
 
Uskutečněné semináře v roce 2010, dotazníky  
 

První rok činnosti OP LZZ byl uzavřen a při jeho rekapitulaci bylo konstatováno, že dochází k 
pozitivně hodnocenému naplňování klíčových aktivit tohoto programu. ASO uspořádala v roce 2010 
prvních sedm seminářů a vyplněné Dotazníky hodnocení vzdělávací aktivity vypovídají o kladném 
ohlasu ze strany účastníků seminářů. OSPZV-ASO byl garantem organizace tří seminářů, a to v Hrádku 
nad Nisou, Plzni a Suché Rudné. 

Semináře v roce 2010: 

Ozn.č.7  -  16. 9. 2010 v Moravském Berouně, Odborový svaz ROSA 
Téma semináře: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Ozn.č.9  -  21. 9. 2010 v Kořenově, Odborový svaz železničářů 
   Téma semináře: Vybrané kapitoly zákoníku práce (1) 
Ozn.č.11 -  23. 9. 2010 v Hrádku nad Nisou, OSPZV-ASO ČR 
   Téma semináře: Vybrané kapitoly zákoníku práce (1) 
Ozn.č.27 -  19. 10. 2010 v Prudké u Tišnova, Odborový svaz železničářů 
   Téma: Vybrané kapitoly zákoníku práce (2) 
 Ozn.č.30 -  20. 10. 2010 v Plzni, OSPZV-ASO ČR 
   Téma semináře: Vybrané kapitoly zákoníku práce (2) 
 Ozn.č.38 -  4. 11. 2010 v Kralupech nad Vltavou, Odborový svaz železničářů 

Téma: Sociální dialog 
Ozn.č. 44 -  9. 11. 2010 v Suché Rudné, OSPZV-ASO ČR 

Téma: Nové podmínky pro výplatu nemocenských dávek 
 
 
Seminář - 23. 9. 2010 v Hrádku nad Nisou 

 
 
 
 
 
 
 
 



Seminář - 20. 10. 2010 v Plzni 

 
 
 
Seminář - 9. 11. 2010 v Suché Rudné 

 
 
 
DOTAZNÍKY – hodnocení seminářů (klíčová aktivita 06) 

V rámci projektu byl vytvořen systém hodnocení dopadů vzdělávání na cílovou skupinu, tzv. 
zpětná vazba, a to formou dotazníků, ve kterých účastníci seminářů hodnotí mj. efektivnost 
vzdělávání, úroveň znalostí, učební texty, použité metody, technické zázemí semináře.  

Jednotliví lektoři uskutečněných seminářů vkládají data z vyplněných formulářů – Dotazníků 
hodnocení vzdělávací aktivity - do souhrnné databáze. Poznatky ze seminářů ASO, a to formou těchto 
Dotazníků, jsou zdrojem informací a podnětů pro organizování dalších seminářů.  

Tak jak již vyplynulo z průběžných zpráv k jednotlivým seminářům, tyto jsou hodnoceny kladně a 
naplňování klíčové aktivity je úspěšné. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


