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Přílohy 

1 Behaviorální skupina – detaily kompetencí 

BEHAVIORÁLNÍ SKUPINA KOMPETENCÍ 

KOMPETENCE ÚROVEŇ NAPLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ 

TÝMOVÁ 

SPOLUPRÁCE 

Dokáže s kolegy komunikovat konstruktivně, získávat si jejich souhlas a sdílet s nimi informace srozumitelným způsobem.  

Při komunikaci s ostatními členy týmu je jeho komunikace...... 

...zdlouhavá, nejasná, nezacílená ...konstruktivní a srozumitelná 

 

Jeho/její komunikace odráží asertivní způsob myšlení. Své názory a postoje vyjadřuje jednoznačně, otevřeně a přímo, aniž by tím omezil právo na názor ostatních členů.  

V případě, že není s něčím spokojen/a reaguje ... 

...pasivně nebo agresivně ...asertivně s respektem k druhým 

 

K řešení problémů přistupuje pozitivně a konstruktivně. Jeho/její hlavním cílem je dosažení konsenzu a vyřešení dané situace.  

V případě, že se ocitne v krizové situaci, aktivně hledá… 

...viníky nebo příležitosti pro sebeobhajobu ...konsenzus a možná řešení 

 

Vnímá souvislost mezi svými a týmovými cíli. Chápe základní podmínku týmové spolupráce-úspěch týmu je důležitější než osobní prosazení. Sdílí znalosti a dovednosti. 

Všímá si potřeb kolegů a je jim vždy ochoten/ochotna pomoci. Sdílí a ochotně pomáhá druhým...... 

...jen když je požádán/a, nebo mu/jí to doporučí jeho nadřízený/á  ...z vlastní vůle, při každé vhodné příležitosti 

 

Rozvíjí spolupráci s ostatními týmy uvnitř organizace, navazuje a upevňuje kolegiální vztahy. 

Vnímá a respektuje i potřeby i jiných týmů. Jeho/její činnost je ... 

...pevně vymezena pracovní náplní ...charakteristická i přesahem do ostatních týmů 

 



 2 

Dokáže ostatní inspirovat, své znalosti a dovednosti aktivně předává. Své know-how... 

...si střeží a neposkytuje ostatním ...aktivně sdílí a podněcuje v ostatních 

 

Svůj tým vnímá jako součást celku. Nevymezuje se vůči ostatním týmům organizace. Vůči ostatním týmům organizace se vyjadřuje... 

...nadřazeně s despektem a často jejich činnost pomlouvá ...s respektem, pochopením a sounáležitostí 

BEHAVIORÁLNÍ SKUPINA KOMPETENCÍ 

KOMPETENCE ÚROVEŇ NAPLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ 

VÝKONNOST 

Dokáže rozpoznat své silné a slabé stránky, zná svou roli a cílevědomě pracuje na svém rozvoji. 

Když má možnost vyslechnout si zpětnou vazbu, nebo běžnou radu… 

...vyhýbá se tomu,reaguje podrážděně nebo obhajobou ...nevynechá žádnou příležitost, je otevřený/á 

 

Když si neví rady nebo se ocitne v jiné obtížné situaci, nebojí se zeptat a tím předchází eskalaci problému. V obtížných situacích ... 

...vše zlehčuje, zatajuje nebo se staví do pozice oběti ...komunikuje realitu, mobilizuje zdroje, hledá řešení 

 

Zadanou práci si po sobě svědomitě kontroluje a vždy ji odevzdává v dobré/skvělé kvalitě. Jeho/její nadřízený/á jeho/její práci ... 

...musí kontrolovat nebo často osobně dodělávat ...pouze doplňuje nebo koriguje 

 

Dokáže se rychle zorientovat v předložené situaci, vytvořit si vlastní názor a rychle navrhnout různé alternativy možných řešení.  

Je-li vystaven situaci, na kterou musí reagovat ... 

...váhá, vyčkává, odvádí pozornost ...navrhuje konstruktivní řešení a postupy 

 

Dodržuje zásady efektivní porady. Na porady přichází včas, je na ně připraven a v rámci porad je aktivní. K poradám přistupuje jako k ...  

...formální povinnosti ...příležitosti  
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Je orientován/a na vývoj a inovaci. O svých činnostech přemýšlí v souvislostech. Je schopen/schopna vyhodnocovat efektivitu svých postupů.  

Jeho/její pracovní přístup je charakteristický tím, že... 

...stereotypně plní zadané úkoly ...přemýšlí / navrhuje jak věci dělat efektivněji 

 

Úkoly a sliby vůči kolegům i ostatním partnerům plní v dohodnutých termínech, má vždy potřebnou „časovou rezervu“ na případné korekce. 

Své úkoly a sliby začíná zpravidla plnit v momentě…  

....když už je upomínán/a ...kdy to měl/a naplánované 

 

Dokáže zvládat stresové situace. Nerozčiluje se a nepřenáší tlak na ostatní pokud se objeví problematická/neočekávaná situace. 

Pokud se ocitá pod tlakem (vlivem okolních událostí) ... 

...panikaří, dělá chyby ...plánuje, dokáže vyhodnotit priority, komunikuje 

 

Svůj aktivity dokáže v čase vědomě řídit. Umí si stanovovat priority a své úkoly efektivně plánovat. Neprokrastinuje. Při své pracovní činnosti... 

...má velké množství dlouhodobě rozpracovaných úkolů, je chaotický a často nestíhá ...je systematický a soustředěný 

 

 

BEHAVIORÁLNÍ SKUPINA KOMPETENCÍ (Komunikace, Etika a loajalita) 

KOMPETENCE ÚROVEŇ NAPLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ 

KOMUNIKACE 

Jeho/její způsob komunikace pozitivně ovlivňuje jeho (nejen) pracovní vztahy. Jeho/její způsob komunikace je pro ostatní... 

...nečitelný, nejednoznačný, nedůvěryhodný ...čitelný a zcela v souladu s jeho/jejím chováním 

 

Jeho/její způsob komunikace výrazně podporuje dosažení konsenzu. Jeho/její způsob komunikace je charakteristický schopností... 

...ignorovat potřeby a názory druhých ...empatie a naslouchání 
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Jeho/její komunikace je konstruktivní se schopností udržet myšlenku a směřovat k cíli. Jeho/její komunikace je... 

...často bezobsažná, bez výsledku (odchází od tématu) ...strukturovaná a zacílená 

 

V komunikačně obtížných situacích dokáže být emočně stabilní. I ve vypjatých situacích neinklinuje k agresi nebo pasivní agresi. 

Komunikačně obtížné situace... 

...emočně nezvládá, často není schopen/schopna je řešit ...řeší v klidu, asertivně a s nadhledem 

 

Při jednání s různými typy pozičních nebo odborných autorit dokáže komunikovat sebejistě, se schopností prosazovat cíle/pravidla organizace. 

Při jednání s autoritou... 

...je submisivní a často není schopen/schopna naplnit svou roli ...je asertivní a dokáže být protistraně partnerem 

 

KOMPETENCE ÚROVEŇ NAPLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ 

ETIKA a 

LOAJALITA 

Své jednání zvažuje s ohledem na okolí a aktuální vývoj situace. Předvídá případné nežádoucí dopady svého jednání na kolegy, organizaci i uchazeče. Když se rozhodne a 

začne své rozhodnutí prosazovat… 

… je závislý na náhodě a okolnostech ... jedná promyšleně na základě aktuální situace 

 

Promýšlí různé alternativy řešení všech podstatných otázek a problémů. Hledá vždy nejlepší možnou alternativu pro tým/organizaci. 

Když navrhne nějaké řešení a ukáže se, že z nějakých důvodů není „průchodné“…  

...je rozčilený a bezradný ...má vždy záložní řešení 

 

Se svým okolí jedná konzistentně. Jeho chování je stabilní, nemění zbytečně své názory a postoje, neslibuje, co nemůže splnit, v jeho slovech nejsou zásadní rozpory. Lidé 

si zvykli, že to, co dnes řekne… 

...sice platí, ale zítra to může být jinak ...trvale platí 

 

Jeho/její chování a komunikace potvrzuje loajalitu s organizací. Ve svém postoji se... 

...často dopouští nekonstruktivní kritiky organizace i jejích principů ...opírá o vnímanou hodnotu spolupráce s organizací 
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2 Technická skupina – detaily kompetencí 

TECHNICKÁ SKUPINA KOMPETENCÍ - oborové kompetence 

KOMPETENCE ÚROVEŇ NAPLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ 

Adaptace 

zaměstnanců 

V návaznosti na procesy jednotlivých pracovních pozic dokáže sestavit adaptační plán. Při sestavování... 

...je bezradný, v problematice se neorientuje, vyžaduje vysoký podíl 

kooperace kolegů. 

...dokáže přesně identifikovat nejslabší místa adaptace konkrétní pozice. Adaptační plán 

umí individuálně obsahově upravit. 

 

Dokáže organizačně zabezpečit plnění adaptačního plánu. O plnění i evaluaci má detailní přehled. Při organizaci této agendy... 

...musí být aktivně tlačen/a vedoucími, proces adaptace nemá vůbec pod 

kontrolou. 

...je tím/tou, kdo je iniciativně hlídá průběh adaptace. Ze závěrečné evaluace čerpá pro 

případná vylepšení. 

 

KOMPETENCE ÚROVEŇ NAPLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ 

Vzdělávací 

minimum 

Orientuje se v různých technikách i metodách vzdělávání. Při sestavování vzdělávacích aktivit... 

...pasivně nechává řešení zcela na dodavatelích. 
... dodavateli je partnerem, volbu jednotlivých metod pro externí vzdělávání dokáže 

zhodnotit a případně navrhovat úpravy. 

 

Ví, jak připravit evaluaci vzdělávací aktivity. Výstupy v rámci zpětné vazby předává jak školitelům, tak účastníkům. Výstupy z této aktivity... 

...připraví jen jako shrnutí, zpětnou vazbu dává pouze školiteli, v 

zapracovávání poznatků do dalších aktivit je pasivní a bez iniciativy. 

...výstupy zpracovává do vzdělávacích jednotek tak, aby kvalita vzdělávání držela vysoký 

standard. Postřehy z vyhodnocení iniciativně zapracovává do dalších aktivit. 

 

KOMPETENCE ÚROVEŇ NAPLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ 

Kompetenční 

modelování 

Rozumí principům řízení na základě kompetencí. Chápe principy stavby kompetenčního modelu. Pokud dojde na diskusi o relevanci řízení na základě kompetencí... 

...nedokáže argumentovat a odkáže se na "příkaz shora". 
... dokáže jasně vysvětlit principy, důvody realizace v organizaci a ukázat na praktické 

výsledky. 

 

Rozumí principům řízení na základě kompetencí. Chápe principy stavby kompetenčního modelu. Při sestavování kompetenčního modelu... 

...se neumí zorientovat ani v pojmech, ani v v obsahu ... vnímá a využívá návaznosti na strategii a procesní model.  
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TECHNICKÁ SKUPINA KOMPETENCÍ - oborové kompetence 

KOMPETENCE ÚROVEŇ NAPLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ 

Kancelářský SW 

Umí pracovat s MS Office Word a Powerpoint (alt. Google ). Při tvorbě dokumentů... 

...neumí pracovat se styly, šablonami, nezvládá práci s objekty (obrázky, 

tabulky)  
...využívá stylů a šablon pro rychlou efektivní a normativní práci s dokumenty 

 

Umí pracovat s MS Office Excel (alt. Google Tables). Při tvorbě dokumentů... 

...neumí využívat základní funkce (sumy hodnot, průměry, základní 

podmínkování) 

...umí pracovat nejen se základními výpočetními funkcemi, ale umí najít a opravit chyby ve 

vzorcích, umí graficky upravit tabulku 

KOMPETENCE ÚROVEŇ NAPLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ 

SW pro 

kompetenční 

modeling 

Umí sestavit jednotlivé kompetenční modely, ty přidělit uživatelům a spustit hodnocení. Výsledky dokáže hodnotit a navrhnout vzdělávací oblasti. Při práci se systémem... 

...tápe, práce trvá velice dlouho, v systému se neorientuje. ... dokáže plně využít všech funkcionalit pro úsporu času při administraci kompetenčního 

modelu. 

KOMPETENCE ÚROVEŇ NAPLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ 

HRIS 

Orientuje se v nastaveních modulů pro správu adaptačních programů a řízení vzdělávání. Při práci se systémem... 

...tápe, práce trvá velice dlouho, v systému se neorientuje. ... dokáže plně využít všech funkcionalit pro úsporu času při administraci rozvojových 

aktivit a adaptace. 
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3 Leadership skupina – detaily kompetencí 

LEADERSHIP SKUPINA KOMPETENCÍ 

KOMPETENCE ÚROVEŇ NAPLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ 

STRATEGIE 

TÝMU 

Zná a rozumí strategii TA ČR. Dokáže interpretovat význam a logiku hlavních cílů strategie. Strategii Organizace do svěřeného týmu... 

...nekomunikuje nebo komunikuje pouze jako formální povinnost komunikuje často ve spojení s týmovými úkoly... 

  

Při vedení týmu je schopen/a přemýšlet ve střednědobém a dlouhodobém kontextu. Vnímá slabiny své agendy a snaží se je do budoucna co nejefektivněji eliminovat. 

Jeho/její způsob vedení týmu je charakteristický tím, že... 

...svědomitě plní úkoly na základě historické zvyklosti ...je připraven/a nahrazovat historickou zvyklost potřebnými změnami a inovací 

  

Dokáže své záměry prioritizovat v souladu s celo-organizačními potřebami a strategií. Disponuje schopností definovat konkrétní cesty k jejich dosažení. 

Z jeho/jejího chování je patrné, že....  

...nemá stanovené priority a věci řeší spíše intutivně, chaoticky ...zná své priority a má pevný plán jejich naplnění 

  

Dokáže týmu prezentovat a následně prosazovat strategické změny způsobem, který všichni akceptují a změnu aktivně přijímají.  

Jeho/její podřízení vnímají jeho plány k naplňování strategie jako... 

...planá hesla s krátkou životností ...smysluplné a realizovatelné 

  

Přemýšlí o efektivitě procesů a standardů a neváhá navrhovat potřebné úpravy či změny. Když vidí, že některé standardy či procesy již neodpovídají aktuálním potřebám… 

...mlčí nebo kritizuje ...aktivně navrhuje a vyhledává změny 
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KOMPETENCE ÚROVEŇ NAPLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ 

LEADERSHIP 

(role a komunikace 

leadera) 

Svou roli vnímá v propojení s odpovědností za dosahování výsledků prostřednictvím svěřeného týmu. Svou pozornost věnuje především... 

...mikromnagementu, rutinnímu plnění úkolů a jejich kontrole ...strategickému plánování, inovaci a rozvoji lidí 

  

Dokáže rozpoznat své silné a slabé stránky v roli leadera a cílevědomě pracuje na svém sebezdokonalení. 

Když má možnost využít koučing, trénink nebo i běžnou radu zkušenějších kolegů…         

...vymlouvá se, vyhýbá se tomu  ...aktivně tyto příležitosti vyhledává 

  

Svou autoritu v týmu opírá o svůj leadership, lidé v týmu jej respektují jako leadera a nikoliv jen jako odborníka, specialistu.  

Lidé v týmu jej/ji respektují především jako… 

...odborníka, specialistu ...leadera s vizí a energií k jejímu naplnění 

  

Dokáže přesvědčit členy týmu o významu úkolů či potřebách úseku/oddělení. Když o něčem přesvědčuje členy týmu, je jeho/její řeč zpravidla… 

...dlouhá, nejasná, únavná ...věcná, motivující a srozumitelná 

  

V týmu při jednání dosahuje potřebného souhlasu/konsensu tím, že trpělivě naslouchá, nechá vyjádřit druhé a hledá řešení, které je správné a přijatelné pro celý tým.  

Když přesvědčuje druhé o svém názoru, převážně… 

...argumentuje a zvyšuje hlas, zneužívá poziční autoritu ...zjišťuje, ověřuje, hledá konsensus 

  

Při jednání se členy týmu prokazuje dovednost asertivní komunikace. Své názory a postoje vyjadřuje jednoznačně, otevřeně a přímo, aniž by tím omezil/a právo na názor 

ostatních členů. Pokud někdo v týmu dělá nebo říká něco, s čím nesouhlasí… 
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...je agresivní nebo to ignoruje ...neváhá a asertivně říká, proč nesouhlasí         

  

Se členy týmu hovoří otevřeně a konstruktivně. Tím je výrazně motivuje ke splnění úkolů. Při projednávání problémů, které je třeba v týmu řešit, je obvykle… 

...pesimistický/á, negativní, pasivní ...optimistický/á a inspirující 

  

Dokáže zvládat obtížné situace (konflikty) v týmu, svým přístupem výrazně přispívá k dosažení shody, a to s ohledem na cíle a hodnoty týmu/agentury. 

Když se dostanou lidé v týmu do konfliktu, zpravidla… 

....odvádí pozornost, nechá se snadno ovlivnit, je pasivní ...vyslechne obě strany a aktivně hledá řešení situace 

  

Svými činy a chování jasně ukazuje svůj aktivní a loajální postoj k agentuře, k jejím hodnotám a cílům. Je jednoznačně pozitivním příkladem pro ostatní. 

Když jedná se svými podřízenými, svými názory a postoji vzbuzuje pocit… 

...obav, nejistoty, neprofesionality ...jistoty a vysoké profesionality 

KOMPETENCE ÚROVEŇ NAPLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ 

ZÁKLADNÍ 

MANAŽERSKÁ 

KOMPETENCE 

Dokáže přizpůsobovat svůj styl vedení aktuální situaci i osobnosti podřízeného. Jeho/její styl vedení je charakteristický tím, že... 

...bez ohledu na situaci je pouze jeden  ...ideálně reaguje na danou situaci i její účastníky 

  

Výsledky dosahuje plným využitím znalostí a dovedností členů týmu, kterým zadává úkoly s ohledem na jejich specifické individuální předpoklady.  

Výsledků dosahuje především prostřednictvím… 

...své usilovné práce ...správně delegovaných úkolů 

  

Využívá meetingů a workshopů k plnému zapojení členů týmu do řízení úseku/oddělení a stimuluje je k otevřenému vyjadřování názorů a návrhů. 

V rámci porad/workshopů je jeho / její role  
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...dominantní, vede monolog ...facilitační, moderační 

  

Objektivní a bezprostřední zpětná vazba je nedílnou součástí jeho/její manažerské komunikace. Členy týmu motivuje ke zlepšením a k osobnímu rozvoji. 

Zpětná vazba je v jeho/jejím pojetí… 

...roční hodnocení, demotivující, nepříjemná záležitost ...přirozená součást manažerské komunikace, motivující a rozvojová záležitost 

  

Zná individuální předpoklady a schopnosti jednotlivých členů týmu a zadává jim úkoly tak, aby je profesně rozvíjely. 

Přiděluje kolegům v týmu úkoly pouze podle toho, … 

...v čem jsou dobří ...co by je mohlo profesně zdokonalit 

  

K řešení problémů v týmu se staví pozitivně a konstruktivně. Dává najevo, že úspěšné společné vyřešení problému tým posílí.  

V případě, že je tým v obtížné situaci, je příznačné, že… 

...hází vinu na druhé, je pasivní, panikaří ...řeší vše konstruktivně a s nadhledem, činí opatření do budoucna 
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