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Příloha č. 1 – Popis pracovního místa pro obchodního zástupce 

Popis pracovního místa 

Název pozice:  Obchodní zástupce 

Účel pracovního 

místa:  

Zajišťuje obchodní činnosti firmy, angažuje se v 

nákupu a prodeji výrobků, zboží nebo služeb dle 

potřeb společnosti, dbá požadavků zákazníka a 

dodržuje obchodní závazky. 

Pracovní 

činnosti: 

Nakupování a prodej zboží. 

Analýza a segmentace trhu. 

Podpora prodeje. 

Vedení lidí. 

Styk se zákazníkem, péče o něj. 

Kalkulace cen výrobků. 

Prezentace zboží zákazníkům. 

Poskytování informací o výrobcích. 

Odborné 

dovednosti: 

Uzavírání obchodních smluv. 

Obchodní vyjednávání s dodavateli a odběrateli. 

Vyřizování reklamací. 

Zpracovávání kalkulací cen. 

Komunikace se zákazníkem 

Pracovní 

podmínky: 

Značná zátěž způsobená pracovní dobou. 

Únosná míra zátěže hlukem a prachem. 

Únosná míra zátěže duševní i fyzická 

Vhodné 

vzdělání: 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru 

ekonomika a podnikání. 

Nadřízený: Jednatel společnosti. 

Podřízený: Závozník. 

Zdroj: NSP (2012), vlastní zpracování 
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Příloha č. 2 – Popis pracovního místa pro mistra výroby 

Popis pracovního místa 

Název pozice: Mistr výroby 

Účel pracovního 

místa:  

Řídí a organizuje práci na celém výrobním úseku, 

dohlíží na plnění zadaných úkolů s ohledem na 

stanovený operativní plán výroby. 

Pracovní činnosti: 

Řízení celého výrobního úseku. 

Zajišťuje komunikaci mezi zaměstnanci a jednatelem. 

Zaškolování nových pracovníků. 

Kontrola kvality výrobků. 

Porovnávání výsledků se stanovenými cíli. 

Kontrola dodržování bezpečnosti na pracovišti. 

Vedení příslušné dokumentace. 

Zacházení se stroji. 

Odborné 

dovednosti: 

Orientace v technické dokumentaci. 

Koordinace plánů výroby. 

Kontrola jakosti, délkových rozměrů. 

Vedení technické dokumentace. 

Pracovní 

podmínky: 

Únosná zátěž způsobená pracovní dobou. 

Únosná zraková zátěž. 

Únosná míra zátěže duševní. 

Značná míra zátěže hlukem a prachem. 

Vhodné vzdělání: 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru 

strojírenská výroba, strojírenství. 

Nadřízený: Jednatel společnosti. 

Podřízený: Svářeči, zámečníci, soustružníci. 

Zdroj: NSP (2012), vlastní zpracování 
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Příloha č. 3 – Klasifikace požadovaného chování pro obchodního zástupce 

Obchodní zástupce 

Požadované chování Kompetence 

Naslouchá zákazníkům. 

Komunikace 
Rozumí neverbální komunikaci. 

Dokáže zaujmout zákazníka. 

Vhodně sděluje informace. 

Dokáže určit priority. 

Výkonnost Podává požadované výsledky. 

Motivuje k dobré práci. 

Sdílí získané informace. 

Kooperace Aktivně přispívá k plnění cílů. 

Dbá organizačních cílů. 

Má ekonomické povědomí. 
Ochota 

zdokonalovat se 
Dokáže se orientovat v právu. 

Rozšiřuje si své vědomosti. 

Dokáže odhalit příčinu problému. 

Řešení problémů Dokáže řešit nastalé problémy. 

Předchází vzniku problémů. 

Není třeba jej kontrolovat. 
Samostatnost 

Samostatně plní úkoly. 

Aktivně plní úkoly. 

Vlastní iniciativa Nepolevuje ve svém snažení. 

Pracuje nad rámec povinností. 

Dokáže vést lidi. 

Leadership 
Dbá na stanovené termíny. 

Dokáže si získat autoritu. 

Dokáže působit na ostatní. 

Nepodléhá tlaku. 

Překonávání stresu 

Je vyrovnaný. 

Je sebevědomý. 

Dokáže ovládat své emoce. 

Dokáže se vyrovnat s neúspěchem. 

Získává nové informace. 

Práce s informacemi Pracuje s aktuálními daty. 

Získané informace dokáže dále zpracovat. 

Dokáže se přizpůsobit zákazníkům. 

Uspokojování 

zákazníků 

Dbá přání zákazníků. 

Buduje dlouhodobé vztahy. 

Zná zákazníka a dokáže jej odhadnout. 
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Má vlastní názor. 
Schopnost 

rozhodovat 
Dokáže nést riziko. 

Dokáže nést zodpovědnost. 

Analytické myšlení. 
Podnikatelské 

myšlení 
Orientace na budoucnost. 

Dokáže předvídat. 

Přizpůsobuje se změnám. 
Flexibilita 

Nebrání se novým věcem. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 4 - Klasifikace požadovaného chování pro mistra výroby 

Mistr výroby 

Požadované chování Kompetence 

Předává podřízeným jasné instrukce. 

Komunikace 

Věnuje pozornost návrhům podřízených. 

Získá si pozornost podřízených. 

Umí vhodně komunikovat. 

Vyžaduje zpětnou vazbu. 

Dokáže určit priority. 

Výkonnost Podává požadované výsledky. 

Motivuje k dobré práci. 

Dělí se o své zkušenosti. 

Kooperace 
Upřednostňuje společné cíle. 

Sdílí s ostatními informace. 

Je tolerantní k názorům druhých. 

Snaží se stále sebevzdělávat. 

Ochota 

zdokonalovat se 

Pracuje se slabými stránkami. 

Orientuje se ve strojírenské výrobě. 

Vyzná se v materiálovém inženýrství. 

Dokáže odhalit příčinu problému. 

Řešení problémů Dokáže řešit nastalé problémy. 

Předchází vzniku problémů. 

Hledá nové postupy a způsoby práce. 

Tvořivost Své nápady dokáže realizovat. 

Přichází s novými nápady. 

Dokáže uspořádat jednotlivé činnosti. 
Plánování a 

organizování 
Pracuje systematicky. 

Pracuje se zdroji. 

Dokáže vést podřízené. 

Leadership 
Motivuje podřízené k lepšímu výkonu. 

Dbá na stanovené termíny. 

Působí na podřízené. 

Dokáže zachytit své vize. 

Představivost Má geometrické a prostorové vnímání. 

Disponuje fantazií. 

Pracuje s přesnými daty. Práce s 

informacemi Získané informace dokáže dále zpracovat. 

Jedná narovinu. 

Rovný přístup Zastává spravedlivý postoj. 

Dodržuje vlastní pravidla. 
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Dokáže nést riziko. 
Schopnost 

rozhodovat 
Dokáže dát najevo svůj názor. 

Přistupuje k práci zodpovědně. 

Dokáže se koncentrovat. 

Soustředěnost Zaměřuje svou pozornost dlouhodobě. 

Dbá na detaily. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 5 – Charakteristika navržených kompetencí pro obchodního zástupce  

Obchodní zástupce 

Kompetence Charakteristika kompetence 

Komunikace 

Zaměstnanec je schopen srozumitelně a jasně sdělovat tvé 

požadavky, dokáže naslouchat druhým, stejně jako dokáže zaujmout 

posluchače, vyzná se v neverbální komunikaci, je tolerantní 

k názorům druhých, vyžaduje zpětnou vazbu. 

Výkonnost 

Zaměstnanec podává spolehlivý a vyrovnaný výkon, mezi 

pracovními povinnosti dokáže určit hlavní prioritu a zaměřit se na 

ni, podává takové výsledky, které jsou od něj očekávány, motivuje 

své podřízené k lepší práci. 

Kooperace 

Zaměstnanec aktivně spolupracuje, ochotně se zapojuje 

do pracovních úkolů, následuje skupinové cíle, aktivně nabízí vlastní 

vědomosti, je tolerantní k názorům druhých, přispívá k dosahování 

cílů a aktivně vyhledává a sdílí informace v rámci skupiny. 

Ochota zdokonalovat 

se 

Zaměstnanec má k sebevzdělávání pozitivní postoj, sám cítí potřebu 

rozšiřovat si své obzory v oblasti práva, ekonomie a technologií, 

nebojí se vlastních slabých stránek, které si dokáže připustit. 

Řešení problémů 

Zaměstnanec řeší problémy samostatně, chápe podstatu i složitějších 

problémů, problémové situace řeší systematicky a dokáže jim 

předcházet, vytváří vhodné prostředí pro řešení problémů. 

Samostatnost 

Zaměstnanec plní samostatně téměř všechny přidělené úkoly, pomoc 

vyhledává pouze v problematických situacích, preferuje sebeřízení 

před přímým dohledem nadřízeného. 

Vlastní iniciativa 

Zaměstnanec je aktivní, zajímá se o veškeré pracovní dění, je 

ochoten se podílet na úkolech a činnostech i mimo jeho pracovní 

rámec. 

Leadership 

Zaměstnanec zvládá řízení větší skupiny, kterou chce sám vést, 

dokáže motivovat k požadovanému výkonu, plně respektuje 

stanovené termíny, dokáže na lidi pozitivně zapůsobit a přesvědčit 

je. 

Překonávání stresu 

Zaměstnanec se dokáže se stresem vyrovnat, při větší a trvalejší 

zátěži je schopen podávat požadovaný výkon, stres jej může přimět 

k lepšímu výkonu, nemá problém se vyrovnat s neúspěchem, je 

ve své práci sebevědomý a vždy ovládá své emoce. 

Práce s informacemi 

Zaměstnanec zvládá rychlé vyhledávání informací prostřednictvím 

moderních technologií, u každého zdroje si ověřuje zdroj, výborně 

se orientuje ve vytvořeném informačním systému. 

Uspokojování 

zákazníků 

Zaměstnanec se orientuje na potřeby zákazníka, dokáže je dobře 

odhadnout, cítí zodpovědnost za budování silných dlouhodobých 

vztahů, klientům bývá vždy po ruce a snaží se vyhovět jejich 

specifickým požadavkům, zákazníky zná velice dobře. 
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Schopnost rozhodovat 

Zaměstnanec se nebojí ukázat svůj názor, a to i v případě, že se 

neshoduje s ostatními, nebojí se podstupovat přiměřené riziko a také 

dokáže přijmout patřičnou odpovědnost za své činy. 

Podnikatelské myšlení 

Zaměstnanec se orientuje spíše na budoucnost, je schopný předvídat 

variantnost řešení situací ve střednědobém horizontu, je schopen 

analyzovat i složitější situace. 

Flexibilita 

Zaměstnanec akceptuje změny, které pro něj již neznamenají takový 

stres, přijímá nové nápady a nebrání se jim, dokáže se snadno 

přizpůsobit novým pracovním úkolům, nedělá mu problém 

orientovat se mezi více rozdělanými úkoly. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Příloha č. 6 – Charakteristika navržených kompetencí pro mistra výroby 

Mistr výroby 

Kompetence Charakteristika kompetence 

Komunikace 

Zaměstnanec je schopen srozumitelně a jasně sdělovat tvé 

požadavky, dokáže naslouchat druhým, stejně jako dokáže zaujmout 

posluchače, vyzná se v neverbální komunikaci, je tolerantní 

k názorům druhých, vyžaduje zpětnou vazbu. 

Výkonnost 

Zaměstnanec podává spolehlivý a vyrovnaný výkon, mezi 

pracovními povinnosti dokáže určit hlavní prioritu a zaměřit se na 

ni, podává takové výsledky, které jsou od něj očekávány, motivuje 

své podřízené k lepší práci. 

Kooperace 

Zaměstnanec aktivně spolupracuje, ochotně se zapojuje 

do pracovních úkolů, následuje skupinové cíle, aktivně nabízí vlastní 

vědomosti, je tolerantní k názorům druhých, přispívá k dosahování 

cílů a aktivně vyhledává a sdílí informace v rámci skupiny. 

Ochota zdokonalovat 

se 

Zaměstnanec má k sebevzdělávání pozitivní postoj, jelikož sám cítí 

potřebu rozšiřovat si své obzory, v rámci získávání nových 

vědomostí o strojírenské výrobě a materiálovém inženýrství je 

zapálený, nebojí se vlastních slabých stránek. 

Řešení problémů 

Zaměstnanec zvládá problémy samostatně, chápe podstatu 

i složitějších problémů, problémové situace řeší systematicky 

a dokáže jim předcházet, vytváří vhodné prostředí pro řešení 

nastalých problémů. 

Tvořivost 

Jeho nápady jsou netradiční, dokáže je plně formulovat, ale s jejich 

realizací potřebuje drobnou pomoc, nemá rád stereotyp, je velmi 

intuitivní a vytrvalý, je schopen improvizovat. 

Plánování a 

organizování 

Zaměstnanec je schopen vytvářet dlouhodobé plány pracovních 

činností, úkoly plní systematicky dle jejich naléhavosti, organizuje 

svou vlastní činnost a nedělá mu problém organizovat práci 

i ostatním, dobře hospodaří s přidělenými zdroji. 

Leadership 

Zaměstnanec zvládá řízení větší skupiny, kterou chce sám vést, 

dokáže motivovat k požadovanému výkonu, plně respektuje 

stanovené termíny, dokáže na lidi pozitivně zapůsobit a přesvědčit 

je. 

Představivost 

Zaměstnanec nemá problém s geometrickou a prostorovou vizí, má 

bohaté zkušenosti, které podporují jeho vnitřní obrazy, dokáže 

přehledně své vize zaznamenávat, jeho fantazie není ničím 

svazována a dokáže se oprostit od zažitých konvencí. 

Práce s informacemi 

Zaměstnanec si ověřuje přesnost informací, dostatečně se orientuje 

ve vytvořeném informačním systému, získané informace dokáže 

využívat v každodenním pracovním životě. 

Rovný přístup 

Zaměstnanec je schopný v pracovním životě odhlížet od osobních 

nesympatií a konfliktů, je spravedlivý jak v odměňování, tak 

v trestech, řídí se stejnými pravidly jako ostatní, se všemi se snaží 

jednat na rovinu a být upřímný, je poctivý a loajální ke svému 

zaměstnavateli. 
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Schopnost rozhodovat 

Zaměstnanec se nebojí ukázat svůj názor, a to i v případě, že se 

neshoduje s ostatními, nebojí se podstupovat přiměřené riziko a také 

dokáže přijmout patřičnou odpovědnost za své činy. 

Soustředěnost 

Zaměstnanec je schopen věnovat svou plnou pozornost důležitých 

a podstatných věcem, takto koncentrovaný vydrží relativně dlouhou 

dobu, je těžké jej rozptýlit, prostředí na jeho výsledky nemá vliv. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 7 – Dotazník – hodnocení důležitosti kompetencí pro obchodního zástupce 

Dotazník 

Dobrý den, 

chtěli bychom Vás poprosit o vyplnění následující dotazníku, který se týká zhodnocení 

důležitosti kompetencí osoby na pozici obchodní zástupce. V tabulce uvedené níže vidíte 

popis jednotlivých úrovní důležitosti. Prosím zakroužkujte Vámi vybranou úroveň u každé 

z kompetencí, dle váhy, kterou ji přiřazujete. Zjistíte-li nepřítomnost jiné, dle Vás důležité, 

kompetence, prosím, uveďte ji na konci dotazníku. 

Předem Vám děkujeme za ochotu. 

D
ů

le
ži

to
st

 

Úroveň Charakteristika úrovně 

1 Uvedená kompetence je pro výkon dané pracovní pozice nedůležitá. 

2 Uvedená kompetence je pro výkon dané pracovní pozice spíše nedůležitá. 

3 Uvedená kompetence je pro výkon dané pracovní pozice spíše důležitá. 

4 Uvedená kompetence je pro výkon dané pracovní pozice důležitá. 

5 Uvedená kompetence je pro výkon dané pracovní pozice nepostradatelná. 

 

Obchodní zástupce 

Kompetence Charakteristika kompetence Důležitost 

Komunikace 

Zaměstnanec je schopen srozumitelně a jasně sdělovat 

své požadavky, dokáže naslouchat druhým, stejně jako 

dokáže zaujmout posluchače, vyzná se v neverbální 

komunikaci, je tolerantní k názorům druhých, vyžaduje 

zpětnou vazbu. 

1 2 3 4 5 

Výkonnost 

Zaměstnanec podává spolehlivý a vyrovnaný výkon, 

mezi pracovními povinnosti dokáže určit hlavní prioritu 

a zaměřit se na ni, podává takové výsledky, které jsou 

od něj očekávány, motivuje své podřízené k lepší práci. 

1 2 3 4 5 

Kooperace 

Zaměstnanec aktivně spolupracuje, ochotně se zapojuje 

do pracovních úkolů, následuje skupinové cíle, aktivně 

nabízí vlastní vědomosti, je tolerantní k názorům 

druhých, přispívá k dosahování cílů a aktivně 

vyhledává a sdílí informace v rámci skupiny. 

1 2 3 4 5 

Ochota zdokonalovat 

se 

Zaměstnanec má k sebevzdělávání pozitivní postoj, 

sám cítí potřebu rozšiřovat si své obzory v oblasti 

práva, ekonomie a technologií, nebojí se vlastních 

slabých stránek, které si dokáže připustit. 

1 2 3 4 5 
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Řešení problémů 

Zaměstnanec řeší problémy samostatně, chápe podstatu 

i složitějších problémů, problémové situace řeší 

systematicky a dokáže jim předcházet, vytváří vhodné 

prostředí pro řešení problémů. 

1 2 3 4 5 

Samostatnost 

Zaměstnanec plní samostatně téměř všechny přidělené 

úkoly, pomoc vyhledává pouze v problematických 

situacích, preferuje sebeřízení před přímým dohledem 

nadřízeného. 

1 2 3 4 5 

Vlastní iniciativa 

Zaměstnanec je aktivní, zajímá se o veškeré pracovní 

dění, je ochoten se podílet na úkolech a činnostech 

i mimo jeho pracovní rámec. 

1 2 3 4 5 

Leadership 

Zaměstnanec zvládá řízení větší skupiny, kterou chce 

sám vést, dokáže motivovat k požadovanému výkonu, 

plně respektuje stanovené termíny, dokáže na lidi 

pozitivně zapůsobit a přesvědčit je. 

1 2 3 4 5 

Překonávání stresu 

Zaměstnanec se dokáže se stresem vyrovnat, při větší 

a trvalejší zátěži je schopen podávat požadovaný 

výkon, stres jej může přimět k lepšímu výkonu, nemá 

problém se vyrovnat s neúspěchem, je ve své práci 

sebevědomý a vždy ovládá své emoce. 

1 2 3 4 5 

Práce s informacemi 

Zaměstnanec zvládá rychlé vyhledávání informací 

prostřednictvím moderních technologií, u každého 

zdroje si ověřuje zdroj, výborně se orientuje 

ve vytvořeném informačním systému. 

1 2 3 4 5 

Uspokojování 

zákazníků 

Zaměstnanec se orientuje na potřeby zákazníka, dokáže 

je dobře odhadnout, cítí zodpovědnost za budování 

silných dlouhodobých vztahů, klientům bývá vždy po 

ruce a snaží se vyhovět jejich specifickým 

požadavkům, zákazníky zná velice dobře. 

1 2 3 4 5 

Schopnost rozhodovat 

Zaměstnanec se nebojí ukázat svůj názor, a to 

i v případě, že se neshoduje s ostatními, nebojí se 

podstupovat přiměřené riziko a také dokáže přijmout 

patřičnou odpovědnost za své činy. 

1 2 3 4 5 

Podnikatelské myšlení 

Zaměstnanec se orientuje spíše na budoucnost, je 

schopný předvídat variantnost řešení situací 

ve střednědobém horizontu, je schopen analyzovat 

i složitější situace. 

1 2 3 4 5 

Flexibilita 

Zaměstnanec akceptuje změny, které pro něj již 

neznamenají takový stres, přijímá nové nápady 

a nebrání se jim, dokáže se snadno přizpůsobit novým 

pracovním úkolům, nedělá mu problém orientovat se 

mezi více rozdělanými úkoly. 

1 2 3 4 5 

 

Vaše návrhy: …………………… 

Zdroj: vlastní zpracování
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Příloha č. 8 - Dotazník – hodnocení důležitosti kompetencí pro mistra výroby 

Dotazník 

Dobrý den, 

Chtěli bychom Vás poprosit o vyplnění následující dotazníku, který se týká zhodnocení 

důležitosti kompetencí osoby na pozici mistr výroby. V tabulce uvedené níže vidíte popis 

jednotlivých úrovní důležitosti. Prosím zakroužkujte vámi vybranou úroveň u každé 

z kompetencí, dle váhy, kterou ji přiřazujete. Zjistíte-li nepřítomnost jiné, dle Vás důležité, 

kompetence, prosím, uveďte ji na konci dotazníku. 

Předem Vám děkujeme za ochotu. 

D
ů

le
ži

to
st

 

Úroveň Charakteristika úrovně 

1 Uvedená kompetence je pro výkon dané pracovní pozice nedůležitá. 

2 Uvedená kompetence je pro výkon dané pracovní pozice spíše nedůležitá. 

3 Uvedená kompetence je pro výkon dané pracovní pozice spíše důležitá. 

4 Uvedená kompetence je pro výkon dané pracovní pozice důležitá. 

5 Uvedená kompetence je pro výkon dané pracovní pozice nepostradatelná. 

 

Mistr výroby 

Kompetence Charakteristika kompetence Důležitost 

Komunikace 

Zaměstnanec je schopen jasně sdělovat své požadavky, 

dokáže naslouchat druhým a také dokáže zaujmout 

posluchače, vyzná se v neverbální komunikaci, je 

tolerantní k názorům druhých, vyžaduje zpětnou 

vazbu. 

1 2 3 4 5 

Výkonnost 

Zaměstnanec podává spolehlivý a vyrovnaný výkon, 

mezi pracovními povinnosti dokáže určit hlavní 

prioritu a zaměřit se na ni, podává takové výsledky, 

které jsou od něj očekávány, motivuje své podřízené 

k lepší práci. 

1 2 3 4 5 

Kooperace 

Zaměstnanec aktivně spolupracuje, ochotně se zapojuje 

do pracovních úkolů, následuje skupinové cíle, aktivně 

nabízí vlastní vědomosti, je tolerantní k názorům 

druhých, přispívá k dosahování cílů a aktivně 

vyhledává a sdílí informace v rámci skupiny. 

1 2 3 4 5 

Ochota 

zdokonalovat se 

Zaměstnanec má k sebevzdělávání pozitivní postoj, 

jelikož sám cítí potřebu rozšiřovat si své obzory, 

v rámci získávání nových vědomostí o strojírenské 

výrobě a materiálovém inženýrství je zapálený, nebojí 

se vlastních slabých stránek. 

1 2 3 4 5 
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Řešení 

problémů 

Zaměstnanec zvládá problémy samostatně, chápe 

podstatu i složitějších problémů, problémové situace 

řeší systematicky a dokáže jim předcházet, vytváří 

vhodné prostředí pro řešení nastalých problémů. 

1 2 3 4 5 

Tvořivost 

Jeho nápady jsou netradiční, dokáže je plně 

formulovat, ale s jejich realizací potřebuje drobnou 

pomoc, nemá rád stereotyp, je velmi intuitivní 

a vytrvalý, je schopen improvizovat. 

1 2 3 4 5 

Plánování a 

organizování 

Zaměstnanec je schopen vytvářet dlouhodobé plány 

pracovních činností, úkoly plní systematicky dle jejich 

naléhavosti, organizuje svou vlastní činnost a nedělá 

mu problém organizovat práci i ostatním, dobře 

hospodaří s přidělenými zdroji. 

1 2 3 4 5 

Leadership 

Zaměstnanec zvládá řízení větší skupiny, kterou chce 

sám vést, dokáže motivovat k požadovanému výkonu, 

plně respektuje stanovené termíny, dokáže na lidi 

pozitivně zapůsobit a přesvědčit je. 

1 2 3 4 5 

Představivost 

Zaměstnanec nemá problém s geometrickou 

a prostorovou vizí, má bohaté zkušenosti, které 

podporují jeho vnitřní obrazy, dokáže přehledně své 

vize zaznamenávat, jeho fantazie není ničím svazována 

a dokáže se oprostit od zažitých konvencí. 

1 2 3 4 5 

Práce s 

informacemi 

Zaměstnanec si ověřuje přesnost informací, dostatečně 

se orientuje ve vytvořeném informačním systému, 

získané informace dokáže využívat v každodenním 

pracovním životě. 

1 2 3 4 5 

Rovný přístup 

Zaměstnanec je schopný v pracovním životě odhlížet 

od osobních nesympatií a konfliktů, je spravedlivý jak 

v odměňování, tak v trestech, řídí se stejnými pravidly 

jako ostatní, se všemi se snaží jednat na rovinu a být 

upřímný, je poctivý a loajální ke svému 

zaměstnavateli. 

1 2 3 4 5 

Schopnost 

rozhodovat 

Zaměstnanec se nebojí ukázat svůj názor, a to 

i v případě, že se neshoduje s ostatními, nebojí se 

podstupovat přiměřené riziko a také dokáže přijmout 

patřičnou odpovědnost za své činy. 

1 2 3 4 5 

Soustředěnost 

Zaměstnanec je schopen věnovat svou plnou pozornost 

důležitých a podstatných věcem, takto koncentrovaný 

vydrží relativně dlouhou dobu, je těžké jej rozptýlit, 

prostředí na jeho výsledky nemá vliv. 

1 2 3 4 5 

 

Vaše návrhy: …………………… 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 9 – Dotazník – hodnocení úrovně kompetencí pro obchodního zástupce 

Dotazník 

Dobrý den, 

chtěli bychom Vás poprosit o vyplnění následující dotazníku, který se týká stanovení 

požadované úrovně kompetencí osoby na pozici obchodní zástupce. U každé z kompetencí 

vyberete jednu úroveň, kterou by měla dle Vašeho názoru disponovat osoba na dané pozici. 

Prosím zakřížkujte Vámi vybranou úroveň u každé z kompetencí v příslušném sloupci. 

Sloupec Z, čili zaměstnanec, vyplňuje osoba na příslušné pozici. Sloupec N, čili nadřízený, 

bude vyplňovat osoba nadřízená obchodnímu zástupci. 

 Předem Vám děkujeme za ochotu. 
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      Hodnocení 

  Úroveň  Charakteristika úrovně Z N 
K

o
m

u
n

ik
a
ce

 

1 

Zaměstnanec není schopný jasně a srozumitelně sdělovat své 

požadavky a názory, není schopen naslouchat druhým, není 

schopen zaujmout posluchače, nerozumí neverbálním 

projevům komunikace, získané informace dále nepředává. 

    

    

    

2 

Zaměstnanec má značné potíže formulovat a sdělovat své 

požadavky, má velké potíže naslouchat druhým, je pro něj 

velmi obtížné zaujmout posluchače, získané informace 

předává pouze na požádání. 

    

    

    

3 

Zaměstnanec dokáže své požadavky sdělovat, pokud se jedná 

o běžné situace, je schopen naslouchat druhým má jistou 

schopnost zaujmout posluchače a udržet si na kratší dobu 

jeho pozornost, většinou chce získat zpětnou vazbu. 

    

    

    

4 

Zaměstnanec je schopen srozumitelně a jasně sdělovat tvé 

požadavky, dokáže naslouchat druhým, stejně jako dokáže 

zaujmout posluchače, vyzná se v neverbální komunikaci, je 

tolerantní k názorům druhých, vyžaduje zpětnou vazbu. 

    

    

    

5 

Zaměstnanec odborně sděluje své požadavky, naslouchá 

druhým za všech okolností, zaujme posluchače, nedělá mu 

problém hovořit před velkým publikem, je schopen využívat 

konstruktivních konfliktů, pracuje se zpětnou vazbou. 

    

    

    

K
o
o
p

er
a
ce

 

1 

Neprojevuje žádnou ochotu ke spolupráci ve skupině, není 

schopen následovat společný cíl skupiny, není tolerantní 

k ostatním, nedokáže skupinově řešit problémy a nerad se 

dělí o své vědomosti a zkušenosti. 

    

    

    

2 

Ve spolupráci zastává spíše pasivní postoj, je u něj pouze 

nízká identifikace se skupinovými cíli, spolupracuje pouze 

tehdy, jeli to nutné, o své vědomosti a zkušenosti se dělí 

pouze na požádání, není příliš tolerantní 

    

    

    

3 

Převládá u něj spíše aktivní postoj, stává se členem skupiny 

a nedělá mu problém přizpůsobit své chování zájmům 

většiny, respektuje a dbá skupinových cílů, sdílí své 

vědomosti a zkušenosti, sám je však aktivně nenabízí. 

    

    

    

4 

Zaměstnanec aktivně spolupracuje, ochotně se zapojuje 

do pracovních úkolů, následuje skupinové cíle, aktivně nabízí 

vlastní vědomosti, je tolerantní k názorům druhých, přispívá 

k dosahování cílů a aktivně vyhledává a sdílí informace 

v rámci skupiny. 

    

    

    

    

5 

Zaměstnanec vystupuje v kolektivu jako přirozená autorita, 

deleguje úkoly na ostatní, představuje nepostradatelný článek 

týmu, významně přispívá k plnění skupinových cílů, 

se kterými se ztotožňuje, poskytuje ostatním členům zpětnou 

vazbu. 
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F
le

x
ib

il
it

a
 

1 

Nedokáže se vyrovnat se změnami a má k nim negativní postoj, 

preferuje stabilitu v pracovním prostředí, který mu vyhovuje, 

nedokáže pružně myslet a reagovat, nedokáže se pohybovat mezi 

více úkoly najednou. 

    

    

    

2 

Zaměstnanec se dokáže s postupnými změnami vyrovnat, ale 

potřebuje na to dostatek času, stabilní pracovní prostředí je pro 

něj stále důležité, do určité míry se dokáže orientovat mezi více 

úkoly. 

    

    

    

3 

Zaměstnanec se poměrně dobře vyrovnává s nastalými změnami, 

dokáže překonávat pracovní stereotyp a přijímat nápady 

a zlepšení, orientuje se mezi více úkoly, větší změny pro něj 

představují stres. 

    

    

    

4 

Zaměstnanec akceptuje změny, které pro něj již neznamenají 

takový stres, přijímá nové nápady a nebrání se jim, dokáže se 

snadno přizpůsobit novým pracovním úkolům, nedělá mu 

problém orientovat se mezi více rozdělanými úkoly. 

    

    

    

5 

Zaměstnanec aktivně vyhledává a prosazuje změny, ve kterých 

vidí příležitosti, nemá rád stereotypní práci, přizpůsobit se nastalé 

situaci je pro něj zcela přirozené. 

    

    

V
ý
k

o
n

n
o
st

 

1 

Zaměstnanec není schopen dosahovat požadovaného výkonu, 

nemá k tomu potřebné předpoklady, nedokáže se vyrovnat 

s nastalými překážkami. 

    

    

2 

Zaměstnanec má snahu dosahovat stanovených cílů, často toho 

však není schopen, není připraven ke zlepšování vlastního 

výkonu, často není schopen zvládat úkoly v požadovaném čase. 

    

    

3 

Zaměstnanec dosahuje průměrného výkonu, který bývá stabilní, 

dokáže určit prioritu jednotlivých pracovních úkolů, pokud je 

potřeba. 

    

    

4 
Zaměstnanec podává spolehlivý výkon, mezi pracovními 

povinnostmi dokáže určit hlavní prioritu a zaměřit se na ni. 
    

    

5 

Zaměstnanec je vysoce produktivní a spolehlivý, je orientován 

na výkon a stává se tak pozitivním příkladem pro ostatní 

zaměstnance. 

    

    

S
a
m

o
st

a
tn

o
st

 

1 

Zaměstnanec není vůbec samostatný, potřebuje pomoc i při 

nejjednodušších pracovních úkolech, schovává se za skupinové 

myšlení jeho kolegů. 

    

    

2 

Zaměstnanec dokáže samostatně plnit pouze jednoduché úkoly, 

které jsou předem jasně vymezeny, potřebuje mít nad sebou cizí 

ruku, která ho bude vést a řídit. 

    

    

3 
Zaměstnanec dokáže samostatně plnit úkoly, stále však potřebuje 

kontrolu při plnění problematických pracovních činností.     

4 

Zaměstnanec plní samostatně téměř všechny přidělené úkoly, 

pomoc vyhledává pouze v problematických situacích, preferuje 

sebeřízení před přímým dohledem nadřízeného. 

    

    

5 

Zaměstnanec plní samostatně i ty nejsložitější úkoly, dokáže 

odhadnout své síly, dokáže získat veškeré potřebné zdroje, 

nevyžaduje žádnou kontrolu. 
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Ř
eš

en
í 

p
ro

b
lé

m
ů

 
1 

Zaměstnanec není schopen identifikovat problémovou situaci, 

pokud problém rozpozná, ignoruje jej, snaží se vyhýbat 

rozhodování, nechápe podstatu problému. 

    

    

2 

Zaměstnanec se snaží vyřešit pouze jednoduché problémy, 

o kterých ví, že je může relativně snadno zvládnout, chápe 

podstatu pouze u snadných a jednoduchých problémů. 

    

    

3 

Zaměstnanec se dokáže zcela sám s problémem vyrovnat, jedná-

li se o jednoduchý problém, je schopen definovat podstatu 

i složitějších problémů, které však nezvládá řešit samostatně. 

    

    

4 

Zaměstnanec řeší problémy samostatně, chápe podstatu 

i složitějších problémů, problémové situace řeší systematicky, 

dokáže jim předcházet, vytváří vhodné prostředí pro řešení 

problémů. 

    

    

    

5 

Zaměstnanec řeší problémy zcela samostatně, a to i v případě 

jedná-li se o problémy složité, vytváří standardy, dle kterých se 

dá zabránit vzniku problémů, také vytváří vhodné prostředí pro 

řešení problémy. 

    

    

    

V
la

st
n

í 
in

ic
ia

ti
v
a
 

1 
Zaměstnanec je pasivní, nemá tendenci zajímat se o své pracovní 

okolí, je se svou pasivitou spokojen, nedělá nic navíc.     

2 

Zaměstnanec plní své povinnosti v případě, je-li k tomu vyzván, 

neangažuje se v pracovních úkolech, které by přesahovaly jeho 

vlastní povinnosti. 

    

    

3 

Zaměstnanec zaujímá aktivní postoj k plnění vlastních úkolů, 

musí se však jednat o úkoly přesně vymezené, v případě 

neúspěšného zvládání úkolů dochází k polevení aktivního 

přístupu. 

    

    

    

4 

Zaměstnanec je aktivní, zajímá se o veškeré pracovní dění, je 

ochoten se podílet na úkolech a činnostech i mimo jeho pracovní 

rámec. 

    

    

5 
Zaměstnanec se velmi zajímá o veškeré dění, bývá aktivnější než 

většina jeho okolí, pracuje nad rámec svých povinností.     

P
ře

k
o
n

á
v
á
n

í 
st

re
su

 

1 

Zaměstnanec se se stresem nedokáže vyrovnat, není 

ve stresových a vypjatých situacích schopen vykonávat své 

pracovní povinnosti, není schopen ovládnout vlastní emoce, trpí 

sebepodceňováním. 

    

    

    

2 

Zaměstnanec je silně ovlivněn stresovou zátěží, je však schopen 

s pomocí plnit své povinnosti, má poměrně nízké sebevědomí, 

špatně se vyrovnává s případným selháním. 

    

    

3 

Zaměstnanec se dokáže vyrovnat se stresem pouze v malých 

dávkách, dokáže ovládnout své emoce a nepodléhat vypjatým 

situacím, sebevědomí má nestabilní, nezvládá dobře neúspěch. 

    

    

4 

Zaměstnanec se dokáže se stresem vyrovnat, při větší a trvalejší 

zátěži je schopen podávat výkon, stres jej může přimět k lepšímu 

výkonu, nemá problém se vyrovnat s neúspěchem, je ve své práci 

sebevědomý a vždy ovládá své emoce. 

    

    

    

5 

Zaměstnanec nesnižuje svou výkonnost ani pod extrémně silným 

tlakem, dokáže si vytvořit od věcí dostatečný odstup, neúspěch 

pro něj znamená ponaučení, je velmi sebevědomý. 
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L
ea

d
er

sh
ip

 

1 

Zaměstnanec nedokáže vést lidi, nemá k tomu potřebné 

predispozice, sám nemá zájem kohokoliv řídit a tuto pozice 

striktně odmítá, není schopen delegovat úkoly na členy týmu, 

nemá přesvědčovací schopnosti. 

    

    

    

2 

Zaměstnanec je ochotný se ujmout vedení, jeli to nezbytně nutné, 

za jiných okolností o toto postavení nejeví zájem, zvládá 

dirigovat pouze menší týmy, nekontroluje stanovené termíny, má 

omezené přesvědčovací schopnosti. 

    

    

    

3 

Zaměstnanec dokáže vést středně velkou skupinu lidí, členy týmu 

se snaží motivovat a ovlivňovat tak, že jim sám půjde příkladem, 

v rámci skupiny není úplně schopen delegovat potřebné úkoly, 

dbá stanovených termínů, dokáže působit na ostatní. 

    

    

    

4 

Zaměstnanec zvládá řízení větší skupiny, kterou chce sám vést, 

dokáže motivovat k požadovanému výkonu, plně respektuje 

stanovené termíny, dokáže na lidi pozitivně zapůsobit 

a přesvědčit je. 

    

    

    

5 

Zaměstnanec je rozený vůdce, který svou charizmatickou 

osobností dokáže lidi vést, ovlivňovat a motivovat, je velmi 

přesvědčivý a dokáže každého zaujmout, působí pro ostatní jako 

skála, stává se pro ostatní idolem. 

    

    

    

U
sp

o
k

o
jo

v
á
n

í 
zá

k
a
zn

ík
ů

 

1 

Zaměstnanec nedbá potřeb zákazníků, nesnaží se o vstřícný 

a pozitivní postoj, bývá k zákazníkům hrubý a neochotný, 

neprojevuje sebemenší snahu o komunikaci se zákazníkem, snaží 

se mu vyhýbat a nepřicházet s ním do kontaktu. 

    

    

    

2 

Zaměstnanec vnímá zákazníkovy potřeby, ale většinou si je 

špatně vyloží, snaží se o určitou komunikaci, které je však 

nedostatečná, nesnaží se o bližší navázání vztahu se zákazníkem, 

nedokáže se přizpůsobit zákaznickým potřebám. 

    

    

    

3 

Zaměstnanec se ohlíží na požadavky a přání zákazníka, ne vždy 

je ale dokáže zcela přesně identifikovat, komunikace 

se stávajícími klienty mu nevadí, nevyhledává však zákazníky 

nové, vidí důležitost v budování vztahů, snaží se přizpůsobit 

zákazníkovi. 

    

    

    

    

4 

Zaměstnanec se orientuje na potřeby zákazníka, dokáže je dobře 

odhadnout, cítí zodpovědnost za budování silných dlouhodobých 

vztahů, klientům bývá vždy po ruce a snaží se vyhovět jejich 

specifickým požadavkům, zákazníky zná velice dobře. 

    

    

    

5 

Zaměstnanec nejenom, že zná potřeby svých klientů, ale také je 

dokáže předem odhadnout, neustále zlepšuje vztahy 

se zákazníky, má silný vliv na své klienty a dokáže je ovlivňovat 

při jejich rozhodování, buduje si silné vztahy založené 

na loajalitě a důvěře. 
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P
rá
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n
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1 

Zaměstnanec nejeví zájem o získávání nových informací, pracuje 

se zastaralými informace, často jsou zdroje těchto dat neověřené, 

nedokáže získané informace analyzovat a správně vyhodnocovat. 

    

    

2 

Zaměstnanec vyhledává informace v nutných případech, získaná 

data je schopen zpracovat, nevidí důvod ověřovat si pravdivost 

získaných dat, slepě důvěřuje většině informací. 

    

    

3 

Zaměstnanec se snaží získávat informace, které jsou důležité, 

snaží se pracovat s aktuálními daty a ověřovat si jejich zdroje, 

využívá k tomu i moderní technologie. 

    

    

4 

Zaměstnanec zvládá rychlé vyhledávání informací 

prostřednictvím moderních technologií, u každé informace si 

ověřuje zdroj, výborně se orientuje ve vytvořeném informačním 

systému. 

    

    

    

5 

Zaměstnanec vyhledává aktivně nejnovější informace, které 

porovnává s více zdroji, aby zajistil jejich věrohodnost 

a pravdivost, vytváří komplexní databáze, ze kterých dále čerpají 

ostatní zaměstnanci. 

    

    

    

O
ch

o
ta

 z
d

o
k

o
n

a
lo

v
a
t 

se
 

1 

Zaměstnanec má pocit, že není třeba se dále vyvíjet a vzdělávat 

se v oblasti práva a ekonomie, myslí si, že dosáhl svého maxima, 

odmítá veškeré pobídky k prohlubování jeho vědomostí. 

    

    

2 

Zaměstnanec necítí potřebu k dalšímu sebevzdělávání, je ochoten 

se dále vzdělávat, je-li to nezbytně nutné, necítí vnitřní motivaci 

k vlastnímu rozvoji, své stávající ekonomické a právní znalosti 

považuje za dostatečné, nezvyšuje si počítačovou způsobilost. 

    

    

    

3 

Zaměstnanec neodmítá příležitosti ke vzdělávání v oblasti 

ekonomické i právní, snaží se také o zvyšování počítačové 

způsobilosti, zaměřuje se spíše na své silné stránky, slabé stránky 

si sám nepřipouští a nechce se jimi vůbec zabývat. 

    

    

    

4 

Zaměstnanec má k sebevzdělávání pozitivní postoj, sám cítí 

potřebu rozšiřovat si své obzory v oblasti práva, ekonomie 

a technologií, avšak v rámci jeho povinností, nebojí se 

vlastních slabých stránek, které si dokáže připustit. 

    

    

    

5 

Zaměstnanec si z vlastní iniciativy vyhledává možnosti 

sebevzdělávání v oblasti práva, ekonomie a technologií, aktivně 

se snaží se zvyšovat svou kvalifikaci i nad rámec pracovních 

požadavků. 
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1 

Zaměstnanec má velmi omezený rozhled, dokáže vnímat pouze 

minulost, na kterou se často upíná, postrádá analytické 

schopnosti, nedokáže předvídat. 

    

    

2 

Zaměstnanec se dokáže orientovat pouze v přítomnosti, při řešení 

problémů se uchyluje pouze k vyzkoušeným způsobům řešení 

z minulosti, analytické schopnosti má omezené. 

    

    

3 

Zaměstnanec se přehledně orientuje v současném dění, snaží se 

v krátkodobém horizontu předvídat možné scénáře, dokáže si 

zanalyzovat jednodušší problémy. 

    

    

4 

Zaměstnanec se orientuje spíše na budoucnost, je schopný 

předvídat variantnost řešení situací ve střednědobém horizontu, je 

schopen analyzovat i složitější situace. 

    

    

5 

Zaměstnanec za každých okolností předvídá a má skvělou intuici, 

plánuje vše v dlouhodobém horizontu, je schopen analyzovat 

složité situace a pomáhat v tom i druhým. 

    

    

S
ch

o
p

n
o
st

 r
o
zh

o
d

o
v
a
t 

1 

Zaměstnanec je velmi pasivní, nesnaží se zapojovat do řešení 

jakýchkoliv situací, preferuje tiché přihlížení, není ochotný nést 

zodpovědnost za své činy ani za chování ostatních, má averzi 

k riziku. 

    

    

    

2 

Zaměstnanec nedává najevo své vlastní názory, není-li k tomu 

vyzván, riziku se snaží vyhnout a minimalizovat jej, není pro něj 

typické přejímat zodpovědnost. 

    

    

3 

Zaměstnanec svůj názor sděluje dobrovolně v případě, že se 

shoduje s názorem většiny, riziko podstupuje s obavou, ale také 

s odvahou, dokáže převzít zodpovědnost za vlastní činy. 

    

    

4 

Zaměstnanec se nebojí ukázat svůj názor, a to i v případě, že se 

neshoduje s ostatními, nebojí se podstupovat přiměřené riziko 

a také dokáže přijmout patřičnou odpovědnost za své činy. 

    

    

5 

Zaměstnanec si dokáže vždy prosadit svůj názor, rizika se nebojí, 

vidí v něm totiž příležitost k zlepšování, je ochoten nést 

odpovědnost za své výsledky i výkony ostatních zaměstnanců. 

    

    

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 10 - Dotazník – hodnocení úrovně kompetencí pro mistra výroby 

Dotazník 

Dobrý den, 

chtěli bychom Vás poprosit o vyplnění následující dotazníku, který se týká stanovení 

požadované úrovně kompetencí osoby na pozici mistr výroby. U každé z kompetencí vyberte 

jednu úroveň, kterou by měla dle Vašeho názoru disponovat osoba na dané pozici. Prosím 

zakřížkujte Vámi vybranou úroveň u každé z kompetencí v příslušném sloupci. Sloupec Z, čili 

zaměstnanec, vyplňuje osoba na příslušné pozici. Sloupec N, čili nadřízený, bude vyplňovat 

osoba nadřízená mistru výroby. 

Předem Vám děkujeme za ochotu. 
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      Hodnocení 

  Úroveň  Charakteristika úrovně Z N 
K

o
m

u
n

ik
a
ce

 

1 

Zaměstnanec není schopný jasně a srozumitelně sdělovat své 

požadavky a názory, není schopen naslouchat druhým, není 

schopen zaujmout posluchače, nerozumí neverbálním projevům 

komunikace, získané informace dále nepředává. 

    

    

    

2 

Zaměstnanec má značné potíže formulovat a sdělovat své 

požadavky, má velké potíže naslouchat druhým, je pro něj 

velmi obtížné zaujmout posluchače, získané informace předává 

pouze na požádání. 

    

    

    

3 

Zaměstnanec dokáže své požadavky sdělovat, pokud se jedná 

o běžné situace, je schopen naslouchat druhým má jistou 

schopnost zaujmout posluchače a udržet si na kratší dobu jeho 

pozornost, většinou chce získat zpětnou vazbu. 

    

    

    

4 

Zaměstnanec je schopen srozumitelně a jasně sdělovat tvé 

požadavky, dokáže naslouchat druhým, stejně jako dokáže 

zaujmout posluchače, vyzná se v neverbální komunikaci, je 

tolerantní k názorům druhých, vyžaduje zpětnou vazbu. 

    

    

    

5 

Zaměstnanec odborně sděluje své požadavky, naslouchá 

druhým za všech okolností, zaujme posluchače, nedělá mu 

problém hovořit před velkým publikem, je schopen využívat 

konstruktivních konfliktů, pracuje se zpětnou vazbou. 

    

    

    

K
o
o
p

er
a
ce

 

1 

Neprojevuje žádnou ochotu ke spolupráci ve skupině, není 

schopen následovat společný cíl skupiny, není tolerantní 

k ostatním, nedokáže skupinově řešit problémy a nerad se dělí 

o své vědomosti a zkušenosti. 

    

    

    

2 

Ve spolupráci zastává spíše pasivní postoj, je u něj pouze nízká 

identifikace se skupinovými cíli, spolupracuje pouze tehdy, jeli 

to nutné, o své vědomosti a zkušenosti se dělí pouze 

na požádání, není příliš tolerantní. 

    

    

    

3 

Převládá u něj spíše aktivní postoj, stává se členem skupiny 

a nedělá mu problém přizpůsobit své chování zájmům většiny, 

respektuje a dbá skupinových cílů, sdílí své vědomosti 

a zkušenosti, sám je však aktivně nenabízí. 

    

    

    

4 

Zaměstnanec aktivně spolupracuje, ochotně se zapojuje 

do pracovních úkolů, následuje skupinové cíle, aktivně nabízí 

vlastní vědomosti, je tolerantní k názorům druhých, přispívá 

k dosahování cílů a aktivně vyhledává a sdílí informace v rámci 

skupiny. 

    

    

    

    

5 

Zaměstnanec vystupuje v kolektivu jako přirozená autorita, 

deleguje úkoly na ostatní, představuje nepostradatelný článek 

týmu, významně přispívá k plnění skupinových cílů, se kterými 

se ztotožňuje, poskytuje ostatním členům zpětnou vazbu. 
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T
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1 

Nejlépe se cítí ve stereotypním prostředí, kde praktikuje stále 

stejné postupy, nikdy nepřichází s novými podněty a nápady, 

změny v něm vyvolávají obavy a strach. 

    

    

2 
Dokáže přijít s drobnými návrhy na zlepšení, ale pouze 

na základě silného podnětu, není příliš intuitivní.     

3 

Přichází s novými nápady a podněty, které však není schopen 

sám realizovat, je částečně vnitřně motivován k tvůrčímu 

přístupu.     

4 

Jeho nápady jsou netradiční, dokáže je plně formulovat, ale 

s jejich realizací potřebuje drobnou pomoc, nemá rád stereotyp, 

je velmi intuitivní a vytrvalý, je schopen improvizovat 

    

    

5 

Jeho nápady jsou inovativní a nové, pro své kolegy je 

inspirativní, nápady dokáže bez problému realizovat, intuici 

využívá v každodenním životě, oceňuje originalitu ostatních. 

    

    

V
ý
k

o
n

n
o
st

 

1 

Zaměstnanec není schopen dosahovat požadovaného výkonu, 

nemá k tomu potřebné předpoklady, nedokáže se vyrovnat 

s nastalými překážkami. 

    

    

2 

Zaměstnanec má snahu dosahovat stanovených cílů, často toho 

však není schopen, není připraven ke zlepšování vlastního 

výkonu, často není schopen zvládat úkoly v požadovaném čase. 

    

    

3 

Zaměstnanec dosahuje průměrného výkonu, který bývá stabilní, 

dokáže určit prioritu jednotlivých pracovních úkolů, pokud je 

potřeba. 

    

    

4 
Zaměstnanec podává spolehlivý výkon, mezi pracovními 

povinnostmi dokáže určit hlavní prioritu a zaměřit se na ni. 
    

    

5 

Zaměstnanec je vysoce produktivní a spolehlivý, je orientován 

na výkon a stává se tak pozitivním příkladem pro ostatní 

zaměstnance. 

    

    

P
rá

ce
 s

 i
n

fo
rm

a
ce
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i 

1 

Zaměstnanec si nedokáže vytvořit systém pro práci 

s informacemi, nedokáže získané informace analyzovat a správně 

vyhodnocovat, nezabývá se přesností dat. 

    

    

2 

Zaměstnanec je schopen získaná data zpracovat a třídit dle 

jednoduchých kritérií, využívá zastaralejší informační 

technologie, nevidí důvod ověřovat si přesnost získaných dat. 

    

    

3 

Zaměstnanec se snaží se pracovat s přesnými daty a ověřovat si 

jejich zdroje, získaná data dokáže třídit dle logických souvislostí 

a následně se ve vytvořeném systému dostatečně orientuje. 

    

    

4 

Zaměstnanec si ověřuje přesnost informací, dostatečně se 

orientuje ve vytvořeném informačním systému, získané 

informace dokáže využívat v každodenním pracovním životě. 

    

    

5 

Zaměstnanec porovnává data s více zdroji, aby zajistil jejich 

přesnost a spolehlivost, informace zpracovává tak, aby je mohli 

následně využívat i další zaměstnanci.     
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Ř
eš
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1 

Zaměstnanec není schopen identifikovat problémovou situaci, 

pokud problém rozpozná, ignoruje jej, snaží se vyhýbat 

rozhodování, nechápe podstatu problému. 

    

    

2 

Zaměstnanec se snaží vyřešit pouze jednoduché problémy, 

o kterých ví, že je může relativně snadno zvládnout, chápe 

podstatu pouze u snadných a jednoduchých problémů. 

    

    

3 

Zaměstnanec se dokáže zcela sám s problémem vyrovnat jedná-

lili se o jednoduchý problém, je schopen definovat podstatu 

i složitějších problémů, které však nezvládá řešit samostatně. 

    

    

4 

Zaměstnanec zvládá problémy samostatně, chápe podstatu 

i složitějších problémů, problémové situace řeší systematicky 

a  dokáže jim předcházet, vytváří vhodné prostředí pro řešení. 

    

    

    

5 

Zaměstnanec zvládá problémy zcela samostatně, a to i v případě 

jedná-li se o problémy složité, vytváří standardy, dle kterých se 

dá zabránit vzniku problémů, také vytváří vhodné prostředí 

pro řešení problémy. 

    

    

    

P
lá
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o
v
á
n

í 
a
 o

rg
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n
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1 

Zaměstnanec dělá všechny své činnosti nahodile bez jakéhokoliv 

systému, stává se, že pracuje v úplném chaosu, nepostupuje 

systematicky a mezi více pracovními činnosti nelogicky 

přeskakuje, nedokáže odhadnout stávající zdroje.     

2 

Zaměstnanec vytváří pouze krátkodobé plány neodkladných 

činností, jeho práce má určitý systém, který je však nelogický 

a nevhodně zvolený, nedokáže si rozvrhnout přidělené zdroje.     

3 

Zaměstnanec si vytváří krátkodobé a střednědobé plány, jeho 

práce je systematická, dokáže odhadnout naléhavost jednotlivých 

úkolů a sestavit si tak logicky navazující soustavu pracovních 

činností, vnímá přidělené zdroje a snaží se je vhodně využívat. 

    

    

    

4 

Zaměstnanec je schopen vytvářet dlouhodobé plány pracovních 

činností, úkoly plní systematicky dle jejich naléhavosti, 

organizuje svou vlastní činnost a nedělá mu problém organizovat 

práci i ostatním, dobře hospodaří s přidělenými zdroji. 

    

    

    

5 

Zaměstnanec vytváří komplexní cíle pro celou společnost, 

navrhuje strategie, zdroje se snaží vždy efektivně naplánovat, 

organizuje činnosti všech zaměstnanců a vytváří pro ně optimální 

plány, přemýšlí v dlouhodobém horizontu.     

L
ea

d
er

sh
ip

 

1 

Zaměstnanec nedokáže vést lidi, nemá k tomu potřebné 

predispozice, sám nemá zájem kohokoliv řídit a tuto pozice 

striktně odmítá, není schopen delegovat úkoly na členy týmu, 

nemá přesvědčovací schopnosti. 

    

    

    

2 

Zaměstnanec je ochotný se ujmout vedení, jeli to nezbytně nutné, 

za jiných okolností o toto postavení nejeví zájem, zvládá 

dirigovat pouze menší týmy, nekontroluje stanovené termíny, má 

omezené přesvědčovací schopnosti. 

    

    

    

3 

Zaměstnanec dokáže vést středně velkou skupinu lidí, členy týmu 

se snaží motivovat a ovlivňovat tak, že jim sám půjde příkladem, 

dělá mu stále problém delegovat potřebné úkoly, dbá 

stanovených termínů, snaží se působit na ostatní. 
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4 

Zaměstnanec zvládá řízení větší skupiny, kterou chce sám vést, 

dokáže motivovat k požadovanému výkonu, plně respektuje 

stanovené termíny, dokáže na lidi pozitivně zapůsobit 

a přesvědčit je, deleguje potřebné úkoly. 

    

    

    

5 

Zaměstnanec je rozený vůdce, který svou charizmatickou 

osobností dokáže lidi vést, ovlivňovat a motivovat, je velmi 

přesvědčivý a dokáže každého zaujmout, působí pro ostatní jako 

skála, stává se pro ostatní idolem. 

    

    

    

O
ch

o
ta

 z
d

o
k

o
n

a
lo

v
a
t 

se
 

1 

Zaměstnanec má pocit, že není třeba se dále vyvíjet a vzdělávat 

se, myslí si, že dosáhl svého maxima, odmítá veškeré pobídky k 

prohlubování jeho vědomostí z oblasti strojírenství 

a materiálového inženýrství.     

2 

Zaměstnanec nemá potřebu sebezdokonalování, je ochoten 

vzdělávat se v oblasti strojírenství a materiálového inženýrství, 

je-li to nutné, necítí vnitřní motivaci k vlastnímu rozvoji, 

považuje své stávající znalosti za dostatečné. 

    

    

    

3 

Zaměstnanec neodmítá příležitosti ke vzdělávání zaměřené 

na strojírenskou výrobu a materiálové inženýrství, zaměřuje se 

spíše na své silné stránky, slabé stránky si sám nepřipouští 

a nechce se jimi vůbec zabývat. 

    

    

    

4 

Zaměstnanec má k sebevzdělávání pozitivní postoj, jelikož sám 

cítí potřebu rozšiřovat si své obzory, v rámci získávání nových 

vědomostí o strojírenské výrobě a materiálovém inženýrství je 

zapálený, nebojí se vlastních slabých stránek. 

    

    

    

5 

Zaměstnanec si z vlastní iniciativy vyhledává možnosti 

sebevzdělávání, aktivně se snaží se zvyšovat svou kvalifikaci 

v oblasti strojírenské výroby a materiálového inženýrství 

i nad rámec pracovních požadavků, překonává své slabé stránky. 

    

    

    

S
o
u

st
ře

d
ěn

o
st

 

1 

Zaměstnanec není schopen koncentrovat svou pozornost 

na konkrétní objekt, bývá velmi roztržitý, nedokáže udržet 

pozornost ani na pár minut, nechá se rozptylovat každou 

maličkostí.     

2 

Zaměstnanec dokáže svou pozornost koncentrovat pouze 

s velkým vypětím sil, nedokáže udržet pozornost na delší dobu, 

je jednoduché ho vyrušit a zmařit tak jeho koncentraci, nevěnuje 

dodatečnou pozornost detailům. 

   

   

   

3 

Zaměstnanec se dokáže koncentrovat na konkrétní úkol, dokáže 

zaměřit svou pozornost jedním směrem a nenechá se při tom 

vyrušit, nedělá mu větší problém koncentrovat se delší dobu, 

vnímá detaily. 

    

    

    

4 

Zaměstnanec je schopen věnovat svou plnou pozornost 

důležitých a podstatných věcem, takto koncentrovaný vydrží 

relativně dlouhou dobu, je těžké jej rozptýlit, prostředí na jeho 

výsledky nemá vliv. 

 

   
 

5 

Zaměstnanec věnuje veškerou svou pozornost právě řešené 

záležitosti, nenechá se ovlivnit žádnými rušivými elementy, 

dokáže udržet své zaměření na dlouhé hodiny, vnímá všechny 

podrobnosti a maličkosti, nic mu neunikne. 
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1 

Zaměstnanec není schopná zastávat stejný postoj a přístup ke 

všem podřízeným, neřeší obdobné situace stejnými postihy či 

odměnami, pro sebe vytváří jiné podmínky chování než pro 

ostatní. 

    

2 

Zaměstnanec zastává nespravedlivý postoj k jednotlivcům, bez 

objektivní příčiny, své chování si uvědomuje a má snahu 

o nápravu, ke svému zaměstnavateli je poctivý a snaží se s ním 

mluvit otevřeně a bez tajností. 

 

   
 

3 

Zaměstnanec se snaží pohlížet na všechny stejně a svá rozhodnutí 

ohledně odměn a trestů chce mít objektivně podložená, snaží se 

řídit stejnými pravidly, jaké nastaví, ale ne vždy je dodržuje, 

se zaměstnavatelem jedná přímo. 

  

  
  

  

4 

Zaměstnanec je schopný v pracovním životě odhlížet 

od osobních nesympatií a konfliktů, je spravedlivý jak 

v odměňování, tak v trestech, řídí se stejnými pravidly jako 

ostatní, se všemi se snaží jednat na rovinu a být upřímný, je 

poctivý a loajální ke svému zaměstnavateli. 

    

5 

Zaměstnanec je velice objektivní, nenechá se nikdy ovlivnit 

osobními nesympatiemi, nebo naopak blízkými vztahy, sobě 

samému nastavuje přísnější pravidla než všem ostatním, chce jít 

příkladem, vystupuje jako vzor cnosti, ke každému se chová 

slušně, upřímně a poctivě.   

  

  

  

  

S
ch
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1 

Zaměstnanec je velmi pasivní, nesnaží se zapojovat do řešení 

jakýchkoliv situací, preferuje tiché přihlížení, není ochotný nést 

zodpovědnost za své činy ani za chování ostatních, má averzi 

k riziku. 

    

    

    

2 

Zaměstnanec nedává najevo své vlastní názory, není-li k tomu 

vyzván, riziku se snaží vyhnout a minimalizovat jej, není pro něj 

typické přejímat zodpovědnost. 

    

    

3 

Zaměstnanec svůj názor sděluje dobrovolně v případě, že se 

shoduje s názorem většiny, riziko podstupuje s obavou, ale také 

s odvahou, dokáže převzít zodpovědnost za vlastní činy. 

    

    

4 

Zaměstnanec se nebojí ukázat svůj názor, a to i v případě, že se 

neshoduje s ostatními, nebojí se podstupovat přiměřené riziko 

a také dokáže přijmout patřičnou odpovědnost za své činy. 

    

    

5 

Zaměstnanec si dokáže vždy prosadit svůj názor, rizika se nebojí, 

vidí v něm totiž příležitost k zlepšování, je ochoten nést 

odpovědnost za své výsledky i výkony ostatních zaměstnanců. 
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1 

Zaměstnanec nedisponuje žádnou fantazií, v případě, že dokáže 

určité vjemy vytvářet, není následně schopen je prezentovat 

takovým způsobem, aby to ostatní pochopili.     

2 

Zaměstnanec je schopen vytvářet ve své hlavě jednoduché 

obrazy, nemá však dostatek zkušeností, aby je dokázal dále 

prezentovat, jeho fantazie je relativně omezena, není schopen 

složitější geometrické vize.     

3 

Zaměstnanec nemá větší problém s prostorovou ani 

geometrickou vizí, jeho fantazie je svázaná, nedokáže se oprostit 

od reality, obrazy, které se mu promítají v mysli, dokáže 

relativně přehledně a srozumitelně předávat dále.     

4 

Zaměstnanec nemá problém s geometrickou a prostorovou vizí, 

má bohaté zkušenosti, které podporují jeho vnitřní obrazy, 

dokáže přehledně své vize zaznamenávat, jeho fantazie není 

ničím svazována a dokáže se oprostit od zažitých konvencí.     

5 

Zaměstnanec má dokonale rozvinuté prostorové a geometrické 

vnímání, vytváří si netradiční vize a nenechává se ničím 

svazovat, je velmi tvořivý, své vize jasně a bez problémů předává 

dál, může disponovat uměleckým nadáním a neomylnou rukou.     

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 11 – Návrh kompetenčního modelu pro obchodního zástupce 

Obchodní zástupce 

Kompetence Charakteristika kompetencí Projevy kompetencí 

Komunikace 

Zaměstnanec je schopen srozumitelně a jasně sdělovat své požadavky, 

dokáže naslouchat druhým, stejně jako dokáže zaujmout posluchače, 

vyzná se v neverbální komunikaci, je tolerantní k názorům druhých, 

vyžaduje zpětnou vazbu. 

Naslouchá zákazníkům. 

Rozumí neverbální komunikaci. 

Dokáže zaujmout zákazníka. 

Vhodně sděluje informace. 

Výkonnost 

Zaměstnanec podává spolehlivý a vyrovnaný výkon, mezi pracovními 

povinnosti dokáže určit hlavní prioritu a zaměřit se na ni, motivuje své 

podřízené k lepší práci. 

Dokáže určit priority. 

Podává požadované výsledky. 

Motivuje k dobré práci. 

Kooperace 

Zaměstnanec aktivně spolupracuje, ochotně se zapojuje do pracovních 

úkolů, následuje skupinové cíle, sdílí vlastní vědomosti, je tolerantní k 

názorům druhých. 

Sdílí získané informace. 

Aktivně přispívá k plnění cílů. 

Dbá organizačních cílů. 

Ochota zdokonalovat 

se 

Zaměstnanec má k sebevzdělávání pozitivní postoj, sám cítí potřebu 

rozšiřovat si své obzory v oblasti práva, ekonomie a technologií, nebojí se 

vlastních slabých stránek, které si dokáže připustit 

Má ekonomické povědomí. 

Dokáže se orientovat v právu. 

Rozšiřuje si své vědomosti. 

Řešení problémů 

Zaměstnanec řeší problémy samostatně, chápe podstatu i složitějších 

problémů, problémové situace řeší systematicky a dokáže jim předcházet, 

vytváří vhodné prostředí pro řešení problémů. 

Dokáže odhalit příčinu problému. 

Dokáže řešit nastalé problémy. 

Předchází vzniku problémů. 

Samostatnost 
Zaměstnanec plní samostatně přidělené úkoly, nepotřebuje k tomu cizí 

pomoc, preferuje sebeřízení před přímým dohledem nadřízeného. 
Není třeba jej kontrolovat. 

Samostatně plní úkoly. 

Vlastní iniciativa 
Zaměstnanec je aktivní, zajímá se o veškeré pracovní dění, je ochoten se 

podílet na úkolech a činnostech i mimo jeho pracovní rámec. 
Aktivně plní úkoly. 

Pracuje nad rámec povinností. 
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Obchodní zástupce 

Kompetence Charakteristika kompetence Projevy kompetence 

Leadership 

Zaměstnanec zvládá řízení větší skupiny, vedení se sám ujímá, plně 

respektuje stanovené termíny, dokáže na lidi pozitivně zapůsobit a 

přesvědčit je, vzbuzuje potřebnou autoritu. 

Dokáže vést lidi a ovlivňovat je. 

Dbá na stanovené termíny. 

Dokáže si získat autoritu. 

Překonávání stresu 

Zaměstnanec se dokáže se stresem vyrovnat, i při trvalejší zátěži je 

schopen podávat požadovaný výkon, stres jej může přimět k lepšímu 

výkonu, nemá problém se vyrovnat s neúspěchem, je ve své práci 

sebevědomý a vždy ovládá své emoce. 

Nepodléhá tlaku. 

Je vyrovnaný a sebevědomý. 

Dokáže se vyrovnat s neúspěchem. 

Dokáže ovládat své emoce. 

Práce s informacemi 

Zaměstnanec zvládá rychlé vyhledávání informací prostřednictvím 

moderních technologií, u každé informace si ověřuje zdroj, výborně se 

orientuje ve vytvořeném informačním systému. 

Získává nové informace. 

Pracuje s aktuálními daty. 

Získaná data dokáže dále zpracovat. 

Uspokojování 

zákazníků 

Zaměstnanec se orientuje na potřeby zákazníka, dokáže je dobře 

odhadnout, cítí zodpovědnost za budování silných dlouhodobých vztahů, 

klientům bývá vždy po ruce a snaží se vyhovět jejich specifickým 

požadavkům, zákazníky dobře zná. 

Dokáže se přizpůsobit zákazníkům. 

Dbá přání zákazníků. 

Buduje dlouhodobé vztahy. 

Zná zákazníka. 

Schopnost rozhodovat 

Zaměstnanec se nebojí ukázat svůj názor, a to i v případě, že se neshoduje 

s ostatními, nebojí se podstupovat přiměřené riziko a také dokáže přijmout 

patřičnou odpovědnost za své činy. 

Má vlastní názor. 

Dokáže nést riziko. 

Dokáže přijmout zodpovědnost. 

Podnikatelské myšlení 

Zaměstnanec se orientuje spíše na budoucnost, je schopný předvídat 

variantnost řešení situací ve střednědobém horizontu, je schopen 

analyzovat i složitější situace. 

Analytické myšlení. 

Orientace na budoucnost. 

Dokáže předvídat. 

Flexibilita 

Zaměstnanec přijímá změny, nové nápady a nebrání se jim, dokáže se 

snadno přizpůsobit novým pracovním úkolům, nedělá mu problém 

orientovat se mezi více rozdělanými úkoly. 

Přizpůsobuje se změnám. 

Nebrání se novým věcem. 

Orientuje se mezi více úkoly. 

Zdroj: vlastní zpracování
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Příloha č. 12 – Návrh kompetenčního modelu pro mistra výroby 

Mistr výroby 

Kompetence Charakteristika kompetence Projevy kompetence 

Komunikace 

Zaměstnanec je schopen srozumitelně a jasně sdělovat své požadavky, 

dokáže naslouchat druhým, stejně jako dokáže zaujmout posluchače, vyzná 

se v neverbální komunikaci, je tolerantní k názorům druhých, vyžaduje 

zpětnou vazbu. 

Předává podřízeným jasné instrukce. 

Věnuje pozornost návrhům podřízených. 

Získá si pozornost podřízených. 

Vyžaduje zpětnou vazbu. 

Výkonnost 

Zaměstnanec podává spolehlivý a vyrovnaný výkon, mezi pracovními 

povinnosti dokáže určit hlavní prioritu a zaměřit se na ni, motivuje své 

podřízené k lepší práci. 

Dokáže určit priority. 

Podává požadované výsledky. 

Motivuje k dobré práci. 

Kooperace 

Zaměstnanec aktivně spolupracuje, ochotně se zapojuje do pracovních 

úkolů, následuje skupinové cíle, sdílí vlastní vědomosti, je tolerantní k 

názorům druhých, přispívá k dosahování cílů a aktivně vyhledává a sdílí 

informace v rámci skupiny. 

Dělí se o své zkušenosti. 

Upřednostňuje společné cíle. 

Sdílí s ostatními informace. 

Je tolerantní k názorům druhých. 

Ochota zdokonalovat 

se 

Zaměstnanec má k sebevzdělávání pozitivní postoj, jelikož sám cítí 

potřebu rozšiřovat si své obzory, v rámci získávání nových vědomostí 

o strojírenské výrobě a materiálovém inženýrství je zapálený, nebojí se 

vlastních slabých stránek. 

Snaží se stále sebevzdělávat. 

Pracuje se slabými stránkami. 

Orientuje se ve strojírenské výrobě. 

Vyzná se v materiálovém inženýrství. 

Řešení problémů 

Zaměstnanec zvládá problémy samostatně, chápe podstatu i složitějších 

problémů, problémové situace řeší systematicky a dokáže jim předcházet, 

vytváří vhodné prostředí pro řešení nastalých problémů 

Dokáže odhalit příčinu problému. 

Dokáže řešit nastalé problémy. 

Předchází vzniku problémů. 

Tvořivost 

Jeho nápady jsou netradiční, dokáže je jasně formulovat a vytvářet tak 

nové postupy, nemá rád stereotyp, je velmi intuitivní a vytrvalý, je schopen 

improvizovat 

Hledá nové postupy a způsoby práce. 

Své nápady dokáže realizovat. 

Přichází s novými nápady. 
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Mistr výroby 

Kompetence Charakteristika kompetence Projevy kompetence 

Plánování a 

organizování 

Zaměstnanec je schopen vytvářet plány pracovních činností, úkoly plní 

systematicky dle jejich naléhavosti, dokáže si hospodárně rozvrhnout 

přidělené zdroje. 

Dokáže uspořádat jednotlivé činnosti. 

Pracuje systematicky. 

Pracuje se zdroji. 

Leadership 

Zaměstnanec zvládá řízení větší skupiny, vedení se sám ujímá, dokáže 

motivovat k požadovanému výkonu, plně respektuje stanovené termíny, 

dokáže na lidi pozitivně zapůsobit a přesvědčit je. 

Dokáže vést podřízené a působit na ně. 

Motivovat podřízené k lepšímu výkonu. 

Dbá na stanovené termíny. 

Představivost 

Zaměstnanec nemá problém s geometrickou a prostorovou vizí, dokáže 

přehledně své vize zaznamenávat, jeho fantazie není ničím svazována 

a dokáže se oprostit od zažitých konvencí. 

Dokáže zachytit své vize. 

Má geometrické a prostorové vnímání. 

Disponuje fantazií. 

Práce s informacemi 
Zaměstnanec si ověřuje přesnost informací, orientuje se v informačním 

systému, získané informace dokáže využívat při práci. 
Pracuje s přesnými daty. 

Získaná data dokáže dále zpracovat. 

Rovný přístup 

Zaměstnanec je schopný v pracovním životě odhlížet od osobních 

nesympatií a konfliktů, je spravedlivý jak v odměňování, tak v trestech, 

řídí se stejnými pravidly jako ostatní, je upřímný, poctivý a loajální. 

Jedná narovinu. 

Zastává spravedlivý postoj. 

Dodržuje vlastní pravidla. 

Schopnost rozhodovat 

Zaměstnanec se nebojí ukázat svůj názor, a to i v případě, že se neshoduje 

s ostatními, nebojí se podstupovat přiměřené riziko a také dokáže přijmout 

patřičnou odpovědnost za své činy. 

Dokáže nést riziko. 

Dokáže dát najevo svůj názor. 

Přistupuje k práci zodpovědně. 

Soustředěnost 

Zaměstnanec je schopen věnovat svou plnou pozornost důležitých 

a podstatných věcem, koncentrovaný vydrží delší dobu, je těžké jej 

rozptýlit, prostředí na jeho výsledky nemá vliv. 

Dokáže se koncentrovat. 

Zaměřuje svou pozornost dlouhodobě. 

Dbá na detaily. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 


