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CÍLE

• Obnovení profese drogisty v České republice.

• Prohlubování znalostí v drogistickém 

sortimentu pro spolupracovníky v prodejnách.

• Zavedení interního vzdělávání v oboru 

drogista.





Význam a postavení projektu v systému 
vzdělávání dm

Drogistické zbožíznalství - e-learning = základ povinný 
pro všechny nové spolupracovníky v provozu

Odborné vzdělávání, prodejní 
dovednosti a komunikace se zákazníkem 
- systém vzdělávání

dm akademie - komplexní 
odborný vzdělávací 
program, 240 hodin výuky

PK drogista

Projekt HREA 2020



Některé odborné předměty jsou velmi oblíbené:

Skripta ke každému předmětu 
jsou hezká, ale také obsáhlá:

Každý musí 
vytvořit během 
studia vlastní 
herbář:



Co jsme museli zvládnout:

• Náročnost studia, sladění osobního a 

pracovního života pro studenty i vyučující,

• náročnost na znalosti lektorů,

• náročnost organizační přípravy zkoušek 

(obsáhlost podkladů, splnění zákonných 

podmínek, náročnost zkoušky - časová i 

obsahová).



Úspěchy / výsledky

• 10 lektorů proškolených v zahraničí,

• realizace vzdělávacího programu v časové 

dotaci 240 hodin – už 2x!,

• 51 absolventů vzdělávacího programu,

• úspěšná realizace zkoušky PK drogista,

• 48 certifikovaných drogistů.



Každý účastník dm akademie 
obdrží i vlastní vysvědčení.

Po absolvování zkoušky PK 
Drogista obdrží národně uznávaný 
certifikát:





• Drogistu/ku

Získává odbornost a znalost v oboru. Má certifikované vzdělání a schopnost předávat 

své znalosti dále.

Je hrdý/á na sebe (zvládl/a jsem to) i na své povolání.

Nabízí zákazníkům svými odbornými znalostmi "více" než jen znalosti o nabídku zboží.

Ovládá techniky komunikace a poradenství, rozpozná potřeby zákazníků. A je tedy 

schopná individuálního a kompetentního poradenství.

Je vzorem a pečuje o budoucí drogisty/ky. Svým postojem a zájmem inspiruje

druhé.

• Společnost dm

Obnova profese Drogisty s sebou nese sociální odpovědnost jako 

vzdělavatel v oboru.

Prohlubováním odbornosti v drogistickém sortimentu získává trvalou 

image firmy jako jedničky v tomto oboru.

Odborně kompetentním poradenstvím se vymezuje vůči konkurenci a 

posiluje tak prestiž a dobré jméno na trhu.

Odbornost spolupracovníků přispívá k hospodářskému úspěchu

společnosti.

• Zákazníka

Získává poradenství přesahující rámec oboru.

Skrze zážitek z nakupování si vytváří si k dm důvěru, vzniká vzájemná vazba.

Zažívá ideál značky dm, cítí se být vnímán, cítí zájem.

Je inspirován sortimentem, přístupem, trendy, novinkami, společenským přístupem a 

zodpovědností dm.

• Společnost obecně

dm působí příkladně ve svém okolí.

dm uchovává a rozvíjí dosažené znalosti v moderním pojetí této 

profesní kvalifikace.

dm vnímá sociální zodpovědnost jako vzdělavatel studentů/učňů a 

v tomto duchu rozvíjí obor a zachovává ho pro další generace.

Přínosy pro:





Děkuji Vám

za pozornost


