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Název příspěvku

E-learningové kurzy věnované zavádění SP CSR 
v praxi podniků na volném trhu práce.

16.9.2014, dopolední blok (10.00 – 12.00)
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Struktura kurzů 

Elearningové kurzy jsou dva a pokrývají následující problematiku:

• Obecné zásady zaměstnávání OZP na volném trhu práce 
(CSR1). Kurz vychází z materiálu Manuál pro zaměstnávání 

OZP na volném trhu práce.

• Standardy diverzitní komunikace na pracovišti (CSR2). Kurz 
vychází z materiálu Standardy diverzitní komunikace na 

pracovišti.
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Cíl kurzů CSR1 a CSR2

Po prostudování kurzů budete vědět:

• Proč zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP).

• Jakých mýtů a pověr se vyvarovat.

• Jak konkrétně postupovat při zaměstnávání OZP.

• Seznámíte se také s praktickými zkušenostmi firem prostřednictvím příkladů 
dobré praxe.

Na množství videoukázek a formou stručných textů vám budou představeny:

• Základy komunikace s OZP (porada, přijímací pohovor, uvedení OZP do 
pracovního kolektivu, atd.)

• Přístupy k osobám se sluchovým, zrakovým a tělesným postižením.
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CSR1 – struktura kurzu

Kurz obsahuje 9 témat (6 základních, 3 doplňující):

• Úvod do problematiky.

• Proč zaměstnávat osoby se zdravotním postižením?

• Doporučení k zaměstnávání OZP na volném trhu práce.

• Mapa procesů (jak na to...)

• Praktické zkušenosti s uplatněním sociálního pilíře CSR.

• Normy, ocenění a Charta Diverzity.

• Chcete se dovědět více?

• Přílohy.

• Závěr kurzu.
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Seznamte se se strukturou kurzu
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1. Kurz je na adrese http://pyramida-moodle.osu.cz
2. Přihlašovací údaje – na lístečku
3. Upravit si vlastní profil
4. Navigace v kurzu
5. Aktivity kurzu
6. Jak postupovat při studiu

Úkoly:
1. Přihlaste se na stránku, http://pyramida-moodle.osu.cz
2. Změňte si heslo, zapište si nové heslo na papír.



Činnosti v kurzu

Úprava profilu:

– Co je profil?

– Jak pracovat se svým profilem (jaké informace 
poskytnout)?

– Jak zobrazovat profily ostatních účastníků kurzu?

– Jak posílat zprávy prostřednictvím profilu?

Úkoly:

1. Upravte si svůj profil. Zaměřte se na doplnění Dalších 

podrobností o uživateli, vložte své foto, doplňte ev. zájmy.

2. Zobrazte si profily ostatních účastníků kurzu.

23.9.2014 7



Navigace v kurzu

• Horní lišta (sleduje navigaci v kurzu, kde se právě v kurzu 
nacházíme).

• Hlavní okno kurzu (v modrých okrajích) – celý obsah kurzu se 
všemi aktivitami – chronologicky uspořádáno.

• Levá okna:

– Osoby (účastníci).

– Činnosti (Dotazování, Fóra, Studijní materiály, Testy).

– Nastavení (Známky, Nastavení profilu, …).
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Aktivity kurzu

• Fóra (reagovat na téma, vytvořit nové téma).

Úkoly:

1. Napište do fóra svou osobní zkušenost se zaměstnáváním 
OZP.

2. Přečtěte si příspěvky ostatních účastníků kurzu.

• Testy (6 průběžných testů, jeden závěrečný test).

• Dotazování (Hodnotící dotazník kurzu).
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Obsah kurzu

• Obsah je rozdělen do témat.

• Každé téma obsahuje studijní materiál ve formátu pdf (otevírá 
se v novém okně) a aktivitu pro studujícího (test).

Úkoly:

1. Přečtěte si studijní materiál k tématu č. 1 – Úvod do 
problematiky.

2. Prověřte si své znalosti v testu k tomuto tématu.
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Přehled o aktivitách

• Nastavení – Známky: zde je možno zkontrolovat, jak byly 
hodnoceny hodnotitelné aktivity (testy).

Úkol:

Zkontrolujte si, kolik bodů jste získali z testu Tématu č.1
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Samostatné úkoly do konce 1. bloku

• Zkontrolujte si profil, doplňte vše potřebné (foto z domova).

• Pročtěte si studijní materiály k tématům 2 – 6.

• Vykonejte průběžné testy k tématům 2 – 6.

• Vytvořte nové diskusní téma ve fóru (Diskusní fórum ke kurzu).

• Vyberte si jednoho „spolužáka“ a pošlete mu zprávu přes jeho 
profil.

Až budete mít hotovo, můžete na oběd ☺
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Název příspěvku

E-learningové  kurzy věnované zavádění SP CSR 
v praxi podniků na volném trhu práce.

Kurz CSR2 - Standardy diverzitní komunikace na 
pracovišti 

16.9.2014, odpolední blok (13.00 – 16.00)
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Struktura kurzu

Kapitola 1: Diverzitní komunikace na pracovišti - podmínky, 
souvislosti, praxe

– Místo úvodu.

– První krok - Rozhodnutí zaměstnat OZP.

– Druhý krok - Výběr vhodného pracovníka z řad OZP.

– Třetí krok - Oznámení nižšímu managementu, že mezi ně 
přijde OZP.

– Čtvrtý krok - Uvedení nového pracovníka se ZP na 
pracoviště.

– Pátý krok - Průběžná kontrola fungování principů diverzitní 
komunikace vůči pracovníkovi se ZP na jeho pracovišti.
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Struktura kurzu

Kapitola 2 - Obecné zásady diverzitní komunikace a správné 
pomoci OZP - základní teorie

– Osoby se sluchovým postižením.

– Osoby s tělesným postižením (poruchy mobility a 
motoriky).

– Osoby se zrakovým postižením. 
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Koncepce kurzu

• Filmové ukázky, poukazující na chyby diverzitních podmínek 
na pracovišti.

• Doprovodné texty, rozebírající tyto chyby.

• Přepisy filmových ukázek.

• Doplňující informace, odkazy na literaturu a další zdroje.

• V některých případech odkazy na filmové ukázky se správně 
probíhající situací.

• Další doprovodné filmové ukázky.
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Začínáme se studiem kurzu

aneb Místo úvodu:

V zasedací místnosti středně velké firmy se koná porada vedení. 
Hlavní slovo má – pochopitelně – pan ředitel.
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Příklad na kapitole 1.4 - Oznámení nižšímu 
managementu, že mezi ně přijde OZP

• Video – špatně vedená porada.

• Text - rozbor chyb.

• Video – jak by mohla porada vypadat lépe.

• Přepis modelové situace do textu.
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Praktické seznámení s kurzem

• Videa budeme spouštět na jednom PC. 

• Doprovodné texty si můžete číst na svých počítačích.

• Texty modelových situací si můžete otevřít v novém okně. 
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Samostatný úkol:

1. Pokuste se zvládnout text Kapitoly 1 (dle individuálních 
výchozích znalostí si pročtěte texty ev. přepisy videí).

2. Spusťte a vypracujte test ke Kapitole 1.

3. Prohlédněte si získané body.
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Kapitola 2

• Kapitola je založena na textech, videa jsou pouze ilustračního 
charakteru.

• Každá ze tří částí kapitoly je zakončena testem.

• Někdy jsou uváděny doprovodné zdroje.
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Úkoly ke kapitole 2

• Pročtěte si texty Kapitoly 2 kurzu CSR2.

• Pokuste se zodpovědět na otázky v testech (3 průběžné testy).

• Vytvořte nové téma do diskuse. O čem byste chtěli s ostatními 
účastníky diskutovat, resp. získat jejich názor či postoj. 

• Vyberte si jedno z vytvořených témat a reagujte na ně.
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Závěr odpoledního bloku

Na závěr seznámení se s eLearningovými kurzy (CSR1 a CSR2) je 
třeba vykonat dva testy (nanečisto – obdobné testy budou na 
závěr celého pilotního kurzu - ve čtvrtek):

1. Vypracovat závěrečný test v kurzu CSR1 (Téma 9).

2. Vypracovat závěrečný test v kurzu CSR2 (Kapitola 2.3) 

Až budete mít hotovo, můžete domů ☺
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