
Příloha č. 1 

TEST KVALITA 

DATUM ŠKOLENÍ:…………………………………………………………………………… 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:……………………………………………………………………… 

PODPIS:………………………………………………………………………………………. 

1. Která z uvedených definic nejlépe popisuje kvalitu? 

 Stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků.  

 Splnění požadavků norem. 

 Splnění požadavků zákazníka. 

2. Která norma zohledňuje požadavky automobilového průmyslu? 

 ČSN EN ISO/TS 16949: 2009. 

 ČSN EN ISO 14001:2005. 

 ČSN EN ISO 9001: 2009. 

3. Označte, která z uvedených zásad nepatří do osmi zásad managementu kvality? 

 Zapojení lidí. 

 Neustálé zlepšování. 

 Hodnocení způsobilosti. 

4. Kdo je zodpovědný za kvalitu? 

 Každý zaměstnanec v organizaci. 

 Zaměstnavatel. 

 Nikdo v organizaci. 

5. Může pořádek na pracovišti ovlivnit kvalitu výrobků? 

 Neovlivní to kvalitu výrobků. 

 Ano, má to vliv na výrobky. 

 Částečně to ovlivní kvalitu výrobků. 



Příloha č. 2 

TEST BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 

PRÁCI 

DATUM ŠKOLENÍ:…………………………………………………………………………… 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:………………………………………………………………………. 

PODPIS:……………………………………………………………………………………….. 

1. Co se považuje za pracovní úraz?  

 Ten, který se stal při vykonávání práce. 

 Takový úraz, který si pracovníci přihodili při cestě do zaměstnání. 

 Ten, který se pracovníkovi stal při cestě na oběd mimo objekt zaměstnavatele. 

 

2. Zaměstnavatel podle zákoníku práce nesmí připustit, aby pracovník vykonával 

práce, které by: 

 Neodpovídají jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.  

 Vyžadují souhlas orgánů státního odborného dozoru nebo orgánů ochrany  

veřejného zdraví.  

 Vzhledem ke zvýšeným nárokům jsou upraveny zvláštními předpisy.  

 

3. Kdy je zaměstnavatel povinen poskytnout pracovníkům osobní ochranné 

pracovní prostředky?  

 Má-li zaměstnanec důvodné podezření, že je bezprostředně a vážně ohrožován 

při výkonu práce na zdraví nebo na životě.  

 Požádá-li o ně zaměstnanec se zřetelem na rizika možných ohrožení své bez-

pečnosti a zdraví.   

 Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní 

ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce.  

 

 

 

 



4. Každý pracovník je povinen: 

 Dbát pouze o svou vlastní bezpečnost a o své zdraví. 

 Dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví  

i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, 

případně opomenutí při práci. 

 Dbát podle svých možností o své zdraví i o zdraví fyzických osob, kterých se 

dotýká jeho jednání. 

 

5. Zaměstnavatel je povinen sdělit pracovníkům: 

 Jaká jsou rizika jejich práce. 

 Jaká očkování jsou povinni podstoupit. 

 Jaká nemocnice je v případě úrazu bude ošetřovat. 

 



Příloha č. 3 

Dotazník pro hodnocení efektivnosti školení proškoleným 

pracovníkem 

NÁZEV ŠKOLENÍ:       

JMÉNO ŠKOLENÉHO:     TERMÍN ŠKOLENÍ: 

Dotazník slouží pro hodnocení školení. Prosíme Vás o úplnost, objektivitu a případné 

doplňující názory ve vyplnění dotazníku dle Vašeho mínění z absolvovaného školení. 

Návod: V odpovědích na otázky zakroužkujte vždy maximálně jednu z těchto možností: 

1 - ANO  2 - SPÍŠE ANO  3 - SPÍŠE NE   4 - NE 

Část 1: Hodnocení organizačního zabezpečení kvality školení 

1 Spokojenost se školením: 

  

1.1 Spokojenost s obsahem školení    1 2  3 4  

1.2 Využití názorných pomůcek    1  2  3  4  

1.3 Projev školitele      1  2  3  4  

1.4 Dostatek prostoru pro diskuzi    1  2  3  4   

1.5 Celková spokojenost se školitelem    1  2 3  4 

 

2 Celkové spokojení se školením: 

 

2.1 Rozsah nově získaných poznatků   1  2  3  4  

2.2 Poskytnuté texty a materiál     1  2  3  4  

2.3 Organizační zajištění        1  2  3  4  

 

Část 2: Hodnocení přínosu školení pro školeného: 

3 Přínos školení 

3.1 Školení mělo přínos pro mou práci   1  2  3  4  

3.2 Školení mi přineslo nové poznatky    1  2  3  4  

3.3 Cíl školení jsem pochopil    1  2  3  4  

  

 

Co byste na školení vylepšili?.............................................................................................. 

Které téma školení by bylo pro Vás přínosem?.................................................................. 

 

Datum hodnocení:       Podpis:



 

Příloha č. 4  

 
 
 

Plán školení společnosti DONGWON CZ, s.r.o. pro rok 2011 

 

Poř. 

č. 
Název školení Školitel Účastníci školení Termín školení/ Poznámka 

 

1 
Školení QMS a EMS pro vedení DW CZ, vedoucí provozů, 

management kvality  

personalista, 

manažer kvality vedení společnosti 

v průběhu r. 2011 (v rámci školení 

organizovaného PP pro vedení) 

 

2 
Školení QMS a EMS pro vedoucí oddělení 

vedoucí provozů 

a odborů vedoucí oddělení minimálně kvartálně 

 

3 Školení QMS a EMS pro mistry a výkonné pracovníky manažeři kvality  mistři a výkonní pracovníci v rámci technologického školení 

 

4 
Využití nových technických norem technolog 

pracovníci odpovědní za 

normy 

dle požadavku vedoucích pracovníků formou 

krátkodobé stáže  

 

5 Školení QMS nových zaměstnanců manažer kvality noví pracovníci DW CZ v rámci vstupního školení 

 

6 
Periodické školení pověřených osob pro BOZP inženýr kvality  

vedoucí oddělení, mistři a 

výkonní pracovníci měsíčně 

 

7 Školení 5 S inženýr kvality řídící a výkonní pracovníci řídící - leden, ostatní dle požadavků provozů 

 

8 

Použití nástrojů plánování kvality v praxi manažer kvality 

inženýři kvality, 

technologové, vedoucí 

oddělení kvartálně 

 

9 Školení odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku technolog výkonní pracovníci březen-duben 

 

10 Školení významných pracovních míst - QMS a EMS personalista vedoucí pracovníci DW CZ leden - únor 

 

11 Zvyšování povědomí o kvalitě manažer kvality mistři, výkonní pracovníci 1. pololetí 2011 

 

13 Technologické školení  technolog mistři, výkonní pracovníci měsíčně 



 


