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Pro řadu společností je často obtížné uzpůsobit prezenční výuku tak, aby byla pro všechny účastníky 
vyhovující, co se místa, času a prostředí týká. Virtuální kurzy představují určité řešení, protože 
umožňují pořádat interaktivní školení, vedená kvalifikovanými odborníky, aniž by byla nutná fyzická 
přítomnost. Tato forma výuky umožňuje  firmám i účastníkům školení větší flexibilitu dle jejich 
aktuálních potřeb. Díky virtuálním kurzům nejsou organizace ani účastníci kurzů nuceni odkládat 
své plány školení kvůli místu svého působení nebo neočekávaným okolnostem, které brání fyzické 
přítomnosti.

 

 
 

Co se metod online školení týká, mnoho 
lidí zná e-learning, který zpravidla využívá 
předem nahrané materiály. Tento přístup 
v mnoha případech funguje, ale často 
vede k tomu, že účastníci absolvují kurzy 
sami a s minimální interakcí, což může 
ovlivnit efektivitu školení. 

Virtuální školení je 
interaktivní výuková 
metoda, v rámci které 
se zapojují všichni 
účastníci společně s 
lektorem do výuky. 

5x proč 
virtuální kurz.
 

TR AINING 
REINVENTED.  
 

VIRTUAL CLASSROOM

Lektoři virtuálních kurzů oproti tomu 
využívají interaktivní metody a zapojují 
všechny účastníky školení. Tato 
výuka je navržena tak, aby s ohledem 
na interaktivitu spojovala výhody 
prezenčního školení s flexibilitou  
a pohodlím e-learningu.

Nová éra online školení.
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5x proč si zvolit virtuální kurz

1. Samotný přístup ke školení

Pravděpodobnost, že se lidé zapojí do výuky je nižší, pokud to narušuje jejich aktuální 
plány a rutinu. Musí-li pracovníci přizpůsobovat osobní čas pevným harmonogramům, 
může je to odrazovat a snižovat kvalitu školení. 

Školení ve virtuální učebně umožňuje flexibilní plánování, protože se kurzy často 
konají v pravidelných intervalech po celém světě. Díky virtuální podobě jsou školení 
přístupnější, a dávají tak účastníkům více možností. Například účastník z Velké Británie 
může dát přednost kurzu vedenému americkým školitelem, který začíná později večer. 

2. Cvičení jako ve školící místnosti

3. Lepší výsledky školení

Možnost obousměrné konverzace v reálném čase mezi školiteli a účastníky zajišťuje 
interaktivitu kurzů vedených instruktorem a určité pohodlí e-learningu. 

Protože virtuální kurz je v podstatě propojené, živé setkání, je možné do  
školících materiálů a prostředí kurzu zahrnout mediální prvky. Díky vizuálním 
pomůckám, audiu, chatu a interaktivním prvkům je školení a proces výuky pro účastníky 
poutavější a zábavnější, což zajišťuje lepší výsledky školení. 

Prezenční výuka je zapamatovatelná a poutavá díky tomu, že nabízí interaktivní 
propojení jak s vyučujícím, tak s ostatními účastníky. Dalším důležitým faktorem je výuka 
ve skupině, ve které si účastníci navzájem sdělují své zkušenosti. Oba tyto prvky jsou ve 
virtuální učebně ve středu pozornosti. 

Tradičně se například studenti účastní cvičení, při kterých jsou rozděleni do malých 
týmů, které spolupracují na úkolech. Klasickým příkladem je, když každý tým napíše své 
odpovědi na tabuli a představí je ostatním účastníkům. Tuto situaci je možné vytvořit 
pomocí virtuálních „místností“, ve kterých vyučující mohou přiřazovat účastníky do týmů 
a různých virtuálních místností, kde mohou pracovat ve skupině. Lektoři poté mohou 
vstupovat do jednotlivých místností a zjišťovat, jak si daná skupina vede, stejně jako by to 
dělali ve školící místnosti. 



5X PROČ VIRTUÁLNÍ KURZ 

4. Hodí se pro různé styly učení

Každý se učí jinak. Zatímco někteří lidé se učí efektivně při prezenční výuce, jiní 
mohou mít problém se soustředit a ze školení si odnesou jen velmi málo. Obdobně 
platí, že někteří se rádi učí sami, izolovaní a v tichu, jiní zase dávají přednost učení 
prostřednictvím spolupráce s ostatními.

Přizpůsobit se těmto různým stylům ve školící místnosti může být obtížné. V rámci 
virtuálních kurzů si však účastníci mohou přizpůsobit materiály kurzu a celkový způsob 
výuky svému stylu učení snáze a lépe.  Může jít třeba o něco tak prostého, jako je to, že 
kurz absolvujete v prostředí, které není rušivé ani hlučné, nebo že si zvolíte takový čas 
zahájení kurzu, ve kterém se lépe soustředíte. 

5. 5. Použití technologií a softwaru

Virtuální kurzy LR
Celý náš systém virtuálních kurzů, od vyhledání a rezervace kurzu až po účast a absolvování, je navržen tak, aby byl stejně efektivní, 
poutavý i účinný jako tradiční varianta spočívající v prezenční účasti. Společně s našimi odbornými školiteli jsme přepracovali naše 
nejoblíbenější kurzy a optimalizovali je na živé a online prostředí. 

Nabízíme kurzy týkající se mnoha předních mezinárodních standardů, jako je management kvality ISO 9001, zdraví a bezpečnost ISO 
45001, management životního prostředí ISO 14001 nebo řada norem pro potravinářský, automobilový a letecký průmysl.

Virtuální kurzy fungují na běžných hostitelských platformách, které jsou snadno 
dostupné.  Například kurzy od společnosti Lloyd’s Register (LR) lze hostovat na různých 
platformách. Oblíbenou možností je například ZOOM. Všechna virtuální setkání jsou 
zabezpečena komplexním šifrováním a software je volně ke stažení. Materiály takového 
kurzu jsou navíc k dispozici jako interaktivní soubory  ve formátu PDF,  
s nimiž lze pracovat na široké řadě zařízení. 

Účastníci virtuálních kurzů se zpravidla připojují prostřednictvím notebooku nebo 
tabletu s webovou kamerou. Je také možné se připojit na mobilním telefonu, což ale i v 
závislosti na nastavení nebývá nejpohodlnější, ani nejefektivnější možnost. Díky využití 
snadno dostupné běžné technologie bohaté na funkce získají účastníci stabilnější 
prostředí, které využívá nejnovější inovace týkající se videokonferencí a výuky.

Kurz můžete vyhledat a zarezervovat na adrese lr.org/cz

http://www.lr.org/cs-cz


O společnosti Lloyd’s Register:

Začali jsme v roce 1760 jako námořní 
klasifikační společnost. 
Dnes jsme jedním z předních světových 
poskytovatelů profesionálních služeb  
pro inženýring a technologie – zvyšujeme 
bezpečnost a výkon kritických infrastruktur 
pro klienty ve více než 75 zemích po celém 
světě. Z dosaženého zisku financujeme Lloyd’s 
Register Foundation, charitativní nadaci 
podporující vědecký a technický výzkum, 
vzdělávání a zapojení veřejnosti do všeho, co 
děláme. 

To vše nám pomáhá plnit poslání, které je 
motorem našich každodenních aktivit: 
Ve spolupráci s ostatními usilovat o 
bezpečnější svět. Víme, že v našem stále 
složitějším světě přetíženém daty a názory 
naši klienti k úspěchu potřebují více než jen 
technologie. Potřebují zkušenosti. Partnera, 
který jim naslouchá a soustředí se na to, co je 
pro klienty a jejich zákazníky opravdu důležité. 
Naši inženýři a techničtí odborníci se zabývají 
zajišťováním. To znamená závazek přijímat 
nové technologie a hluboce zakořeněnou 
touhu podporovat lepší výkon. Uvažujeme o 
potřebách svých zákazníků  s důslednou péčí a 
empatií využívající odborné znalosti a více než 
250 let zkušeností  poskytování inteligentního 
řešení pro každého.

Koneckonců existují věci, které technologie 
nemohou nahradit.

Další informace najdete na webu www.lr.org/cz, 
případně napište e-mail na adresu  
training.cz@lr.org.

Kontaktujte nás

Věnujeme péči tomu, aby všechny informace, které tu uvádíme, byly 
přesné a aktuální. Společnost Lloyd’s Register však nepřijímá žádnou 
odpovědnost za nepřesnosti nebo změnu informací. 

Lloyd’s Register je obchodní název společnosti Lloyd’s Register Group 
Limited a jejích dceřiných společností. Další informace naleznete na 
adrese www.lr.org/entities © Lloyd’s Register Group Limited 2021.
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