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ANOTACE PROJEKTOVÉ ČÁSTI 

Celkovým cílem řešení projektu TL01000502 je vytvoření nových modelů a nástrojů pro hodnocení 

stavu, vývoje kvality pracovního života (KPŽ) v ČR (komplexně spojující klíčové objektivní 

charakteristiky i subjektivně vnímané aspekty práce) v dynamicky se proměňující společnosti, její 

ekonomiky, společenských vztahů a dalších konkrétních podmínek. V rámci tohoto cíle má dojít k 

soustředění informačních zdrojů k problematice vzdělávání BOZP a ergonomie na vysokých školách 

(obsah, metody, postupy, rozsah). Za tímto účelem bylo jedním z cílů projektu vytvoření nového 

vzdělávacího pilotního modulu pro efektivní řízení nákladů KPŽ, BOZP a ergonomie v podnicích, pro 

který bylo připraveno, realizováno a vyhodnoceno několik šetřících sond v rámci vybraných cílových 

skupin v ČR (VŠ, případ. VOŠ) k problematice vzdělávání BOZP a ergonomie. Šetření mělo být 

zaměřeno na obsah, rozsah, metody, postupy jak z pohledu učitelů, tak z pohledu studentů. Zpětná vazba 

také měla reflektovat atraktivitu daného oboru i formu předávání potřebných poznatků a informací 

a míru uplatnitelnosti v reálné praxi. 

Tato souhrnná zpráva shrnuje realizovaná šetření a zjištěné poznatky. Další informace o této části 

projektu jsou také k dispozici v odborné zprávě o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2019. 

Celý dotazník použitý za účelem projektu je přiložen na konci dokumentu. 
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NÁVRH KONCEPTŮ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BOZP A ERGONOMIE 

 

1. Cíle a postup práce řešitelského týmu 

Základním cílem výzkumu problematiky vzdělávání BOZP a ergonomie je zmapování obsahu, 

rozsahu, metod, uplatňujících se ve výuce široké mezioborové tématiky BOZP a ergonomie. 

Zvláštností tohoto šetření je deskripce vnímání předmětu jak ze strany vyučujících, tak ze strany 

frekventantů. Logicky je podstatná znalost zpětné vazby, která byla od vyučujících i od studentů 

vyhodnocena. Jako kritéria hodnocení byla použita 

• atraktivity daných oborů;  

• forma, jak by se měly dané předměty, které se týkají BOZP a ergonomie vyučovat;  

• uplatnitelnost získaných poznatků, nejen v průmyslové praxi1.    

  

Metoda výzkumné činnosti využívá dotazníků. Řešitelský tým postupně vytipoval problémové 

oblasti, tak aby mohly být správě koncipovány otázky v dotazníkových šetřeních. Nejprve byly 

provedeny 3 nestrukturované rozhovory s vyučujícími, kteří vyučují ergonomii a 4 nestrukturované 

rozhovory se studenty, kteří již absolvovali předmět Strojírenské ergonomie (Jednalo se o pojetí 

užívaná v prostředí technické univerzity.). Na základě analyzovaných informací proběhla nejprve 

prvotní tvorba otázek užitých v dotazníkových šetřeních. Následně otázky byly revidovány. Po této 

revizi otázek byl proveden návrh dvou dotazníků nejprve v písemné podobě. První dotazník byl navržen 

pro vyučující, kteří se zabývají výukou ergonomie a BOZP. Druhý dotazník byl navržen pro studenty 

ergonomie a BOZP.   

Na dotazníkové šetření navazují dvě ověřující pilotní studie, jejichž záměrem je zjištění míry 

srozumitelnosti jednotlivých dotazníků pro oslovené respondenty. V první studii byl předložen 

1. dotazník, určený vyučujícím ergonomie a BOZP, kteří již několik let vyučují předměty, které se 

týkají ergonomie a BOZP. Ve druhé pilotní studii byl 2. dotazník, určen pro studenty, kteří studovali 

ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia a předmět Strojírenská ergonomie již měli 

absolvovaný. Rozsah souboru respondentů není rozsáhlý. První i druhá pilotní studie dotazníků byla 

provedena na vzorku 3 vyučujících a 4 studentů. Dotazníky v rámci první a druhé pilotní studie byly 

osobně rozdány v písemné formě a proběhly i neformální diskuse s respondenty.  

 
1 Ergonomie spolu s otázkami BOZP se v poslední době dostává hlubší mezioborový charakter. Informace z konferencí, které 

se pořádají jak v ČR, tak zahraničí poskytují zajímavé úvahy dokonce o vzdělávání dětí školního věku, neboť jde o jistý 

holistický přístup ve všech oborech lidské činnosti. Už sama skutečnost, že každá profese přirozeně patří do nějakého okolí, 

které ovlivňuje člověka od počátku, je významnou determinantou.   
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Na základě získaných připomínek respondentů z první i druhé studie byly některé otázky z dotazníku 

vyjmuty a některé otázky byly přeformulovány. Obě dvě skupiny respondentů uváděli, že je nutné, co 

nejvíce zrevidovat počet otázek v dotazníku. Po úpravě dotazníků byly vytvořeny 2 elektronické 

dotazníky. 

 

2. Význam Výzkumného ústavu bezpečnosti práce VÚBP1 

Sestavené dotazníky byly umístěny samostatně na webových stránkách VÚBP. Nejprve před 

samotným vyplněním dotazníků byl hned na začátku webové strany umístěn text, kde byl popsán záměr 

šetření a přínosy tohoto šetření.2 Na konci dotazníku respondenti měli k dispozici tlačítko odeslat. 

V případě nevyplnění jednotlivých otázek, nebylo možné odeslat nekompletní dotazník. Tímto 

způsobem bylo znemožněno odeslat dotazník, ve kterém nebyly vybrány či vyplněny odpovědi 

u jednotlivých otázek. Samotná realizace těchto 2 šetření začala v dubnu 2019. Sběr dat byl ukončen 

7. 6. 2019.  

 

3. Závěr a zhodnocení činnosti 

Celkem bylo osloveno osobně, telefonicky i prostřednictvím elektronické pošty 71 vyučujících, 

kteří vyučují oblast ergonomie a BOZP.  Pro zachování důvěryhodnosti byli požádáni, zdali by se na 

jejich výuce mohlo provést dotazníkové šetření přímo se studenty, dále byl vznesen požadavek poslat 

odkaz na elektronický dotazník svým studentům, kteří mají předměty zaměřené na BOZP a ergonomii. 

S dotazníkovým šetřením v písemné podobě přímo v čase výuky souhlasili vyučující pouze z jednoho 

předmětu, a to ze Strojírenské ergonomie. (9 emailů, které byly adresovány vyučujícím, se vrátily zpět, 

jako nedoručené).  

V průběhu samotné realizace šetření se zjistilo, že přesto, že někteří respondenti dotazník 

otevřeli a začali vyplňovat, ho neodeslali. Z tohoto důvodu byla žádost o vyplnění elektronického 

dotazníku opakovaně odeslána s připomenutím neopomenout tlačítko odeslat. Pracovníci rovněž 

navštívili výuku – z důvodu zajištění vyšší návratnosti byl rozdán písemný dotazník 67 studentům 

přímo na výuce Strojírenské ergonomie. Návratnost písemných dotazníků byla od 50 respondentů.   

 
1 Role VÚBP je v této problematice zcela nezastupitelná. Nelze opomenout osvětovou a vzdělávací činnost a v neposlední 

řadě i množství studijních materiálů, které shrnují empirické poznatky vlastního předmětu a dále mají přesah do 

národohospodářského významu.  Jen stěží si lze představit, že školní výuka si sama vystačí, aby dokládala, jaké důsledky má 

opomíjení celého okruhu BOZP a potažmo ergonomie pro celé národní hospodářství. 
2 V současné době je pro podniky každý příchozí dotazník přítěží. Je nutností vysvětlovat předem, jaké efekty tyto činnosti 

mají pro podniky, dále, že nejde o výzkum „sám pro sebe“ a rovněž, že podnik, či respondent obecně získá zpětnou vazbu. 

Vzhledem k vysokému počtu nejrůznějších prováděných šetření nesmí mít respondent pocit, že se účastní komerční reklamy. 

Musí vědět, k čemu výzkum směřuje – ku prospěchu člověka v libovolném pracovním prostředí.   
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Celková návratnost elektronických i písemných dotazníků byla následující: 113 dotazníků od 

respondentů – studentů a 15 dotazníků od respondentů vyučujících.  

Další činnosti v této oblasti se zaměřují především na pojetí výuky. BOZP se jeví jako 

obligatorní, avšak ergonomii je třeba diferencovat podle oborů. Druhá neopomenutelná stránka celé 

problematiky spočívá v tom, že zejména ekonomové, resp. ekonomičtí inženýři s technickým 

vzděláním by měli vnímat ekonomiku přínosů (i nákladů) napříč ergonomií. Náklady jsou často známé 

ze statistik, ovšem přínosy jsou velmi obtížně měřitelné, ale snaha o jejich vyjádření nesmí být 

opomenuta, byť jde o školní případové studie. V žádném případě se nejedná o násilné prosazení do 

vzdělávacího procesu – ostatně to ani není možné. Jak již bylo řečeno, vzniká určité napětí mezi 

antropocentrismem a čistě technokratickým pojetím. Není možné člověka opomenout do té míry, že 

převáží komerce a technokraté. V opačném případě je ve hře lidská důstojnost1 a její zotročení!  

 

Otázky pro skupinu vyučujících (otázky byly uzavřené i otevřené):  

• Otázka č. 1: Rozsah předmětu  

• Otázka č. 2: Obsah předmětu  

• Otázka č. 3: Rozsah výuky, zajímavost a využitelnost v praxi  

• Otázka č. 4: Jaké zdroje jsou pro Vás nejpřínosnější? Prosím uveďte:  

• Otázka č. 5: Co ve výuce chybí (rozsah, obsah) z hlediska např. nedostatečné časové dotace, 

financí, apod. Prosíme, zaškrtněte a pak vypište:  

• Otázka č. 6: Je pro studenty obsah předmětu zajímavý?  

• Otázka č. 7: Považujete ergonomii, bezpečnost a ochranu zdraví za důležité oblasti při 

budoucím výkonu pracovní činnosti studentů?  

• Otázka č. 8: Domníváte se, že získané poznatky studenti využijí v jejich budoucí praxi?  

• Otázka č. 9: Vyberte, popřípadě uveďte metody výuky (pedagogické inovace), které by mohly 

zvýšit přitažlivost předmětu a pomohly k podpoře rozvoje odborných kompetencí studentů v 

dané oblasti.  

• Otázka č. 10: Nyní prosíme o další Vaše návrhy a nápady, by výuku zatraktivnily, obohatily 

a zefektivnily (nové metody, více praxe, nové informační zdroje, interaktivnější přístup, 

 
1 Szalma J.L. Individual differences in human–technology interaction: incorporating variation in human characteristics 

into human factors and ergonomics research and design. Pages 381-397 | Received 03 Mar 2009, Accepted 13 Mar 2009, 

Published online: 10 Aug 2009. 

Bridger,R. An International Perspective on Ergonomics Education Article (PDF Available) in: Ergonomics in Design The 

Quarterly of Human Factors Applications 20(4) · October 2012    

DOI: 10.1177/1064804612455637 . 

FIGURSKA IRENA .Dignity management as a new approach to human resources management. In. Human Resources 

Management & Ergonomics Volume XI 2/2017 

23 
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workshopy atd.), v případě dostatečných finančních prostředků, časové dotace. Například, 

které NOVÉ METODY by byly pro studenty nejlepší? Máte nápad, jak při výuce více využít 

NOVÝCH TECHNOLOGIÍ? Co z PRAXE by studenti nejvíce uvítali? Vaše DALŠÍ 

NÁPADY, které nám mohou pomoci při návrhu nového modelu vzdělávání ergonomie na 

vysokých školách:  

• Otázka č. 11: Jak dlouho vyučujete tento předmět?  

  

Otázky pro studenty (otázky byly uzavřené i otevřené):  

• Otázka č. 1: Rozsah předmětu  

• Otázka č. 2: Obsah předmětu  

• Otázka č. 3: Rozsah výuky, zajímavost a využitelnost v praxi  Otázka č. 4: Co ve výuce 

chybí?  

• Otázka č. 5: Co by bylo dobré v rámci předmětu změnit, co by se mělo vyučovat jinak?  

• Otázka č. 6: široká otázka týkající se návrhů a nápadů pro zlepšení výuky  

  



  

 

 Strana 7 / 42  

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

1. Skupina vyučujících 

Jak bylo již výše zmíněno, některé otázky byly otevřené, některé uzavřené. 

Otázka č. 1: Rozsah předmětu 

 

Graf č. 1 – rozsah předmětu 

Nejvíce respondentů považuje za výhodné rozsah 2 hodiny přednášek a 2 hodiny cvičení. Bez cvičení výuku 

dle respondentů výuku realizovat nelze. Mezi jinými možnostmi byl uváděn rozsah 2+3. 

Otázka č. 2: Obsah předmětu 

 

 

2+2
86%

2+0
0%

jiný
14%

Rozsah předmětu

Pouze teoretické 
znalosti

0%

Výuka teroretických znalostí + řešení 
úloh, praktické ukázky

75%

Pouze praktické 
ukázky

25%

Jiný obsah
0%

Obsah předmětu

Graf č. 2 – obsah předmětu 
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Ano
87%

Ne
13%

Uvítali byste mentoring odborníků 
z praxe?

 

Ano
75%

Ne
25%

Bylo by podle Vás přínosné a měl/a 
byste zájem navýšit kapacitu pro 

kreativní část výuky?

Nejvíce respondentů se přiklání k předpokládanému obsahu předmětu, tj. výuce teoretických znalostí a 

řešení úloh s praktickými ukázkami. 

 

Otázka č. 3: Rozsah výuky, zajímavost a využitelnost v praxi 

Tato otázka má čtyři zřejmé podotázky (viz grafy):  

  

Graf č. 3a  Graf č. 3b 

 

Graf č. 3c Graf č. 3d 

Z předchozích uvedených grafů vyplývá, že respondenti většinou považují rozsah předmětu a dostupné 

zdroje za dostatečné, nicméně by přesto uvítali rozšíření výuky i mentoring. 

  

Ano
75%

Ne
25%

Považujete rozsah tohoto
předmětu za dostatečný?

Ano
62%

Ne
38%

Máte dostatek dostupných zdrojů 
poznatků a aktuálních informací 

k danému předmětu?
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Otázka č. 4: Jaké zdroje jsou pro Vás nejpřínosnější? Prosím uveďte: 

Otázka je otevřená. Následující různorodé doporučující odpovědi jsme uspořádali do tabulky: 

Odpovědi Text návrhu 

1.  
Exkurze, návštěvy odborníků z praxe, spolupráce s firmami v praxi - ať už 

s výrobními nebo přímo s dodavateli jednotlivých technologii. 

2.  Spolupráce a konzultace s poradenskými firmami 

3.  Odborná literatura a osobní konzultace s odborníky 

4.  Články na www, výzkumné zprávy 

5.  Vlastní zkušenosti 

6.  Vysokoškolské publikace, pracovní návštěvy (praxe v podnicích) 

7.  Praxe jako strojař 

 

Otázka č. 5: Co ve výuce chybí (rozsah, obsah) z hlediska např. nedostatečné časové 

 dotace, financí, apod. Prosíme, zaškrtněte a pak vypište: 

 

 Graf č. 4 – Co ve výuce chybí 

V této otázce se projevila různorodost náhledu vyučujících na předmět výuky. Koresponduje to 

víceméně s předchozími odpověďmi. Viz tabulka ke grafu: 

  

Nic 
neschází

27%

V rámci 
přednášek

37%

V rámci 
cvičení

27%Celkově 
postrádám

9%

Co ve výuce chybí?
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Odpovědi Text návrhu 

1.  Větší časová dotace. Mít kurz v letním i zimním semestru 

2.  Odborník z praxe 

3.  Zapojení pracovníků z VÚBP 

4.  Více praktických příkladů, ukázka aplikace metod v praxi 

5.  Praktické ukázky (videa) z praxe (z podniků) 

6.  Celosemestrální práce zabývající se konkrétními ergonomickými problémy 

7.  Praktické zázemí na VŠ (fakultě) - možno si zkoušet co se učíme 

8.  Exkurze 

V odpovědích na tuto otázku nás zaujalo z hlediska vyučujících rozšíření výuky a celosemestrální 

práce. 

Otázka č. 6:  Je pro studenty obsah předmětu zajímavý? 

Otázka č. 7: Považujete ergonomii, bezpečnost a ochranu zdraví za důležité oblasti při 

 budoucím výkonu pracovní činnosti studentů? 

 
Otázka č. 8:  Domníváte se, že získané poznatky studenti využijí v jejich budoucí praxi? 

Na tyto dichotomické otázky netřeba grafů, všichni respondenti se shodli, že ANO, čili 100%. 

 

Otázka č. 9: Vyberte, popřípadě uveďte metody výuky (pedagogické inovace), které by 

 mohly zvýšit přitažlivost předmětu a pomohly k podpoře rozvoje  odborných 

kompetencí studentů v dané oblasti. 
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 Graf č. 5 – Metody výuky 

 

Pro úplnost je potřeba uvést celé názvy jednotlivých bodů této otázky: 

Není třeba měnit, způsob a metody výuky jsou pro studenty zcela dostačující – 0% 

Jiné návrhy – 0% 

Navýšit finanční prostředky a časové dotace pro výuku – 15% 

Rozšířit a zvýšit pestrost metod (audiovizuální prezentace; e-learning; řešení případových studií z praxe 

apod.) – 15% 

Zařadit kreativní, interaktivní a prožitkové metody výuky – 20% 

Zařadit do výuky poznatky a zkušenosti odborníků z praxe – 25% 

Uvítám exkurze, účast na výstavách, možnost účasti na tematicky zaměřených konferencích, 

seminářích apod. – 15% 

 

Tato otázka odráží předchozí názory respondentů, ale také nastiňuje, kam by se měly investovat 

případné zvýšené finanční prostředky určené pro výuku. 

 

Otázka č. 10: Nyní prosíme o další Vaše návrhy a nápady, by výuku zatraktivnily,  obohatily 

a zefektivnily (nové metody, více praxe, nové informační zdroje, interaktivnější přístup, 

workshopy atd.), v případě dostatečných finančních  prostředků, časové dotace. Například, 

které NOVÉ METODY by byly pro studenty nejlepší? Máte nápad, jak při výuce více využít 

NOVÝCH  TECHNOLOGIÍ? Co z PRAXE by studenti nejvíce uvítali? Vaše DALŠÍ 

NÁPADY, které nám mohou pomoci při návrhu nového modelu vzdělávání  ergonomie na 

vysokých školách: 

 

Odpovědi získané v tomto dotazu (nejde ani tak o otázku) jsou vesměs obsaženy již v přechozích 

odpovědích zachycených v tabulkách. Přesto uvádíme ještě další náměty, které považujeme za vhodné 

zmínit. 

 

Není třeba 
měnit
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25%
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Odpovědi Text návrhu 

1.  
Propojení praxe s teorií a nahrazování přímé výuky praktickými oblastmi s prvky 

kritického myšlení 

2.  Worskshopy z praxe 

3.  Možnost spolupráce s odborníky z praxe 

4.  Více témat závěrečných prací z oblasti ergonomie 

5.  
Práce v oblasti kvantifikací tzv. "ergonomických nákladů" a současně s tím 

kvantifikací "ergonomických přínosů" 

 

Na otázky odpovídali učitelé z těchto vysokých škol: 

ČVUT v Praze 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Masarykova univerzita (Brno) 

Západočeská univerzita v Plzni 

Otázka č. 11: Jak dlouho vyučujete tento předmět? 

 

 Graf č. 6 – délka výuky předmětu respondenty 

 

Shrnutí 

Výsledky dotazníkového šetření u vyučujících nejsou až tak překvapující. Obecně se projevuje větší 

propojení z praxí, exkurze a debaty s odborníky. A samozřejmě také zvýšení finanční podpory, a to 

v metodách výuky. Je tedy zřejmé, že jde o hardwarovou a softwarovou podporu na nadstandardní 

úrovni. Je ale otázkou, zda by to k získání znalostí o BOZP resp. ergonomii u studentů stačilo. Chybí 

tu např. ekonomický pohled na tuto problematiku. Je jasné, že z dotazníkového šetření se budeme snažit 

akceptovat většinu připomínek, ale zařadíme i další, vlastní pohledy na tuto oblast. 

 

1 rok
28%

2 - 5 let
27%

6 - 10 let
18%

více jak 10 let
27%

Jak dlouho vyučujete tento předmět?
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2. Skupina studenti 

Jak bylo již výše zmíněno, některé otázky byly otevřené, některé uzavřené. 

Otázka č. 1: Rozsah předmětu 

 

Graf č. 7 – rozsah předmětu 

 

Nejvíce respondentů považuje za výhodné rozsah 2 hodiny přednášek a 2 hodiny cvičení. Mezi jinými 

možnostmi byl uváděn rozsah 0+2. 

 

Otázka č. 2: Obsah předmětu 
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Graf č. 8 – obsah předmětu 
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Nejvíce respondentů se přiklání k předpokládanému obsahu předmětu, tj. výuce teoretických znalostí a 

řešení úloh s praktickými ukázkami. Mezi jiný obsah patří teorie a praxe bez řešení úloh. 

 

Otázka č. 3: Rozsah výuky, zajímavost a využitelnost v praxi 

Tato otázka má čtyři zřejmé podotázky (viz grafy): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9a  Graf č. 9b 

 

Graf č. 9c Graf č. 9d 

Z předchozích uvedených grafů vyplývá, že respondenti považují předmět za důležitý pro praxi, ale 

také ve velké míře souhlasí s dosavadním systémem výuky předmětu. 
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Otázka č. 4: Co ve výuce chybí? 

• V rámci přednášek 

V této otázce jsme zaznamenali široké spektrum odpovědí, mezi nejčetnější odpověď patří „nic“.  

Podobné jsou i odpovědi typu „přednášky jsou v pořádku“ či „OK“. Následující různorodé doporučující 

odpovědi jsme uspořádali do tabulky: 

 

Odpovědi Text návrhu 

1.  Zpestření výuky 

2.  Případy z praxe 

3.  Ukázky ze současnosti 

4.  Účast odborníka z praxe se zkušenostmi z ergonomie 

5.  Aktivnější přístup studentů na přednáškách 

6.  Lepší komunikace s posluchači 

7.  Více zaměření na práci v prostředí strojírenské dílny 

8.  Praktické návody z ergonomických pracovišť 

9.  Alespoň jednu exkurze do firmy 

10.  Více audiovizuálních prezentací 

 

• V rámci cvičení 

I v této otázce jsme zaznamenali široké spektrum odpovědí, mezi nejčetnější odpověď patří opět „nic“, 

„cvičení jsou v pořádku“ či „OK“. Následující různorodé doporučující odpovědi jsme opět uspořádali 

do tabulky: 

Odpovědi Text návrhu 

1.  Dostatečná technika na rozběhnutí simulačních programů, lepší PC 

2.  Větší rozsah praktické látky a celkové probírané látky 

3.  Více praktických činností 

4.  Více simulací, více práce na simulačních programech 

5.  Porovnání výsledků cvičení se zbytkem populace 

6.  Řešit na cvičení případové studie z praxe 

7.  Lépe zpracované zadání (jinak je to jeden z nejlepších předmětů na ČVUT) 
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8.  Exkurze 

9.  Více hodin 

10.  Různorodost obsahu 

11.  Stručnost a výstižnost 

 

• Celkově postrádám 

V této otázce jsme zaznamenali návrhy opakující se v předchozích odpovědích. Samozřejmě mezi 

nejčetnější odpověď patří opět „nic“, „nemám výhrady“ či „OK“. Následující různorodé doporučující 

odpovědi, které předtím úplně nezazněly, jsme opět uspořádali do tabulky: 

 

Odpovědi Text návrhu 

1.  Aplikace v ergonomii výrobků 

2.  Aktualizovanost, nové poznatky 

3.  Vazbu na praxi, exkurze 

4.  

Řešení více vlivu podmínek na zdravotní stav (za jak dlouho/co, a jak ovlivní 

zdravotní stav) 

5.  Měl by to být předmět pro budoucí ergonomy. 

6.  Více zaměřit na práci v prostředí strojírenské dílny 

7.  Návrh ergonomického pracoviště nejen v simulaci, ale v realitě 
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Otázka č. 5: Co by bylo dobré v rámci předmětu změnit, co by se mělo vyučovat jinak? 

• Rozsah výuky 

 

 Graf č. 10 – Rozsah výuky 

Jiné návrhy týkající se rozsahu výuky jsou zaměřeny na úpravy počtu hodin přednášek a cvičení. Jde o 

snížení obecně a o snížení počtu cvičení na jednu polovinu. 

• Obsah výuky 

 

 Graf č. 11 – Obsah výuky  
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Pro úplnost je potřeba uvést úplné názvy otázek: 

Aktualizovat, prezentovat nové poznatky a trendy s ohledem na Průmysl 4.0 (svět a ČR) – 44% 

Vedle teorie zařadit více aplikací a konkrétních příkladů z podnikové praxe – 36% 

Není třeba měnit, obsah vyhovuje – 16% 

Jiné návrhy (Zhustit nové trendy do menšího počtu přednášek a cvičení) – 4% 

 

• Metody výuky 

Pro úplnost je potřeba i zde uvést úplné názvy otázek: 

Uvítám exkurze, účast na výstavách, možnost účasti na tematicky zaměřených konferencích, 

seminářích apod. – 26 % 

Rozšířit a zvýšit pestrost metod (audiovizuální prezentace; e-learning; řešení případových studií z praxe 

apod.) – 21 % 

Zařadit do výuky poznatky a zkušenosti odborníků z praxe – 21 % 

Zařadit kreativní, interaktivní a prožitkové metody výuky – 19 % 

Není třeba měnit, způsob a metody výuky vyhovují – 10 % 

Jiné návrhy (exkurze s ukázkou ergonomických pracovišť) –  3 % 

 

 Graf č. 12 – Metody výuky 
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Rozšířit a zvýšit 
pestrost metod

21%

Zařadit kreativní a 
další metody

19% Zařadit do 
výuky 

zkušenosti z …

Uvítám exkurze
26%

Jiný návrh
3%

Metody  výuky



  

 

 Strana 19 / 42  

Otázka č. 6: široká otázka týkající se návrhů a nápadů pro zlepšení výuky 

Tato otázka obsahuje široké spektrum názorů, některé zde uvádíme: 

Odpovědi Text návrhu 

1.  Méně úloh, ale komplexnější 

2.  Více se zaměřit na budoucnost, kdy bude více robotů 

3.  Videa přímo z praxe. Studenti by tomu pak věnovali více pozornosti 

4.  Virtuální realita a zobrazení výrobních linek v simulacích 

5.  
Posunout výuku předmětu tak, aby byl vyučován v dřívější fázi studia, když není 

dostatek času kvůli nadměrnému množství předmětů v závěrečném semestru 

6.  Zahrnout do výuky ergonomický design 

7.  Povinné hodiny o znalostech, jak využít získané vědomosti v praxi. 

 

Dotazníkového šetření se v této fázi zúčastnili studenti ČVUT, fakulty strojní. 

 

Shrnutí 

Výsledky dotazníkového šetření u studentů také nejsou překvapující. Studenti obecně chtějí větší 

propojení z praxí, mají rádi exkurze a debaty s odborníky. A samozřejmě také práci na PC. Znovu je 

potřeba si položit otázku, zda by to k získání znalostí o BOZP resp. ergonomii stačilo. Ekonomický 

pohled na tuto problematiku se i v tomto šetření neobjevuje. I z tohoto dotazníkového šetření se budeme 

snažit akceptovat většinu připomínek, ale zařadíme i další, vlastní pohledy na tuto oblast. 
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ: VYBRANÁ ŠKOLA 

Vyhodnocení zde pokračuje dotazníkem z vybrané školy, kde probíhá výuka konkrétních předmětů, 

týkajících se BOZP. Jedná se o Vyšší odbornou školu a Obchodní akademii v Chotěboři. Vyučované 

předměty jsou vyučovány v oboru 39-08-N/01 - Řízení bezpečnosti práce. Dotazníkové šetření se 

týkalo následujících předmětu: 

• Řízení bezpečnosti práce 

• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

1. Skupina vyučujících 

I v tomto dotazníku jsou některé otázky otevřené, některé uzavřené. 

Otázka č. 1: Struktura vyučujících 

 

Graf č. 13 – Struktura vyučujících 
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Otázka č. 2: Jak dlouho vyučujete tyto předměty? 

 

Graf č. 14 – Jak dlouho vyučujete tyto předměty? 

Otázka č. 3: Rozsah výuky, obsah, metody, zajímavost a využitelnost v praxi. 

 

Graf č. 15 –  Rozsah výuky, obsah, metody, zajímavost a využitelnost v praxi. 

Mezi jiné metody jsou uvedeny exkurze, cvičení, spolupráce s firmami na konkrétní téma a práce s 

oborovým software. 

Otázka č. 4: Považujete rozsah těchto předmětů za dostatečný? 

Otázka č. 6: Máte dostatek dostupných zdrojů poznatků a aktuálních informací  k daným 

předmětům? 
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43% Praktická 
výuka/odborná praxe

14%

jiné
29%

Rozsah výuky, obsah, metody,
zajímavost a využitelnost v praxi



  

 

 Strana 22 / 42  

Otázka č. 8: Uvítali byste získávání poznatků a aktuálních informací k daným  předmětům 

od odborníků z praxe, např. cestou mentoringu aj.? 

Otázka č. 10: Pozorujete na studentech odpovídající zájem o vyučovaný předmět? 

Na výše uvedené otázky bylo odpovězeno respondenty ve všech případech ANO, čili 100%. 

Otázka č. 5: Bylo by podle Vás přínosné a měl/a byste zájem navýšit kapacitu pro 

 kreativní část výuky? 

 

Otázka č. 7: Jaké zdroje jsou pro Vás nejpřínosnější? Prosím uveďte co nejkonkrétněji:  

Tato otázka obsahuje široké spektrum odpovědí, které zde uvádíme: 

Odpovědi Text návrhu 

1.  Vlastní vykonávaná praxe; účast na seminářích a školeních; oborové portály. 

2.  
Literatura: Paleček, Miloš. Identifikace a hodnocení rizik. Dotisk 2. vyd. Praha: 

VÚBP, 2005. 44 s. : tab. (Bezpečný podnik). ISBN 80-903604-2-4. 

3.  Oborový portál BOZPinfo https://www.bozpinfo.cz  a také https://www.bozpprofi.cz/ 

4.  https://www.traiva.cz/ 

5.  
www.rovs.cz – veškerý SW Rovs (v rámci spolupráce zdarma pro školu), Siblex, 

rizika na PC, a další publikace z Rovs. 

6.  https://osha.europa.eu/cs 

7.  www.suip.cz 
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Graf č. 16 – Bylo by podle Vás přínosné a měl/a byste zájem 

 navýšit kapacitu pro kreativní část výuky? 
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Otázka č. 9: Co ve výuce chybí (rozsah, obsah) z hlediska např. nedostatečné časové 

 dotace, financí apod. Prosíme, zaškrtněte a pak vypište:  

 

Graf č. 17 – Co chybí ve výuce. 

Vypsané odpovědi respondentů uvádíme v tabulce: 

Odpovědi Text návrhu 

1.  Propojení na odborníky z praxe - většinou to narazí na cenu přednášejícího 

2.  Možnost praktických ukázek v rámci exkurzí, vyvolat zájem firem 

3.  

Větší zapojení podniků – vytváření požadavků pro řešení problémů a spolupráce 

na řešení těchto problémů. 

 

 

Otázka č. 11: návrhy a náměty, které by výuku zatraktivnily, obohatily a zefektivnily (nové 

metody, více praxe, nové informační zdroje, interaktivnější přístup,  workshopy atd.), v případě 

dostatečných finančních prostředků, časové dotace, …Například, které NOVÉ METODY byste 

uvítal/a? Máte nápad, jak při výuce více využít NOVÝCH TECHNOLOGIÍ? Co z PRAXE byste 

nejvíce uvítal/a? Vaše DALŠÍ NÁMĚTY, které nám mohou pomoci při návrhu modelu 

vzdělávání v BOZP na VOŠ a VŠ: 

Odpovědi, stejně jako u předchozích takto položených otázek uvádíme: 

Odpovědi Text návrhu 

1.  
Soustředění oborových informací na jeden portál; přístup k normám a legislativě; 

semináře k novinkám v oboru; zaměřit výuku více prakticky 

2.  

Atraktivita výuky závisí vždy na zapojení vyučujícího a jeho přístupu, osobnosti, 

která zaujme studenty. Vždy je nutno mít cíl, který zaujme. Vidím jako důležité 

pro 

Nic neschází
0%

V rámci cvičení
67%

Celkově 
postrádám

33%

Co ve výuce chybí?
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motivaci pro pracovní uplatnění. Prokládání tematicky vhodných exkurzí. Ideální 

je týmová práce, Propojení teorie a praxe. 

Doporučuji veletrhy - BVV, vždy zaměřit na technologie. 

Problém přednášek - komerčních - je cena, škola ani studenti na ně většinou 

nedosáhnou. 

3.  

Největší problém je nemožnost uplatnění bez praxe a následné certifikace (ozo – 

odborně způsobilá osoba v prevenci rizik), absolvent školy vlastně nemá nic v ruce 

a může ho předběhnout kdokoli bez vzdělání v tomto oboru, ale vybavený 

certifikátem. 

 

Otázka č. 12: Zajištění výuky, metody (pedagogické inovace) aj., které by mohly zvýšit 

 přitažlivost předmětu a pomohly k podpoře rozvoje odborných kompetencí 

 studentů v dané oblasti. 

 

Graf č. 18 – Zajištění výuky. 
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Shrnutí 

Výsledky dotazníkového šetření u vyučujících VOŠ se dají považovat za přínosné, zejména z pohledu 

na BOZP. Určitě se některými návrhy budeme zabývat, a to nejen v rámci výukového modulu.  

 

2. Skupina studentů 

Také i zde jsou některé otázky otevřené, některé uzavřené. 

Otázka č. 1: Rozdělení předmětů hodnocené respondenty 

 

Graf č. 19 – Rozdělení předmětů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řízení BOZP
53% Bezpečnost a 

ochrana 
zdraví při 

práci
47%

Předměty - názvy



  

 

 Strana 26 / 42  

Otázka č. 2: Struktura studentů 

 

Graf č. 20 –  Struktura odpovídajících studentů. 

 

Otázka č. 3: Struktura studentů 

 

Graf č. 21 – Co studenti v rámci studia navštěvují. 
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Otázka č. 4: Obsah předmětu v rámci teoretické výuky 

 

Graf č. 22 – Obsah předmětu v rámci teoretické výuky. 

 

Otázka č. 5: Obsah předmětu v rámci praktické výuky/ odborné praxe 

 

Graf č. 23 – Obsah předmětu v rámci praktické výuky/ odborné praxe. 
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praxi (učitel VOŠ)

25%

Teoretická příprava na odbornou 
praxi (odborník z praxe)

38%

Obě možnosti
37%

Jiné
0%

Obsah předmětu v rámci praktické 
výuky/odborné praxe
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Otázka č. 6: Považujete obsah předmětů za dostatečný? 

 

Graf č. 24 – Považujete obsah předmětů za dostatečný? 

 

Otázka č. 7: Je pro Vás obsah předmětů zajímavý? 

 

Graf č. 25 – Je pro Vás obsah předmětů zajímavý? 

 

Ano
89%

Ne
11%

Považujete rozsah
předmětů za dostatečný?

Ano
96%

Ne
4%

Je pro Vás obsah předmětů zajímavý?
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Otázka č. 8: Považujete bezpečnost a ochranu zdraví za důležitou oblast při výkonu 

 libovolné pracovní činnosti? 

V této otázce je jednoznačná shoda, tj. všichni respondenti odpověděli ANO, čili 100 %. 

 

Otázka č. 9:  Obsah výuky 

 
Graf č. 26 – Obsah výuky 

V otázce č. 9 je zajímavé, že pro obsah jako takový nejsou uvedeny žádné další návrhy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Není třeba 
měnit

33%

Aktualizovat
25%

Vedle teorie zařadit 
více aplikací

42%

Jiný návrh
0%

Obsah výuky
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Otázka č. 10: Rozsah výuky 

 
Graf č. 27 – Rozsah výuky 

 

 I v této otázce nejsou specifikovány žádné další návrhy, zde v oblasti rozsahu výuky. 

 

Otázka č. 11:  Metody výuky 

 

Graf č. 27 – Rozsah výuky 

 Také v otázce metod, používaných při výuce se neobjevuje žádný další návrh. 

 

Není třeba 
měnit

36%

Více 
přednášek

17%
Více cvičení

14%

Více praxe
33%Jiný návrh

0%

Rozsah výuky

Není třeba 
měnit

22%

Rozšířit a zvýšit 
pestrost metod

13%

Zařadit kreativní a 
další metody

12%
Zařadit do výuky 

zkušenosti z praxe
21%

Uvítám exkurze
32%Jiný návrh

0%

Metody  výuky



  

 

 Strana 31 / 42  

Otázka č. 12 - otevřená: Nyní prosíme o Vaše návrhy a náměty, které by výuku zatraktivnily, 

obohatily a zefektivnily (nové metody, více praxe, nové informační zdroje, interaktivnější 

přístup, workshopy atd.) Například, které NOVÉ METODY byste uvítal/a? Máte nápad, jak při 

výuce více využít NOVÝCH TECHNOLOGIÍ? Co z PRAXE byste nejvíce uvítal/a? Jaké 

INFORMAČNÍ ZDROJE využíváte? Jsou podle Vás dostačující? Vaše DALŠÍ NÁMĚTY, které 

nám mohou pomoci při návrhu modelu vzdělávání v BOZP na VOŠ a VŠ: 

 

Veškeré návrhy, které jsme obdrželi od respondentů, jsme shrnuli do následující tabulky: 

Odpovědi Text návrhu 

1.  

Více praktických cvičení a kvalitní zpětnou vazbu od vyučujících, abychom se 

lépe poučili z případných chyb a věděli si poté rady v praxi. Mnoho informací 

vyhledávám na internetu, zejména vzory dokumentace BOZP a PO.  

2.  
Více praxe, provádění cvičení na konkrétních pracovištích. Konzultace 

s odborníky v oboru. 

3.  

Větší zapojení podniků – vytváření požadavků pro řešení problémů a spolupráce 

na řešení těchto problémů. 

4.  

Více se zaměřit na předměty týkající se BOZP oproti matematice nebo druhému 

jazyku. Udržovat spolupráci s HZS a akreditovanými společnostmi v oblasti 

BOZP. 

5.  
Aktualizovat osnovy výuky IT a možnost vyzkoušet si programy na dokumentaci 

BOZP. 

6.  Exkurze do okolních firem, exkurze v prostorách školy od firem.  

7.  Exkurze po různorodých provozech (dřevo, kov, slévárny) spojené s konzultacemi 

8.  
Potřeba více rozebírat praktická cvičení, aby si studenti uměli poradit v praxi. Dále 

podnikat exkurze, diskuze s odborníky apod., zefektivnit komunikaci apod. 

9.  Zařadit workshopy, návštěvy či účasti na konferencích BOZP, besedy s odborníky. 

10.  Nahlížení zdarma do některých norem. 

11.  Zařadit praktické ukázky – např. nebezpečí při úrazu způsobené elektřinou. 

12.  
Více odborníků z praxe specializující na konkrétní odvětví (např. chemický 

průmysl, potravinářský průmysl, požární ochrana atd.) 

13.  
Odborné přednášky přímo od odborníků věnujících se daným tématům (např. 

práce ve výškách, PLS atd.) 

14.  
Přednášky s odborníky z kontrolních orgánů (např. hygiena, OIP, HZS, školní 

inspekce, životní prostředí atd.) příklady z jejich praxe. 

15.  Praktické ukázky zavádění nových metod v BOZP v oblasti nových technologií. 
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16.  Nadále ponechat možnost získání důležitých certifikátů během studia. 
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CELKOVÉ SHRNUTÍ 

 

Při zpracování a vyhodnocování odpovědí na otázky, obsažené v dotazníkovém šetření se postupně 

vyprofilovaly některé návrhy, jejichž společné znaky se často opakují. Domníváme se, že přesahují 

rámec výuky sledovaných předmětů, ale vyznívají jako návrh, který lze zobecnit. Jde o tyto společné 

znaky: 

 

1. Praxe – jednoznačné propojení s praxí a s odborníky z praxe. 

2. Exkurze – návštěvy podniků a společností. 

3. Praktické ukázky. 

 

Z výše uvedeného vyplývá shoda s našimi návrhy. Dále se objevují návrhy typické pro oblast BOZP 

a ergonomie, které jsme zaznamenali a o kterých je třeba vést diskuzi. Mezi významné patří: 

 

1. Práce s virtuální realitou – zejména simulace pracovních pohybů a zatížení člověka. 

2. Ergonomický design – zahrnuje prostředí, v kterém pracovník vykonává činnosti, používá 

nástroje a obsluhuje zařízení. 

3. Práce s normami – Významnou část znalostí musí tvořit informace o obsahu norem, které jsou 

neopomenutelné. 

4. Soustředění oborových informací na jeden portál. 

 

Co se v dotazníkovém šetření neobjevuje, případně jen okrajově, jsou ekonomické aspekty řešené 

problematiky. To vytváří prostor i pro aplikaci podnikových ekonomických informačních systémů 

a tím zlepšení procesu řízení nákladů nejen v ergonomii podniku v užším slova smyslu, ale v celé šíři 

BOZP. 
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PLNÝ OBSAH DOTAZNÍKŮ 

Dotazník pro studenty  

PRO STUDENTY PŘEDMĚTŮ ERGONOMIE, STROJÍRENSKÉ ERGONOMIE, BOZP  

Studentky, studenti, aby nastupující procesy automatizace, robotizace, digitalizace a 

aplikace dalších pokrokových technologií vás jako budoucí pracovníky a podnikatele zastihly 

po všech stránkách komplexně připravené, tedy i v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci i v ergonomii, chce řešitelský tým ČVÚT, Sociologického ústavu AV ČR a Výzkumného 

ústavu bezpečnosti práce projektu „Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality 

pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce“ znát vaše konkrétní poznatky 

a názory na výuku a vzdělávání v této oblasti, a to prostřednictvím tohoto krátkého 

anonymního dotazníku. Odpovědi pro výzkumné potřeby prosíme označit křížkem (X) či 

doplnit dle dispozice.   

    

  

Rozsah předmětu  
 

Obsah předmětu  
  

2+2 (přednáška + cvičení)  □  Pouze teoretické znalosti  □  

2+0 (pouze přednáška)  □  
Výuka teoretických znalostí + 

řešení úloh, praktické ukázky  

□  

Jiný, uveďte:   
Pouze praktické ukázky  □  

Jiný, uveďte:  

  

 

  

Rozsah výuky, zajímavost a využitelnost v praxi  
ANO  NE  

Považujete rozsah tohoto předmětu za dostatečný?  □  □  

Je pro vás obsah předmětu zajímavý?  □  □  

Považujete ergonomii, bezpečnost a ochranu zdraví za důležité 

oblasti při výkonu pracovní činnosti?  

□  □  

Domníváte se, že získané poznatky využijete v budoucí praxi?  □  □  
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Co ve výuce chybí (uveďte)  

 -  v rámci přednášek    

  

  

 -  v rámci cvičení    

  

  

Celkově postrádám    

  

  

     
  

Název VŠ, VOŠ  
  

Název fakulty  
  

Název oboru  
  

Název  předmětu  

(obsahující výuku BOZP, 

ergonomii)  

  

  

    Studujete      

1. roč. Bc.  □  2. roč. Bc.  □  3. roč. Bc.  □  

1. roč. 

Mgr.  □  

2. roč. 

Mgr.  □  
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Co by bylo dobré v rámci předmětu změnit, co by se mělo vyučovat jinak?   

 

Metody výuky  
ANO  

Není třeba měnit, způsob a metody výuky vyhovují  □  

Rozšířit a zvýšit pestrost metod (audiovizuální prezentace; e-learning; 

řešení případových studií z praxe apod.)  

□  

Zařadit kreativní, interaktivní a prožitkové metody výuky  □  

Do výuky zařadit poznatky a zkušenost odborníků z praxe  □  

Uvítám exkurze, účast na výstavách, možnost účasti na tematicky 

zaměřených konferencích, seminářích apod.   

□  

Jiný návrh, 

uveďte  

  

Nyní prosíme o Vaše návrhy a nápady, které by výuku zatraktivnily, obohatily a 

zefektivnily (nové metody, více praxe, nové informační zdroje, interaktivnější 

přístup, workshopy atd.) Například, které NOVÉ METODY byste uvítal/a? Máte 

nápad, jak při výuce více využít NOVÝCH TECHNOLOGIÍ? Co z PRAXE byste 

nejvíce uvítal/a? Jaké INFORMAČNÍ ZDROJE využíváte? Jsou podle Vás 

dostačující? Vaše DALŠÍ NÁPADY, které nám mohou pomoci při návrhu nového 

modelu vzdělávání ergonomie na vysokých školách:  

  

Řešitelský tým projektu vám velmi děkuje za vyplnění dotazníku. Mnoho úspěchů ve studiu.  
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Dotazník pro vyučující  

PRO VYUČUJÍCÍ PŘEDMĚTŮ ERGONOMIE, STROJÍRENSKÉ ERGONOMIE, BOZP  

Vážení kolegové, s ohledem na nastupující procesy automatizace, robotizace, digitalizace 

a aplikace dalších pokrokových technologií Vás chci požádat o vyplnění krátkého dotazníku. 

Náš řešitelský tým ČVÚT, Sociologického ústavu AV ČR a Výzkumného ústavu bezpečnosti 

práce pracuje na projektu „Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života 

v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce“. Chtěli bychom znát vaše konkrétní poznatky 

a názory na výuku a vzdělávání v této oblasti, a to prostřednictvím tohoto krátkého 

anonymního dotazníku. Odpovědi pro výzkumné potřeby prosíme označit křížkem (X) či 

doplnit dle dispozice. Předem Vám děkujeme za Vaši ochotu při vyplňování dotazníku.  

Rozsah předmětu  
 

Obsah předmětu    

2+2 (přednáška + cvičení)  □  Pouze teoretické znalosti  □  

2+0 (pouze přednáška)  □  Výuka teoretických znalostí + 

řešení úloh, praktické ukázky  

□  

Jiný, uveďte:   Pouze praktické ukázky  □  

Jiný, uveďte:  

  

 

  

Rozsah výuky, zajímavost a využitelnost v praxi  ANO  NE  

Považujete rozsah tohoto předmětu za dostatečný?  □  □  

Je pro studenty obsah předmětu zajímavý?  □  □  

Považujete ergonomii, bezpečnost a ochranu zdraví za důležité 

oblasti při budoucím výkonu pracovní činnosti studentů?  

□  □  

Domníváte se, že získané poznatky studenti využijí v jejich budoucí 

praxi?  

□  □  

  

Jak často aktualizujete 

osnovy při nové 

akreditaci?   

Vždy  při 
nové 
akreditaci  

  

Trochu aktualizuji 
osnovu  

  

Nikdy neupravuji 

osnovu, nové 

metody, poznatky 

nejsou  

 -  v rámci přednášek  
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 -  v rámci cvičení  
      

Celkově postrádám v 

přednášce (ale z důvodu 

např. financí nemohu  

zahrnout  

  

Celkově postrádám na 

cvičení (ale z důvodu např. 

financí, časové dotace 

nemohu zahrnout  

  

  

Jak často zahrnujete nové 

metody, poznatky, postupy ve 

schválených akreditacích, které 

již „běží“  

Vždy zahrnuji 

všechny nové 

informace, 

metody….  

  

Částečně 

zahrnu několik 

novinek, 

zásadně, ale 

neupravuji  

Nikdy 

neupravuji 

osnovu, 

nové 

informace, 

metody 

nejsou  

 -  v rámci přednášek  
      

 -  v rámci cvičení  

  

      

Celkově postrádám v přednášce  

(ale z důvodu např. financí nemohu 

zahrnout  

   

Celkově postrádám na cvičení (ale 

z důvodu např. financí, časové 

dotace nemohu zahrnout  

   

  

Co ve výuce chybí z hlediska např. nedostatečné časové dotace, financí 

(uveďte), můžete uvést i NIC (= nic neschází)  

-  v rámci přednášek  
  

  

-  v rámci cvičení  
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Celkově postrádám  
  

  

  

Co by bylo dobré v rámci předmětu změnit, co by se mělo vyučovat jinak?   

 

Metody výuky  ANO  

Není třeba měnit, způsob a metody výuky je zcela pro studenty 

dostačující  

□  

Pokud budou finanční prostředky, tak chci rozšířit a zvýšit pestrost metod 

(audiovizuální prezentace; e-learning; řešení případových studií z praxe 

apod.)   

□  

Pokud se zvýší např. finanční prostředky, či časová dotace, tak chci 

zařadit kreativní, interaktivní a prožitkové metody výuky  

□  

Chci zařadit do výuky poznatky a zkušenost odborníků z praxe, dosud 

jsem nikoho neoslovil, nesehnal, v nejbližší době, před koncem semestru, 

tak učiním  

□  

Chci zařadit do výuky poznatky a zkušenost odborníků z praxe, dosud 

jsem nikoho neoslovil, nesehnal, učiním, tak ale až v následujícím ak.  

roce  
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Jak dlouho vyučujete tento předmět?  

   

1. rok  □  2 – 5 let  □  6 – 10 let  □  11 - 20 let  □  

Více jak 

20 let  □  

  

Nyní prosíme o Vaše návrhy a nápady, které by výuku zatraktivnily, obohatily a 

zefektivnily (nové metody, více praxe, nové informační zdroje, interaktivnější 

přístup, workshopy atd.), v případě dostatečných finančních prostředků, 

časové dotace,… Například, které NOVÉ METODY by byly pro studenty nejlepší? 

Máte nápad, jak při výuce více využít NOVÝCH TECHNOLOGIÍ? Co z PRAXE by 

studenti nejvíce uvítali? Jaké INFORMAČNÍ ZDROJE při tvorbě výuky nejvíc 

využíváte? Jsou podle Vás dostačující? Vaše DALŠÍ NÁPADY, které nám mohou 

pomoci při návrhu nového modelu vzdělávání ergonomie na vysokých školách:  

  

  

Řešitelský tým projektu vám velmi děkuje za vyplnění dotazníku. Mnoho úspěchů ve výuce.  

  

     
  

Uvítám exkurze, účast na výstavách, možnost účasti na tematicky  
zaměřených konferencích, seminářích apod.    

□   

Jiný návrh,  
uveďte   

  

  

Název VŠ, V OŠ     

Název fakulty     

Název oboru     

předmětu  Název  
( obsahující výuku BOZP,  
ergonomii)   
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UKÁZKY Z ONLINE VERZE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ  
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