrovni digitalizace řízení firmy, resp. společnosti (BOZP je nedílnou součástí řízení firmy, 

tzn., jaká je úroveň řízení firmy má být i úroveň BOZP). Avšak nikdy nelze přednášku zcela 

zrušit. Takto provedené školení je velice efektivní a přitom minimálně časově náročné (doba 

nutná na přednášku se zkrátí minimálně o 50 %, případně i významně více, pokud je digitalizace 

řízení firmy na vyšší úrovni). 

E-learning je při správném zpracování projektu pouhým prostředkem (formou, způso-

bem) komunikace mezi školícím a školeným, tedy novým prostředkem vzájemné komunikace. 

Je-li právním předpisem nebo technickou normou stanoveno, kdo je oprávněn školení provést, 
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není tím automaticky určen způsob jeho provedení, tzn., není tím stanoveno, že jej musí provést 

osobně formou přednášky. Může být například zvolen způsob e-learningu. V praxi to znamená, 

že osnovu školení, výukový text i zkušební otázky a pravidla pro jejich vyhodnocení zpracuje 

osoba oprávněná školení provést. Ty jsou pak „přetvořeny“ do e-learningového projektu, jehož 

součástí jsou identifikační údaje o oprávněné osobě. Oprávněná osoba svým podpisem potvrdí 

správnost údajů na vytištěné podobě. Tím je splněn požadavek, že školení je prováděno k tomu 

oprávněnou osobou a v potřebném rozsahu.  

E-learningem však nelze provádět například teoretickou část zdokonalování odborné 

způsobilosti řidičů motorových vozidel, neboť zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalo-

vání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, resp. vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti 

řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání 

a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., stanovuje přesný způsob jeho provedení. Tedy nejen, 

kdo ji provádí, ale též, jak ji provádí. 

Při koupi e-learningového projektu školení BOZP nebo PO je nutné počítat s tím, že tímto 

práce nekončí, ale naopak začíná. Projekt je nutné v maximální možné míře upravit na 

konkrétní podmínky firmy nebo společnosti. Dále je nutné definovat obsah v osnově, resp. 

tematickém plánu a časovém rozvrhu školení. 

Osnovy školení 

Také školení prováděné pomocí e-learningu musí být realizováno podle statutárním orgánem 

schválené osnovy, resp. tematického plánu. Nelze tedy bez jakéhokoliv zapracování do systému 

zajištění BOZP, resp. PO ve firmě nebo společnosti automaticky začít využívat někým dodaný 

e-learningový projekt (pro jeho používání musí být splněny zákonné požadavky). O jeho 

zavedení musí být předem informovány odbory nebo zástupci zaměstnanců pro BOZP a musí 

jim být umožněno zavedení tohoto způsobu školení projednat a případně vznést připomínky.  

Jedná-li se o školení požární ochrany, musí být zohledněno, že tematický plán a časový 

rozvrh je součástí dokumentace PO, a proto musí být nejméně jedenkrát ročně kontrolován a 

o provedení této kontroly musí být písemný doklad (bývá součástí kontrol státního požárního 

dozoru). Platí to pochopitelně i v případě, je-li školení prováděno pomocí zakoupeného e-lear-

ningového programu. I v tomto případě musí být tematický plán a časový rozvrh školení, který 

je zpracován technikem PO nebo odborně způsobilou osobou v PO a schválen statutárním 

orgánem firmy nebo společnosti, případně instituce, v které se školení provádí, a jedenkrát 

ročně musí být kontrolováno, zda obsah odpovídá jejím potřebám, tedy je dostatečný. Neplatí 

to pouze v případě, že u zaměstnavatele jsou provozovány jen činnosti bez zvýšeného požární-

ho nebezpečí a školení PO je prováděno na základě požadavku zákoníku práce, nikoliv zákona 

o požární ochraně. 

U tzv. školení BOZP je nutné, a to i u školení v administrativě, zohlednit, jaký rozsah 

informací je e-learningovým projektem zaměstnancům poskytován. Asi se bude týkat pouze 

školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. A není ani jisté, zda v dostatečném 

rozsahu. Zaměstnavatel si schválením osnovy musí určit, zda rozsah školení je pro něj 

dostatečný, případně si určit jeho doplnění, resp. jakým způsobem bude zaměstnancům 

poskytovat informace, jež nejsou obsahem e-learningového projektu. 
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VZOR MOŽNÉHO PROVEDENÍ 

Farmacie, a. s. 

Husinecká 137 

130 00 Praha 3 

 

OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

PRO ADMINISTRATIVNÍ ZAMĚSTNANCE Č. 6 

Provádí se: prostřednictvím výukového programu „Školení BOZP“ (část A) a přednáškou 

(část B) provedenou proškoleným vedoucím zaměstnancem nebo preventistou 

BOZP pracoviště 

Termín: při nástupu do zaměstnání (před započetím práce) 

do dvou let od posledního školení BOZP 

po pracovním úrazu (do měsíce po ukončení pracovní neschopnosti) 

po hrubém porušení pravidel BOZP (do měsíce po oznámení) 

po dlouhodobém přerušení pracovního procesu (například rodičovská dovolená; před 

započetím práce) 

po přechodu z jiného pracoviště v rámci společnosti (před započetím práce; pouze 

část B) 

po významné změně v předpisech BOZP nebo podmínek na pracovišti, které mají 

vliv na zajištění BOZP (do měsíce od jejich oznámení) 

Účastní se: všichni zaměstnanci pracoviště (vyjma absolventů školení vedoucích 

zaměstnanců), případně ten, kdo hrubě porušil pravidla BOZP nebo u něj došlo 

k dlouhodobému přerušení pracovního procesu nebo ten, kdo přešel z jiného 

pracoviště společnosti 

Dokumentace: Záznam o provedeném školení BOZP zaměstnanců – viz příloha (ukládá se 

v dokumentaci preventisty BOZP příslušného pracoviště) 

Obsah školení: Část A (provádí se formou e-learningu) 

zákoník práce § 101 odst. 6, § 104, 106, 269, 270, 271a, 271c až 271e, 271k 

vyhláška č. 50/1978 Sb. § 3 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 – právní závaznost, 

čl. 19, 20, 21, 22 a příloha V 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb. § 28 až 30 a § 54 až 55 

směrnice SM-13/2016 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – čl. 4.2, 4.6 

pracovní postup PP-16/2011 Pracovní úrazy – úvodní odstavec, čl. 4 a čl. 4.3 

informace o nároku na OOPP ve společnosti 

informace o seznamu zakázaných prací jednotlivého pracoviště 
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vhodný způsob ruční manipulace s břemeny  

zákazy stanovené ve společnosti, jež se dotýkají zajištění BOZP 

Část B (provádí se formou přednášky) 

rizika spojená s výkonem pracovní činnosti nebo pracovištěm a přijatá opatře-

ní k omezení jejich působení  

kategorie, do které je vykonávaná práce zařazena a význam kategorizace prací 

požadavky návodů na obsluhu zařízení, která bude zaměstnanec při své práci 

používat 

seznámení žen, zda vykonávaná práce je zakázána těhotným ženám (ze SM-

05/2015) 

seznámení se vzniklými pracovními úrazy a nemocemi z povolání na 

pracovišti 

dotazy zaměstnanců 

Doba školení: není pevně stanovena, školení obou částí musí být provedeno tak, aby byl 

splněn požadavek uvedený v bodě „Termín“.  

V Praze 11. prosince 2015 

Schválil:       Zpracoval: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poznámka: Při vytváření obsahu osnovy školení je nezbytné mít na zřeteli konkrétní podmínky ve firmě nebo 

společnosti. Nestačí vycházet z obecných zásad a představ. Běžně administrativní zaměstnanci 

nebudou školení z ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o 

klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Avšak ve farmaceutické společnosti je vhodné, aby i 

administrativní zaměstnanci alespoň rámcově věděli něco o používaných výstražných symbolech, o 

H-větách a P-větách, neboť i v rámci výkonu administrativní práce se v tomto případě mohou setkat 

s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (například přicházejí do výrobních prostor). 
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Příloha tematického plánu 

 

Farmacie, a. s. 

Husinecká 137 

130 00 Praha 3 

 

 

 

 

 

ZÁZNAM 

o provedení školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

pro administrativní zaměstnance 

 

 

 

na pracovišti: …………………………………………………………………………………… 

Školení podle tematického plánu číslo: …….. ze dne: ……………... a přezkoušení testem 

(výsledek uložen v databázi programu) provedl program „Školení BOZP“ (část A) dne: 

……………. v době od: …………… do: ………… hodin a k tomu oprávněná osoba (část B): 

jméno a příjmení školícího: …………………………………………………………………….. 

funkce: ………………………………………………………………………………………….. 

podpis: ………………………………………………………………………………………….. 

dne: ………………………………. v době od: …………………. do: ………...………. hodin. 

 

Školení v rozsahu stanoveném tematickým plánem absolvoval(a), probranému tématu 

porozuměl(a) a uvedenými pokyny se bude řídit: 

jméno a příjmení: 

datum narození: 

zařazení (funkce): 

podpis: ………………………………………………………………………………………….. 
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Výukový text 

Výukový text školení BOZP nebo PO formou e-learningu musí svým obsahem odpovídat 

rozsahu, jenž je stanoven v osnově, resp. tematickém plánu a časovém rozvrhu. Musí odpovídat 

konkrétním podmínkám u zaměstnavatele, ne být pouhým obecným seznámením s požadavky. 

Má mít vhodnou vyprávěcí formu. V žádném případě nemá být souhrnem citací z práv-

ních předpisů. Kromě obrázků, případně grafů, by měl především obsahovat hypertextové 

odkazy na celou řádu doplňujících informací, včetně na obsahy interních předpisů zaměstnava-

tele. Je vhodné, obsahuje-li též různá videa a animace. Optimální je, jsou-li součástí obrázky 

konkrétních míst z pracovišť zaměstnavatele, která například znázorňují nebezpečí nebo chyby 

při dodržování BOZP (pozor však na požadavky ochrany osobních údajů). To je možné zajistit 

nejen pomocí fotografií a videí, ale případně i pomocí webkamer. 

Přezkoušení znalostí 

Součástí e-learningového projektu by mělo být přezkoušení získaných znalostí testem (může 

být až součástí části B). Vhodné je je-li vytvořen „koš“ zkušebních otázek, z kterých počítač 

sestavuje pokaždé jiný zkušební test. Zkušební test by neměl obsahovat více než 30 až 40 jasně 

formulovaných otázek.  

Jednotlivé otázky by měly být doplněny odpověďmi, z kterých školený vybírá tu správ-

nou. Optimální je výběr ze tří odpovědí. Jednotlivé odpovědi musí být formulovány tak, aby ty 

nesprávné nebyly zcela nesmyslné, avšak zároveň rozdíl mezi odpověďmi nesmí být pouze 

v gramatice či přehození slovíček apod. 

Musí být stanoven přiměřený přípustný limit chybných odpovědí. Na všechny chybné 

odpovědi by měl být zkoušený upozorněn a měly by mu být sděleny správné odpovědi. Je-li 

počet chybných odpovědí nadlimitní, nesmí být programem vydáno osvědčení o absolvování a 

zkoušený musí být upozorněn o nutnosti test absolvovat znovu (v rámci výběru otázek z „koše“ 

bude nový test obsahovat zcela jiné otázky). 

V případě úspěšného absolvování školení musí být o tom učiněn záznam – vydáno osvěd-

čení (možný vzor viz str. 5). Jedná-li se o školení podle zákona o požární ochraně, je nezbytné, 

aby obsahoval všechny náležitosti požadované vyhláškou, a to včetně podpisů (školeného i ško-

lícího, tedy zpracovatele výukového textu) – viz § 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb. 

Praktický příklad e-learningových projektů 

Ve velkých společnostech je možné, a je to i velice výhodné, si vytvořit vlastní e-learningové 

projekty pro jednotlivá školení a odborné přípravy v oblastech BOZP a PO. Pro uvedení 

příkladů možného řešení volím popis a ukázky z e-learningových projektů „Školení bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při práci“ a „Školení požární ochrany“, které jsem před lety vytvořil pro 

jednu velkou nemocnici, a kterým bylo v roce 2007 ve španělském Bilbao Evropskou agentu-

rou pro BOZP v rámci „Ceny za správnou praxi“ uděleno oficiální označení „Doporučený 

příklad“. 

E-learningové projekty nebyly a ani nemohly být vytvořeny jako náhrada prezenčních 

školení. V souladu s požadavky na školení BOZP a PO prováděných formou e-learningu, byly 

zhotoveny pouze jako část těchto školení (část A) pro tzv. kombinovanou výuku (blended 
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learning). Tedy, obsahovaly pouze obecné, základní, informace pro určitou skupinu zaměstnan-

ců (v BOZP: zaměstnanci [administrativa; zdravotníci; dělnici], vedoucí zaměstnanci [adminis-

trativa, technici a zaměstnanci IT; zdravotnici], preventisté BOZP [obdoba preventistů PO pro 

oblast BOZP], žáci zdravotnických škol na odborné praxi; v PO: zaměstnanci, vedoucí 

zaměstnanci, preventisté PO, členové preventivních požárních hlídek [teoretická část], vrátní a 

strážní, žáci zdravotnických škol na odborné praxi, tedy celkem třináct školení [jednalo se snad 

o jediný projekt, který řešil i odborné přípravy v PO]). Specifičtější informace byly 

zaměstnancům poskytnuty v rámci druhé části (část B), která byla prováděna formou 

přednášky. Pro tuto část, kterou školili vedoucí zaměstnanci nebo preventisté, byly pro 

jednotlivé organizační jednotky poskytovány podklady na tzv. Informačním CD. 

Při tvorbě projektů byly respektovány požadavky právních předpisů na provádění školení, 

jakož i požadavky na e-learningový projekt, aby se nejednalo o pouhý text občas doplněný 

obrázkem (tzv. obraceč stránek). Bylo zohledněno, že e-learning má umožnit interaktivní 

výuku, tzn. aktivní přístup školeného. 

Oba projekty měly obdobnou strukturu. Po titulní stránce následovalo hlavní menu 

(obrázky č. 1 a 2). To, kromě přístupu ke školením pro jednotlivé skupiny zaměstnanců a dal-

ších osob, umožňovalo přístup k informacím, které byly poskytovány nad rámec obsahu školení 

stanovený v tematickém plánu (doplňující informace, ke kterým byl ve výukovém textu 

hypertextový odkaz, nebo informace rozšiřující znalosti školených), k informacím o projektu 

(základní informace, návod, osnovy, resp. tematické plány, jednotlivých školení nebo odbor-

ných příprav) a k aktualizaci dat (pro správce projektu). 

 

Obrázek č. 1: Hlavní menu školení BOZP 
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Obrázek č. 2: Hlavní menu školení požární ochrany 

Po kliknutí myší na zvolené školení pro skupinu zaměstnanců, případně dále na podskupi-

nu, se objevilo submenu, v kterém bylo možné zvolit samostudium (výukový text), nebo přímo 

přejít k testu (obrázek č. 3). Výukový text bylo možné zobrazit kdykoliv bez jakékoliv identifi-

kace (byl tak zcela aktuálním zdrojem informací pro zaměstnance a další osoby i mezi jednotli-

vými školeními). Přístup k testu byl možný až po identifikaci (pro první přístup bylo nutné 

vyplnit potřebné údaje pro vytištění dokladu o úspěšném absolvování; při dalším přístupu 

stačilo pouze vyplnit jméno, příjmení a osobní číslo). 

 

Obrázek č. 3: Menu školení BOZP zdravotnických zaměstnanců 
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Obsahy jednotlivých výukových textů školení a odborných příprav vycházely ze zpraco-

vaných tematických plánů a časových rozvrhů (osnov), jež byly schváleny ředitelem a ve 

formátu PDF byly součástí projektů (v rámci Správy testů a školících dat bylo velmi snadné je 

aktualizovat, lépe řečeno vyměnit za nové). 

Výukový text, jež mohl upravovat jen správce, byl souvislým textem členěným do krát-

kých kapitolek, jehož součástí byly obrázky, fotografie, animace a hypertextové odkazy na 

právní a interní předpisy, případně na jejich části, na formuláře, na portál řídící dokumentace 

BOZP a PO, jakož i na webové stránky Útvaru BOZP a PO a dalších organizačních jednotek 

nemocnice (například na stránku Lékáren, na které byl přístup k jednotlivým bezpečnostním 

listům, nebo na stránku webu Technického úseku, jež zpřístupňoval přehled platných revizí 

jednotlivých technických zařízení, či ke Kolektivní smlouvě uložené na stránkách odborů) a na 

další zdroje informací – viz obrázek č. 4. 

 

Obrázek č. 4: Výukový text školení BOZP vedoucích zaměstnanců administrativy, technických provozů a ICT 

Část A každého školení nebo odborné přípravy, tedy e-learning, byl zakončena testem. 

Jeho výsledek s datem a časem ukončení se ukládal do centrální evidence. Test měl pro 

jednotlivé druhy školení, resp. odborných příprav, různý počet otázek a různé maximální počty 

chybných odpovědí pro uznání úspěšného absolvování školení. Tyto parametry nebyly fixní a 

správce je mohl podle potřeby upravit. Na absolvování testu byl stanoven časový limit. V pří-

padě, že test byl absolvován úspěšně, objevil se na obrazovce vyplněný doklad o absolvování 

s možností si jej vytisknout. Doklad sloužil i k zápisu o absolvování části B (viz ukázka na stra-

ně 5). V opačném případě se objevil seznam otázek s vyznačením chybných odpovědí 

doplněných správnými. Zároveň se objevilo upozornění na nutnost absolvovat test znovu. 
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Obrázek č. 5: Otázka z testu školení BOZP žáků na odborné praxi (ukázka z doby vzniku projektu) 

 

Obrázek 6: Otázka z testu školení PO vedoucích zaměstnanců 

Správa testů a školících dat (obrázek 7 – jména jsou z důvodu ochrany osobních údajů 

vymyšlená a neodpovídají skutečnosti), do které měl přístup pouze správce projektu, umožňo-

vala mnoho funkcí, včetně nastavení přístupových práv v různých úrovních. Šlo zde nastavit 

náročnost jednotlivých testů, tedy stanovit kolik otázek má test obsahovat a na kolik otázek lze 

odpovědět chybně, aby absolvování testu bylo ještě považováno za úspěšné (jednotlivé testové 

otázky byly počítačem vybírány z „koše“ otázek určeného pro konkrétní skupinu školených a 

díky tomu byl každý jednotlivý test jiný). 
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Obrázek č. 7: Správa testů a školících dat 

Také umožňoval snadné aktualizace výukových textů, testových otázek a odpovědí a 

osnov (tematických plánů). Ty se prováděly překopírováním současného souboru novým sou-

borem, který obsahoval aktualizovaná data. Vzhledem k tomu, že výukové texty, zkušební testy 

i tematické plány byly vytvořeny jako textové soubory, byla vlastní aktualizace jejich obsahu 

snadná. Udržet data aktuální je velice důležité, i když je to nesnadné (velmi častým nedostatkem 

e-learningových projektů BOZP je jejich neaktuálnost). 

V neposlední řadě správa testů a školících dat umožňovala zobrazit výpis pokusů o absol-

vování testů, a to úspěšných i neúspěšných, podle různých kritérií (úspěšně či neúspěšně absol-

vované testy, časově omezený rozsah výpisu, setřídění podle příjmení, osobního čísla, oddělení, 

druhu testu nebo podle chronologie ukončení testu). Také bylo možné generovat počet správ-

ných a chybných odpovědí ke každé jednotlivé otázce, díky čemuž bylo možné sledovat 

obtížnost otázek a podle toho upravit obsah výukových textů. Data uvedená ve výpisu bylo 

možné exportovat do Excelu. Z výpisu bylo možné vytisknout doklad o úspěšném absolvování 

školení (například v případě ztráty původního dokladu). Záznamy o neúspěšném absolvování 

se v systému ukládaly jen tři měsíce. O úspěšném absolvování po dobu pěti let. 

Příklady dalších projektů 

Tyto dva základní projekty, školení BOZP a školení PO, byly později doplněny projekty 

„Poskytnutí první pomoci“ a „Školení manipulace s technickými a medicinálními plyny“. 

Školení manipulace s plyny, jež je stejně strukturováno jako školení BOZP a PO, obsahovalo: 

Školení manipulace s tlakovými lahvemi (pro pouhé přepravování tlakových lahví), Školení 
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vypouštění plynů z tlakových lahví a Školení odběru plynů z rozvodů (včetně vypouštění plynů 

z tlakových láhví). Opět se jednalo o kombinovanou výuku, kdy část B prováděl pro jednotlivou 

organizační jednotku pověřený zaměstnanec, jenž nejen absolvoval školení provedené revizním 

technikem, ale znal konkrétní podmínky, za kterých jsou tlakové lahve na organizační jednotce 

používány, případně je provádět odběr plynů z rozvodů. Díky e-learningovému projektu došlo 

k úspoře času i finančních prostředků, přičemž nedošlo ke snížení kvality školení. 

Všechny uvedené projekty přistupovaly ke školení systémově a komplexně, neboť 

zajišťovaly nejen instruktáž v souladu s právními předpisy včetně testování získaných znalostí 

a informace nad tento rámec, ale též i evidenci úspěšných a neúspěšných absolventů školení a 

jednoduchou a přitom velice efektivní správu dat, výukových textů, testů a osnov, jež 

umožňovala jejich snadnou aktualizaci. 

Nyní ještě tři ukázky z e-learningového projektu „Školení manipulace s technickými a 

medicinálními plyny“. 

 

Obrázek č. 8: Hlavní menu Školení manipulace s technickými a medicinálními plyny 
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Obrázek č. 9: Výukový text 

 

Obrázek č. 10: Otázka ze zkušebního testu 
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Závěrem 

Na závěr je nutné zdůraznit, že tvorba e-learningových projektů BOZP a PO je nikdy nekončící 

činnost, neboť výukové texty a zkušební testy je nutné neustále průběžně aktualizovat, což je, 

v návaznosti na velmi časté změny v právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a PO, 

jakož i v interních předpisech zaměstnavatele, poměrně složitý úkol. Zvláště při pořízení e-

learningových projektů od dodavatelské firmy je nutné řešit, jakým způsobem, v jakých lhůtách 

a kdo bude provádět aktualizace výukových textů a zkušebních testů. Také osnovy, resp. 

tematické plány a časové rozvrhy je nutné udržovat stále aktuální. 

Další informace k e-learningu, jakož i k zajištění BOZP a PO můžete získat na adrese: 

www.bozppo-neu.cz. 

 
 
Prostřednictvím e-learningu lze školit kdekoliv a kdykoliv, například na operačním sále 


