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Browse Learning (Procházení vzdělávání) na stolním počítači 
 
Přehled 
Tato pracovní pomůcka vysvětluje, jak najít obsah školení a spustit jej pomocí Browse Learning (Procházení 
vzdělávání) ve Workday.   
 
Kdo to provádí: zaměstnanci  
 
Co je potřeba vědět: 

• Microsoft Edge  je doporučený internetový prohlížeč pro Workday.  

• Obsah Vám může být k dispozici pro spuštění Na požádání nebo může být vyžadována Registrace.  

• Když provedete Registraci do kurzu, nastane jedna z následujících možností: 
o Budete moci začít ihned po volbě Submit (Odeslat). 
o Pokud se jedná o smíšený kurz, počkáte na schválení manažerem. 
o Pokud název obsahu obsahuje slova „Limited Seats“ (Omezený počet míst), počkáte na schválení 

Administrátorem vzdělávání.  
o Pokud je vyžadováno schválení, obdržíte oznámení ve Workday, jakmile bude Vaše žádost o 

schválení zpracována. 

 

Krok 1 
Vyberte pracovní modul Learning 
(Vzdělávání). 

 

Krok 2 
Vyberte kartu Discover (Objevit).  

 

Krok 3 
Vyberte možnost Browse Learning (Procházet 
vzdělávání).  
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Chcete-li zúžit výsledky: 
 
A) Zadejte klíčová slova a vyberte Search 

(Hledat).  
 

 
 
 
 
 
 

A / Nebo 
 

 
 

 
B) Vybírejte z filtrů zahrnujících Language 

(Jazyk), Rating (Hodnocení), Topic (Téma) 
a další.  

 

Krok 4 
Vyberte obsah, který chcete přijmout.  

 

Krok 5 
Zkontrolujte přehled obsahu: 

A) Název 
B) Popis 
C) Lekce 
D) Informace o kurzu 
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Krok 6 
Pokud chcete absolvovat náplň tohoto úkolu, 
vyberte modré tlačítko následovně: 
 

A) Start (Zahájit) (přejděte na krok 10 
níže) 

 
B) Enroll (Registrovat)  

 
C) Nebo můžete zvolit Save (Uložit) obsah 

na později. Uložený obsah se zobrazí 
na kartě My Learning (Moje 
vzdělávání). 

 

Krok 7 
Vyberte Submit (Odeslat). 

 

Krok 8 
Vyberte Done (Hotovo). 
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Krok 9 
Vyberte Start (Zahájit). 

 

Krok 10 
Vyberte Open/View (Otevřít/zobrazit) obsah.  
 
Poznámka: určitý obsah se otevře v novém 
okně. Po dokončení vyberte Exit Course 
(Ukončit kurz), Done (Hotovo), nebo Close 
(Zavřít), abyste se vrátili na tuto stránku a 
mohli pokračovat.  
 

 

Krok 11 
Pokud je to relevantní, pokračujte výběrem 
Next Lesson (Další lekce).  

 

Po absolvování všech povinných lekcí se 
zobrazí „Course Completed!“ (Kurz dokončen!).  
 
Zvažte poskytnutí zpětné vazby týkající se 
obsahu přidáním následujícího:  

A) Hodnocení obsahu 
 

B) Komentáře s dotazy a/nebo 
postřehy ze školení. Komentáře 
jsou volitelné. 

Krok 12 
Vyberte Learning Home (Domovská stránka 
vzdělávání) k návratu do pracovního modulu 
Learning (Vzdělávání) nebo Overview 
(Přehled) k návratu na přehled obsahu školení.  

 
 
 
 

Poznámka 
Pokud potřebujete odejít před dokončením 
obsahu, přejděte k obsahu na kartě My 
Learning (Moje vzdělávání) v části Continue 
Learning (Pokračovat ve vzdělávání). 

 


