
 

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1  Organizační struktura společnosti 



 

Příloha č. 2  Popis pracovního místa 

 
 

POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA 
 

Název funkce Manažer personalistiky 

Popis výkonu funkce (vykonává) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• spolupracuje s manažery oddělení na tvorbě a 
realizaci vhodné personální politiky a strategie 
společnosti 

• zodpovídá za pracovně-právní a mzdovou agendu a 
činnost mzdové účetní a asistentky provozu a 
personalistiky (ve spolupráci s provozním 
manažerem); dále zodpovídá za činnost recepce 
(asistentka recepce, vedoucí sekretariátu) 

• zodpovídá za efektivní nábor nových zaměstnanců 
• spolupracuje s vysokými školami v oblasti stáží 

studentů vysokých škol a programech pro studenty a 
prezentacích před studenty 

• vede personální agendu a připravuje podklady pro 
mzdovou účetní 

• realizuje motivační program pro zaměstnance 
• připravuje plán vzdělávání a realizaci školení 

(příprava plánu vzdělávání, vyhledávání vhodných 
dodavatelů vzdělávání, realizace vzdělávání ve 
společnosti, zajištění zákonného školení zaměstnanců 
aj.) 

• zodpovídá za zaškolení nových zaměstnanců a 
stabilizaci stávajících zaměstnanců 

• koordinuje hodnocení zaměstnanců (průběžné, roční) 
• řeší pracovně-právní problémy ve společnosti a 

poskytuje poradenství zaměstnancům 
• jedná s úřady (ÚP, ZP aj.) 
• zajišťuje a koordinuje jazykovou výuku ve 

společnosti 
• koordinuje dotace z oblasti lidských zdrojů 
• provádí průběžné průzkumy spokojenosti 

zaměstnanců 
• spolupracuje s manažerem marketingu v rámci 

přípravy aktivit v oblasti personálního marketingu 
(inzerce, propagace na odborných serverech a 
časopisech, spolupráce s vysokými školami aj.) 

• zodpovídá za aktualizaci popisů pracovních funkcí 
• aktivní mapování trhu práce v oblasti IT 

v Moravskoslezském kraji 
• účastní se pravidelných porad s manažery oddělení 
• kvalifikované poradenství v oblasti HR manažerům 

společnosti 
• práce s interním IS myTeam a navrhuje nové 



 

 funkcionality tohoto IS 
• koordinuje a zajišťuje procesy v oblasti BOZP 

(úvodní školení, řádná školení, lékařské prohlídky, 
komunikace s technikem BOZP, nápravná opatření 
v oblasti BOZP aj.) 

• připravuje a realizuje další projekty v oblasti lidských 
zdrojů 

Pravomoci • realizace vzdělávání dle schváleného rozpočtu 
vzdělávání 

• realizace HR aktivit dle schváleného rozpočtu HR 
oddělení 

• další dle platných pokynů a směrnic ve společnosti 
Stupeň vzdělání a délka praxe VŠ, 3 roky 
Obor vzdělání Ekonomie, Andragogika 
Znalosti technologií a produktů • Microsoft Office 

• VENTUS 
• myWork 
• myTeam 
• sociální sítě 
• internet 

Ostatní znalosti • personalistika 
• nové trendy v oblasti HR 
• zákoník práce a související legislativa 
• pracovně-právní a mzdová agenda 
• znalost angličtiny 
• řidičský průkaz sk. B s praxí 

Osobnostní předpoklady • zodpovědnost 
• samostatnost 
• vytrvalost 
• schopnost komunikovat 
• výřečnost 
• přátelskost 
• cílevědomost 
• argumentace a přesvědčování 

Týmové role • realizátor 
• stmelovač 
• koordinátor 
• inovátor 

 
 
 
 



 

Příloha č. 3  Kvalifikační úroveň NSP 7 

 
 

DESKRIPTOR KVALIFIKAČNÍ ÚROVNĚ NSP 7 

Znalosti – znalosti teoretické a faktické 

(aplikovatelné při výkonu práce) 

• Vysoce specializované teoretické a 

praktické znalosti v oboru i v oborech 

souvisejících. 

• Integrace informací z příbuzných oborů jako 

základ výzkumu či projektu. 

Dovednosti – kognitivní (používání 

logického, intuitivního a tvůrčího 

myšlení) a dovednosti praktické  

(manuální zručnost a používání metod, 

materiálů, přístrojů) 

• Rozvíjení nových dovedností v reakci na 

objevující se znalosti a technická zařízení. 

• Při inovacích využívat nových i stávajících 

poznatků z různých oblastí. Používání 

systémového myšlení. Prezentace a 

obhajoba inovací doporučených řešení. 

Další faktory: 

Nároky na výkon práce ve smyslu 

odpovědnosti a samostatnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Nároky na výkon práce vycházející z 

charakteru práce. 

 

• Řešit nestandardní a složité problémy 

vyžadující zvážení dalších faktorů. 

• Řídit diskusi, zvážit navrhované alternativy 

a přijmout odpovědnost za konečné 

rozhodnutí.  

• Identifikovat vzdělávací potřeby své a svých 

podřízených a rozhodovat o jejich realizaci. 

Navrhovat a řídit projekty; zodpovídat za 

jejich výstupy 

• K zaučení je nutná znalost vysoce 

specializovaných znalostí v oboru a v 

oborech příbuzných; absolvování 

adaptačního procesu. 

• Jedná se o duševní činnosti; časté uplatnění 

na vysoce odborných, samostatných či 

řídících pozicích. 

Národní soustava povolání [online]. 2013 [cit. 2013-02-22]. Dostupné z: http://katalog.nsp.cz/ 
napoveda.aspx?help=EQF_7 



 

Příloha č. 4  Kompetence z NSP – tabulky pro vyplnění HR manažerkou 

 

Měkké kompetence 
 

úroveň 0 
žádná (není 

vyžadována) 

úroveň 1 
 

nízká 

úroveň 2  úroveň 3 
 

střední 

úroveň 4 úroveň 5 
 

vysoká 

      
Obecné dovednosti 
 

úroveň 0 
 

žádná 

úroveň 1 
 

základní 

úroveň 2 
 

běžná 

úroveň 3 
 

vysoká 

    
Odborné znalosti/dovednosti 

úroveň 1 
Základní všeobecné znalosti, povrchní faktické znalosti v oboru 
 

Základní dovednosti požadované k provádění jednoduchých neměnných úkolů; použití jednoduchých pravidel; 
použití nástrojů a materiálů vyžadujících jednoduchou manipulaci oboru 

úroveň 2 
Faktické znalosti zásad, procesů a obecných pojmů v oboru 
 

Dovednosti požadované při plnění úkolů a řešení problémů výběrem a použitím základních metod, nástrojů, 
materiálů a informací; obsluha jednoduchých strojů a zařízení 

úroveň 3 

Faktické a teoretické znalosti materiálů, nástrojů, postupů a základních norem 
 

Volba pracovních postupů, prostředků a surovin; rozpoznání vzniku problému a určení jeho příčiny a důsledku; 
využívání teoretických a praktických znalostí při řešení problémů v oboru; podávání návrhů na zlepšení 
stávajících postupů; podávání návrhů na odstranění poruch a vad 

úroveň 4 

Rozsáhlé všeobecné faktické a teoretické znalosti v oboru 
 

Aplikace pracovních postupů, prostředků či surovin, jejich případná modifikace dle potřeb; využívání 
teoretických a praktických znalostí a komunikačních dovedností při řešení problémů na různých úrovních; 
posuzování kvality produktů své práce a identifikace příčin nedostatků; tvorba jednoduchých návrhů na zvýšení 
produktivity; prezentování výsledků své práce, příp. i svěřeného úseku 

úroveň 5 
Pokročilé a specializované znalosti teorií, zásad a legislativy v oboru; jejich aplikace v praxi 
 

Pokročilé praktické dovednosti prokazující zvládnutí oboru a schopnosti řešit úkoly, pro které nejsou k dispozici 
vytvořené postupy; realizace nových návrhů; prezentace výsledků práce a krátkodobých strategií v oboru 

úroveň 6 
Rozšířené teoretické znalosti v oboru 
 

Zvládnutí metod a nástrojů ve složitém a specializovaném oboru; inovace používaných metod a určení způsobu 
realizace; prezentace a obhajoba inovací doporučených řešení 

úroveň 7 

Vysoce specializované teoretické a praktické znalosti v oboru i v oborech souvisejících 
 

Rozvíjení nových dovedností v reakci na objevující se znalosti a technická zařízení; při inovacích využívat 
nových i stávajících poznatků z různých oblastí; používání systémového myšlení; prezentace a obhajoba inovací 
doporučených řešení 

úroveň 8 

 

Znalosti na špičkové úrovni v oboru a na rozhraní mezi obory 
 

Vysoce pokročilé a specializované dovednosti a techniky, včetně syntézy a hodnocení, požadované při řešení 
kritických problémů ve výzkumu a /nebo inovacích a při rozšiřování a novém definování stávajících znalostí 
nebo odborných postupů 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Měkké kompetence 
 

úroveň 
(0-5) 

Efektivní komunikace   

Kooperace     

Kreativita 

Flexibilita     

Uspokojování zákaznických potřeb 

Výkonnost     

Samostatnost     

Řešení problémů    

Plánování a organizování práce  

Celoživotní učení 

Aktivní přístup 

Zvládání zátěže    

Objevování a orientace v informacích 

Vedení lidí 

Ovlivňování ostatních  

 

 

Obecné dovednosti 
 

úroveň 
(0-3) 

Počítačová způsobilost 

Způsobilost k řízení os. automobilu 

Numerická způsobilost 

Ekonomické povědomí 

Právní povědomí 

Jazyková způsobilost v češtině 

Jazyková způsobilost v angličtině 

Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Odborné znalosti 
 

úroveň 
(1-8) 

Hodnotící a motivační systémy zaměstnanců 

Systém řízení BOZP ve firmě 

Management obecně 

Personalistika a mzdy (platy), mzdové (platové) předpisy, formy odměňování 

Pracovně právní předpisy v oblasti mezd, platů a zařazování zaměstnanců do 
skupin, tarifních stupňů (platových tříd) 

Zásady vedení pracovního kolektivu 

Metody a techniky hodnocení výkonu 

Management pro top managery 

Personální management 

Kolektivní vyjednávání 

Kariérový růst zaměstnanců, formy a možnosti dalšího vzdělávání 

Plánování lidských zdrojů v podniku 

Management rizik 

 

 

Odborné dovednosti 
 

úroveň 
(1-8) 

Zpracování koncepcí personální politiky ve spolupráci s jinými úseky 

Zpracování plánů realizace osobního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců v 
rámci řízení personální politiky organizace 

Posouzení strategického plánování oblasti řízení lidských zdrojů, posuzování a 
schvalování zásad zaměstnanosti a pracovně právních vztahů v rámci řízení 
personální politiky organizace 

Posuzování, schvalování a řízení procesů personální politiky organizace, 
hodnocení zaměstnanců, schvalování motivačních programů, metodiky náboru, 
školení a odměňování zaměstnanců 

Analyzování a hodnocení efektivity náboru, vzdělávání a motivace 
zaměstnanců 

Posouzení a hodnocení efektivnosti hospodaření a výkonnosti svěřeného úseku 
v kontextu zavedeného personálního plánu organizace 

 



 

Příloha č. 5   Klasifikace kompetencí 

 
 

1. ODDANOST 
 

Schopnost a ochota přizpůsobit své chování potřebám a cílům organizace. Pracovník 

je viditelným vzorem pro ostatní. 

Kategorie: 

1.1 Loajalita a obětavost 

1.2 Oddanost profesi 

1.3 Oddanost sloužit veřejnosti 

1.4 Spolehlivost 

 
 

2. KOMUNIKACE 
 

Pracovník poskytuje informace ústně, neverbálně a písemně přehledně a včas. 

Ostatním pomáhá efektivně komunikovat. Pracovníci se silnými komunikačními dovednostmi 

zajišťují, aby komunikace probíhala na všech organizačních úrovních, mezi všemi 

zaměstnanci, povzbuzují otevřené vyjadřování názorů a myšlenek. Naslouchají efektivně, 

informace předávají přesně a srozumitelně, aktivně hledají konstruktivní zpětnou vazbu. 

Kategorie: 

2.1 Orientace na zákazníka 

o naslouchání 

o schopnost reagovat 

o pochopení, citlivost, budování důvěry 

2.2 Přesvědčování 

o ovlivňování 

o vyjednávání 

o řízení konfliktů 

2.3 Ústní projev 

2.4 Písemný projev 

 
 

3. INICIATIVA A ODPOVĚDNOST 
 

Zaměřují své úsilí a energii na úspěšné dosažení organizačních cílů. Kompetence 

zahrnuje přijímání důležitých rozhodnutí a překonávání překážek. Pracovníci odpovídají za 



 

svá rozhodnutí, jednání a výsledky. Poukazují na problémy, které druzí přehlédli a kladou 

otázky, které se ostatní zdráhají položit. Nezbytné je pochopení organizačních vztahů a 

identifikování lidí disponujících rozhodovací pravomocí. 

Kategorie: 

3.1 Rozhodování 

3.2 Iniciativa 

3.3 Výkonnost a zaměření 

3.4 Odpovědnost a samostatnost 

3.5 Organizační povědomí 

 
 

4. OVLIVŇOVÁNÍ 
 

Transformace myšlenek v činy. Úspěšných výsledků dosahuje prostřednictvím sdílení 

znalostí a informací v rámci oddělení i napříč organizací. Poskytuje rady jiným, buduje 

vztahy, které jsou klíčové pro úspěch a je důvěryhodným pro ostatní. Tito pracovníci znají 

organizaci, její strukturu, kde se nachází centrum moci, kdo zastává rozhodovací roli. 

Kategorie: 

4.1 Vedení 

o sdílení informací, znalostí, zpětná vazba 

o výcvik, koučování a učení ostatních 

4.2 Budování vztahů 

4.3 Vytváření sítí 

 
 

5. PŮSOBENÍ NA OSTATNÍ 
 

Na zákazníky a kolegy působí vyrovnaně, je vnímavý a ohleduplný k názorům a 

pocitům ostatních. Vnímá, jak se ostatní cítí a tak používá pozitivní a klidný tón. Kompetence 

je spojena s osobní vyzrálostí a dodržováním etického chování.  

Kategorie: 

5.1 Sebepoznání 

5.2 Etika 

5.3 Interpersonální porozumění 

o neodsuzování a tolerance 

o vzájemné porozumění 

o empatie 



 

5.4 Zralost a sebekontrola 

5.5 Flexibilita a adaptabilita 

5.6 Týmová práce 

o teambuilding 

o spolupráce a sdílení pracovních činností 

 
  

6. MYŠLENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

Pracovník používá rozum a logiku při identifikování a řešení problémů. Aby dospěl 

k závěrům a rozhodnutím používá rozum, vizi a tvořivost. Rozumí příčinám a vzájemným 

vztahům, rozpoznává podobnosti a rozdíly v situacích, aplikuje znalosti pro efektivní 

rozhodnutí nebo přichází s novými způsoby řešení. 

Kategorie: 

6.1 Analytické myšlení 

o plánování, organizování, shromažďování informací a výzkum 

o identifikace problémů 

o racionalita, logický přístup k řešení problémů 

o vnímavost 

6.2 Kreativita a řešení problémů 

o novátorství 

o zvídavost a zvědavost 

o nápaditost a podnikavost 

o vizionářství 

o nositel změny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTANA'S OFFICIAL STATE WEBSITE. A Guide to Integrating Competencies into Montana´s: Statewide 

Competency Model [online]. 2013 [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: 

http://wsd.dli.mt.gov/local/helena/CompetencyCh04aStateModel.pdf     



 

Příloha č. 6  Přiřazení kompetencí k indikátorům chování 

 

Indikátor chování Skupina 
Číslo 

kompetence 
Plánování, organizování 6 Koordinuje personální činnosti a aktivity 
Výkonnost a zaměření 3 
Výkonnost a zaměření  3 Zajišťuje fungování stávajících procesů 
Vedení 4 
Iniciativa 3 Vyhledává nové možnosti v personální oblasti 
Oddanost profesi 1 

Usiluje o to, aby výstupy z její práce byly 

kvalitní 
Výkonnost a zaměření 3 

Prezentuje společnost navenek Loajalita a obětavost 1 

Řeší pracovně-právní problémy Racionalita, logický 
přístup k řešení problémů 

6 

Ovlivňování 2 
Vyjasňuje si s ostatními pohled na věc 

Vedení 4 

Přesvědčuje zaměstnance Přesvědčování 2 

Otevřeně přijímá kritiku Zralost a sebekontrola 5 

Přijímá výzvy a obtížné úkoly Flexibilita a adaptabilita 5 

Získává zkušenosti na nových věcech Zvídavost a zvědavost 6 

Diskutuje s kolegy, zaměstnanci Sdílení informací, znalostí, 
zpětná vazba 

4 

Dokáže přijmout rady ostatních, nechá si 

poradit 
Zralost a sebekontrola 5 

Snaží se najít kompromis Vyjednávání 2 

Konzultuje s ostatními vedoucími oddělení 

personální oblasti 
Sdílení informací, znalostí, 
zpětná vazba 

4 

Inspiruje ostatní kolegy Nápaditost a podnikavost 6 

Vytváří příjemné pracovní prostředí Budování vztahů 4 

Interpersonální 
porozumění 

5 Uplatňuje vůči podřízeným konstruktivní 

kritiku 
Vedení 4 

Vedení 4  Vysvětluje podřízeným důsledky jejich činností  
Vnímavost 6 

Přichází s novými nápady Novátorství 6 

Vytváří neformální vztahy Budování vztahů 4 

Klade důraz na plnění úkolů Vedení 4 



 

Efektivně organizuje svůj čas Flexibilita 5 

Flexibilita a adaptabilita  5 Nachází rovnováhu v jednání se zaměstnanci i 

vedoucími Budování vztahů 4 

Rozděluje úkoly v týmu Vedení 4 

Deleguje pracovní činnosti Vedení 4 

Spolehlivost 1 
Flexibilně reaguje na požadavky nadřízeného Odpovědnost a 

samostatnost 
3 

Pracuje v týmu Týmová práce 5 

Pracuje samostatně Odpovědnost a 
samostatnost 

3 

Kontroluje plnění úkolů podřízených i ostatních 

členů v týmu 
Vedení 4 

Přesvědčuje druhé, pokud váhají Ovlivňování a vyjednávání 2 

Používá věcné a logické argumenty Ovlivňování a 
přesvědčování 

2 

Stanovuje termíny Vedení 4 

Předává ostatním informace a znalosti Vedení 4 

Uplatňuje nové přístupy řešení Novátorství 6 
Iniciuje změny   Nositel změny 6 
Dotahuje svou práci do konce  

Výkonnost a zaměření 3 

Udržuje si pozitivní přístup a vyrovnanost Zralost a sebekontrola 5 
Spolupracuje s ostatními vedoucími Týmová spolupráce 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 7  Dotazník pro hodnocení kompetencí 

 

Vážená paní/Vážený pane generální řediteli, prosím Vás o vyplnění následujícího 

dotazníku. Přiřaďte podle níže uvedené stupnice hodnoty k jednotlivým kompetencím podle 

toho, jak daná kompetence souvisí s vykonáváním pozice manažera personalistiky.  

Předem Vám děkuji za čas, který jste strávil/a vyplňováním tohoto dotazníku. 

             Veronika Ryglová 

Hodnota Popis 
0 Kompetence je absolutně nepotřebná pro manažera personalistiky 

1 
Kompetence je využívána jen příležitostně. Není nezbytně nutná 
pro pozici manažera personalistiky. Je rozvinuta na nízké úrovni. 

2 
Kompetence je na standardní úrovni. Manažer personalistiky 
danou kompetenci aktivně používá. 

3 
Kompetence je důležitá, je využívána při každodenní činnosti 
manažera personalistiky.  

4 Kompetence je velmi důležitá a významná. 
 

Kompetence Charakteristika Projevy chování Hodnota 
    

Doplňuje si vzdělání a znalosti, které 
potřebuje ke své práci. 
Je ochoten dělat věci nad rámec svých 
povinností a závazků. 
Zodpovědně přistupuje k zákazníkům. 

Profesionalita 

Udržuje si úroveň svých 
znalostí. Respektuje zásady 
etiky. Usiluje o kvalitní a 
efektivní pracovní výkon. Problémům se snaží předcházet a předvídat 

je, problém je výzvou a jeho řešení považuje 
za své poslání. 

 

    

Spojuje své schopnosti, znalosti a nápady 
s ostatními kolegy. 
Je tolerantní k ostatním, hledá si svou roli 
v týmu a způsob, jak být druhým 
nejužitečnější. 
Je ochotný spolupracovat, respektuje názory 
druhých. 

Týmová práce 

Dělá vše pro společný cíl. 
Propojuje svůj potenciál, 
znalosti a zkušenosti 
s ostatními členy týmu.   

Je vstřícný, tolerantní, dodržuje dohodnutá 
pravidla. 

 

    

Rozumí a věří v misi organizace. 
Přispívá svou prací k celkovému úspěchu 
organizace. 
Je spolehlivý ve vztazích, dodržuje dohody. 

Loajalita 

Dodržuje závazky vůči 
organizaci i jejím členům. 
Ztotožňuje se s organizací, 
věří v její cíle, které 
považuje i za své. Má zájem na rozvoji organizace, buduje její 

dobré jméno a chrání know-how. 

 

    

Aktivní přístup 
Přichází s novými podněty 
a nápady. Zajímá se a 

Je přirozeně aktivní, má pozitivní postoj 
k životu i k práci. 

 



 

Všímá si příležitostí, které se nabízejí. 

Dívá se dopředu, je aktivní, sám sebe 
motivuje k aktivitě. 

ovlivňuje dění kolem sebe, 
vyhledává příležitosti, jak 
se zapojit do různých 
činností. 

Podstupuje osobní riziko, aby mohl 
dosáhnout cíle. 

   
 
 
 

 

Iniciuje prosazování a sdílení informací 
napříč organizačními úrovněmi. 
Povzbuzuje sebevědomí a schopnosti 
v druhých, podporuje jejich rozvoj. 
Podněcuje kreativní nápady v druhých 

Vedení 

Sdílí informace, zpětnou 
vazbu a znalosti 
s klíčovými osobami uvnitř 
i vně organizace s cílem 
zajistit úspěšné výsledky 
nebo zlepšení. Poskytuje ostatním přímou, konstruktivní a 

pozitivní zpětnou vazbu 

 

    

Informace využívá efektivně. 
Hledá řešení konfliktů, které uspokojí zájmy 
více stran. 
Účinně prezentuje organizační zájmy. 

Přesvědčování 

Vyjednává, přesvědčuje a 
ovlivňuje druhé. Používá 
vhodné interpersonální a 
komunikační styly, aby 
získal souhlas s nápadem, 
plánem nebo činností. 
Konflikty a nesouhlas řeší 
otevřeně. 

Volí vhodný přístup k získání souhlasu 
s nápadem nebo postupem. Ovlivňuje druhé 
přímo nebo spolupracuje.  

 

    

Zkoumá každý problém z více úhlů a hledá 
praktická řešení, nevybírá automaticky první 
řešení. 
Zůstává otevřený změnám rozhodnutí, když 
má k dispozici nové informace. 
I když nemá k dispozici všechny informace, 
dělá potřebná rozhodnutí. 

Rozhodování 

Přebírá odpovědnost za 
řešení problémů. Dělá 
rozhodnutí nezbytná 
k dosažená požadovaných 
výsledků. 

Přebírá odpovědnost za svá rozhodnutí.  

 

    

Pracuje na více úkolech současně, aniž by to 
ohrozilo kvalitu jeho práce či termín 
dokončení 
Hledá způsoby zlepšení používaných 
postupů a metod. 
Věnuje pozornost specifickým situacím a 
záležitostem. 

Výkonnost 

Úsilí a energii zaměřuje na 
úspěch. Neustále 
překonává překážky, aby 
dosáhl jasných, 
konkrétních a včasných 
výsledků důležitých pro 
organizaci.   Přizpůsobuje čas a možnosti důležitosti 

úkolu. 

 

    

Je odolný vůči tlaku a nenechá se odradit. 
Opouští a přizpůsobuje své obvyklé vzory 
chování, aby dosáhl výsledků.  
Zachovává si nadhled v nejistých situacích, 
přistupuje k nim objektivně. 

Flexibilita 

Přijímá změnu jako součást 
svého růstu. Pracuje 
efektivně v různých 
situacích, ať už sám nebo 
ve skupině. Je iniciátorem nových myšlenek, má 

inovativní a kreativní myšlení. 

 

    

Samostatnost 
Pracuje soustředěně, 
vytrvale a vědomě na svém 

Při plnění úkolů řídí sám sebe, umí své síly 
odhadnout a rozložit. 

 



 

V případě potřeby neváhá vyhledat pomoc, 
získává veškeré potřebné informace. 
Dobře posuzuje riziko a nebojí se 
odpovědnosti. 

úkolu. Zná své silné i slabé 
stránky. Vyvíjí vlastní 
iniciativu. V případě 
potřeby požádá druhé o 
radu. Cíl si rozděluje na dílčí úkoly potřebné 

k jeho dosažení. 
    

Naslouchá a reaguje na myšlenky druhých, 
pracuje se zpětnou vazbou. 
Vhodně používá humor. Přiměřeně se 
sebeprosazuje. 
Snaží se aktivně naslouchat bez výjimky za 
všech okolností. 

Komunikace 

Aktivně komunikuje, dobře 
prezentuje a také naslouchá 
a argumentuje. Jedná 
asertivně. Efektivně 
předává informace. 

Dokáže od jiných získat jejich skutečné 
názory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Příloha č. 8  Návrh grafického zpracování klíčových kompetencí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVADOS 

profesionalita 
aktivní 
přístup týmová 

práce 

loajalita 


