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Příloha č. 1 

  

Kompetenční profil 

Jméno: xXx               

Pracovní pozice: Obchodní ředitel           

Nadřízený:               

                  

                  

Obsah profilu :               

Hlavní  kompetence (klíčové)             

Komunikace               

Firemní kultura                 

Orientace na cíl                 

Leadership                 

                

Manažerské kompetence             

Řízení lidi                 

Procesní řízení               

Projektové řízení / Management rizik                 

Plánování a rozpočetnictví             

Obchodní inteligence             

                  

Vypracoval:  Miroslav Zezulčík             

Datum: 5. 2. 2011               
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Hlavní kompetence 

Komunikace 

Aktivní naslouchání 

Je schopen aktivně naslouchat, má pozitivní přístup, je empatický. 3 

Udržuje oční kontakt, neskáče do řeči, je taktní, dává správné neverbální 
signály. 

3 

Parafrázuje, aktivně klade otázky, správně reaguje - odpovídá, poskytuje 
konstruktivní zpětnou vazbu. 

 
3 

 

Ústní komunikace 

Jasně, spisovně, stručně a výstižně komunikuje s jednotlivci i skupinami. 3 

Reaguje na různé styly komunikace a potřeby jednotlivců a skupin. 2 

Písemná komunikace 

Efektivně komunikuje písemně, připravuje správně a přehledně s relevantními 
daty. 

4 

Forma a přístup / styl je přiměřený druhé straně a situaci. 4 

Prezentační dovednosti 

Je ochoten podávat informace, umí vybrat správné informace pro druhou 
stranu. 

4 

Je schopný vést formální prezentaci pro různě velké skupiny, s jasnou zprávou, 
cíly. 

3 

Prezentace se vyznačují jazykem vhodným pro účastníky. 3 

Má zručnost v hlase, přízvuku, gestech a využívá audiovizuálních pomůcek. 2 

Pri vystoupení je sebevědomý a přesvědčivý. 2 

Asertivita 

Projevuje úsudek v představovaní svých nápadů a návrhů. 4 
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Přímo přistupuje k problémům a záležitosti řeší profesionálně a s respektem. 3 

Přebírá iniciativu při komunikaci se zaměstnanci a/nebo managementem. 2 

Zná své přednosti a slabé stránky a vnímá je jako oblasti vlastního rozvoje. 3 

Řízení konfliktů 

Očekává a řeší konfrontace, nesouhlas a stížnosti konstruktivním způsobem. 3 

Diplomacie 

Demonstruje takt a zručnost při jednaní s lidmi. 2 

Využívá mluvení a jazyk, který je vhodný pro dané lidí, pracoviště a příslušnou 
situaci. 

3 

Obchodní vyjednávání / Ovlivňování 

Umí specifikovat a jasně formulovat požadavky na obchodních partnery 
vzhledem k ceně, výkonu a dalším podmínkám. 

3 

Vhodně využívá vyjednávání, přesvědčování a autoritu při jednaní s ostatními, 
aby dosáhl cíle. 

2 

Buduje konsensus bez "brát a dávat". Získává spolupráci ostatních při získávání 
informací a dosahování cílů. Směřuje situace k výsledku "win - win". 

2 

Firemní kultura 

Orientace na zákazníka - klienta 

Zná své primární a sekundární klienty a aktivně od nich získává vstupy. 2 

Prioritně přistupuje k potřebám zákazníků, stále hledá možnosti zlepšení kvality 
služeb, produktů a procesů. 

1 

Etika 

Je součástí vysokého standardu integrity, chová se férově vůčii ostatním. 4 

Prokazuje smysl pro firemní zodpovědnost a oddanost k službám veřejnosti. 2 

Osobní prezentace 
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Jeho zevnějšek a chování se pozitivně se odráží na image společnosti a je 
přiměřené různým událostem a situacím. 

3 

Podpora - facilitace 

Plánuje a vede jednání tak, aby se dosáhlo skupinových cílů. 4 

Efektivně využívá svůj talent a zkušenosti a konstruktivně řídí dynamiku 
skupiny. 

3 

Týmová práce 

V práci spolupracuje s ostatními členy týmu a vytváří týmovou atmosféru. 3 

Přispívá k týmovým řešením díky konstruktivní zpětné vazbě, nápadem 
a návrhem. 

3 

Přispívá k otevřené výměně informací mezi členy týmu. 2 

Orientace na cíl 

Zvládání stresu 

Efektivně zvládá náročné požadavky. 2 

Podniká zdravé opatření k určení priorít a zvládnutí těchto požadavků. 1 

Řízení času 

Včas plní krátkodobé a dlouhodobé cíle projektů a programů. 1 

Vykazuje schopnost reagovat na měnící se požadavky, vykazuje dostatečnou 
energii. 

1 

Prokazuje schopnost určovat priority v práci a efektivně využít dostupný čas. 1 

Efektivně využívá zdroje pro úlohy s vyšší prioritou a časově zvláda i ostatní 
projekty. 

1 

Řízení změn 

Rozumí strategickým cílům změn. 3 

Je proaktivní a nadšený pro nové věci. 1 
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Zvažuje připravenost na změnu a identifikuje vhodné strategie změn. 3 

Komunikuje cíle změn a strategie příslušným stranám. 2 

Rozhodování 

Vykazuje dobrý úsudek tím, že dělá dobré rozhodnutí na základě správnych 
informací. 

4 

Při rozhodování zvažuje jak krátkodobé tak i dlouhodobé cíle. 3 

Vnímá rozsah a dosah svých rozhodnutí. 2 

Rozhoduje se efektivně a včas i když jsou informace omezené, anebo řešení 
mají nepříjemné důsledky. 

4 

Ví, kdy je a kdy není vhodné hledat konsenzus. 3 

Leadership 

Vize 

Je ztotožněný s vizí organizace, je loajální, zastává organizační změny. 5 

Rozumí vizi, misi, funkci, zdrojům, hodnotám, kultuře a obchodní strategii 
společnosti. 

4 

Chápe role a zodpovědnosti organizačních jednotek a využívá zdroje 
na dosáhnutí pracovních cílů. 

4 

Budování týmu 

Podporuje spolupráci, komunikaci a konsenzus ve skupinách. 3 

Podporuje společný leadership, buduje důvěru mezi členy týmu a vytváří 
oddanost k týmovým cílům. 

2 

Koučink 

Rozvíjí a spolupracuje na rozvoji ostatních pomocí aktivit jako je trénink, 
koučování, mentoring, výměna názorů a zpětná vazba. 

3 

Tyto aktivity "šije na míru" potřebám různého rozsahu lidí se zaměřením 
na jejich výkon. 

3 

Identifikuje situace, kde koučování přispívá k cílům společnosti. 2 
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Hodnocení výkonu / Průběžné zlepšování 

Měří výkon společnosti / oddělení a zlepšení v klíčových oblastech byznysu. 2 

Hodnotí pokrok ve vztahu k cílům, plánu a měnícím se potřebám. 2 

Efektivně motivuje podřízené k výkonu a jejich výkon objektivně hodnotí. 2 

Manažerské kompetence 

Řízení lidí 

Postoj k rozdílům 

Rozeznává hodnotu kulturních, etnických, rodových a jiných individuálních 
rozdílů.  

4 

Rozumí rozdílům zaměstnanců a vhodně na ně odpovídá, reaguje. 2 

Řízení lidských zdrojů 

Zajišťuje efektívní nábor, výběr, vzdělávání, hodnocení výkonu, odmeňováná 
a nápravné / disciplinární opatření.  

3 

Propaguje pozitívní zaměstnanost, dobré pracovní vztahy a spokojenost 
zaměstnanců.  

3 

Procesní řízení 

Procesní řizení 

Má dostatečné vědomosti o procesním řízení a zná procesy společnosti.  2 

Využívá efektivně techniky k definování procesů, které ústí do požadovaných 
výstupů. 

3 

Umí identifikovať oblasti zlepšení a odstraňuje bariéry efektivních výstupů.  2 

Efektivně využívá hodnocení výkonu k dosáhnutí zlepšení procesu.  2 

Řešení problémů 

Umí rozpoznat a definovat problémy, analyzuje relevantní informace. 2 
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Podporuje alternativní rešení a plánuje řešení problémů. 2 

Projektové řízení / Management rizík 

Řízení a analýza informací 

Zná techniky analýzy dat a soustavně se vzdělává v nových technologiích. 3 

Je schopný analyzovat data a informace a zvládá informační technologie 
a systémy. 

3 

Je schopný sbírat, filtrovat a organizovat platné a relevantní data. 3 

Analytické myšlení 

Přemýšlí nad všemi aspekty záležitostí, problémů anebo situací. 3 

Prokazuje schopnost věnovat dostatečnou pozornost relevantním detailům. 3 

Jeho zprávy, dokumenty, projekty a programy sledují logický a lineární postup. 3 

Kreativní myšlení 

Vytváří pohled na situace a aplikuje inovativní řešení. 3 

Zná a používá kreativní týmové techniky při projektech, programech 
a problémech. 

1 

Iniciuje a podporuje nové koncepty a nápady. 3 

Strategické plánování 

Zúčastňuje se, anebo podporuje vývoj a implementaci strategických plánů, 
včetně formulace vize a mise. 

2 

Vytváří anebo přispívá k strategickým plánům, které podporují celkové cíle 
společnosti. 

2 

Dává zpětnou vazbu managementu k začlenění cílů organizace a řešení do 
strategických plánů. 

2 

Plánování a rozpočetnictví 

Finanční management 

Má všeobecný prehled o ekonomických faktech. Zná základní ekonomické 2 
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pojmy a finanční vztahy. 

Umí se orientovat ve výsledovce a zjednodušené úvaze společnosti. 1 

Připravuje a přizpůsobuje rozpočet, sleduje plánované a skutečné výdaje, zvládá 
získávání potřebných vstupů a přípravu podkladů ke smlouvám. 

1 

Obchodní inteligence 

Partnerství a vytváření kontaktů  

Vytváří a udržuje partnerské vztahy, zapojuje se do víceúčelových aktivít. 1 

Využívá kontakty na vytváření a posílnení vnitřní podpůrné základny. 1 

Vytváří, udržuje vnitřní a vnější vztahy s jednotlivci a skupinami na zlepšení 
profesionální efektivity. 

1 

Právní minimum 

Zná a rozumí místnímu Zákoníku práce, zná evropské právní trendy v této 
oblasti, potřebné pro jeho práci v souvislosti s vedením zaměstnanců. 

2 

Má základní vědomosti o legislatívních záležitostech, které jsou potřebné pro 
plánování projektů, dlouhodobé a strategické plánování, zná dopady 
alternatívních řešení. 

2 

Umí identifikovat interní a externí politiky s jejich dopadem na práci organizace. 2 

Znalost externího prostředí 

Má čerstvé informace o politice, sociální sféře, technologii, průmyslu 
a ekonomických faktorech a chápe jejichich dopad na činnost a politiky 
organizace. 

3 

Marketing 

Má vědomosti o marketingu v rozsahu, který je potřebný pro jeho práci. 2 

Tyto vědomosti umí využít při vyjednávání s dodavateli a klienty a při řízení 
a plánovaní efektivní činnosti oddělení. 

3 
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Popis jednotlivých úrovní kompetence: 

1 = nedostatečná úroveň kompetence - ovlivňuje (příp.bude ovlivňovat) pracovní výkon 
a je nezbytné ji rozvíjet 

2 = dostatečná úroveň, její další rozvoj - zvýšení úrovně je stále důležité pro pracovní pozici 

3 = dobrá úroveň, její další rozvoj může jan napomoc / přispět ke kvalitě práce a výkonu 

4 = velmi dobrá úroveň, v současnosti není nutné ji dále rozvíjet 

5 = vynikající úroveň, zaměstnanec je v této kompetenci vzorem pro ostatní  

0 = kompetence chybí, anebo není potřebná ani pro součastnou ani budoucí pozici, vůbec 
nemá vliv na výkon 
the competence is missing, or is necessary for neither current nor further position and does 
not influence performance 
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Příloha č. 2 

Zahajovací setkání 

  

Datum::      11..  33..  22001100              Čas::            99::0000  ––  1144::0000  

Účastník:    xXx 

 

6.1.1.1.1.1 Kouč:   Já 

Cíle setkání: 

1. Seznámení kouče - koučovaného 

2. Vysvětlení pojmu koučování 

3. Seznámení s profilem manažera určení kompetencí pro zlepšení 

4. Stanovení cílů koučování 

5. Stanovení časového harmonogramu koučování 

6. Zadané úkoly pro další setkání  

Program: 

1. Představení kouče, účastníka 

2. Co je to koučování, proč je důležité a jak pomáhá 

3. Kompetenční profil manažera, klíčové a manažerské kompetence 

4. Stanovení rozvojových, výkonnostních a konečných cílů 

5. Přijetí individ. úkolů na další období 
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Výstupy: 

1. Rozvojové cíle                                             

2. Výkonnostní cíle 

    3. Konečné cíle  

    4. Časový harmonogram, podle kterého kouč vypracuje akční plán koučování 

Úkoly: 

1. Zpětná vazba na vypracovaný akční plán a čas. harmonogram. 

2. Analýza všech pracovních činností a úkonů 

 

Termín příštího setkání:       15. 3. 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………                                 

 ……………………………. 

            účastník                     kouč 
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Příloha č. 3 

Koučování manažera 

  

Dne:  2. 5. 2011                    Čas:      9:00 – 13:00 

Účastník:    xXx 

 

6.1.1.1.1.2 Kouč:   Já 

Cíle setkání: 

1. Co se podařilo / nepodařilo za posledních 14 dní 

2. Analýza přijatých zásad pro práci s časem 

3. Hodnocení případných úskalí naplánované práce 

4. Vyhodnocení zkušeností s týmovou komunikací 

5. Příprava na provedení analýzy komunikace 

6. Stanoveny úkoly na další období 

 

Program: 

1. Shrnutí uplynulých 14 dní 

2. Prezentovaní přijatých zásad pro práci s časem + feedback 

3. Kontrola plánu 

4. Zkušenosti s týmovou komunikací a možná úskalí 

5. Proč analyzovat týmovou komunikaci 

6. Úkoly do dalšího setkání 
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Výstup: 

1. Feedbackovány zásady pro práci s časem 

2. Plán pracovních úkolů na určité období dle respektovaných zásad 

3. Seznam problémových míst v týmové komunikaci, na co si dávat pozor 

 

Úkoly, (termín dokončení) : 

1. Analýza interní komunikace oddělení (týmu)                                         (5. 5. 2011) 

2. Vypracování návrhu na její zlepšení                                                      (11. 5. 2011) 

3. Absolvován seminář na rozvoj kreativních týmových technik                ( 10. 5. 2011) 

 

Termín příštího setkání:       16. 5. 2011   

 

 

 

 

 

…………………………                                 

 ……………………………. 

            účastník                     kouč 

 


