
Příloha č. 1: Prezentace „Jak udělat workshop“ 
 
 

Jak ud ělat WORKSHOP

 
 
 
 
 
 

Vaše očekávání?
� Napište prosím na kus papíru, co očekáváte, že Vám 

dnešní WORKSHOP přinese a zda si myslíte, že 
Vám pomůže pro Váš osobnostní rozvoj…

 
 
 

 



Obsah dnešního WORKSHOPU
� Co je to WORKSHOP?
� Jaký je jeho přínos?

� Pro koho je určen?

� Jak se na něj efektivně připravit?
� Jak si optimálně rozvrhnout čas?

� Postup a kroky provedení

� Shrnutí

� Malá soutěž pro pozorné posluchače

 
 
 
 
 
 

Co je to WORKSHOP?
� Forma vzdělávací aktivity, při které lektor v roli 

moderátora připraví program tak, aby účastníci  
prostřednictvím různých technik (brainstorming, 
mentální mapy, zp ětná vazba ) a pomocí vlastních 
zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně 
využitelný v jejich další práci. 

� Výstup workshopu se formuluje na základě daného 
tématu a cíle .

 
 
 
 

 



Jaký je p řínos WORKSHOPU?
� Efektivní metoda pro školení, vzd ělávání, řízení 

změn, budování týmu a řešení problém ů.

� Účast a zapojení zaměstnanců zvyšuje pocit vlastní 
odpov ědnosti a usnadňuje rozvoj organizací a 
jednotlivců. 

� Jsou přínosné pro odstra ňování p řekážek , 
zlepšení komunikace uvnitř i vně útvarů a integraci 
zaměstnanců. 

 
 
 
 
 
 

Pro koho je ur čen?
� Není vhodný pro úplné začátečníky, ale slouží pro 

další vzdělávání a prohlubování znalostí i předávání 
vlastního know-how.

� V průběhu workshopu není lidem představována 
teorie – předpokládá se, že každý má určitý 
teoretický základ a je schopen s ním ostatní 
seznámit. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Jak se efektivn ě připravit?
� Zvolte si téma a stanovte si cíl WORKSHOPU.
� Udělejte si seznam důležitých bod ů.

� Zajistěte si odpovídající literaturu (knihy, časopisy) 
a využijte internet (doporučené odkazy).

� Poraďte se se svými nadřízenými , ale také kolegy .
� Z obsáhlých připravených podkladů vyberte 

nejdůležit ější a podstatné informace , které budete 
chtít předat svým kolegům.

 
 
 
 
 
 

Jak si rozvrhnout čas?
Pro jednohodinový WORKSHOP (záleží na tématu):
� Dejte si dva až tři dny na zajištění materiálů.

� Tři až pět dnů na zpracování.

� Jeden den na naučení.

Jak zjistit délku WORKSHOPU:
� Zkuste si doma projít celý WORKSHOP a spočítejte 

kolik minut Vám jaká část zabere a vždy myslet na 
rezervu.

 
 
 
 
 
 



 

Hra na rozptýlení
� Manévry…

 
 
 
 
 
 

Postup a kroky provedení
� Představit cíle a obsah WORKSHOPU a zjistit 

očekávání (v některých případech).

� Brainstorming - nápady a příležitosti komunikovat s 
celou skupinou - flip chart je nejlepší. 

� Představit  první a druhou část WORKSHOPU.
� Hra nebo aktivita na zpestření a uvolnění atmosféry.

� Přestávka (záleží na délce WS) na oddechnutí.

 
 
 
 
 

 



Postup a kroky provedení
� Seznámení se třetí částí WS.
� Shrnutí – co jsme se dověděli.

� Zjistit, zda je splněno očekávání účastníků (opět v 
některých případech).

� Malá soutěž s odměnou.
� Dotazy na závěr.

� Poděkování a rozloučení.

 
 
 
 
 
 

Co jsme se dnes dozv ěděli?
� Vždy na začátku zjistit očekávání účastníků.
� Jak by měla vypadat příprava na WS.

� Jak byste si měli rozvrhnout čas, aby příprava i 
aplikace WS byla optimální.

� Jak byste měli postupovat a co vše by měl WS 
obsahovat.

� Důležité je využívat zábavné a oddechové aktivity 
(hry, soutěže a zapojení prostřednictvím aktivit).

 
 
 
 



Soutěž na závěr
� Zkuste vlastními slovy říct, co je to WS?
� Pro koho je především určen?

� Alespoň jeden jeho přínos?

 
  
 
 
 
 

Je spln ěno Vaše o čekávání?

 
 
 
 
 
 



Poděkování
� Děkuji Vám za pozornost a skvělou spolupráci ☺

 
 



Příloha č. 2: Scénář nestandardizovaného rozhovoru 
 
 

1. Uveďte prosím do tabulky, jak dlouho Vám přibližně trvaly jednotlivé činnosti při 
Vašem prvním WS? 

 
Kroky p řípravy workshopu Čas 
1. Stanovit téma a cíl workshopu   
2. Určení důležitých bodů   
3. Zajištění literatury (knihy, časopisy, internet)   
4. Porada s nadřízenými a kolegy   
5. Zpracování nastudovaných podkladů   
6. Z podkladů vybrat podstatné informace   
7. Příprava prezentace   
8. Naučení textu   

 
 
2. Prosím uveďte mi alespoň tři výhody případně nevýhody, které Vám příprava WS 

přinesla? 
 

3. Myslíte, že to pro Vás jako zaměstnance bude mít pozitivní přínos? Pokud ano, 
v čem? 

 
4. Jaké přednosti podle Vás přinese tato aktivita Vašemu nadřízenému? 

 
5. Jaký přínos myslíte, že bude mít pro tuto společnost příprava WS Vámi? 

 
6. Myslíte si, že nově nabité zkušenosti a znalosti uplatníte ve své práci?  

 
7. Domníváte se, že by Vám to také mohlo pomoci při kariérním růstu na pozici 

senior telefonní bankéř, teamleader nebo trenér v dané společnosti?  
 

8. Splnila nebo dokonce předčila tato nová zkušenost Vaše očekávání? 
 

9. Věděli jste, kde si obstarat potřebné pomůcky (např. flipchart, promítací plátno, 
prostory, materiály atd.) a podpořili Vás Vaši nadřízení? 

 
10. Když se ohlédnete zpět, je něco, co byste udělali na svém WS jinak? 

 
11. Jaká byla Vaše zpětná vazba na WS po prezentování? 
 
12. Doporučili byste také svým kolegům v jiných týmech či odděleních tuto aktivitu? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 3: Výsledky a odpovědi nestandardizovaného rozhovoru 
 

 
1. Uveďte prosím do tabulky, jak dlouho Vám přibližně trvaly jednotlivé činnosti při 

Vašem prvním WS? 
 
 

  Kroky p řípravy workshopu v minutách 
Skupina 

1 1. krok 2. krok 3. krok 4. krok 5. krok 6. krok 7. krok 8. krok 
TB 1 25 45 230 300 550 440 360 120 
TB 2 20 50 250 350 540 400 380 150 
TB 3 20 45 220 270 560 430 320 160 
TB 4 15 40 260 280 520 410 350 130 

TB 5 20 45 240 300 530 420 390 140 

Průměr 20 45 240 300 540 420 360 140 
Skupina 

2 1. krok 2. krok 3. krok 4. krok 5. krok 6. krok 7. krok 8. krok 
TB 1 15 40 180 230 400 360 300 120 
TB 2 15 40 190 250 420 350 280 120 
TB 3 20 45 190 260 440 380 320 130 
TB 4 15 40 180 250 430 370 310 110 
TB 5 10 40 170 240 430 370 300 110 
TB 6 15 35 180 230 400 350 300 120 

TB 7 15 40 170 220 420 340 290 130 

Průměr 15 40 180 240 420 360 300 120 
 
 

2. Prosím uveďte mi alespoň tři výhody případně nevýhody, které Vám příprava WS 
přinesla? 

 
 

Skupina 1 Výhody Nevýhody 

TB 1 
zdokonalení prezentačních dovedností (menší 
tréma), povědomí o struktuře WS a jeho podobě 

náročnost na čas 

TB 2 
zdokonalení prezentačních dovedností (zvládání 
stresu), timemanagementu, povědomí o WS 

žádné 

TB 3 
lepší zvládání timemanagement a povědomí o 
struktuře WS 

náročnost na čas 

TB 4 
zdokonalení prezentačních dovedností, 
timemanagementu a povědomí o podobě WS 

žádné 

TB 5 
zdokonalení prezentačních dovedností a vylepšení 
povědomí o WS 

náročnost na čas 

 



 
Skupina 2 Výhody Nevýhody 

TB 1 
lepší prezentační dovednosti a porozumění 
problematice týkající se jejich práce 

náročnost na čas 

TB 2 
lepší povědomí o struktuře WS a problematice 
týkající se jejich práce 

náročnost na čas 

TB 3 
lepší prezentační dovednosti, povědomí o struktuře 
WS a problematice týkající se jejich práce 

žádné 

TB 4 
lepší prezentační dovednosti, povědomí o struktuře 
WS a problematice týkající se jejich práce 

žádné 

TB 5 
lepší prezentační dovednosti a získání nových 
informací a znalostí spojených s prací 

náročnost na čas 

TB 6 
lepší prezentační dovednosti, povědomí o struktuře 
WS a problematice týkající se jejich práce 

žádné 

TB 7 
lepší prezentační dovednosti, povědomí o struktuře 
WS a problematice týkající se jejich práce 

žádné 

 
 

3. Myslíte, že to pro Vás jako zaměstnance bude mít pozitivní přínos? Pokud ano, 
v čem? 

 
 

Skupina 1 Pozitivní přínos 
TB 1 další WS bude probíhat snadněji a rychleji 

TB 2 snižování nervozity a osvojení informací na koho se příště obrátit 

TB 3 tréma se bude s každým výkonem snižovat 

TB 4 lepší orientace v pracovní problematice přinese lepší výsledky 

TB 5 lepší informovanost povede k vyšším výkonům a spokojenosti 

Skupina 2 Pozitivní přínos 
TB 1 lepší připravenost na vyšší pozice a možnost kariérního růstu 

TB 2 příležitosti osobního rozvoje a uplatnění seberealizace 

TB 3 možnost finanční odměny v podobě šeků nebo prémií 

TB 4 získání úcty a obdivu od svých kolegů a nadřízených 

TB 5 možnost vyšší kariérní pozice a možnosti seberozvoje 

TB 6 finanční odměny, ale také pochvala od nadřízeného 

TB 7 možnosti kariérního postupu a finanční odměny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Jaké přednosti podle Vás přinese tato aktivita Vašemu nadřízenému? 

 
 

Skupina 1 Přínos pro nadřízeného 
TB 1 schopní a proaktivní zaměstnanci 

TB 2 zaměstnanci jsou více zodpovědní a inspirativní 

TB 3 zaměstnanci jsou více samostatní a schopni řešit obtížnější úkoly 

TB 4 aktivní, zodpovědní a samostatní zaměstnanci 

TB 5 kreativní a schopnější zaměstnanci v řešení zadaných úkolů 

Skupina 2 Přínos pro nadřízeného 
TB 1 usnadnění práce nadřízenému, příprava WS na aktuální téma TB 

TB 2 díky WS TB získají nové potřebné informace bez zapojení nadřízeného 

TB 3 nadřízený zredukuje obsah svých činností, které má na starost 

TB 4 nadřízený může své další úkoly provést kvalitněji a pečlivěji 

TB 5 usnadnění práce nadřízenému s poskytováním informací TB 

TB 6 kvalitnější zaměstnanci, kteří jsou schopni větší autonomie v práci 

TB 7 redukce činností nadřízeného povede ke kvalitněji odvedené ostatní práci 
 
 

5. Jaký přínos myslíte, že bude mít pro tuto společnost příprava WS Vámi? 
 

 

Skupina 1 Přínos pro společnost 
TB 1 díky novým znalostem se zvýší pracovní výkon TB i celé organizace 

TB 2 
úspora nákladů (WS prostřednictvím vlastních zaměstnanců, ne 
externistů) 

TB 3 možnost vychovávat vlastní zaměstnance pro potřeby organizace 

TB 4 vertikální rozvoj kariéry vlastních zaměstnanců (z nižší pozice na vyšší) 

TB 5 vyšší spokojenost zaměstnanců díky rozvoji povede k nižší fluktuaci 

Skupina 2 Přínos pro společnost 

TB 1 
nižší náklady na školení a vzdělávání zaměstnanců (bez nutnosti 
externích školitelů, kteří jsou nákladnější) 

TB 2 možnosti rozvoje povedou k vyšší spokojenosti a tím redukci absence TB 

TB 3 nové informace povedou k vyšším pracovním výsledkům 

TB 4 
výchova vlastních zaměstnanců, kteří se tak stanou schopnější a 
kvalitnější 

TB 5 nové znalosti a zkušenosti zvýší pracovní výsledky a výkony 

TB 6 úspora nákladů na rozvoj zaměstnanců a kvalitnější zaměstnanci 

TB 7 schopnější a výkonnější zaměstnanci se zájmem o sebevzdělávání 
 
 
 

 



6. Myslíte si, že nově nabité zkušenosti a znalosti uplatníte ve své práci? 
 

 

Skupina 1 Uplatnění zkušeností a znalostí v práci 
TB 1 ano, v případě tématu WS spojeného s bankovnictvím 

TB 2 ano, v případě tématu WS spojeného s finančními službami 

TB 3 
ano, v případě tématu WS spojeného s bankovnictvím, v případě jiného 
tématu (př. grafologie) uplatnění najde v osobním životě 

TB 4 ano, v případě tématu WS úzce spojeného s prací 

TB 5 ano, v případě tématu WS spojeného s bankovnictvím 

Skupina 2 Uplatnění zkušeností a znalostí v práci 
TB 1 ano, v případě tématu WS spojeného s bankovnictvím 

TB 2 ano, v případě tématu WS spojeného s finančními službami 

TB 3 ano, v případě tématu WS spojeného s bankovnictvím 

TB 4 
ano v případě tématu WS spojeného s bankovnictvím, v případě jiného 
tématu uplatnění v osobním životě 

TB 5 ano, v případě tématu WS spojeného s pracovními povinnostmi 

TB 6 ano, v případě tématu WS spojeného s prací 

TB 7 ano, v případě tématu WS spojeného s finančními službami 
 
 

7. Domníváte se, že by Vám to také mohlo pomoci při kariérním růstu na pozici 
senior telefonní bankéř, teamleader nebo trenér v dané společnosti?  

 
 

Skupina 1 Možnost kariérního růstu 
TB 1 ano, každá proaktivita je prospěšná pro postup v organizaci 

TB 2 ano, jakákoli práce nad rámec je přínosem pro budoucí rozvoj 

TB 3 ano, práce nad rámec povinností je jedním z bodů, ke kterému se přihlíží 

TB 4 ano, tato aktivita je vlastně podmínkou pro kariérní postup 

TB 5 ano, práce navíc pomůže ke kariérnímu růstu 

Skupina 2 Možnost kariérního růstu 
TB 1 ano, každá práce navíc pomáhá k vyššímu postupu v rámci firmy 

TB 2 ano, každá proaktivita je přínosem pro postup v organizaci 

TB 3 ano, jakákoli práce nad rámec je přínosem pro následný rozvoj 

TB 4 
ano, práce nad rámec povinností je jedním z bodů, ke kterému se přihlíží 
při výběrovém řízení 

TB 5 ano, není to jen pomoc ale podmínka pro možnost růstu kariéry 

TB 6 ano, každá proaktivita je prospěšná pro kariérní postup v organizaci 

TB 7 ano, vše nad rámec je pro vyšší pozici prospěšné 
 
 
 

 



8. Splnila nebo dokonce předčila tato nová zkušenost Vaše očekávání? 
 

 

Skupina 1 Očekávání 

TB 1 
ano, zprvu smíšené pocity z hlediska organizace WS a střádání materiálů, 
ale očekávání ve smyslu zvládnutí WS na závěr splněno 

TB 2 ano, očekávání bylo splněno, každá taková příležitost by se měla uvítat 

TB 3 
ano, splnila, každá taková možnost by se měla vzít do hrsti, protože 
v budoucnu člověk ocení, že ji využil 

TB 4 
ano, na začátku pochyby z organizace WS, makro designu a jeho konečné 
podoby, ale očekávání nakonec splněno 

TB 5 
ano, zprvu smíšené pocity z hlediska organizace WS a jeho konečné 
podoby, ale očekávání ve smyslu zvládnutí WS splněno 

Skupina 2 Očekávání 
TB 1 ano, očekávání bylo splněno, každá taková příležitost by se měla uvítat 

TB 2 ano, očekávání splněno, každá podobná příležitost by se měla přivítat 

TB 3 ano, očekávání bylo splněno, z WS má TB dobrý pocit 

TB 4 
ano, splnila, každá taková příležitost by se měla vzít do hrsti, protože 
v budoucnu člověk ocení, že ji využil a dala mu něco nového 

TB 5 
ano, dokonce tato zkušenost předčila očekávání ve smyslu výborného 
zvládnutí WS (původně strach z vystupování před kolegy) 

TB 6 
ano, dokonce tato zkušenost předčila veškerá očekávání ve smyslu 
výborného zvládnutí WS (nedostatek sebedůvěry, že přípravu sami 
zvládnou) 

TB 7 
ano, tato zkušenost předčila očekávání ve smyslu zvládnutí WS (není 
zvyklý na vystupování před více lidmi, nakonec příjemné překvapení) 

 
 

9. Věděli jste, kde si obstarat potřebné pomůcky (např. flipchart, promítací plátno, 
prostory, materiály atd.) a podpořili Vás Vaši nadřízení? 

 

Skupina 1 Podpora od nadřízených 
TB 1 ano, díky podpoře od nadřízeného (teamleadera) 

TB 2 ano, díky podpoře od nadřízeného (seniora telefonního bankéře) 

TB 3 ano, díky podpoře od teamleadera a seniora telefonního bankéře 

TB 4 ano, díky podpoře od kolegů a ostatních zaměstnanců 

TB 5 ano, díky doporučení od nadřízeného (teamleadera) 

Skupina 2 Podpora od nadřízených 
TB 1 ano, díky doporučení od nadřízeného na kompetentní osoby 

TB 2 ano, díky radám od kolegů a nadřízených 

TB 3 ano, díky podpoře od teamleadera a seniora telefonního bankéře 

TB 4 ano, díky doporučení a odkazů na kompetentní osoby od kolegů 

TB 5 ano, díky pomoci od nadřízených 

TB 6 ano, díky podpoře od kolegů a pomoci od nadřízených 

TB 7 ano, díky pomoci teamleadera a kolegů 



 
10. Když se ohlédnete zpět, je něco, co byste udělali na svém WS jinak? 
 

 

Skupina 1 WS jinak 

TB 1 
ano, pořadí kroků by TB určil přesně podle tabulky z otázky č. 1, jelikož 
jeho pořadí bylo odlišné (první zpracování materiálů, poté porada 
s nadřízeným, což způsobilo práci navíc) 

TB 2 ano, příště by TB více zapojil posluchače do hry nebo soutěže pro zábavu 

TB 3 
ano, pořadí kroků by TB určil přesně podle tabulky z otázky č. 1, jelikož 
jeho pořadí bylo odlišné (první zpracování materiálů, poté porada 
s nadřízeným, což způsobilo práci navíc) 

TB 4 
ano, příště by TB více zapojil posluchače do hry nebo soutěže pro 
odreagování, protože u prvního WS tuto aktivitu vynechal a proto to bylo 
pro jeho kolegy zdlouhavé 

TB 5 
ano, pořadí kroků by TB určil přesně podle tabulky z otázky č. 1, jelikož 
jeho pořadí bylo odlišné (první zpracování materiálů, poté porada 
s nadřízeným, což způsobilo práci navíc) 

Skupina 2 WS jinak 
TB 1 ne, TB by nic neměnil 

TB 2 
ano, pro příště by si TB stanovil více času na přípravu, kdyby došlo 
k nečekaným potížím 

TB 3 ne, TB byl s odvedeným WS spokojen 

TB 4 
ano, pro příště by si TB stanovil více času na přípravu, kdyby došlo 
k nečekaným problémům 

TB 5 
ano, pro příště by si TB stanovil více času na přípravu, kdyby došlo 
k nečekaným událostem 

TB 6 
ano, pro příště by si TB stanovil více času na přípravu, kdyby došlo 
k nečekaným potížím 

TB 7 
ano, pro příště by si TB stanovil více času na přípravu, kdyby došlo 
k náhlým neočekávaným skutečnostem 

 
 

11. Jaká byla Vaše zpětná vazba na WS po prezentování? 
 

 

Skupina 1 Zpětná vazba 
TB 1 pozitivní, posluchačům se moc líbil 

TB 2 
negativní, nestihnutí WS ve stanoveném čase, nesrozumitelné 
prezentování z důvodu trémy a chyběla zábavná aktivita 

TB 3 
pozitivní, posluchači se dověděli zajímavé informace, které uplatní ve své 
práci i osobním životě, ale nebyl prostor pro dotazy na závěr 

TB 4 
pozitivní, ale vytknuto, že se TB nedíval na všechny zúčastněné, ale 
pouze na jeden bod 

TB 5 pozitivní, ale TB mluvil příliš rychle 
 
 
 



Skupina 2 Zpětná vazba 
TB 1 pozitivní z hlediska volby tématu, zpracování a přednesu 

TB 2 
pozitivní z hlediska volby tématu, srozumitelnosti materiálů, aktivit 
k odreagování a zpracování 

TB 3 pozitivní z hlediska volby tématu, zpracování a přednesu 

TB 4 
pozitivní, po skončení WS dokonce od kolegů vyžádání materiálů a 
podkladů pro zopakování 

TB 5 
pozitivní, vyžádání účastníků dalšího WS na konkrétní část z již 
prezentovaného WS, protože otevřel další problém, který by se měl 
zpracovat 

TB 6 pozitivní z hlediska volby tématu, zpracování a přednesu 

TB 7 
pozitivní z hlediska přednesu a zpracování, po skončení WS vyžádání 
materiálů a podkladů pro zopakování 

 
 

12. Doporučili byste také svým kolegům v jiných týmech či odděleních tuto aktivitu? 
 
 

Skupina 1 Doporučení WS pro kolegy 
TB 1 ano, pokud je taková možnost, je škoda toho nevyužít 

TB 2 
ano, TB by doporučil tuto aktivitu svým kolegům v ostatních týmech a 
oddělení 

TB 3 
ano, TB by doporučil tuto aktivitu svým kolegům v ostatních týmech a 
oddělení  

TB 4 
ano, TB by doporučil tuto aktivitu svým kolegům v ostatních týmech a 
oddělení z důvodu zdokonalení měkkých dovedností 

TB 5 
ano, TB by doporučil tuto aktivitu svým kolegům v ostatních týmech a 
oddělení z důvodu zviditelnění 

Skupina 2 Doporučení WS pro kolegy 

TB 1 
ano, TB by doporučil tuto aktivitu svým kolegům v ostatních týmech a 
oddělení z důvodu posunutí se dále v rámci pracovních aktivit a pozic 

TB 2 
ano, TB by doporučil tuto aktivitu svým kolegům v ostatních týmech a 
oddělení z důvodu posunutí se dále v osobním životě 

TB 3 
ano, TB by doporučil tuto aktivitu svým kolegům v ostatních týmech a 
oddělení, protože každá zkušenost je dobrá 

TB 4 
ano, TB by doporučil tuto aktivitu svým kolegům v ostatních týmech a 
oddělení z důvodu zdokonalení měkkých dovedností 

TB 5 
ano, TB by doporučil tuto aktivitu svým kolegům v ostatních týmech a 
oddělení z důvodu zviditelnění 

TB 6 
ano, TB by doporučil tuto aktivitu svým kolegům v ostatních týmech a 
oddělení z důvodu možnosti kariérního růstu 

TB 7 
ano, pokud je taková příležitost nabídnuta a je k tomu prostor, bylo by 
pošetilé toho nevyužít 

 


