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Úvodní slovo
Kdy se dřevorubci pracuje lépe? Když má k dispozici dobře nabroušenou pilu, 
nebo když se lopotí s  pilou zrezivělou a  tupou? Pochopitelně, že v  prvním 
případě mu jde práce mnohem lépe od  ruky, pouze je potřeba, aby se čas 
od času o svůj pracovní nástroj trochu postaral. Vždyť přece tam, kde investu-
jeme do zdrojů, se nám to mnohonásobně vrátí na výstupech. A právě na to-
hle léty prověřené pravidlo se v každodenním shonu a v zajetí běžné pracovní 
rutiny často zapomíná.

Pokud se domníváte, že „broušení pily“ se týká pouze dřevorubců nebo obecně 
výrobních podniků, tak se šeredně mýlíte! Toto pravidlo totiž platí všeobecně, 
a bytostně se týká fungování všech organizací poskytujících služby, tedy i těch, 
které působí v oblasti školství, vzdělávání a výchovy. 

Otázka kvality je stará snad jako lidstvo samo. Bez kvalitního spánku nemů-
žeme v  životě z dlouhodobého hlediska fungovat, ba ani přežít, kvalitní strava 
nám dává životní energii a bez kvalitních vztahů by naše životy postrádaly smysl. 
Úsilí o dosažení a udržení kvality se dávno netýká jen našich soukromých životů 
a základních životních potřeb. 

Pro dnešní turbulentní dobu vyznačující se stíráním hranic mezi soukromou 
a veřejnou sférou života a sílícím konkurenčním prostředím, které nezadržitelně 
proniká snad do všech oblastí lidské činnosti, se otázka řízení kvality stává nad-
míru aktuální. Mnohé instituce a firmy se zabývají tím, jak v podnicích, firmách 
či veřejných institucích kýžené kvality dosáhnout, jak ji udržet a správně „řídit“. 
Za tímto účelem byla vytvořena řada hodnoticích nástrojů vycházejících z prin-
cipů standardů ISO (International Standard Organization) či modelu excelence 
EFQM (European Foundation for Quality Management). Jednou z cest k dosaže-
ní a udržení kvality je zavedení pravidelného a systematického sebehodnocení 
(autoevaluace). 

Smyslem sebehodnocení je identifikovat silné stránky organizace a získat pře-
hled aktivit vedoucích k  trvalému zlepšování na všech organizačních úrovních. 
Důležitým aspektem sebehodnocení je přitom jeho dobrovolnost. Pokud se or-
ganizace rozhodne zapojit do sebehodnocení, jednoduše to znamená, že chce 
zlepšit svůj systém řízení, zefektivnit řízení vlastních činností, a tím zvýšit kvalitu 
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poskytovaných služeb. Přidanou hodnotou sebehodnocení pak může být, že jeho 
výsledky dobře poslouží vedení dané organizace jako potvrzení kvality řízení při 
jednání s partnery nebo při srovnávání a sdílení zkušeností s ostatními organiza-
cemi podobného typu. 

V rámci aktivit projektu Klíče pro život1 jsme připravili sadu sebehodnoticích 
nástrojů vytvořenou na  míru organizacím poskytujícím zájmové a  neformální 
vzdělávání, které vám, vedoucím představitelům těchto organizací, pomohou 
se zaváděním a udržováním kvality jak na úrovni organizační a personální, tak 
i ve výsledku na úrovni výstupů. 

Tato publikace, dostupná také na  www.kliceprozivot.cz, slouží jako návod 
na  implementaci vytvořených sebehodnoticích nástrojů do  vaší organizace. 
Velkou výhodou je, že všechny vytvořené nástroje jsou dostupné online – jsou 
integrovány do prostředí interaktivní platformy pro řízení kvality organizací pra-
cujících s dětmi a mládeží na poli zájmového a neformálního vzdělávání. Tuto 
platformu jsme nazvali OLINA a do jejího znaku umístili hranostaje. Je pro nás 
symbolem něčeho výjimečného, obratného, a především cenného, co je však 
současně nutno chránit. Takové jsou dle našeho názoru i organizace, které pra-
cují s  desítkami a  stovkami dětí na  poli smysluplného trávení volného času, 
mnohdy bez nároku na  odměnu, ale vždy odpovědně a  s  vědomím, že jejich 
účastníci si do svého profilu zapisují velmi důležité kompetence pro další rozvoj 
a životní uplatnění.

Věříme, že pokud se rozhodnete tyto sebehodnoticí nástroje vyzkoušet a na-
vštívit portál http://olina.nidm.cz, odměnou pro vás bude zjištění, že trocha času 
navíc věnovaná systematickému plánování toho, jak zlepšit fungování vaší orga-
nizace a jak lépe využít potenciál vašich pracovníků, je investice, která se vám 
v budoucnu mnohonásobně vyplatí. Nyní už je jen a jen na vás, jak se rozhodnete 
– půjdete s námi „brousit“ pilu? 

Realizační tým

1 Projekt Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, jehož realizace probíhá od 1. 4. 2009 
do 28. 2. 2013. Realizátory projektu jsou Národní institut dětí a mládeže a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, registrační 
číslo: CZ. 1.07/.4.1. 00/ 06.0011
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Skutečný příběh pro ty,
kdo chtějí začít
Povíme vám skutečný příběh ze skutečného života jedné organizace pracující 
s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Říkejme té organizaci například „Klub spl-
něných přání“ (KSP). KSP léta a léta stagnuje. Má pár vedoucích, kteří svou práci 
berou jako svého velkého koníčka, ale podmínky pro svou práci moc nemají. Děti 
je mají rády, noví členové ale moc nepřibývají. Další klienti jdou raději ke konku-
renci, která je sice dražší, ale nabízí vyšší kvalitu snad ve všech směrech. Vedoucí 
organizace doposud vždy nějaké finance na  činnost sehnali, ale je to celkově 
spíše o přežívání než rozvoji organizace. Vedoucí organizace si tuto skutečnost 
uvědomují, vědí, že je to dlouhodobě neudržitelný stav, ale netuší, jak z toho ven. 
Organizace se pomaličku, polehoučku blíží ke svému konci. Někdo si to uvědo-
muje, někdo ne, jiní to tuší… Řada z vedoucích pracovníků čeká na zázrak, který 
opravdu jednoho dne přichází. Ne však ve formě finančních dotací, ale ve formě 
nabídky pomoci. Po dlouhém přemýšlení se KSP rozhodne, že to zkusí. Je to jedna 
z posledních možností, jak zachránit KSP před jeho koncem.

Přijíždí sympatický konzultant z organizace s akreditovaným systémem evalu-
ace organizace. Uspořádá s pracovníky organizace první diagnostický workshop, 
kde společně analyzují úroveň organizace. Poté konzultant navrhne systém eva-
luace, který je vytvořen „na míru“ KSP. Nějakou dobu probíhá evaluace organiza-
ce a pak jsou tu první výsledky. Organizace zná své silné stránky, zná ale také své 
slabé stránky a akční plán k jejich eliminaci. 

Co však ještě nezná, je, zda mají lidé v organizaci kompetence na to, aby elimi-
novali tyto slabé stránky a dokázali realizovat akční plán. Nezná úroveň kompe-
tencí jednotlivých pracovníků a nezná ani jejich požadovanou úroveň. 

Následuje etapa, kdy si organizace za pomoci konzultanta na základě vytvo-
řených kompetenčních modelů konkrétních pracovních pozic v dané organizaci 
definuje potřebné kompetence pro své vedoucí pracovníky a také jejich požado-
vanou úroveň. Pak všichni hodnocení pracovníci pomocí online dotazování zjišťují 
vlastní skutečnou úroveň potřebných kompetencí a porovnávají ji s požadovanou. 
Pro kvalitnější identifikaci úrovně kompetencí a jejich následný rozvoj pracovníci 
absolvují ještě tzv. development centre.

KLÍČE PRO ŽIVOT
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Ostatní pracovníci, ať již jsou to zaměstnanci, či dobrovolníci, se vzájem-
ně hodnotí pomocí tzv. 360° zpětné vazby. Díky ní dostávají od svých kole-
gů v organizaci i od ostatních osob mimo ni (klienti) zpětnou vazbu na své 
pracovní působení. 

Na konci této etapy všichni vědí, jakou úroveň kompetencí mají a zda splňují tu 
požadovanou, či nikoli. Prozradíme vám, že v tomto případě většina pracovníků 
požadované úrovně kompetencí dle kompetenčního modelu nesplňovala.

Co teď? Jak z toho ven? Opět přichází konzultant a pomáhá „KSP“ vytvořit 
plán vzdělávání a  rozvoje pracovníků. Na  základě tohoto plánu vstupují pra-
covníci organizace do  e-learningového vzdělávacího prostředí LMS Moodle, 
kde jsou pro ně připravené e-learningové programy, které studují z  domova 
od svých počítačů. Tyto programy jsou zaměřeny na rozvoj jednotlivých kompe-
tencí a jejich úrovní. Pracovníci nemusí začínat studovat od samého začátku, 
tj. od nulové úrovně kompetence, ale přeskočí to, co již zvládají (znají výsledky 
testů svých kompetencí), a věnují se pouze těm vědomostem a dovednostem, 
které potřebují doplnit. 

Díky zvyšování úrovně svých kompetencí snadněji pracují na přeměně slabých 
stránek organizace v  silné. Dokážou své pracovní činnosti zvládat opakovaně 
lépe než předtím. Díky tomu realizují svůj akční plán. Organizace zvyšuje kvalitu 
svých činností, toho si také brzy všímá i veřejnost. Začínají se zvyšovat počty kli-
entů ve všech činnostech, které se pomalu dají srovnat s konkurencí. 

KSP však není stále spokojen. Chce jít dál a pracovat na svém rozvoji. Roz-
hodl se tedy opakovat celý proces evaluace, tentokrát už bez externího kon-
zultanta. KSP jde svou vlastní cestou, je na to vybaven potřebnými kompeten-
cemi svých pracovníků. Zde náš příběh končí a začíná nabídka pro vás, neboť 
i  vy máte stejnou šanci jako tato organizace, stačí dále následovat stránky 
této publikace. 
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Co přesně znamená OLINA
OLINA je zkrácený název pro „online platformu pro řízení kvality organizací posky-
tujících zájmové a neformální vzdělávání“. Tento inovativní nástroj pro sebehod-
nocení organizací byl po tříleté přípravě vyvinut týmem pracovníků klíčové akti-
vity Standardizace organizací neformálního vzdělávání projektu Klíče pro život 
v roce 2012. U jejího zrodu stály organizace i jednotlivci pracující s dětmi a mlá-
deží v České republice, stejně jako experti na procesy, na otázky řízení kvality.

Posláním OLINY je nabídnout komplexní podporu při zavádění procesu řízení 
kvality do  vaší organizace. Kromě metodických materiálů zde najdete interak-
tivní nástroje, které vám pomohou s hodnocením jak na úrovni organizace, tak 
na úrovni pracovníků. Výsledky hodnocení jsou propojeny s nabídkou unikátních 
e-learningových programů, jejichž jádro tvoří případové studie v podobě výuko-
vých filmů přímo z  prostředí zájmového a  neformálního vzdělávání. Jednotlivé 
části si nyní představíme podrobněji.

OLINA sestává ze  tří samostatných modulů – hodnoticího, kompetenčního 
a e-learningového. Každý z nich je nejprve uveden obecným úvodem, nabízí vnoření 
do tématu prostřednictvím horizontálních a vertikálních záložek hlavní obrazovky. 
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Hodnoticí modul je zaměřen na sebehodnocení organizace jako celku a má 
několik funkcí. Předně seznamuje uživatele s jednotlivými nabízenými nástroji pro 
sebehodnocení. Uživatel má možnost si na základě nabízené metodiky vybrat ta-
kový nástroj, který je pro jeho organizaci nejvhodnější. Třídicím hlediskem je počet 
úrovní řízení v organizaci, časová, ale i personální náročnost na provedení takového 
hodnocení. Ve chvíli, kdy se uživatel pro jeden z nabízených nástrojů rozhodne, sys-
tém jej provede celým procesem hodnocení organizace a nabídne mu zpracování 
různých forem výstupních zpráv a reportů využitelných pro další práci či sebepre-
zentaci. Výsledky jednotlivých cyklů hodnocení se automaticky v OLINĚ ukládají, 
takže uživatelé mohou při opakovaném hodnocení srovnávat své výsledky s mi-
nulým obdobím. Během celého procesu sebehodnocení má uživatel pochopitelně 
možnost využít průběžných konzultací a metodické podpory ze strany NIDM. 

Hodnoticí modul nabízí možnost provedení sebehodnocení pomocí dvou nástro-
jů upravených na míru organizacím poskytujícím zájmové a neformální vzdělávání. 
V první řadě lze využít společného hodnoticího rámce (Common Assessment Fra-
mework) pro organizace veřejného sektoru (dále jen CAF), jakožto systému řízení 
organizace vycházejícího z principů EFQM2. K sebehodnocení lze využít také druhý 
z nabízených nástrojů, založený na zpětném pohledu na již nastavený systém – Inter-
ního auditu, který vychází z požadavků normy ISO 9001 a směrnice pro auditování 
systému managementu ISO 19011. Nedílnou součástí hodnoticího modulu je aplika-
ce Procesní analýza, která usnadňuje nastavení procesního řízení v organizaci. Pod-
kladem aplikace je metodika procesní analýzy vycházející z typizované mapy procesů 
organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. 

Kompetenční modul přináší sebehodnocení na úrovni pracovníků organizace. 
Jeho aplikace umožňují otestování úrovně až 30 klíčových kompetencí u všech pra-
covníků, kteří jsou v organizaci zodpovědní za řízení či vykonávání klíčových procesů.

Pro měření úrovně kompetencí jsou k dispozici dva typy testů. První se nazývá 
Test úrovně kompetence a je založený na sebehodnocení uživatele. Druhý je Test 
znalostí ověřující skutečnou úroveň znalostí souvisejících s danou kompetencí. 
Každý z testů umožňuje okamžité automatické vyhodnocení, které uživateli uká-
že, na jakou úroveň dané kompetence se v rámci toho kterého testu dostal. Aby 
však byl celkový výsledek co možná nejobjektivnější, je doporučováno se v každé 

2 EFQM – Model excelence EFQM vychází z přístupu TQM – Total Quality Management. Při jeho používání je uplatňováno sebehodnocení 
organizace ve všech oblastech její činnosti. Toto sebehodnocení je členěno do devíti kritérií, podle kterých se procesy a činnosti 
v organizaci srovnávají s nejúspěšnějšími organizacemi.
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kompetenci změřit oběma testy. Průměrný výsledek obou testů ukazuje celkovou 
skutečnou úroveň dané kompetence. 

Další aplikací, kterou kompetenční modul nabízí, je Systém online 360° zpět-
né vazby. Jedná se o metodu vícezdrojového hodnocení pracovníků, do kterého 
jsou zapojeni kromě samotného pracovníka a  jeho nadřízeného také spolupra-
covníci, podřízení, klienti, dodavatelé, externí pracovníci a další osoby dle vašeho 
výběru. Systém 360° zpětné vazby v kompetenčním modulu OLINA nabízí více-
zdrojové hodnocení úrovní k 30 klíčovým kompetencím, které může být doplněno 
doprovodným komentářem. Metoda 360° zpětné vazby poskytuje výstupy, které 
napomáhají koncepčnímu řízení lidí v organizaci. Může být významnou součástí 
tzv. systematického hodnocení v organizaci, jehož pilířem je hodnoticí rozhovor. 

Součástí kompetenčního modulu je také metodický materiál k realizaci Develop-
ment centre zaměřeného na diagnostiku a následný rozvoj vybraných měkkých kom-
petencí u jednotlivých účastníků. Základní matice kompetencí a metod nabízí výběr až 
ze 16 rozvojových a diagnostických aktivit až pro 11 klíčových kompetencí. V kompe-
tenčním modulu jsou dále k dispozici materiály k psychodiagnostickým testům, které 
mohou být vhodným doplňkem realizovaného development centre nebo je lze použít 
i samostatně. V nabízených materiálech je popsána řada standardizovaných psycho-
diagnostických i nestandardizovaných testů, včetně jejich možných výstupů. 

KLÍČE PRO ŽIVOT
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Kromě development centre bylo ke zvyšování stávající úrovně kompetencí 
vedoucích pracovníků vytvořeno spektrum inovovaných e-learningových vzdě-
lávacích programů v prostředí LMS Moodle, které tvoří jádro pro E-learningo-
vý modul OLINY. V přímé vazbě na kompetenční modul jsme vyvinuli 8 vzdělá-
vacích programů zaměřených na 8 vybraných klíčových kompetencí (Efektivní 
komunikace a  prezentace; Plánování a  organizace práce; Projektové řízení; 
Řešení problémů; Řízení lidských zdrojů, personalistika; Strategické řízení; 
Vedení lidí (Leadership); Vyhledávání a zajištění finančních zdrojů – fundrai-
sing), z nichž 4 jsou postaveny na unikátních výukových filmech. Jejich výsled-
ky se zapisují do osobního profilu jednotlivých uživatelů a po čase se k nim 
lze vrátit. K rozvoji těch kompetencí, které prozatím nejsou součástí e-learnin-
gového modulu OLINY, lze využít nabídky krátkodobých kurzů i dlouhodobých 
studií ( jako je například Funkční studium) nabízených v rámci systému dalšího 
vzdělávání Národním institutem dětí a mládeže na portále Vzdělávacího mo-
dulu http://vm.nidm.cz.

Co zbývá dodat? OLINA je tu pro vás – ráda vám bude dělat osobní průvodkyni 
procesem zavádění kvality do vaší organizace – stačí se jen zapojit. V následují-
cím textu této příručky se dozvíte jak na to. 

13
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1. OLINA a já – jak na to
Vstup do systému, technické požadavky
Systém řízení kvality organizací zájmového a  neformálního vzdělávání OLI-
NA funguje v  internetovém prostředí. Do systému vstoupíte zadáním adresy 
http://olina.nidm.cz do vašeho webové prohlížeče nebo přes odkaz ze stránek 
Národního institutu dětí a mládeže (www.nidm.cz). OLINA je optimalizována 
pro nejrozšířenější webové prohlížeče, jakými jsou Mozilla Firefox, Google 
Chrome či Internet Explorer.3

Registrace/přihlášení
Pro uživatele, kteří nejsou zaregistrováni ve Vzdělávacím modulu NIDM (viz níže), 
prochází první kroky do systému přes tlačítko „Registrace“ na hlavní straně. Po jeho 
zakliknutí budete přesměrováni na jednoduchý formulář určený k registraci nového 
uživatele. Do formuláře vyplňte své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a násled-
ně zvolte tlačítko „Potvrdit registraci“. Systém vám na zadanou adresu obratem 
zašle přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) pro vstup do OLINY. Ty zadáte 
do kolonek v horní části obrazovky a zvolíte „Přihlásit“ – tímto se stáváte HOSTEM.

Pro další kroky vyberete tlačítko „Vstupte“, čímž je potvrzen váš profil „HOST“ 
s omezenými uživatelskými právy. Máte náhled do všech základních částí systé-
mu, které jsou shrnuty ve vertikálních záložkách vlevo. Ze všech funkcí OLINY mů-

3 Pro správnou funkci systému musí být v prohlížeči povolen „javascript“ (většina prohlížečů jej má zapnutý standardně).
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žete použít část Kompetenční modul sloužící k testování4 vašich klíčových kom-
petencí. Pro plné využití všech částí systému s pokročilejšími funkcemi je nutné 
se plně registrovat kliknutím na odkaz umístěný pod tabulkou (viz obrázek níže). 
Ten vás odkáže na přihlášení do Vzdělávacího modulu zájmového a neformálního 
vzdělávání, kde registraci dokončíte zadáním své organizace.

Uživatelé, kteří již jsou zaregistrováni ve  Vzdělávacím modulu zájmového 
a neformálního vzdělávání (http://vm.nidm.cz), neboť byli účastníky některé ze 
vzdělávacích akcí v minulosti, použijí pro přihlášení údaje, kterými běžně vstupují 
do Vzdělávacího modulu a zvolí tlačítko „Přihlásit“.

OLINA slouží pro sebehodnocení jak na úrovni pracovníků, tak na úrovni orga-
nizace. Z tohoto důvodu se po přihlášení zobrazí seznam organizací, které jste při 
svém přihlašování do Vzdělávacího modulu zadali do formuláře. Tyto organizace 
mohou být rozděleny na tři skupiny: 

•   V první skupině/tabulce jsou zobrazeny organizace, pod jejichž hlavičkou 
můžete v OLINĚ bez dalšího zdržování začít pracovat.

•   V druhé skupině/tabulce seznamu je seznam organizací, které jsou již v sys-

4 Jako Host máte k dispozici dvě sady testů kompetencí (Test úrovně kompetence a Test aplikovaných znalostí), pomocí nichž se 
otestujete až v 30 klíčových kompetencích potřebných pro řízení organizací zájmového a neformálního vzdělávání.
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tému OLINA zavedeny a vy jste jako účastník jejich součástí. Abyste pod 
nimi mohli v systému pracovat, je nutné prostřednictvím tlačítka „Požádat 
o převedení“ kontaktovat administrátora vybrané organizace.

•   Třetí skupina/tabulka obsahuje seznam organizací, kterých jste součástí (jsou 
zaregistrovány ve Vzdělávacím modulu NIDM). Bohužel však tyto organizace 
nejsou zavedeny do systému OLINA, a proto je nutné prostřednictvím tlačítka 
„Požádat o převedení“ zaslat žádost přímo správci celého systému5. 

Zvláštní pokyny pro vedoucí organizací
Hlavní a nejdůležitější osobou pro práci v systému OLINA je vedoucí organizace, 
respektive účastník s tímto pověřením. Ten se stává administrátorem organizace6. 
Pro nastavení těchto práv se musíte spojit se správcem celého systému přes kon-
takt uvedený na hlavní liště. Po přidělení všech práv spravujete konto své organiza-
ce – rozhodujete o tom, kdo z vašich pracovníků se bude účastnit sebehodnocení 
na úrovni organizace (tedy práce v modulu CAF, Interní audit), vybíráte a nastavuje-
te kompetence, ve kterých vaši pracovníci budou testováni. Současně jste příjem-
cem všech výstupů hodnocení. Veškeré dílčí nastavení pro svou organizaci k jed-
notlivým částem systému naleznete v modulu Administrace. 

FOTO 7

5 Pracovník NIDM, který spravuje celý systém OLINA. Administruje jednotlivé organizace a přiděluje uživatelům práva pro správu 
organizace (viz administrátor organizace).
6 Uživatel, který má nastavená práva „administrátor organizace“. Spravuje konto organizace – rozhodujete o tom, kdo z pracovníků 
se bude účastnit sebehodnocení na úrovni organizace (tedy práce v modulu CAF, Interní audit), vybírá a nastavujete kompetence, 
ve kterých pracovníci budou testováni. Současně je příjemcem všech výstupů hodnocení.
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V modulu Administrace procházíte po kliknutí na tlačítko „Administrátor organi-
zace“ následujícími kroky:
1. Editace organizace (záložka „Organizace“)

•   Zde máte k dispozici náhled základních údajů o své organizaci (název, adre-
sa, kontakt apod.). Pro jejich úpravu je nutné přejít do formuláře Vzdělávací-
ho modulu zájmového a neformálního vzdělávání.

•   Dále je zobrazen seznam nástrojů hodnocení, které má vaše organizace 
povolené k užívání. Pokud máte zájem o aktivování či deaktivování některé 
z oblastí, kontaktujte správce celého systému přes „Kontakt“.

2. Editace účastníků (záložka „Účastníci“)
•   V tomto dialogu máte k dispozici přehled všech pracovníků své organizace, 

kteří byli do  OLINY zadáni vámi nebo správcem celého systému. Pro na-
stavení práv jednotlivých pracovníků zvolte tlačítko „Upravit“, následně se 

IMPLEMENTAČNÍ PŘÍRUČKA

17



vám zobrazí přehledná tabulka, kde lze pomocí zaškrtávacích polí nastavit 
uživatelská práva k jednotlivým oblastem (nástrojům) OLINY.

•   V případě, že chcete do systému OLINA přidat např. nově přijatého pra-
covníka své organizace, musí se nejprve zaregistrovat jako HOST a dále 
pokračovat k  plné registraci prostřednictvím odkazu pod tabulkou (viz 
výše HOST). Jako administrátor organizace pak převedete svého nového 
kolegu do systému OLINA přes tlačítko „Převod účastníků z VM“ v dolní 
části dialogového okna.

KLÍČE PRO ŽIVOT
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Odhlášení ze systému a pomoc
Pro bezpečné opuštění systému OLINA klikněte na tlačítko „Odhlásit se“, které se 
nachází vedle vašeho uživatelského jména pod horní lištou. 

Spolu s odkazy na „Slovník“, „Kontakt“ naleznete na horní liště také odkaz 
na „HELPDESK“. Helpdesk je místo, kam se můžete obrátit v případě, že si se 
systémem nevíte rady. Ať již jsou vaše potíže technického, nebo obsahového 
rázu, jsou zde lidé, kteří vám na zaslanou žádost odpoví a pomohou problémy 
v co nejkratším čase vyřešit. Ty nejčastěji kladené dotazy uživatelů pak shrnuje 
záložka „FAQ“ na stejné liště.
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2. Hodnoticí modul
Hodnoticí modul vás provede procesem sebehodnocení na  úrovni organizace. 
Zde se můžete jednak seznámit s jednotlivými nabízenými nástroji pro sebehod-
nocení, dále máte možnost si na základě nabízených doporučení vybrat takový 
nástroj, který je pro vaši organizaci nejvhodnější. Ve  chvíli, kdy se rozhodnete 
pro jeden z nástrojů, systém vás provede celým procesem hodnocení organizace 
a nabídne vám zpracování různých forem výstupních zpráv a reportů. Výsledky 
jednotlivých cyklů hodnocení se automaticky ukládají, takže máte možnost při 
opakovaném hodnocení srovnávat své výsledky s minulým obdobím.

 Co vám sebehodnocení za použití některé z aplikací hodnoticího modulu OLINY 
přinese?

•  zlepšení systému řízení organizace
•  potvrzení, že řada činností funguje
•   identifikaci řady činností, které nefungují (doposud se jimi nikdo nezabýval, 

nebo upadly v zapomnění v rámci předchozího zjišťování slabých stránek)
•   v případě působení a přítomnosti externího konzultanta – pohled z jiného 

úhlu, nové náměty
•   konkurenční výhodu s  možností prezentovat se navenek jako organizace 

pracující na své kvalitě
•   zapojení pracovníků i  dobrovolníků do  sebehodnocení, jejich seznámení 

s dalšími činnostmi prováděnými v rámci organizace

20
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Nástroje pro sebehodnocení organizace v hodnoticím modulu
Sebehodnocení je třeba chápat jako prostředek, nikoliv jako cíl sám o sobě. 
Sebehodnoticí nástroj je prostředkem, který vám pomůže zajistit kvalitu posky-
tovaných služeb a spokojenost klientů a zainteresovaných stran. Mezi předpo-
klady pro úspěšnou realizaci sebehodnocení patří zejména aktivní přístup ze 
strany vedení, stanovení kompetentního týmu a jeho získání pro věc. Dále také 
stanovení rozsahu sebehodnocení a v neposlední řadě znalost systémů řízení 
alespoň u vedoucího sebehodnoticího týmu.

V hodnoticím modulu jsou připraveny aplikace, které vás provedou procesem se-
behodnocení na úrovni organizace s využitím dvou variant (nástrojů) pro sebehod-
nocení speciálně upravených pro potřeby organizací poskytujících zájmové a nefor-
mální vzdělávání, tj. středisek volného času (dále jen SVČ) a nestátních neziskových 
organizací dětí a mládeže nebo pracujících s dětmi a mládeží (dále jen NNO). Jedná 
se o model CAF a Interní audit. Tyto nástroje byly upravovány expertními pracovními 
skupinami, které vycházely z výsledků předchozího ověřování několika v praxi zavede-
ných systémů sebehodnocení ve vybraných SVČ a NNO v rámci celé České republiky. 

CAF je sebehodnoticí model, který byl původně vytvořen pro sebehodnocení organi-
zací veřejného sektoru7, včetně škol, s možností vzájemného porovnávání mezi podob-
nými organizacemi. V OLINĚ je využíván mimo jiné proto, že je zdarma přístupný a re-
lativně nenáročný na realizaci. Model CAF upravený pro SVČ a NNO vychází primárně 
z Aplikační příručky modelu CAF pro školy s přihlédnutím k novější verzi CAF CZ 2009. 

7 Zvyšování kvality práce ve veřejném sektoru je jedním ze stěžejních úkolů, které stanovila vláda České republiky v programu Národní 
politiky podpory jakosti (usnesení vlády č. 458/2000). Rada ČR pro jakost vydala postupně vedle překladu základní příručky CAF 2002 
i speciální příručku pro samosprávné úřady, ústřední správní úřady a dozorové orgány. Zatím poslední v této řadě je příručka z verze 
modelu CAF 2009. 
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Oblasti pro hodnocení jsou v modelu CAF rozděleny do 9 kritérií ((1. Vedení, 
2. Strategie a  plánování, 3. Pracovníci (řízení lidských zdrojů), 4. Partnerství 
a zdroje, 5. Procesy, 6. Pracovníci (výsledky), 7. Klienti, 8. Společnost, 9. Klíčové 
výsledky)), z nichž každé má svá subkritéria s příklady a náměty. V praxi to zname-
ná, že na základě formulace daného kritéria je nutné v organizaci zhodnotit, zda 
je činnost plánována, prováděna, přezkoumávaná v jaké kvalitě, úrovni rozsahu 
apod. Pro ověření pravdivosti je nutné doložit důkaz, tzn. dokument, listinu, se-
znam, přehled, vnitřní předpis, výsledek, hodnotu apod. 

Model CAF nabízí hodnocení v rozsahu 0–100 bodů. O výši počtu bodů ke ka-
ždému kritériu rozhoduje sama organizace, resp. hodnoticí CAF tým složený z je-
jích zástupců. V případě, že jsou při sebehodnocení zjištěny slabé stránky, jejich 
odstranění (náprava) se uskutečňuje formou tzv. akčních plánů. Výsledkem celé-
ho sebehodnoticího procesu jsou sebehodnoticí zpráva se záznamy o bodovém 
zisku a akční plán organizace shrnující stanovené úkoly nutné k odstranění zjiš-
těných nedostatků.

FOTO 3
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Interní audit vychází z metodiky ISO 19011 představující směrnici pro audi-
tování systému managementu (kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce 
atd.). Jedná se o nezávislý a systematický proces získávání důkazů na základě 
objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah plnění individuálně stanovených 
kritérií auditu. Pro účely organizací NNO a  SVČ byl vytvořen unikátní katalog 
otázek (checklist) vycházející z požadavků obecného managementu organizace 
a z obecných požadavků normy ISO 9001, který nyní sestává z 10 oblastí prově-
řování s více než 90 konkrétními otázkami. Výběr oblastí byl stanoven na základě 
typizované mapy procesů organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělá-
vání. Jako kritéria pro provádění auditu byly stanoveny zásady „základního řízení 
organizace“ a legislativy. 

Pomocí interního auditu lze získat zpětný pohled na činnosti organizace s cí-
lem nalézt nedostatky, případně silné stránky organizace. Postup a  forma od-
stranění zjištěných nedostatků (neshod, nesouladů) jsou opět plně v kompetenci 
organizace s ohledem na její možnosti a potřeby.

Využití jednoho či druhého nástroje (případně obou) má přispět k  tomu, 
aby byly uvnitř organizací definovány silné stránky a  identifikovány oblasti 
pro zlepšování, případně aby byl odhalen nesoulad se stanovenými kritérii, 
postupy, metodikami. Na tyto nedostatky by měla daná organizace reagovat 
formou náprav a  akčních plánů tak, aby docházelo ke  zlepšování systému 
řízení ve  vazbě na  zajištění vyšší úrovně poskytovaných služeb. Cílem pra-
covních skupin expertů upravujících nástroje bylo nabídnout vám uživatelsky 
příjemnou a jednodušší aplikaci obou výše zmíněných instrumentů pro sebe-
hodnocení.

Vybraná kritéria pro výběr nástroje pro sebehodnocení organizace
Jelikož je sebehodnocení zcela dobrovolnou záležitostí, způsob, míra a hloubka 
jeho aplikace závisí výhradně na  rozhodnutí vedení organizace, která začne 
s OLINOU pracovat. Volba nástroje sebehodnocení je vždy dána různými indi-
viduálními hledisky, proto nelze zcela jednoznačně stanovit kritéria pro výběr 
vhodného nástroje pro tu kterou organizaci. Cílem této kapitoly je představit 
alespoň obecná doporučení a náměty na kritéria, na jejichž základě lze výběr 
snadno a dobře provést.

Před samotným výběrem sebehodnoticího nástroje je nutné zvážit především: 
•  počet pracovníků, kteří budou do sebehodnocení zapojeni 
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•  velikost organizace z pohledu:
 - zajišťování činností z hlediska počtu pracovníků a dobrovolníků, členů
 - organizačního členění – pobočky, další organizační jednotky
 -  stupňů řízení (dvoustupňové a vícestupňové řízení, ústředí-centrála, kraje, 

oddíly…)
 - celkového počtu realizovaných aktivit
•  finanční, časové (harmonogram realizace) a personální možnosti 
•   zapojení nižších úrovní řízení do sebehodnocení – v případě sebehodnocení 

podle modelu CAF v organizaci, která zahrnuje řízení na více úrovních (ústře-
dí, kraje, oddíly…)

FOTO 4
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Souhrn námětů na  kritéria pro výběr sebehodnoticího nástroje je uveden 
v následující tabulce:

CAF Interní audit
Porovnávací kritéria

Vhodnost použití 
jako nástroje 
řízení organizace

Vhodný. Zahrnuje sebe-
hodnocení a na základě 
zjištění a priorit nabízí 
možnost zlepšování.

Vhodný, jedná se o ná-
stroj zpětného pohledu 
(posouzení souladu se sta-
novenými kritérii) s cílem 
odhalit nedostatky.

Časová náročnost 

(údaje závisí 
na velikosti 
organizace a rozsahu 
zavedení požadavků, 
předpokladů 
a nastavení cílů)

Školení týmu, příprava 
podkladů, hodnocení, 
zpracování sebehodnoticí 
zprávy, akčního plánu:
tým 3–15 lidí po dobu 
8–12 dní v průběhu 
3 měsíců.

Další čas se odvíjí od roz-
sahu a realizace stanove-
ných akčních plánů.

Plánování, příprava na au-
dit, provedení auditu, 
zpracování závěrů:
prověřovaní dle rozsahu 
činností a procesů, tým 
auditorů 1–3 lidi, po dobu 
3–5 dní v průběhu 
1 měsíce.
Další čas se odvíjí od roz-
sahu a realizace stanove-
ných opatření.

Důležitým předpokladem 
je, aby vedoucí skupiny 
CAF (případně externí 
konzultant) vysvětlil 
„požadavky“ modelu CAF, 
pojmy (např. procesy, 
kvalita, efektivnost) 
členům CAF týmu a ostat-
ním pracovníkům uvnitř 
organizace.

Důležitým předpokladem 
je, aby prověřovaní (vlast-
níci procesů) znali základ-
ní „požadavky“ systému 
managementu a pojmy 
(např. procesy, kvalita, 
efektivnost). Také interní 
auditor musí být odborně 
způsobilý z pohledu zna-
losti metodiky interního 
auditu, systému man-
agementu, procesního 
řízení, činností organizací 
zájmového a neformální-
ho vzdělávání.

IMPLEMENTAČNÍ PŘÍRUČKA
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Finanční náročnost 
aplikace metody

Dále je třeba 
počítat s finančními 
náklady (zejména 
při prvotní aplikaci 
nebo hodnocení) 
pro konzultace při 
aplikaci u všech 
modelů.

Mzdové náklady pro 
pracovníky, příp. nákla-
dy na ověření externím 
hodnotitelem. 

Mzdové náklady pro 
pracovníky. Náklady 
na interního auditora 
(vyškolení interního au-
ditora, případně náklady 
na zajištění „externího“ 
interního auditora).

Zahrnutí 
oblasti kvality 
realizovaných 
činností

Ano. Ano.

Zahrnutí oblasti 
ochrany životního 
prostředí

Ano. Ano,
podrobnost rozsahu závi-
sí na cílech* a kritériích* 
auditu.

Zahrnutí oblasti 
BOZP a PO

Ano. Ano,
podrobnost rozsahu závi-
sí na cílech* a kritériích* 
auditu.

Zahrnutí 
oblasti sociální 
odpovědnosti

Ano. Ne,
podrobnost rozsahu závi-
sí na cílech* a kritériích* 
auditu.

Zahrnutí oblasti 
zaměřené 
na ekonomické 
výsledky

Ano. Ano,
podrobnost rozsahu závi-
sí na cílech* a kritériích* 
auditu.

KLÍČE PRO ŽIVOT
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Zaměření 
na klienty

Ano. Ano.

Zaměření na další 
zainteresované 
strany

Ano. Ano,
podrobnost rozsahu závi-
sí na cílech* a kritériích* 
auditu.

Zahrnuje 
benchmarking

Ano. Ne,
závisí na cílech auditu.

Vhodnost pro 
trvalé zlepšování

Ano. Ano.

Přínos pro kvalitu 
služeb z obecného 
pohledu

Obecně ano, závisí 
na stanovených prioritách 
pro zlepšování.

Ano, dle cílů zaměření. 

Přínos pro kvalitu 
služeb

Nastavení interních komu-
nikačních vazeb, inspirace 
ke zlepšování v mnoha ob-
lastech, inovace procesů, 
nalezení slabých stránek 
organizace, na které byly 
přijaty akční plány. Závisí 
na počtu pracovníků, kteří 
se sebehodnocení mohou 
věnovat. U organizací 
s jednostupňovou struk-
turou řízení je třeba zvážit 
rozsah tohoto modelu 
k očekávané efektivitě.

Možnost prověření čin-
ností s vazbou na posky-
tované služby – hledání 
nedostatků a námětů 
na zlepšování.
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*Cíle auditu – cílem auditu může být např. určení stupně shody s kritérii auditu, 
zhodnocení schopnosti zajistit shodu se zákonnými, předpisovými nebo smluvní-
mi požadavky, identifikace oblastí potenciálního zlepšování, efektivnost fungování 
systému řízení atd.
*Kritéria auditu – soubor požadavků, postupů, nastavení systému řízení organi-
zace (např. manuál, příručka, normy, legislativní požadavky), smluvní požadavky, 
požadavky systému managementu, standardy kvality…

 Obecně lze pro výběr sebehodnoticího nástroje formulovat tato doporučení: 
•   Předložené sebehodnoticí nástroje jsou využitelné pro všechny organizace 

poskytující zájmové a neformální vzdělávání.
•   Není třeba rozlišovat mezi NNO a SVČ ve vztahu k sebehodnoticím nástrojům.
•   Při zavádění vybraného nástroje sebehodnocení do organizace je doporuče-

no zajistit externího člena týmů, eventuelně externího konzultanta.
•   Před zahájením implementace vybraného sebehodnoticího nástroje v rámci 

* Program Národní ceny ČR za jakost přijala vláda České republiky svým usnesením č. 806/2001 Sb. S přijetím nové strategie Národní 
politiky kvality na období let 2008–2013 byla cena přejmenována na Národní cenu kvality ČR. Program je založen na důsledném 
a objektivním ověřování efektivnosti a jakosti všech činností organizace a na jejich hodnocení, zejména z pohledu uspokojování 
požadavků zákazníka a dosažení ekonomické úspěšnosti. Model Národní ceny kvality ČR vychází z Modelu Excellence EFQM, který je 
používán v Evropské ceně za kvalitu v mnoha zemích Evropy.

Personální 
zajištění

Určení vedoucího CAF 
týmu (se znalostí zá-
kladních pojmů a metod 
kvality, případně jeho 
vyškolení). Stanovení 
hodnoticího týmu CAF. 
Zajištění aktivního přístu-
pu vedení organizace.

Určení (zajištění) způso-
bilého interního auditora. 
Seznámení vlastníků 
procesů se základními 
pojmy v oblasti systému 
managementu organizací. 
Zajištění aktivního přístu-
pu vedení organizace.

Trvalý efekt Ano, v případě realizace 
akčních plánů a dalších 
cyklů hodnocení.

Jedná se o nástroj, nikoliv 
systém řízení. Je třeba 
provádět opakovaně 
(např. každoročně) a reali-
zovat nápravy.

Možnost dalšího 
marketingového 
využití

Pokračovat v sebehod-
nocení s možností se zú-
častnit Soutěže o Národní 
cenu kvality.
* Pozn.: V případě účasti 
v soutěži je třeba vycházet 
z oficiálního modelu CAF.

Použití pro vlastní zlep-
šování. Posílení systému 
řízení vlastní organizace.
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organizace je nutné provést osvětu a poučit všechny pracovníky o používa-
né terminologii z oblasti řízení kvality i jejím smyslu.

•   Pro úspěšnou realizaci sebehodnocení je vhodné, aby si organizace na za-
čátku vymezila klíčové pojmy jako např. klient či zainteresovaná strana. 

•   Pro zdárný průběh sebehodnocení je vhodné, aby byly v rámci organizace 
ještě před zahájením sebehodnocení definovány hlavní, řídicí a podpůrné 
procesy. 

•   Interní audit je vhodný spíše pro organizace s  jednou až dvěma úrovně-
mi řízení a s nižším počtem pracovníků, případně dalšími spolupracovníky 
na dobrovolnické úrovni.

•   Model CAF je lépe využitelný pro organizace s vícestupňovým řízením. Tyto or-
ganizace mají vyšší počet pracovníků, případně i pobočky a další úrovně řízení.
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Procesní analýza 
Součástí hodnoticího modulu je aplikace Procesní analýza (hodnoticí modul 
– Procesní analýza), která má za cíl seznámit vás s principy procesního řízení 
a pomoci zavést procesní řízení do vaší organizace. Aby vaše organizace fun-
govala efektivně, musí stanovit a řídit mnoho vzájemně propojených činnos-
tí. Činnost nebo soubor činností, které využívají zdroje a jsou řízeny za úče-
lem přeměny vstupů na výstupy lze považovat za proces. Výstup z  jednoho 
procesu často přímo tvoří vstup pro proces další. Využití systému procesů 
v rámci organizace spolu s identifikací těchto procesů, jejich vzájemným pů-
sobením a  jejich řízením tak, aby vytvářely zamýšlený výstup, lze nazývat 
„procesní přístup“.

FOTO 5

Pro každý proces v organizaci by měl být jmenován manažer procesu (tato 
osoba bývá často nazývána „vlastník procesu“), který má stanovené odpo-
vědnosti a  pravomoci k  vytváření, udržování, řízení a  zlepšování procesu 
a  jeho interakcí s  dalšími procesy. Vlastníkem procesu může být jen jedna 
osoba, která k jeho naplňování má tým, a to v závislosti na povaze procesu 
a kultuře organizace. Organizace by měla zajistit, aby byly odpovědnosti, pra-
vomoci a role vlastníka procesu respektovány v rámci celé organizace, a že 
lidé spojení s jednotlivými procesy mají kompetence, které jsou pro vykoná-
vané úkoly a činnosti nezbytné. Veškeré tyto činnosti se stanovují především 
na podkladě typizované mapy procesů. 
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Typizovaná mapa procesů organizací poskytujících zájmové a  neformální 
vzdělávání byla sestavena po dlouhodobé diskusi se zástupci těchto organi-
zací probíhající na expertních workshopech a pilotážích. Tato mapa definuje 
10 základních procesů (5 řídicích, 1 hlavní a 4 podpůrné), které jsou ve větši-
ně zainteresovaných organizací zřetelné, a je zde velký předpoklad, že budou 
v rámci nastavení procesního řízení akceptovatelné z velké části i ve vaší or-
ganizaci. Pod jednotlivými procesy jsou v mapě uvedeny činnosti, které jsou 
v nich zahrnuty. 

Zpracování Mapy procesů by mělo vycházet z  řízené diskuse nad návrhem 
Typizované mapy procesů za účelem potvrzení vhodnosti typizovaných procesů 
pro vaši organizaci, doplnění specifických procesů a jejich návazností. Při posuzo-
vání jednotlivých procesů je třeba vzít v úvahu nezbytné podmínky, které by měly 
být pro každý proces splněny. V oblasti hlavních procesů je třeba zvážit, zda by 
nebylo vhodné stanovit více procesů – tj. navržený proces „Výchova a vzdělávání“ 
rozdělit na menší celky. Naopak v případě řídicích a podpůrných procesů je třeba 
zejména u menších organizací zvážit, zda je vhodné mít stanoveno tolik procesů 
(jaký z toho bude přínos) a případně některé seskupit a procesů stanovit méně. 
Výstupem této řízené diskuse by měla být aktuální „mapa procesů“ vaší organi-
zace vytvořená v systému OLINA. 

V dalším kroku je třeba vytvořit Karty procesů, jasně stanovit klienty jednot-
livých procesů (resp. zainteresované strany, externí i  interní), vstupy, výstupy, 
ukazatele výkonnosti procesů a  zdroje pro fungování procesů. Každý vlastník 
procesu přímo v aplikaci (Hodnoticí modul – Procesní analýza / Karty procesu) 
připraví návrh své Karty procesu. Ke zpracování návrhu využije existující strate-
gické dokumenty organizace (strategické záměry, cíle, programy, plány zlepšová-
ní apod.). Vytvořené a schválené karty procesů vedoucím organizace lze v OLINĚ 
archivovat, upravovat a tisknout k dalšímu využití, jako je sebehodnocení pomocí 
modelu CAF či interní auditu.
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Sebehodnocení organizace pomocí modelu CAF
Model CAF nabízí komplexní pohled na systém řízení organizace pomocí struk-
turovaných kritérií s cílem identifikace silných, slabých stránek a nedostatků, 
a jejich odstraňování pomocí akčního plánu. Cílem sebehodnocení pomocí mo-
delu CAF je, aby celý proces proběhl co nejsnadněji, nejobjektivněji a aby se 
nadefinovaly opakovatelné činnosti, které se objektivně přenesou a opakovaně 
využijí v dalších kolech (cyklech) sebehodnocení, zejména pak při zlepšování 
činností organizací. Postupnou reakcí na  nedostatky a  zaváděním opatření 
(akčního plánu) by mělo dojít ke stabilizaci, zlepšování a efektivnímu fungování 
systému řízení organizace. 

Oblasti pro sebehodnocení jsou v modelu CAF fixně rozděleny do 9 kritérií (viz 
obrázek níže), z nichž každé má svá subkritéria s několika příklady/otázkami. Na-
příklad kritérium 1 – Vedení se dále dělí na 4 subkritéria, z nichž první subkritéri-
um je dále rozděleno na 7 příkladů. 

Při detailnějším prostudování lze ve struktuře modelu CAF spatřit i určité 
vazby mezi kritérii Předpokladů a  Výsledků. Propojení mezi levou a  pravou 
stranou modelu je tvořeno vztahem mezi předpoklady (příčinami) a výsledky 
(následky/dopady) a rovněž zpětnou vazbou z pravé strany (výsledky) na levou 
(předpoklady). Ověření vztahu příčiny a následku je nezbytně důležité pro se-
behodnocení, v rámci kterého hodnotitel vždy musí ověřit shodu mezi daným 

PŘEDPOKLADY

INOVACE A UČENÍ SE

1. VEDENÍ 5. PROCESY
9. KLÍČOVÉ 
VÝSLEDKY 

VÝKONNOSTI

3. PRACOVNÍCI
(ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ)

7. PRACOVNÍCI
(VÝSLEDKY)

6. KLIENTI
(VÝSLEDKY)

8. SPOLEČNOST
(VÝSLEDKY)

2. STRATEGIE 
A PLÁNOVÁNÍ

4. PARTNERSTVÍ 
A ZDROJE

VÝSLEDKY
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výsledkem (nebo řadou srovnatelných výsledků) a „důkazy“ shromážděnými 
podle příslušných kritérií a subkritérií na straně předpokladů. Tuto shodu lze 
v některých případech ověřit jen obtížně, neboť vzhledem k charakteru orga-
nizace se různé příčiny při dosahování výsledků vzájemně ovlivňují. Vždy však 
je při hodnocení nutné ověřit, zda existuje příslušná zpětná vazba, od výsled-
ků na pravé straně k příslušným kritériím předpokladů na levé straně modelu. 

FOTO 6

Sebehodnocení na základě modelu CAF v praxi znamená, že na základě formu-
lace daného kritéria se v organizaci zhodnotí, zda je činnost plánována, prováděna, 
přezkoumávána v jaké kvalitě, úrovni rozsahu atd. Pro ověření pravdivosti je vždy 
nutné doložit důkaz, tzn. dokument, postup, seznam, přehled, vnitřní předpis, vý-
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sledek, hodnotu. Model CAF nabízí panel hodnocení v rozsahu 0–100 bodů. O výši 
počtu bodů ke každému kritériu rozhoduje sama organizace, resp. její CAF tým. 
V případě, že při sebehodnocení jsou zjištěny nedostatky, jejich odstranění (nápra-
va) se uskutečňuje formou tzv. akčních plánů. 

Pro potřeby sebehodnocení NNO a SVČ byly jednotlivé příklady (otázky), ná-
měty a návrhy důkazů upraveny v katalogu otázek (dále jen checklistu CAF) tak, 
aby zohledňovaly činnosti těmito organizacemi zajišťované. Výsledkem celého 
sebehodnoticího procesu jsou sebehodnoticí závěrečná zpráva se záznamy 
o bodovém zisku a akční plán organizace (stanovené úkoly k realizaci odstra-
nění zjištěných nedostatků). Kritéria hodnocení jsou zde na rozdíl od Interního 
auditu, jehož popis naleznete v další kapitole, neměnná. To ale neznamená, že 
jsou organizace nuceny se jim přizpůsobovat bez ohledu na svou konkrétní situ-
aci. V případě, že některé příklady nejsou pro danou organizaci vhodné, nemusí 
je do sebehodnocení zařadit. 

Ještě jedna důležitá poznámka, než začnete. Před zahájením sebehodnocení 
pomocí aplikace modelu CAF by bylo vhodné, aby organizace měla definovanou 
či nastavenou vizi a  poslání, stanovené cíle organizace, definované procesy 
(mapu procesů) s vazbou na poskytované služby.
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Postup při realizaci sebehodnocení pomocí online aplikace model CAF
V modulu Administrace je nutné:

1.  nastavit systém bodování 
2.  sestavit CAF tým složený ze zástupců organizace (případně CAF týmy)

V Hodnoticím modulu – CAF je nutné:
3.  přiřadit odpovědné členy CAF týmu k jednotlivým kritériím 
4.  stanovit harmonogram sebehodnocení 
5.  provést samotné hodnocení v týmech
6.  utřídit akční plány
7.  v poslední horizontální záložce si můžete prohlédnout souhrnné výsledky

1. Nastavení systému bodování 
Jako první krok je třeba zvolit systém bodování. V modulu Administrace (Admini-
strace – Administrátor organizace) můžete volit dle a) po příkladech (otázkách), 
b) po subkritériích. Co se týče příkladů, výsledná bodová hodnota je vypočtena 
jako aritmetický průměr z  výsledků hodnocení všech členů týmu. Pokud jde 
o  výsledné hodnoty za  jednotlivá kritéria, výsledek je uveden jako aritmetic-
ký průměr z výsledků hodnocení subkritérií. Pro jednotlivá subkritéria je však 
možné vybrat buď systém hodnocení po příkladech, nebo po jednotlivých sub-
kritériích. V případě bodování po příkladech, respektive jednotlivých otázkách 
bude výsledek daného subkritéria stanoven jako aritmetický průměr výsled-
ků hodnocení všech příkladů v  rámci tohoto subkritéria. V  případě bodování 
po subkritériích bude výsledek daného subkritéria stanoven jako aritmetický 
průměr výsledků hodnocení jednotlivých členů týmu v rámci tohoto subkritéria.
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2. Sestavení CAF týmu (týmů) 
Dalším krokem je sestavení CAF týmu (případně CAF týmů) a určení vedoucího 
CAF týmu (týmů), který bude zodpovídat za celý proces sebehodnocení. Funkce 
vedoucího se v nastavení označí výběrem pozice v týmu „vedoucí“ (vedoucí CAF 
týmu). Ostatní členové CAF týmu budou mít roli „člen CAF týmu“. Jednotlivé členy 
CAF týmu lze přiřadit do skupiny přípravného nebo hodnoticího týmu, případně 
do obou týmů. Většinou však bývá stanoven pouze jeden CAF tým, který stanovu-
je vedoucí organizace.

Je vhodné, aby byl CAF tým složen z pracovníků napříč organizační strukturou, 
případně ze zástupců zainteresovaných stran (např. zřizovatel, zástupce klientů, 
dobrovolníci atd.). Konkrétní počet členů se stanovuje dle personálních možností 
a velikosti organizace (doporučuje se, aby CAF tým měl 3–15 členů). Vedoucí or-
ganizace rovněž rozhoduje o počtu týmů – mohou být stanoveny dva týmy (stačí 
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však i jeden tým) – přípravný a hodnoticí tým, přičemž přípravný tým připravuje 
podklady pro hodnocení a shromažďuje důkazy a hodnoticí tým provádí samotné 
sebehodnocení a přiděluje body jednotlivým otázkám a subkritériím dle panelu 
hodnocení. Pokud vedoucí organizace rozhodne o navržení dvou CAF týmů, apli-
kace nabízí možnost u každého člena CAF týmu zvolit, do kterého týmu má patřit. 
Jeden člen může být součástí obou CAF týmů. 

Pro zdárný průběh sebehodnocení je bezpodmínečně nutné provést základní 
osvětu napříč organizací a  realizovat školení pro členy CAF týmu (týmů). Vedoucí 
organizace musí zajistit poskytnutí základních informací o modelu CAF a cílech se-
behodnocení všem pracovníkům organizace a vyškolení členů CAF týmu (případně 
CAF týmů) jednak ohledně stávajících metod řízení kvality, jednak, a to především, 
ohledně metodiky modelu CAF, filosofie tohoto modelu, jeho principů a požadavků.

3. Přiřazení členů CAF týmu k jednotlivým kritériím
Neméně důležitým bodem nastavení je vytvoření tzv. minitýmu pro každé krité-
rium, případně subkritérium. V  seznamu kritérií rozklikněte dané subkritérium 
(Hodnoticí modul – CAF / nastavení) a přiřaďte k němu členy CAF týmu, kteří bu-
dou za hodnocení této oblasti odpovědní. Pro každé kritérium (subkritérium) se 
zpravidla určují dvou až tříčlenné pracovní týmy. Výběr můžete udělat buď pro 
celé kritérium (pomocí tlačítka „Uložení k celému kritériu“), nebo zvlášť pro jed-
notlivá subkritéria. Vždy je nutné nastavit jednoho z vybraných členů na pozici 
koordinátora, který bude za dané (sub)kritérium odpovědný.

37

IMPLEMENTAČNÍ PŘÍRUČKA



Členové CAF týmu (především hodnoticího týmu) by měli být k jednotlivým kri-
tériím, respektive subkritériím vybíráni tak, aby měli k hodnocené oblasti blízko, 
ale v žádném případě nesmí hodnotit vlastní práci. 

4. Stanovení harmonogramu sebehodnocení 
Posledním důležitým krokem nastavení před samotnou realizací hodnocení je zpra-
cování detailního harmonogramu, který stanoví dostatečný časový prostor pro:

•   zpracování podkladů pro hodnocení do checklistů jednotlivými členy CAF 
týmu (přípravného týmu)

•   záznam hodnocení do checklistů jednotlivými členy CAF týmu (hodnoticího 
týmu)

•  následnou diskusi

Sebehodnocení pomocí modelu CAF obvykle trvá 8–12 dní v průběhu 3 mě-
síců, v kterých probíhá školení týmu, příprava podkladů do checklistů (2–3 dny), 
provedení hodnocení, zpracování závěrečné sebehodnoticí zprávy a akčního plá-
nu. Další čas se odvíjí od rozsahu a realizace stanovených akčních plánů.

5. Hodnocení
Samotný proces hodnocení je zahájen zpracováním podkladů pro hodnocení 
do checklistů CAF dle stanoveného harmonogramu. Členové CAF týmu (případně 
přípravného týmu) v určeném období shromažďují podklady vztahující se k dané 
oblasti a zpracovávají je do checklistů CAF, které jsou k dispozici v hodnoticím 
modulu (Hodnoticí modul – CAF / Hodnocení). Do checklistů s jednotlivými pří-
klady, respektive otázkami ke každému subkritériu může každý člen CAF týmu 
(přípravného týmu) odpovědný za danou oblast vkládat jednotlivé důkazy. Při na-
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jetí kurzoru na  text daného příkladu (otázky) se objeví připravené náměty pro 
NNO a SVČ, které mohou posloužit jako inspirace při hledání konkrétních důkazů. 
Pokud nelze podklady zajistit v celém rozsahu, je třeba stanovit reprezentativní 
vzorek, na kterém se dané podklady budou zjišťovat (např. hlavní služby organiza-
ce a vymezení reprezentativního vzorku důkazů).

Následně členové CAF týmu (hodnoticího týmu) vkládají vlastní návrhy na hod-
nocení jednotlivých otázek (subkritérií) a zaznamenávají komentáře k dané ob-
lasti, např. náměty na zlepšení. Pro hodnocení se využívá tzv. panelů pro klasické 
hodnocení, které jsou popsány níže: 

Panely pro klasické bodování – panel Předpokladů (1–5) 
Pro klasické bodové hodnocení kritérií Předpokladů je k dispozici stobodová stupnice: 

•  jde o metodu bodování kritérií předpokladů kumulativním způsobem
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•   umožňuje specifikovat stupeň fáze cyklu PDCA8, který je u  posuzované 
zkušenosti naplněn; (příklad: je-li v  rámci posuzované zkušenosti hod-
nocena úroveň Check, je k dispozici bodové hodnocení v rozsahu 51–70 
bodů, o  výši bodového hodnocení v  tomto rozsahu se rozhoduje podle 
toho, jak jsou požadavky na tuto úroveň v organizaci naplňovány)

•   pro dosažení určité úrovně bodového hodnocení je nutné naplnit předchozí 
úrovně cyklu PDCA v celém rozsahu hodnocené zkušenosti a plošně v rámci 
celé organizace; (příklad: je-li v rámci hodnocené zkušenosti stanovena úroveň 
Check, je nutné splnit veškeré předchozí úrovně cyklu PDCA, tzn. Plan – Do)

•   umožňuje dosažení fáze (úrovně) cyklu PDCA (bodové hodnocení 91–100 bodů) 
pouze v případě, když součástí cyklu trvalého zlepšování jsou benchlearningové 
aktivity

8 Cyklus PDCA – též Demingův zlepšovací cyklus, který představuje jednoduchou metodu zlepšování realizační fáze projektu. 
Je založen na čtyřfázovém cyklu, jehož neustálé opakování zajišťuje průběžné zlepšování:  1. Plan (plánování – projektová fáze), 
2. Do (realizace – prováděcí fáze), 3. Check (přezkoumání – kontrolní fáze), 4. Act (zavedení – realizační fáze).

Fáze 
(úroveň)

PANEL PŘEDPOKLADŮ
Počet 
bodů

V této oblasti nejsme aktivní.
Nemáme žádné informace nebo máme pouze 
dílčí informace bez širšího kontextu.

0–10

PLAN
(plánuj)

Činnosti jsou plánovány. 11–30

DO
(realizuj)

Plánované činnosti jsou zaváděny a realizovány. 31–50

CHECK
(kontroluj)

Prověřujeme/přezkoumáváme správnost činnos-
ti a způsobu provádění (tj. zda děláme správné 
věci správným způsobem).

51–70

ACT
(reaguj)

Na základě prověření/přezkoumání v případě po-
třeby přizpůsobujeme (korigujeme) naše potřeby.

71–90

PDCA
Vše, co děláme, tak plánujeme, provádíme, pře-
zkoumáváme, průběžně přizpůsobujeme a učíme 
se od druhých. Jsme v cyklu neustálého zlepšování.

91–100
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Panely pro klasické bodování – panel Výsledků (6–9)
Pro klasické bodové hodnocení kritérií Výsledků platí, že: 

•   jsou hodnoceny trendy dosahovaných výsledků a/nebo míra plnění stano-
vených měřitelných cílů

•   k dispozici je stobodová stupnice rozdělená do šesti úrovní
•   u každé úrovně je posuzováno, jakým směrem se vyvíjí trendy hodnocených 

skutečností, nebo dosažení stanoveného cíle, případně obojí
•   trendy lze hodnotit u skutečností vykázaných za období minimálně 3 let

PANEL VÝSLEDKŮ
Počet 
bodů

Výsledky se neměří
a/nebo nejsou k dispozici žádné informace. 

0–10

Výsledky se měří a ukazují negativní trendy
a/nebo výsledky nesplňují stanovené cíle.

11–30

Výsledky vykazují nevýrazné trendy nebo mírný pokrok
a/nebo jsou splněny některé stanovené cíle.

31–50

Výsledky vykazují rostoucí trendy
a/nebo je splněna většina stanovených cílů.

51–70

Výsledky ukazují na značný pokrok
a/nebo jsou splněny všechny stanovené cíle.

71–90

Byly dosaženy vynikající a trvale udržitelné výsledky. 
Všechny stanovené cíle jsou splněny.
Porovnání všech klíčových výsledků se srovnatelnými organizace-
mi je pozitivní.

91–100
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Každý hodnotitel přiděluje k příkladům/subkritériím celé body dle panelu 
hodnocení pro oblasti kritérií výsledků a předpokladů z rozsahu stanovených 
panelů 0–100 bodů. V  případě rozporů v  hodnocení, tj. odchylky o  více jak 
2 pole panelu, při setkání CAF týmu je třeba hledat diskusí konsensus hodno-
ticího týmu. OLINA Vás na tento stav sama upozorní. Neočekává se situace, 
kdy by postoje v týmu při hodnocení byly tak rozdílné, že i po opakované dis-
kusi k výsledkům bodování bude rozpětí v hodnocení větší než dva stupně. 
Pokud by taková situace přece jen nastala, bude respektováno stanovisko 
vedoucího CAF týmu. 

Do checklistů k jednotlivým příkladům se zaznamenávají: 
1.  Důkazy (podklady pro hodnocení)
2.   Hodnocení (Body) – na škále od 0 do 100 dle stanoveného způsobu hod-

nocení (viz výše) 
3.   Komentáře (náměty na zlepšení, které budou podkladem pro zpracování 

akčního plánu)
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6. Akční plány
Všechny komentáře a záznamy oblastí pro zlepšování, včetně celkového výsledku 
bodování, se z checklistů k jednotlivým kritériím automaticky převedou do doku-
mentu, který si můžete otevřít či uložit ve vlastním počítači. 

Členové CAF týmu poté u kulatého stolu diskutují nad komentáři a náměty pro 
zlepšení pro všechna subkritéria a stanoví nejvýznamnější oblasti pro zlepšování. 
Vedoucí CAF týmu upraví jednotlivé karty akčního plánu následovně:

•  určí název zlepšované činnosti 
•  určí odpovědnou osobu za celou oblast/subkritérium 
•  určí termín provedení celkové nápravy 
•  stanoví prioritu, na výběr má ze tří možností: vysoká, střední, nízká 
•   celkově sumarizuje a zpracuje komentáře od jednotlivých hodnotitelů generova-

né v daném dokumentu do jednotlivých opatření, která uvede v bodech, a k jed-
notlivým námětům pro nápravu opět určí termín nápravy a odpovědnou osobu 
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Vedoucí organizace z navržených oblastí vybere cca 5 až 10 oblastí, které jsou 
z pohledu vedení organizace vnímány jako nejprioritnější (budou zahrnovat nejví-
ce slabých stránek organizace).

Ve chvíli, kdy dojde k realizaci nápravy, zodpovědná osoba přidává konkrétní 
datum, kdy k  nápravě došlo. Poté, co došlo k  realizaci všech dílčích návrhů 
dané oblasti, vedoucí organizace provede celkové zhodnocení zlepšované čin-
nosti/subkritéria. 

7. Výsledky
Aplikace CAF nabízí ve všech fázích sebehodnocení průběžné a finální výsledky sebe-
hodnocení ve formě Sebehodnoticí zprávy, jejíž součástí mohou být checklisty k jed-
notlivým oblastem nebo karty zlepšovaných činností Akčního plánu (vše záleží na vaší 
volbě). Za finalizaci sebehodnoticí závěrečné zprávy zodpovídá vedoucí CAF týmu. 

Výsledky je možné prohlížet, archivovat, stahovat a tisknout v hodnoticím mo-
dulu (Hodnoticí modul – CAF / výsledky).
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Sebehodnocení organizace pomocí Interního auditu 
Interní audit je pravidelná prověrka, při níž se má zjistit úroveň fungujícího sys-
tému řízení v organizaci, jinými slovy – pomocí interního auditu se má potvrdit, 
že nastavený a dokumentovaný systém řízení dané organizace je vyhovující a je 
vhodně aplikován do jednotlivých procesů (činností). Není-li tomu tak, je defino-
vána tzv. neshoda (pojmenován problém) a jsou podávány podněty ke zlepšování 
a k přijetí nápravných a preventivních opatření. 

Aplikace interního auditu v hodnoticím modulu OLINY má v první řadě uživa-
telům nabídnout náměty na stanovení a udržování postupu a plnění náležitostí 
při plánování a provádění interního auditu. Využití této aplikace může organi-
zaci pomoci ve stanovených oblastech systému řízení (definovaný procesy) vy-
hodnotit, kde daný systém řízení funguje a kde je naopak prostor pro nápravu 
nebo zlepšování. 
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Postup provedení interního auditu navrhovaný v aplikaci vychází ze základních 
požadavků směrnice pro auditování systémů managementu dle ISO 19011 s mo-
difikacemi pro provádění auditů pro organizace v oblasti zájmového a neformál-
ního vzdělávání. Na základě typizované mapy procesů organizací poskytujících 
zájmové a neformální vzdělávání bylo stanoveno 10 procesů k prověřování. 

Stanovené oblasti systému řízení pro NNO a SVČ: 
1. Systém řízení organizace
2. Strategie a plánování
3. Lidské zdroje
4. Komunikace, PR a Marketing
5. Řízení projektů
6. Výchova a vzdělávání
7. Fundraising, ekonomické řízení a finanční management
8. Zlepšování, hodnocení a kontrola, opatření k nápravě a prevenci
9. Správa majetku
10. Dokumentace, vnitřní normy

Pro provedení interního auditu byl vytvořen katalog otázek (dále jen checklist) 
vycházející z požadavků obecného managementu organizace a z obecných poža-
davků normy ISO 9001 využitelných pro všechny organizace. Pro každou oblast/ 
/proces bylo stanoveno několik otázek, které mohou být interním auditorem dále 
doplněny dalšími vedlejšími otázkami. Námi vytvořený checklist obsahuje 91 otá-
zek, které jsou rozděleny do vybraných oblastí. Například pro oblast Dokumenta-
ce, vnitřní normy bylo stanoveno těchto 5 otázek: 

1.
Je stanovena struktura (např. seznam, přehled, výčet) dokumentace, 
která je potřebná k zajištění činností organizace?
Je třeba další dokumentace k činnostem organizace?

2.

Jakým způsobem je řízena interní dokumentace (postupy, vnitřní 
předpisy, metodiky, strategické dokumenty…), tzn. kdo vytváří, revidu-
je, schvaluje, archivuje, využívá dokumentaci)?
Je dostupná pracovníkům, kteří ji potřebují?
Jakým způsobem jsou pracovníci seznamování s aktuální, novou 
dokumentací?
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Součástí navrženého checklistu jsou také příklady, návrhy a náměty pro přiřazení 
určitých důkazů k jednotlivým oblastem otázek (viz dále). Existuje však mnoho dal-
ších praktických důkazů pro naplnění té které otázky. Aplikace samozřejmě umož-
ňuje, aby si způsobilí interní auditoři, ve spolupráci s vedením organizace, jednotlivé 
oblasti sebehodnocení i tento checklist přizpůsobili vlastním podmínkám. 

Požadavky na personální zabezpečení interního auditu: 
Hlavním aktérem a zodpovědnou osobou, co se týče iniciace, plánování a kontroly 
průběhu auditů a účinnosti nápravných opatření, je vedoucí organizace, který dále 
zodpovídá za přípravu a aktualizaci checklistu ve spolupráci s auditorem, bezproblé-
movou komunikaci, včasné informování a zaškolení všech zúčastněných pracovníků 
a vedení veškeré dokumentace spojené s prováděním interního auditu. 

Nejdůležitější postavou zaštiťující odbornou správnost průběhu sebehodnocení 
je auditor nebo vedoucí auditor – pokud je stanoven auditorský tým. Složení týmu 
auditorů vychází z personálních možností organizace, v případě potřeby je možné si 
zajistit interního auditora externím způsobem. Auditor nebo vedoucí auditor zodpo-
vídá mimo jiné za přípravu, provedení a vyhodnocení auditu, včetně konečné zod-
povědnosti za dosažené výsledky, zpracování závěrečné zprávy z  interního auditu 
a dodržování postupů a požadavků auditu.

3.

Jakým způsobem je řízena externí dokumentace (dostupnost pro 
všechny pracovníky, aktuálnost), např. právní předpisy, metodické 
listy zřizovatele, příručky a manuály ministerstev, metodické pokyny 
veřejné správy…?

4.
Jakým způsobem je zajištěna práce se záznamy, např. prezenční 
listina, zápisy z porad, záznamy z jednání…? (ochrana dat, aktuálnost, 
dohledatelnost, identifikace…)

5. Jakým způsobem je zajištěna archivace a skartace dokumentace 
(včetně záznamů)?
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Významnými aktéry interního auditu jsou také jednotliví vedoucí prověřova-
ných úseků (procesů). Ti jsou povinni účastnit se všech schůzek k internímu au-
ditu, včetně závěrečného jednání, informovat své podřízené pracovníky o cílech, 
náplni a rozsahu prováděného auditu, určit zodpovědné pracovníky pro spoluprá-
ci s auditory, poskytnout všechny potřebné informace a navrhovat a realizovat 
nápravná opatření v rámci svých kompetencí. 

V průběhu auditu jsou všichni další prověřovaní pracovníci povinni aktivně spo-
lupracovat s auditorem či vedoucím auditorem.

Postup při realizaci sebehodnocení pomocí online aplikace Interní audit
V modulu Administrace je nutné:

1.  nastavení týmu, který se auditu bude účastnit

V Hodnoticím modulu – Interní audit je nutné:
2.  sestavit program auditu a vybrat oblasti (procesy) sebehodnocení 
3.  sestavit plány interního auditu
4.  nastavit a aktualizovat checklisty
5.  provést samotné hodnocení
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6.  kontrola opatření v knize evidencí neshod a zjištění
7.  prohlédnout si výsledky interního auditu

1. Nastavení týmu auditu 
Nejprve je třeba, aby vedoucí organizace nominoval tým auditorů (zpravidla 1–3 oso-
by), případně určil auditora, který bude za celý proces sebehodnocení zodpovědný. 
V případě týmu auditorů je třeba určit vedoucího auditora. Funkce vedoucího se v na-
stavení označí výběrem role „vedoucí auditor“. Ostatní auditoři budou mít roli „audi-
tor“. Jednotliví auditoři potom mohou zodpovídat pouze za vybrané oblasti, které jim 
budou přiřazeny v programu auditů (viz následující krok). Všem ostatním účastníkům, 
kteří se budou podílet na interním auditu, nastaví vedoucí organizace roli „člen“. 

Při výběru interních auditorů je třeba se řídit pravidly výběru auditora uvede-
nými v příslušné metodice (o OLINĚ – dokumenty), především je nutné zajistit, 
aby auditor či vedoucí auditor byl vždy zcela nezávislý na konkrétní prověřované 
oblasti. Pokud budou auditoři z řad vlastních pracovníků, potom musí absolvovat 
požadovaná školení. Za výběr auditorů zodpovídá vedoucí organizace. 
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2.  Sestavení programu interního auditu a výběr oblastí sebehodnocení 
Toto nastavení lze realizovat pomocí interaktivního formuláře „Program“, který se 
nachází v záložce Hodnoticí modul – Interní audit / program.

Ve formuláři si můžete vybrat z výchozích 10 oblastí (procesů) sebehodno-
cení, které byly navrženy pro SVČ a NNO naší pracovní skupinou, přičemž toto 
nastavení lze libovolně upravit (některé oblasti vymazat, upravit jejich znění 
či doplnit zcela nové). Pro každou zvolenou oblast je třeba označit odpovědnou 
osobu tohoto prověřovaného procesu, která zodpovídá za průběh sebehodno-
cení v dané oblasti, a jež také úzce spolupracuje s auditorem či vedoucím audi-
torem. V dalším kroku je nutno ke každé oblasti přidělit zodpovědného auditora 
(pozn. z více auditorů se vybírá v případě, že byl nominován tým auditorů). Po-
kud v celém procesu figuruje pouze jeden auditor, bude uveden u každé oblasti. 
U každé oblasti se dále označuje, v jakém vztahu je tato oblast k jednotlivým 
úsekům – zda se jedná o hlavní, či o vedlejší požadavek9. V neposlední řadě je 
třeba uvést a vyhlásit termín (den, měsíc, rok), v kterém se plánované prověrky 
u každé z definovaných oblastí provedou. 

9 „Požadavky“ jsou vybrané obecné požadavky systému řízení (určitou nápovědou), které lze přiřadit k procesům s vazbou na jejich 
zařazení do prověřování (vč. přípravy otázek v checklistu) v rámci jednotlivých procesů. Dle důležitosti se přiřazují buď jako hlavní 
požadavek, nebo požadavek vedlejší, který bude okrajově také součástí prověřování. 
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Za vyplnění formuláře programu auditů a vyhlášení termínů prověrek zodpo-
vídá vedoucí organizace. Program auditů vypracovává společně s auditorem 
nebo vedoucím auditorem. Doporučuje se jej vypracovávat na období 1 roku. 
Jednotlivé oblasti (procesy) systému řízení mohou být prověřovány současně 
nebo mohou být jejich prověrky rozloženy do průběhu roku, vždy však takovým 
způsobem, aby celý systém řízení byl prověřen minimálně 1x za  rok. Při plá-
nování rozsahu a zaměření interního auditu se přihlíží ke stavu a důležitosti 
jednotlivých oblastí, k výsledkům předcházejících auditů či případným stížnos-
tem. Dílčí odpovědnosti mají vedoucí prověřovaných úseků, auditoři a prověřo-
vaní pracovníci. 

3. Sestavení plánů interního auditu
Na  základě Programu interního auditu auditor či vedoucí auditor zpracuje pro 
jednotlivé prověrky tzv. plány interního auditu, které jsou po schválení vedoucím 
organizace předány všem prověřovaným pracovníkům, aby se mohli na plánova-
nou prověrku připravit. Pro zpracování plánů auditu využije auditor záložku v Hod-
noticím modelu – Interní audit / plán.

Kliknutím na  tlačítko „Upravit plán“ se formulář automaticky předvyplní pro 
všechny oblasti, které byly pro prověrku v tomto datu naplánovány v Programu audi-
tů. Auditor nebo vedoucí auditor do formuláře doplní cíl auditu a seznam dokumen-
tace, která je podkladem pro daný audit (např. vnitřní směrnice, řídicí dokumentace, 
záznamy, právní předpisy, výroční zprávy atd.). Dále je zde třeba doplnit podrobný 

52

KLÍČE PRO ŽIVOT



harmonogram auditu: čas, místo auditu (oddělení, činnost, proces) a jméno, respek-
tive funkci prověřovaného pracovníka. Tuto konkrétní informaci auditor či vedoucí 
auditor zjistí po domluvě s jednotlivými vedoucími prověřovaných úseků.

4. Nastavení a aktualizace checklistů
V  rámci přípravy interního auditu jmenovaní auditoři prostudují příslušnou 
interní dokumentaci organizace (směrnice, vnitřní předpisy aj.), případně 
checklisty a zprávu z posledního auditu, včetně nápravných opatření (pokud 
se jedná o další kolo sebehodnocení) a ve spolupráci s vedoucím organizace 
přímo v  aplikaci připraví či aktualizují checklisty pro všechny prověřované 
oblasti. 

Je pochopitelně žádoucí aktualizovat checklisty podle vybraných oblastí 
tak, aby byly maximálně přizpůsobeny podmínkám dané organizace. U každé 
vybrané prověřované oblasti se zobrazí všechny navržené otázky týkající se 
této oblasti. Auditoři následně mohou u  každé z  oblastí jednotlivé otázky 
rozšířit či hlouběji zaměřit, nebo alespoň zpřesnit prověřování u těch oblastí, 
které považují za problematické nebo z  jejich pohledu pro danou organiza-
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ci za klíčové. Pro nově přidané oblasti je pochopitelně nutné vytvořit nové 
konkrétní otázky. Za  nastavení a  aktualizaci checklistů zodpovídá auditor 
či vedoucí auditor spolu s vedoucím organizace. 

5. Hodnocení
Po přípravě interního auditu následuje samotné provedení auditu. Vlastní reali-
zace je zahájena úvodním jednáním, které zahrnuje mimo jiné představení týmu 
auditorů a potvrzení cílů auditu. Proces hodnocení provádí tým auditorů, který 
ověřuje shodu systému řízení se stávající skutečností, důkazy a informacemi, a to 
na základě připravených checklistů. 
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Připravené checklisty s otázkami pro jednotlivé auditované oblasti (proce-
sy) systému řízení se zobrazí v hodnoticím modulu (Hodnoticí modul – Interní 
audit /hodnocení). 

Interní auditoři shromažďují důkazy o zjištěních, případných neshodách, zkou-
mají dostupnou dokumentaci, ověřují informace výše uvedenými metodami. 
Do checklistů zapisují zjištění o skutečném stavu vyplývající z  rozhovoru s pří-
slušnými pracovníky prověřovaných útvarů (procesů), ze zkoumání dokumentů, 
prověřovaných činností a podmínek v  jednotlivých oblastech s uvedením příčin 
a navržením opatření. V průběhu prověrky se zaznamenávají všechny odchylky 
od požadavků dokumentace. 
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K jednotlivým otázkám checklistu auditoři do formuláře doplňují tyto údaje: 
•  dotazovaný, resp. vlastník procesu/činnosti
•  dokument, kde je daná oblast řešena (nebo který byl předložen)
•  důkaz k doložení otázky (co bylo doloženo při interním auditu)
•   v posledním sloupci pak auditor uvádí výsledek auditu v souladu s níže uve-

denými pravidly bodového hodnocení jednotlivých otázek: 

Klasifikace zjištění z auditu

Zjištěné neshody auditoři rozdělují do dvou kategorií:
I. kategorie – systémová chyba (N – neshoda)
•   systém není dostatečně vybudován
•  předepsaný postup není převzat a prakticky používán
•   zjištěný nesoulad odporuje dohodnutým požadavkům nebo standardům, 

normám
•  velké množství drobných chyb, odchylek

STAV ZPŮSOB ŘEŠENÍ

OK – Splněno. Bez opatření.

PZ – Potenciál ke zlepše-
ní – částečné plnění nebo 
doporučení ke zlepšení

Vyjádření k nápravě prověřovaným (co, dokdy, 
jak se provede náprava), popř. uvedené stano-
ví po konzultaci s auditorem nebo vedením or-
ganizace. V případě doporučení ke zlepšení je 
na zvážení prověřovaného provedení opatření.

DN – Drobná neshoda – 
splněno s výhradami.

Vyjádření k nápravě prověřovaným (co, dokdy, 
jak se provede náprava), popř. uvedené sta-
noví po konzultaci s auditorem nebo vedením 
organizace.

N – Neshoda – nesplněno. Návrh na vystavení opatření k nápravě.
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II. kategorie – nesystémová chyba (DN – drobná neshoda)
•  drobné nedostatky systémového řízení procesů
•  nepodstatné nedodržení postupu, podmínek, standardu, normy

V případě nalezení jakéhokoliv nesouladu se zapisuje popis zjištění do připra-
vené tabulky, která se zobrazí po kliknutí na odpovídající označení daného zjiš-
tění (N, DN, PZ).

Interní audit je zakončen závěrečným jednáním, na kterém jsou sděleny a od-
souhlaseny závěry z auditu, případně navržena doporučení ke  zlepšení. Zjiště-
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né neshody I. kategorie jsou podnětem pro řešení formou opatření k nápravě. 
Do jednoho týdne od ukončení auditu zpracuje auditor nebo vedoucí auditor zá-
věrečnou zprávu z auditu (viz dále). 

6.  KEN – Kniha evidence neshod a zjištění z interního auditu
KEN slouží ke stanovení a kontrole realizace opatření k nápravě. Všechna zjiš-
tění, tj. zapsané výsledky typu PZ (potenciál ke zlepšení), DN (drobná neshoda),  
N (nesplněno) se z checklistů automaticky převedou do seznamu tzv. Knihy evi-
dence neshod a zjištění z interního auditu (dále jen KEN) v hodnoticím modulu 
(Hodnoticí modul – Interní audit / KEN). Za správnost dat uvedených v KEN a efek-
tivitu a realizaci navrhovaných opatření zodpovídá primárně vedoucí organizace. 
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KEN povede odpovědného vedoucího pracovníka za každou prověřovanou ob-
last k vyplnění následujících kolonek ke každému zjištění: 

•  Popis zjištění
•  Příčina (stanovení příčiny neshody, např. chyba při plánování)
•   Stanovení opatření pro nápravu (definice včasných a účinných nápravných 

opatření – např. naplánovat do plánu, zajistit provedení realizace, výběr lek-
tora, provedení školení)

•  Termín, dokdy bude opatření provedeno 
•  Odpovědný pracovník (Odpovídá)
•   Potřeba změny dokumentace Ano/Ne (např. Ano – úprava vzdělávacích plá-

nů, personalistika)
•  Datum ukončení realizace opatření (stanovit termín)
•   Kontrola efektivnosti: Efektivní/Ne (při zadání Efektivní jsou všechna opat-

ření realizovány, při zadání Ne budou automaticky nabídnuty termíny pro 
kontrolu – 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, 1 rok)

•   Opatření zavedeno: fáze zpracování úkolu je barevně označena (červená 
– není vyplněno, žlutá – zatím není výsledek, zelená – opatření realizováno)
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Postup a forma odstranění zjištěných nedostatků (neshod, nesouladu) jsou 
ponechány v  kompetenci vedoucího organizace, resp. prověřovaných vzhle-
dem k jejich možnostem a k potřebám zdrojů (finanční prostředky, kapacitní 
možnosti). Drobné neshody má za povinnost odstranit odpovědný pracovník 
(vlastník procesu). Kontrolu řešení a  odstranění následně provede vedoucí 
organizace. V případě závažných neshod posuzuje jejich závažnost a určuje 
odpovědného pracovníka za  jejich řešení. Ten stanovuje a po schválení ve-
doucím organizace realizuje nápravné opatření s cílem odstranit kořenovou 
příčinu neshody. Následně vedoucí organizace ověřuje uplatnění nápravy  
/nápravného opatření a předložení závěrů o výsledcích ověřování. Účinnost 
zavedených opatření k nápravě je kontrolována a hodnocena vedoucím orga-
nizace a při dalším auditu auditorem.

7. Výsledky
Aplikace Interní audit nabízí výsledky sebehodnocení ve formě Zprávy z interní-
ho auditu (Hodnoticí modul – Interní audit/výsledky), jejíž součástí mohou být 
checklisty k jednotlivým oblastem nebo KEN (záleží na vaší volbě). Výsledky se 
automaticky ukládají přímo v OLINĚ, je však možné si je stáhnout do vlastního 
počítače či vytisknout. 

Závěrečná zpráva z  interního auditu je generována automaticky, za  její 
kompletaci je zodpovědný auditor či vedoucí auditor, který ji finalizuje nejdéle 

60

KLÍČE PRO ŽIVOT



do 1 týdne od skončení auditu. Zpráva se edituje kliknutím na tlačítko „Do-
končení závěrečné zprávy“, kde auditor nebo vedoucí auditor doplní charak-
teristiku organizace, průběh auditu, silné a  slabé stránky organizace apod. 
Zpráva obsahuje výsledky z auditu pro jednotlivé oblasti, včetně konkrétních 
zjištění (PZ, DN, N).
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3. Kompetenční modul
Kompetenční modul je určen pro hodnocení kompetencí jednotlivých pracovníků 
organizace. Jeho aplikace umožňují otestování úrovně až 30 klíčových kompetencí 
u všech pracovníků, kteří jsou v organizaci zodpovědní za řízení či vykonávání klíčo-
vých procesů. Součástí kompetenčního modulu je také možnost externího hodnoce-
ní v rámci systému 360° zpětné vazby. Jedná se o metodu vícezdrojového hodnocení 
pracovníků, do kterého jsou zapojeni kromě samotného pracovníka a jeho nadříze-
ného také spolupracovníci, podřízení, klienti, dodavatelé, externí pracovníci a další 
subjekty dle vašeho výběru. Kompetenční modul také obsahuje metodiku k realizaci 
development centre vytvořeného na míru organizacím poskytující zájmové a nefor-
mální vzdělávání, včetně možnosti využití psychodiagnostických testů pro další roz-
voj dovedností a schopností pracovníků těchto organizací. V neposlední řadě jsou 
pro hodnocení pracovníků připraveny metodiky ke čtyřem hodnoticím rozhovorům 
(oceňování pracovníků – pracovník měsíce; hodnotové hodnocení; hodnocení úrovně 
vzdělávání; kritéria pro hodnocení pracovníků – čtvrtletního).
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Kompetence
Kompetence lze charakterizovat jako soubor předpokladů člověka k vykonávání určité 
činnosti. Za klíčové kompetence považujeme souhrn vědomostí, dovedností, schopností, 
postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. 

Znalosti (vědomosti) jsou získané a  v  paměti uchované informace. Dovednosti 
jsou naproti tomu předpoklady k vykonávání určité praktické činnosti, jsou specifické, 
prakticky se uplatňující znalosti. Každá dovednost může být reprezentována určitými 
vědomostmi, určitá vědomost se může uplatňovat v různých dovednostech. Postoje 
jsou hodnoticím vztahem člověka k lidem, předmětům, jevům a událostem, které se 
nacházejí v jeho okolí i ve vzdáleném prostředí. Zkušenosti člověk nabývá v průběhu ži-
vota v procesu získávání poznatků o okolním světě. Významnou složkou kompetencí je 
motivace člověka, tj. soubor činitelů představujících vnitřní hnací síly činnosti člověka, 
které usměrňují jeho jednání (především potřeby, zájmy, postoje a hodnoty). 

Kompetence manažera lze charakterizovat jako soubor znalostí, dovedností, 
schopností a postojů, které jsou předpokladem k dosahování výkonnosti na ma-
nažerské pozici, jsou způsobilostí k řízení. 

Manažerské kompetence lze uspořádat podle různých hledisek
•   Lze předpokládat, že existují obecně uplatnitelné manažerské kompetence, 

tzn. využitelné na různých manažerských úrovních v hierarchii organizace 
i v různých oborech činnosti organizací, např. kompetence rozhodovat se, 
správně si řídit čas či schopnost řízení porad. 

•   Určité manažerské kompetence však mohou být v  různé míře významné 
na  jednotlivých úrovních managementu. Jinak důležité mohou být některé 
kompetence na provozní manažerské úrovni, např. schopnost motivovat kole-
gy či vedení týmu, jiné kompetence budou zásadní na vrcholové úrovni mana- 
gementu, např. schopnost strategického či marketingového myšlení. 

•   Rovněž se mohou dle potřebnosti lišit manažerské kompetence v organiza-
cích s různými obory činnosti, např. v různé míře bude v různých organiza-
cích významná schopnost projektového řízení.

Soubor kompetencí v online systému OLINA postihuje základní nároky na schop-
nosti manažera, přičemž v  individuálních případech mohou být některé kompe-
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tence důležitější než jiné v závislosti na činnosti konkrétní organizace, v závislosti 
na pozici manažera v hierarchii organizace či na aktuální činnosti manažera. 

OLINA obsahuje soubor kompetencí rozdělených do  tří skupin. Toto dělení 
reflektuje popis kvalifikací, které zavádí Národní soustava kvalifikací a povolá-
ní. V těchto systémech majících zaručit prostupnost formálního a neformálního 
vzdělávání pod heslem „není důležité, kde jste se co naučili, ale co umíte“ jsou 
kompetence důsledně členěny na odborné obecné, odborné specifické a měkké 
kompetence. Stejné dělení tedy používá i OLINA. Díky tomu lze v budoucnu oče-
kávat uplatnitelnost výstupů vzdělávání, které nabízí.

Měkké a specifické odborné kompetence jsou rozepsány do pěti úrovní (respektive 
s úrovní „nula“ do šesti úrovní), přičemž míra kompetence narůstá vzestupně na škále 
0–5. Úroveň 0 je jakýmsi „počátečním stavem“ a hodnota 5 vyjadřuje nejvyšší úroveň 
dané kompetence. Obecné odborné kompetence, jako jsou například jazykové způso-
bilosti, rozdělujeme do tří (čtyř) úrovní, přičemž míra kompetence narůstá vzestupně 
na škále 0–3 (hodnota 3 vyjadřuje nejvyšší úroveň kompetence). Jednotlivé kompeten-
ce postihují vědomosti (znalosti), dovednosti i postoje a motivaci manažera.

Podrobná charakteristika jednotlivých kompetencí

MĚKKÉ KOMPETENCE

1.  Efektivní komunikace a prezentace  
Schopnost aktivně komunikovat, včetně schopnosti dobře prezentovat 
a také schopnosti dobře naslouchat a argumentovat.

2.  Kooperace (spolupráce) 
Připravenost a schopnost podílet se aktivně a zodpovědně na skupinové 
práci. Je opakem nezdravé soutěživosti, stejně tak jako opakem preference 
pracovat sám.

3.  Kreativita 
Schopnost aktivně vyhledávat příležitosti a iniciovat změny a nové nápady 
s cílem získat vyšší výkon, ekonomický růst, vyšší efektivitu, kvalitu nebo 
jinak definovaný úspěch a výsledek. Kreativní myšlení a práce zahrnují 
intuici, vnitřní motivaci, tvořivost při produkci nápadů, zvládnutí rizik 
a připravenost ke změnám.
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4.  Flexibilita 
Operativnost a pružnost v myšlení, chování a přístupech k úkolům 
a situacím, které jsou před jednotlivce denně stavěny. Je to schopnost 
změnit či přizpůsobit své pracovní návyky, chování a efektivně pracovat 
v nových nebo měnících se situacích.

5.  Uspokojování klientských potřeb 
Zájem a úsilí zaměřené na zjišťování a uspokojování potřeb osob, 
ke kterým směřují výstupy aktivit organizace.

6.  Samostatnost 
Schopnost pracovat soustředěně, vědomě a vytrvale na svém úkolu bez 
potřeby vedení a kontroly ze strany druhých.

7.  Výkonnost 
Schopnost a ochota podávat nadstandardní pracovní výkon (ve srovnání 
s ostatními spolupracovníky nebo pracovními normami).

8.  Podnikavost 
Charakteristický postoj k novým nápadům a podnikatelským příležitostem 
spolu se schopností uvádět je do života i přes rizika s tím spojená. 
Podnikavost je kompetence nezbytná k zahájení a rozvoji vlastního 
podnikání, ale je důležitá i pro pracovníky, zejména ty, kteří mají významný 
vliv na výkonnost a úspěšnost organizací.

9.  Celoživotní učení 
Schopnost a ochota přijímat nové informace, účastnit se krátkodobých 
a dlouhodobých vzdělávacích programů.

10.  Objevování a orientace v informacích 
Vyhledat, najít, rozpoznat, vybrat validní nebo důležité informace 
potřebné v dané situaci. Zahrnuje různé výzkumy, vyhledávání informací 
a práci s nimi, nespokojení se s povrchními nebo nedostatečnými 
informacemi.
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11.  Řešení problémů 
Schopnost dokázat problém včas rozpoznat i správně pojmenovat, posoudit 
ho, podívat se na problém z různých úhlů, zvolit správnou cestu, svůj záměr 
realizovat a dotáhnout jej do konce, následně zhodnotit výsledek.

12.  Plánování a organizace práce 
Dovednost systematicky a objektivně plánovat a organizovat práci svou 
i ostatních, a to s přihlédnutím k cíli, prioritám, prostředkům, zdrojům a k času.

13.  Zvládání zátěže 
Připravenost a schopnost zvládat stresové zátěže, překážky, neúspěchy 
a frustrace.

14.  Vedení lidí (leadership) 
Záměr a vůle se ujímat role vůdce skupiny. Představuje touhu 
a odhodlání vést ostatní nejen z pozice formální autority.

15.  Získávání ostatních 
Záměr a schopnost přesvědčovat, usměrňovat, ovlivňovat, zapůsobit 
na ostatní s cílem získat jejich podporu pro realizaci potřebných aktivit 
nebo je významně ovlivnit.

OBECNÉ ODBORNÉ KOMPETENCE

16.  Právní povědomí 
Orientace v právním systému, přehled o právech a povinnostech a mož-
nostech, kam se obrátit o pomoc.

17.  Ekonomické povědomí 
Znalost a schopnost používání obecných ekonomických principů a pojmů 
(příjem, výdaj...). Schopnost se orientovat ve finančních službách a pro-
duktech.
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18.  Jazyková způsobilost v češtině 
Schopnost číst a rozumět psanému textu, psát a vyjadřovat se grama-
ticky správně, v mluvené formě být schopen se vyjadřovat, rozumět 
a odpovídat na otázky.

19.  Počítačová způsobilost 
Obecné dovednosti práce s PC a se základním SW vybavením potřebným 
pro běžnou administrativní práci. Znamená to schopnost pracovat s HW, 
s běžným SW (MS Office), s elektronickou poštou a s IS (informačními systé-
my). Nejedná se o speciální dovednosti požadované pro pozice programáto-
rů.

20.  Numerická způsobilost 
Schopnost používat matematické myšlení k řešení úkolů a problémů 
v každodenním životě. Dovednost provádět matematické a logické výpo-
čty, vč. prostorových (%, objemy, plochy, grafy, součty, výpočty, jednodu-
chá statistika, trojčlenky).

SPECIFICKÉ ODBORNÉ KOMEPTENCE

21.  Vyhledávání a zajištění finančních zdrojů (fundraising) 
Schopnost provádět systematickou činnost, která povede k vyhledání 
a získání finančních prostředků či jiných zdrojů na činnost organizace.

22.  Strategické řízení 
Dovednosti vedoucí k definování vize a strategie rozvoje organizace v růz-
ných oblastech, vypracování plánů rozvoje, jejich naplňování a kontrola.

23.  Řízení lidských zdrojů, personalistika 
Znalost klíčových procesů v oblasti ŘLZ, jako jsou strategické plánová-
ní, výběr pracovníků, jejich hodnocení a vzdělávání, znalost příslušné 
legislativy a schopnost vykonávat operativní personální agendu (smlou-
vy, platové třídy, mzdové výměry, výpovědi, docházka, dovolená apod.).
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24.  Vzdělávání dětí, mládeže a dospělých 
Znalosti v oblasti vzdělávání (pedagogika, andragogika, didaktika apod.) 
a jejich aplikace při stanovení vzdělávacího cíle, tvorbě a realizaci vzdělá-
vacího programu a jeho následného hodnocení.

25.  Projektové řízení 
Schopnost přistupovat k aktivitám organizace jako k jednotlivým projek-
tům, tj. rozplánovat činnosti organizace do jednotlivých akcí a tyto pak 
realizovat s ohledem na termín, kvalitu, náklady a dosažení cílů.

26.  Řízení kvality 
Dovednosti v plánování a realizaci systému vnitřní kontroly, který 
prostřednictvím rozpoznání, měření a evaluace procesů, popř. realiza-
cí nápravných a preventivních opatření povede ke zvýšení výkonnosti 
organizace.

27.  Risk management 
Schopnost identifikovat a ohodnotit existující i možná rizika spojená 
s aktivitami organizace (finanční rizika, personální rizika, specifická rizika 
dané aktivity apod.), zahrnuje také schopnost rizika minimalizovat nebo 
je v procesu řízení zohlednit.

28.  Správa a údržba majetku 
Schopnost zajištění podpůrných procesů organizace v oblasti fungování 
a správy technické infrastruktury, řízení energií, řízení nájmů, revize 
majetku a techniky apod.

29.  Marketing, PR 
Dovednosti v oblasti identifikace potřeb relevantních cílových skupin, vyu-
žití vhodných komunikačních kanálů a prostředků komunikace, sledování 
trendů a konkurence v oblasti činnosti organizace, vytváření dobrého jmé-
na organizace a šíření povědomí o aktivitách organizace ve společnosti.

30.  Ekonomické a finanční řízení a controlling (vč. daňové soustavy, hospo-
dářského práva) 
Dovednosti v oblasti finančního řízení projektů, tvorby a kontroly čerpání 
rozpočtu, řízení investičních akcí, vedení a kontroly účetnictví, doplněné 
praktickou znalostí principů hospodaření neziskových organizací, dotač-
ních pravidel a specifických právních předpisů.
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Úrovně kompetencí
Měkké kompetence a  specifické odborné kompetence jsou rozděleny do  pěti, 
resp. do šesti úrovní kompetence v rozsahu 0–5 (hodnota 5 vyjadřuje nejvyšší 
úroveň kompetence). Obecné odborné kompetence jsou rozděleny do tří, resp. 
do čtyř úrovní kompetence v rozsahu 0–3 (hodnota 3 vyjadřuje nejvyšší úroveň 
kompetence). Jednotlivé kompetence postihují vědomosti (znalosti), dovednosti 
i postoje a motivaci manažera.

KOMPETENCE KE STRATEGICKÉMU ŘÍZENÍ

0

Nezná principy strategického řízení, při své práci nevyužívá žádné tech-
niky či nástroje strategického plánování či strategické analýzy. Povrch-
ně zná některé termíny, jako například vize nebo poslání organizace, ale 
neumí je ani teoreticky, ani prakticky uchopit.

1

Zná pouze základní termíny z oblasti strategického řízení, částečně umí 
definovat vize, hodnoty a poslání organizace, ale není schopen zajistit 
jejich efektivní naplňování. Činnosti neplánuje, organizaci řídí spíše 
intuitivně na základě vnějších událostí.

2

Zná základní metody strategické analýzy, z nichž některé dokáže, pokud 
to situace vyžaduje, aplikovat při své práci (Analýza SWOT aj.). Umí 
definovat vizi, hodnoty a poslání organizace, ale není schopen plně za-
jistit jejich naplňování a sdílení v rámci organizace. Činnosti organizace 
částečně plánuje, ale pouze na úrovni operativní a taktické, tj. v krátko-
dobém a střednědobém časovém horizontu.

3

Systematicky pracuje s vizí, hodnotami a posláním organizace, zajišťuje 
a průběžně kontroluje jejich sdílení a naplňování v rámci organizace. 
Běžně využívá některé obecně používané nástroje a metody strategické 
analýzy (např. PEST Analýza, Porterův model pěti sil aj.), pomocí nichž se 
snaží průběžně získávat informace nezbytné pro formování a naplňování 
dlouhodobých záměrů organizace. Ke zdokonalení činnosti organizace 
využívá benchmarking, pravidelně analyzuje potřeby zákazníků. Snaží se 
aktivně vyhledávat nové příležitosti k optimalizaci procesů v organizaci. 
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Specifické odborné kompetence – příklad: 
Úrovně specifických odborných kompetencí se dají také vyjádřit tímto způsobem:

0 – Nulová úroveň, nemá žádné znalosti ani dovednosti v dané oblasti.
1 –  Výrazně podprůměrná úroveň, má obecné povědomí o dané oblasti/oboru 

nebo pouze dílčí praktické dovednosti získané praxí.
2 –  Podprůměrná úroveň, má základní znalosti o dané oblasti/oboru, některé 

tyto dílčí znalosti dokáže aplikovat v praxi.
3 –  Průměrná úroveň, postačující k dobrému pracovnímu výkonu, má průměr-

né teoretické znalosti a specializované praktické dovednosti.
4 –  Optimální úroveň, odpovídá zkušenému pracovníkovi, má velmi dobré teo-

retické znalosti oboru a vysoce specializované praktické dovednosti.
5 –  Expertní úroveň, má rozsáhlé teoretické znalosti oboru a  jejich aplikace 

v praxi, expertní znalosti, které ovlivňují trendy v daném oboru.

4

Velmi dobře se orientuje v oboru strategického managementu, teo-
retické poznatky umí systematicky aplikovat při své práci ve všech 
fázích strategického cyklu. Uvažuje v širším strategickém kontextu. 
Je schopen identifikovat příčiny problémů a zavádět systémová opat-
ření. Běžně a efektivně využívá nástroje a metody strategické ana-
lýzy, strategického řízení a strategického plánování, včetně nástrojů 
finanční analýzy. Při plánování a řízení organizační činnosti se snaží 
maximálně využívat synergického efektu, vytváří strategické skupiny 
a spolupracuje s konkurenčními organizacemi.

5

Má rozsáhlé teoretické znalosti z oboru strategického managemen-
tu, které umí aplikovat v praxi, a to i na mezinárodní úrovni. V rámci 
oboru je považován za experta, při své práci využívá koncepčního 
a tvůrčího myšlení. Ve svém oboru se podílí na některé z násle-
dujících činností – vědecké, výzkumné, vývojové nebo publikační 
činnosti.

70

KLÍČE PRO ŽIVOT



Měkké kompetence – příklad: 

KOMPETENCE K PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZACE PRÁCE

0

 Neplánuje, selhává ve výkonu, úkoly plní nahodile; organizační věci řeší 
až ve chvíli, kdy jsou neodkladné; vyhodnocuje jen aktuální situaci.

1

 Je schopen/schopna plánovat jednoduché konkrétní činnosti a aktivity, 
nerozlišuje priority, zajistí si základní zdroje a má hrubý časový odhad, 
sám/sama plní úkoly nesystematicky, potřebuje být řízen/řízena, vyhod-
nocuje jen aktuální situaci.

2

 Je schopen/schopna rozlišovat dlouhodobé a krátkodobé plány, plánuje 
aktivity v závislosti na naléhavosti, dokáže rozlišit naléhavé a důležité, 
snaží se podle toho jednat; v případě nutnosti vytváří varianty plánu, 
nedokáže však o nich rozhodovat samostatně; dokáže organizovat svoji 
činnost a výkon, ne vždy se mu/jí daří skloubit svou činnost a plány 
s činností a plány ostatních.

3

 Plánuje krátkodobě i dlouhodobě v souladu s plány okolí, dokáže rozlišit 
naléhavé a důležité, a podle toho se rozhoduje i jedná, vytváří varianty 
plánu, ve standardních situacích se samostatně rozhoduje, plánuje po-
třebné zdroje a čas, vyhodnocuje naplňování plánů, standardně organi-
zuje svou činnost a je schopen/schopna zorganizovat činnost druhých.

4

 Efektivně plánuje krátkodobě i dlouhodobě v souladu s plány a potřebami 
okolí, stále zlepšuje plánování a time management, rozhoduje na zákla-
dě priorit, preferuje důležité před naléhavým; vytváří varianty plánu tak, 
aby efektivně směřovaly ke stanovenému cíli; pracuje s riziky, plánuje 
potřebné zdroje i jejich efektivní využití a čas; vyhodnocuje naplňování 
cílů, plánů a aktivit k nim směřujících, a podle toho jedná, organizuje svou 
činnost a je schopen/schopna účinně zorganizovat činnost druhých.

5

 Vytváří vize, navrhuje strategie a efektivně plánuje, rozvíjí potenciál 
k výkonnosti sebe a druhých; stanovuje cíle a priority, motivuje okolí 
k jejich dosažení; předvídá rizika; plánuje potřebné zdroje, jejich efektiv-
ní využití a čas; sleduje a hodnotí naplňování cílů, plánů a aktivit k nim 
směřujících, a podle toho jedná; deleguje.
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Obecné odborné kompetence – příklad:

Úrovně obecných odborných kompetencí se dají také vyjádřit tímto způsobem:
0 – žádná úroveň 
1 – základní úroveň
2 – běžná úroveň
3 – vysoká úroveň

KOMPETENCE K JAZYKOVÉ ZPŮSOBILOSTI V ČEŠTINĚ

1

Rozumí hlavnímu smyslu písemných informací souvisejících s výkonem 
práce, dokáže vyhledat specifické informace v nenáročném textu. Je 
schopen interaktivní komunikace v jednoduchých a běžných situacích 
(např. jednoduché telefonáty, běžná společenská komunikace). Rozumí 
hlavním bodům krátkého slyšeného projevu o záležitostech relevant-
ních pro danou pracovní oblast. Dokáže sestavit a zaznamenat krátké 
vzkazy a poznámky v oblastech relevantních pro danou pracovní oblast. 

2

Rozumí písemným textům týkajícím se všeobecných problémů a pro-
blémů souvisejících s výkonem práce, vlastní interpretace, orientace 
v autentických materiálech. Je schopen poměrně plynulé a spontánní 
interakce, komunikace ve známém kontextu, formulování svého názoru 
a referování o záležitostech relevantních pro danou pracovní oblast. Ori-
entuje se v rozsáhlejších ústních projevech (např. poslech přednášky). 
Dokáže sestavit gramaticky správné písemné texty na obecná témata. 
Dokáže písemně zformulovat svá stanoviska. 

3

Důkladně se orientuje a rozumí náročným odborným textům, které se 
dané pracovní oblasti přímo nedotýkají, rozlišuje styl písemného projevu. 
Je schopen plynulé a spontánní reakce, včetně komunikace s rodilými 
mluvčími, je schopen využívat jazykové prostředky pružně a efektivně pro 
nejrůznější účely (společenské, profesní). Je schopen přesně formulovat 
své názory a vyjadřovat se i ke složitějším tématům. Je schopen poro-
zumět rozsáhlým i méně zřetelně strukturovaným výpovědím. Dokáže 
sestavit dobře strukturované podrobné písemné texty i na složitá témata, 
formálně a stylisticky přizpůsobit tyto texty danému účelu. 
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Obsah a struktura manažerských kompetencí
Kompetence manažera je jeho schopnost vykonávat určitou funkci a dosahovat při 
tom určité úrovně výkonnosti. Jak je zvykem, manažerskou kompetenci je možné 
rozdělit na řadu složek, abychom si mohli lépe osvětlit její strukturu a dynamiku 
a  soustředit se na  ovlivňování těch složek, které je třeba zdokonalit. Znalost je 
předpoklad pro to, aby mohl být člověk úspěšný v nějaké činnosti. Když jedinec 
znalost realizuje, je to dovednost. Kompetence manažera je složena ze znalostí, 
postojů, dovedností a zkušeností, které jej činí způsobilým k řízení organizace.

Znalosti jsou získané a v paměti uchované informace o určitých jevech, po-
jmech a  jejich vztazích. Pro naše potřeby budeme znalosti chápat jako soubor 
znalostí o ekonomickém, podnikatelském a manažerském prostředí, technolo-
giích, konkrétní organizaci, její struktuře a  organizační kultuře, manažerských 
koncepcích, systémech, zásadách a  metodách, a  o  faktorech společenských, 
psychologických, kulturních, politických a dalších.

Postoje jsou trvalé individuální tendence k určitému chování (aktivitě) vůči ur-
čitým podobným podnětům vzniklé na základě vztahů a zkušeností. Diferencují 
a ustalují se postupem života.

Dovednosti jsou způsobilosti člověka k  provádění určité činnosti. Jsou pod-
míněny do  jisté míry vrozenými předpoklady, ale dosahuje se jich učením a vý-
cvikem. Např. čtení, řešení úloh určitého typu (dovednosti intelektové), práce 
s dataprojektorem, obsluha PC, ovládání internetu, skype, ICQ (dovednosti sen-
zomotorické). Liší se od schopnosti, která vyjadřuje spíše možnosti, potenciality 
člověka. Ty se mohou, ale nemusejí uplatnit v závislosti na prostředí, v němž člo-
věk žije, učí se. Dovednost je souhrn aktů, které realizují již existující schopnosti 
a produkují výsledek.

Zkušenosti jsou poznatky získávané procesem poznávání reálného světa pro-
střednictvím našich smyslů, sociálním stykem, ale také praktickou činností. Vý-
sledkem našeho procesu poznávání je souhrn prožitků a poznatků, které jsou 
zahrnuty do našeho psychického a motorického vybavení. Na základě našich zís-
kaných prožitků a poznatků by se mělo stavět další vzdělávání jako na významné 
osobnostní dispozici.

Zároveň se struktura a obsah kompetencí musí soustředit i na vnitřní připravenost 
a ochotu naučené použít. Kompetence tedy zahrnují i motivační stránku osobnosti, 
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vztah k práci a kolektivu, sebedůvěru atd., tedy vlastnosti, které se týkají samotného 
jádra osobnosti. Z hlediska psychologie se vztahují kompetence jak na senzomoto-
rickou, tak i na kognitivní a emotivní/afektivní stránku osobnosti.

Hodnocení úrovně kompetencí
Měření úrovně kompetence slouží k  identifikaci skutečné úrovně kompetence 
jednotlivého pracovníka, jež je následně porovnána s požadovanou (ideální) úrov-
ní kompetence. Tato ideální úroveň kompetencí odpovídá požadavkům na kom-
petence nutné k dosahování vysoce kvalitních pracovních výsledků. V OLINĚ byly 
tyto ideální úrovně shrnuty do modelů pro nejčastěji se objevující řídicí pozice.

Zvažte ještě jednu věc na úvod měření kompetencí. Hodnocení úrovně kompe-
tencí probíhá v kompetenčním modulu systému OLINA, což je velmi efektivní způ-
sob jak hodnotit úrovně kompetencí pracovníků vaší organizace. OLINA totiž spo-
ří čas pracovníků organizace – hodnocení můžete realizovat „ze svých kanceláří“ 
za pomoci internetu. Časová investice do zjišťování, jaká je úroveň kompetencí 
manažerů, je v porovnání s výsledkem – vytyčení jasné cesty k rozvoji organizace 
a vedoucích pracovníků, minimální. OLINA tak vlastně pomáhá k lepšímu využití 
investic organizace do vzdělávání, je nenáročná a okamžitě realizovatelná.

Kompetenční modely
Kompetenční model je soubor dílčích kompetencí – schopností, dovedností, 
znalostí a dalších předpokladů, které jsou nezbytné pro to být úspěšný na dané 
pozici v SVČ nebo NNO. Dosažení potřebné úrovně kompetence odlišuje podprů-
měrné a průměrné pracovníky od nadprůměrných. 

V  rámci kompetenčního modulu je v  OLINĚ připraveno několik hodnoticích 
šablon, které odrážejí kompetenční modely pro řídicí pracovníky, ze kterých si 
zájemci o zjištění své úrovně kompetence mohou na začátek vybrat: 

1.   Zvláštním případem je všeobecná hodnoticí šablona (vlastní výběr), kte-
rou si organizace nebo jednotlivci mohou sami nastavit, což znamená, že 
si mohou vybrat požadované kompetence z 30 připravených kompetencí 
a k nim zvolit dle svého uvážení potřebné úrovně kompetencí pro potřeby 
svého rozvoje.

2.   Kompetenční model manažera střediska volného času, který zodpovídá 
za  řízení organizace s  jednostupňovou strukturou řízení, kde existuje ku-
mulace funkcí pro řízení organizace, pedagogické a ekonomické činnosti. 
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3.   Kompetenční model zástupce pro ekonomickou činnost střediska volného 
času nebo ekonoma nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mláde-
ží s minimálně dvoustupňovým řízením, který zodpovídá za řízení ekonomické 
činnosti. Jedná se o manažerskou pozici druhého stupně řízení v organizaci.

4.   Kompetenční model zástupce pro pedagogickou činnost střediska volného 
času nebo garant vzdělávání nestátní neziskové organizace s minimálně 
dvoustupňovým řízením, který zodpovídá za  řízení pedagogické činnosti. 
Jedná se o manažerskou pozici druhého stupně řízení v organizaci.

5.   Kompetenční model manažera nestátní neziskové organizace, který zodpo-
vídá za řízení organizace s jednostupňovou strukturou řízení, kde existuje 
kumulace funkcí pro řízení organizace, pedagogické a ekonomické činnosti. 

6.   Kompetenční model manažera střediska volného času nebo nestátní nezis-
kové organizace pracující s dětmi a mládeží, který zodpovídá za řízení orga-
nizace s minimálně dvoustupňovou strukturou řízení, ve které existují samo-
statné manažerské pozice pro řízení pedagogické a ekonomické činnosti.
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A. MĚKKÉ KOMPETENCE 

1. Efektivní komunikace a prezentace 4

2. Kooperace (spolupráce) 4 4 5 4 5
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3. Kreativita 4

4. Flexibilita 5

5. Uspokojování klientských potřeb 5 5 5 5

6. Samostatnost 5

7. Výkonnost 5 5 5

8. Podnikavost 4 4 4

9. Celoživotní učení 4 5

10. Objevování a orientace v informacích 4

11. Řešení problémů 4 4 5 4

12. Plánování a organizace práce 5 5 5 5 5

13. Zvládání zátěže 4 4

14. Vedení lidí (leadership) 4 4 4 4

15. Získávání ostatních 4 4 5

B. ODBORNÉ KOMPETENCE

16. Právní povědomí 3 3 3 2 2

17. Ekonomické povědomí 3 3 3 2
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18. Jazyková způsobilost v češtině 3 3 3 2 3

19. Počítačová způsobilost 2 2 2 3 2

20. Numerická způsobilost 3

C. SPECIFICKÉ ODBORNÉ KOMPETENCE

21.  Vyhledávání a zajištění finančních zdrojů 
(fundraising)

3 3 4 4

22. Strategické řízení 3 3 4 3

23. Řízení lidských zdrojů, personalistika 3 4 4 3 3

24. Vzdělávání dětí, mládeže a dospělých 3 4 4 4

25. Projektové řízení 3 3

26. Řízení kvality 3 4 3 3

27. Risk management 4 3

28. Správa a údržba majetku 3

29. Marketing, PR 3 3 3

30.  Ekonomické a finanční řízení a controlling 
(vč. daňové soustavy, hospodářského práva)

4

Poznámka: ve třech kompetenčních modelech je uvedena jedna kompeten-
ce, se kterou OLINA nepracuje. Pro celistvost kompetenčních modelů zde 
tuto kompetenci uvádíme:

Jazyková schopnost v angličtině 2 2 2
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Postup při měření a hodnocení úrovní kompetencí 
Návod na využití testů kompetencí jsme shrnuli do osmi kroků, které, pokud 
je budete následovat, ústí v přehlednou zprávu o vašich manažerských kom-
petencích. Lze ji samozřejmě považovat za očekávaný výstup, avšak záměrem 
OLINY není, aby zůstalo pouze u něj. Zpráva o hodnocení má být prostředkem, 
a nikoli cílem. Cílem je zde neustále se vzdělávající pracovník, který tím po-
siluje svou organizaci a pomáhá jí správně reagovat na neustále se měnící 
okolní podmínky, ať již ekonomické, nebo třeba v  oblasti odborné, pedago-
gické. V ideálním případě je výsledek testování podkladem pro nastavení in-
dividuálního vzdělávacího plánu jakožto vstupu do e-learningového (či jiného 
dalšího) vzdělávání OLINA.
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Průchod testováním znalostí a úrovní kompetencí sestává z následujících kroků:
1.  Seznámení se s možnostmi testování, nastavení práv 
 K  hodnocení úrovně kompetencí je možno využít baterie až 15 měkkých, 
10 specifických odborných a  5 obecných odborných kompetencí. Prvním 
krokem je hodnocení kompetencí pomocí testu úrovně. Test úrovně stano-
ví základní úroveň kompetence jednotlivce pomocí deseti výroků. Jakmile 
je dotazník vyplněn, následuje zpřesňující test znalostí. Test aplikovaných 
znalostí ověřuje vědomosti hodnocené pomocí 10 znalostních otázek ke ka-
ždé kompetenci. Oba testy jsou v základním nastavení předepsány jako vzá-
jemně se podmiňující. To znamená, že vyplnění testu znalostí podmiňuje 
předchozí absolvování testu úrovní kompetencí. Toto nastavení lze měnit 
na úrovni administrátora organizace. 
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2.  Rozhodnutí organizace o hodnocení úrovně kompetencí u jednotlivých pra-
covníků

 Rozhodnutí o tom, které kompetence budou vybrány a jak budou testy pod-
míněny, zůstává na vedení organizace, které si systém pro své účely admi-
nistruje. Nejjednodušším a  současně nejefektivnějším řešením je využití 
zmíněných šablon pro hodnocení úrovně kompetencí (1–6). Jednotliví pra-
covníci jsou pak testování v sadách, které nejlépe odpovídají pozicím, které 
v organizaci zastávají. 

Příklad:
Ředitel organizace 6
Zástupce ředitele pro pedagogickou činnost 4
Zástupce ředitele pro ekonomickou činnost 3
Vedoucí poboček 4
Vedoucí oddělení 1
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3.  Diagnostický workshop ke všeobecné hodnoticí šabloně (1)
V případě, že si organizace vybere všeobecnou hodnoticí šablonu (1), je dobré 
realizovat s pracovníky organizace tzv. diagnostický workshop, na kterém se pra-
covníci rozhodnou pro kompetence, v rámci kterých chtějí být hodnoceni. 

Diagnostický workshop je jednodenní či vícedenní setkání s vybranými pracov-
níky organizace, který je realizován s pomocí konzultanta nebo bez něj. 

Příklad:
a)   Konzultant pomáhá organizaci nalézt priority organizace. V průběhu se mapu-

jí činnosti, kterými se organizace zabývá a kterými se plánuje zabývat. Z těch-
to činností se vyberou ty činnosti, které jsou pro organizaci nejprioritnější. 

b)   Ke každé prioritě jsou přiřazeny 1–3 kompetence z výše uvedeného seznamu. 
Následně se sečte četnost jednotlivých kompetencí u jednotlivých priorit a vy-
bere se 10 kompetencí s nejvyšší četností nebo těch, které mají určitou četnost.

c)   Ke každé vybrané kompetenci se přiřadí tzv. požadovaná úroveň kompeten-
ce, to je číslo od 1 do 5, respektive od 1 do 3. Pokud pracovník vlastní tuto 
úroveň kompetence – je zde reálný předpoklad, že bude vykonávat svoji 
práci (realizovat priority organizace) opakovaně dobře.

Výstupem diagnostického workshopu je pak následující tabulka s kompetencemi 
a jejich požadovanou úrovní:

Příklad:

A. MĚKKÉ KOMPETENCE 
Požadovaná úroveň 

kompetence

1. Efektivní komunikace a prezentace 3

2. Kooperace (spolupráce) 4

3. Plánování a organizace práce 4

4. Vedení lidí (leadership) 4

5. Získávání ostatních 4
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Pro zpřesnění sem může být přetažen text z patřičné úrovně dané kompetence: 
např. u Kompetence ke strategickému řízení – 4. úroveň

„Velmi dobře se orientuje v oboru strategického managementu, teoretické po-
znatky umí systematicky aplikovat při své práci ve  všech fázích strategického 
cyklu. Uvažuje v širším strategickém kontextu. Je schopen identifikovat příčiny 
problémů a  zavádět systémová opatření. Běžně a  efektivně využívá nástroje 
a  metody strategické analýzy, strategického řízení a  strategického plánování, 
včetně nástrojů finanční analýzy. Při plánování a  řízení organizační činnosti se 
snaží maximálně využívat synergického efektu, vytváří strategické skupiny a spo-
lupracuje s konkurenčními organizacemi.“ 

4. Analýza vzdělávacích potřeb
Analýza vzdělávacích potřeb napomáhá ke zjištění rozdílu mezi požadovanými (P) 
a skutečnými (S) úrovněmi kompetencí pracovníků. Rozdíl mezi P a S („P ----- S“), 
tj. mezi požadovanou úrovní kompetence a skutečnou – reálnou úrovní kompe-
tence pracovníka, se nazývá vzdělávací potřeba. Pokud úroveň pracovníka v ně-
které položce neodpovídá požadované úrovni kompetence, je třeba tento rozdíl 
(kompetenční mezeru vyjadřující vzdělávací potřebu) řešit vzdělávacími a rozvojo-
vými aktivitami, které jsou rovněž součástí nabídky online systému OLINA. 

B. ODBORNÉ KOMPETENCE

6. Počítačová způsobilost 3

C. SPECIFICKÉ ODBORNÉ KOMPETENCE

7.  Vyhledávání a zajištění finančních zdrojů (fundraising) 3

8. Strategické řízení 4

9. Projektové řízení 4

10. Marketing, PR 3
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Identifikace skutečné úrovně kompetencí hodnoceného pracovníka probíhá 
za pomocí průměrování dvou výše uvedených testů: testu úrovně a testu apliko-
vaných znalostí, který ověřuje vědomosti hodnoceného pomocí 10 znalostních 
otázek ke každé kompetenci. Tím se zpřesňuje měření úrovně kompetence. 

KOMPETENCE 
KE STRATEGICKÉMU 

ŘÍZENÍ
nízká 0 1 2 3 4 5 vysoká

S P
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5.  Hodnocení úrovně kompetencí – možnost zapojit další hodnotitele
V případě testu úrovně je možné kromě samotného hodnoceného zvolit další pří-
padné hodnotitele. V  tom případě je nutné definovat, kteří hodnotitelé budou 
pracovníka hodnotit a v rámci kterých kompetencí. Přizváním dalšího hodnotitele 
výrazně zvyšujeme objektivitu hodnocení. 
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Nad sdruženými výsledky obsahujícími i slovní komentáře může proběhnout 
hodnoticí rozhovor v případě, že testem směřujeme k pravidelným hodnocením 
pracovníků a nastavení jejich rozvojových plánů.
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6. Souhrnné výsledky hodnocení úrovně kompetencí
OLINA přehledně zaznamenává vámi nastavené úrovně kompetencí, které od-
povídají požadavkům vaší pracovní pozice. Tyto požadované úrovně porovnává 
s vašimi výslednými (skutečnými) úrovněmi jednotlivých kompetencí, kterých 
jste dosáhli v měření svých kompetencí pomocí testu znalostí a testu úrovně. 
Systém následně automaticky vyhodnotí úroveň manažerských kompetencí 
jednotlivých hodnocených pracovníků a zpracuje analýzu vzdělávacích potřeb 
pro konkrétní potřeby daných pracovníků. Systém je schopen vygenerovat 
řadu výstupů, jejichž základ tvoří přehledová tabulka, tabulka hodnocení kom-
petencí – detail ad. 
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7. Vzdělávací program organizace 
Na základě výsledku analýzy vzdělávacích potřeb je vytvořen vzdělávací program 
organizace. Ten vzniká porovnáním výsledné kompetenční mezery každého pra-
covníka s  jeho pracovními činnostmi a  jeho cíli. Na tomto základě zvolí vedení 
organizace vzdělávací priority na další období, nejčastěji na půl roku až rok. Je 
dobré zaměřit se jen na několik nejdůležitějších kompetencí a v nich postupovat 
úroveň po úrovni k požadované úrovni například pomocí e-learningových kurzů, 
které jsou součástí OLINY. 
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8. Pravidelné hodnocení úrovně kompetencí 
Hodnocení úrovně kompetencí doporučujeme pravidelně v půlročních až ročních 
cyklech opakovat, vedení organizace tak zjistí posun (nebo stagnaci) v úrovních 
kompetencí u svých pracovníků a dokáže včas na tento stav reagovat. Opakování 
je nenáročné, protože systém OLINA je organizačně i časově nenáročný. Jedno-
duchost provedení opětovného hodnocení je zaručena především díky nastavení 
administrativní části z předchozích hodnocení, které se ukládá.
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Development centre
Kompetenční modul v systému OLINA nabízí kromě zjištění aktuální úrovně až 
30 kompetencí také metody, které spadají do systematické dlouhodobější práce 
v oblasti rozvoje a motivování pracovníků vašich organizací. Za jednu z nejúčin-
nějších metod této práce je považováno development centre. Je doporučováno 
v případech, kdy má organizace zájem pracovat se svými klíčovými pracovníky 
na rozvoji jejich kompetencí obzvláště pečlivě. Jedná se o jednodenní, příp. dvou-
denní program, během kterého absolvuje skupina šesti až dvanácti pracovníků 
řadu diagnostických, eventuálně psychodiagnostických aktivit.

V  rámci development centre je obvykle používána psychologická diagnostika, 
individuální a skupinové modelové situace a také diagnostický rozhovor. Důraz je 
kladen především na chování pracovníků během modelových situací. Zde je možné 
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pozorovat skutečné jednání a  reakce účastníků, způsob, jakým řeší zadaný pro-
blém, interpersonální a  komunikační dovednosti, tendence zaujímat určitou roli 
v týmu apod. 

Cílem development centre tedy je:
•   umožnit pracovníkům zamyšlení nad dosaženými osobními výsledky a další-

mi osobními ambicemi a plány a možnostmi jejich naplňování
•   zmapovat aktuální motivaci pracovníků k práci
•   identifikovat zdroje pracovní spokojenosti/pracovní nespokojenosti pracov-

níků
•   zhodnotit klíčové kompetence, relevantní osobnostní a výkonové kva-

lity potřebné pro úspěch v  určité pozici (zejména pro vedoucí pozice 
v organizaci)

•   poskytnout pracovníkům zpětnou vazbu o jejich schopnostech, o vývoji je-
jich schopností a určit oblasti jejich rozvoje (zpětnou vazbu mohou dostat 
pracovníci pro lepší poznání sebe sama, jako základ pro vzdělávání, koučo-
vání apod.)

•   generovat podněty pro plány vzdělávání a osobního rozvoje pracovníků pro 
další období.

Přínos development centre pro vaši organizaci
Development centre umožňuje získání informací většího rozsahu, než je tomu 
v případě klasických technik zjišťování rozvojových potřeb, např. pohovory či do-
tazníky. Kombinace psychodiagnostických nástrojů a pozorování reálného chová-
ní v modelových situacích ve skupině poskytuje širší obraz jednotlivých účastníků 
development centre. 

Za základní přínos při realizaci development centre v organizaci je považován 
fakt, že se pracovníci dozvídají o svých schopnostech, a mohou tak dále praco-
vat na svém rozvoji (na svých rezervách), přičemž organizace současně dokazuje 
zařazením pracovníků do development centre, že jsou pro ni cenní. Jedná se tedy 
jednoznačně o nástroj ke zvýšení motivace pracovníků, v žádném případě nesmí 
být development centre zaměňováno za nástroj pro selekci zaměstnanců směřu-
jící k jejich propuštění. Jak už vypovídá samotný název (Development – Rozvoj), 
development centre slouží ke zvyšování výkonnosti pracovníků tím, že si zvyšu-
jí svůj potenciál. Vedoucím představitelům organizací přináší možnost plánovat 
pracovníkům jejich vzdělávání a rozvoj „šitý na míru“, a to v dlouhodobějším ho-
rizontu. V neposlední řadě zajišťuje adekvátní vynaložení investic do vzdělávání 
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a rozvoje pracovníků, neboť to je opřeno o přesnou analýzu založenou na různo-
rodých metodách a technikách prováděných několika hodnotiteli s různými názo-
ry a pohledy. 

Metody development centre
Metody, které jsou nejčastěji využívané v rámci development centre, se zpravidla 
rozdělují do tří skupin dle počtu interagujících stran. Jedná se o individuální, dia-
logové a skupinové techniky: 

Máte-li zájem realizovat development centre ve své organizaci, systém OLINA 
vám tuto možnost nabízí v záložce s názvem Development centre (Kompetenční 
modul – Development centre/Úvod), zde je k dispozici podrobná metodika vytvo-
řená přesně na míru organizacím poskytujícím zájmové a neformální vzdělávání. 
Metodika je připravena tak, aby v  jednoduchých krocích navedla k  realizaci jak 
organizátory, tak hodnotitele, i samotné účastníky development centre. Skládá se 
z těchto částí: 

1. Úvod k realizaci development centre
•   Tato metodika vás seznámí s obecnou problematikou development centre. 

Dozvíte se podrobné informace o metodě development centre, včetně jejího 
využití a přínosů pro vaši organizaci a vaše pracovníky. Za důležité je bráno 
seznámení s pravidly a etickými zásadami, které je nutné při realizaci deve-
lopment centre dodržovat.

INDIVIDUÁLNÍ TECHNIKY DIALOGOVÉ TECHNIKY TÝMOVÉ TECHNIKY

• psychodiagnostika
•  speciální odborné doved-

nosti
•  individuální úkoly: 

esej, případová studie, 
organizační úkoly 
(třídění, time-manage-
ment)

•  prezentace: 
odborná, vlastní osoby, 
absurdní

• dialog – 2 účastníci,
•  dialog – účastník 

+ moderátor 
(nespokojený klient, 
rozhovor s podříze-
ným)

•  řešení nečekané 
situace 
(techniky typu „ztros-
kotání na pustém 
ostrově“)

• firemní porady
• stavby
• hry s určením rolí
•  jiné týmové techniky 

(skupinové strategické 
hry, týmové řešení 
problému…)
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2. Manuál pro účastníka development centre
•   Tento manuál je určen pro účastníky development centre. Poskytne vám 

základní informace, které jsou pro účast v development centre nezbytné. 
Dozvíte se, jaký přínos a význam pro váš rozvoj může vaše účast v develo-
pment centre mít. Dále vás manuál seznámí s technikami, které na vás při 
účasti v development centre čekají. 

3. Manuál pro organizátora development centre
•   Manuál vás provede jednotlivými kroky realizace development centre 

ve vaší organizaci. Dozvíte se, jak vybrat jednotlivé hodnotitele, včetně je-
jich zaškolení. Dalším důležitým krokem, kterým vás manuál provede, je se-
stavení matice kompetencí a programu development centre. Pro názornou 
představu je součástí tohoto manuálu uvedení realizace názorného jedno-
denního development centre.

4. Manuál pro hodnotitele development centre
•   Tento manuál je určen osobám, které byly vybrány na pozici hodnotitelů. 

V manuálu lze nalézt informace týkající se zaškolení jednotlivých hodnoti-
telů, kde je hlavní prioritou vytvoření stejného referenčního rámce (všichni 
sledují stejné projevy chování) a  nacvičení procesu pozorování, záznamu 
a hodnocení chování. 

Metody development centre
Na záložce „METODY“ jsou k dispozici podrobné metodické materiály k 16 akti-
vitám, které lze využít při realizaci vašeho development centre. Pro inspiraci při 
realizaci development centre můžete využít již sestavené matice aktivit a kom-
petencí.
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Psychologická diagnostika v development centre
Psychologická diagnostika je disciplína, jejíž náplní je rozpoznávání a posuzování 
psychických vlastností a stavů jednotlivých lidí, jejich individuálních zvláštností. 
K tomu slouží v současné době kromě tzv. klinických netestových metod, jejichž 
hlavními zástupci jsou pozorování a diagnostický rozhovor, také standardizované, 
testové metody. 

V development centre se jistě uplatní obě skupiny psychodiagnostických me-
tod, avšak v systému OLINA se více zaměřujeme na metody testové, s ohledem 
na nejčastějšího organizátora development centre nebo hodnotitele – nepsy-
chologa. Naším cílem bylo poskytnout přehled dostupných metod tak, aby se 
mohl organizátor development centre podílet na  výběru požadovaných testů 
při sestavování matice aktivit a kompetencí development centre podle svého 
konkrétního záměru. 

Jednoduše řečeno, psychodiagnostické testové a dotazníkové metody slouží 
buď ke  změření psychického výkonu (inteligence, poznávací funkce, speciální 
schopnosti) jednotlivců, nebo k osobnostní charakteristice, kvantitativnímu vy-
jádření vlastností osobnosti. 

Z toho vyplývá i metodika zavádění těchto metod v rámci development centre 
(Manuál pro organizátora development centre, str. 92). Měření výkonu (výkonové 
testy) má místo v  počátečních fázích dne, než organismus podléhá psychické 
únavě. Naopak nenáročné metody ke zjišťování vlastností a stavů (osobnostní 
dotazníky, případně projektivní techniky) lze zařadit na konci development centre 
nebo vsunout do programu tam, kde je třeba jisté regenerace.

Organizátoři development centre při rozhodnutí využít psychodiagnostiku 
musejí počítat s  tím, že tato část obvykle představuje asi čtvrtinu až třetinu 
časové dotace realizace celého development centre, což při jednodenním pro-
gramu znamená 2–3 hodiny. V případě využití standardizovaných testů, které 
se neobejdou bez vyhodnocení psychologa, bývá standardně navíc individuální 
rozhovor testovaného jedince s psychologem, v němž je mu poskytnuta zpětná 
vazba k výsledkům psychodiagnostiky. Ta většinou probíhá do týdne po samot-
ném testování. 

Pokud se vy sami rozhodnete ovlivnit případný výběr psychodiagnostických 
metod do  vašeho development centre, můžete využít systému OLINA, který 
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vás uvede do problematiky psychodiagnostických testů a dotazníků využíva-
ných běžně v rámci development centre (Kompetenční modul – Development 
centre/Psychodiagnostika). Dozvíte se o  možnostech online testování, kde 
jsou psychodiagnostické metody dostupné a  jaká jsou pravidla jejich použití 
a intepretace. 

Chcete-li se dozvědět podrobnější informace o jednotlivých testech, přejděte 
na záložku s názvem Testy (Kompetenční modul – Development centre/Metody 
DC), která obsahuje popisy vybraných testů a  dotazníků. Jsou to především 
standardizované, oficiálně vydávané testy, které můžete prostřednictvím psy-
chologa nakoupit, anebo realizovat testování online. Pro případ, že byste do-
plňkově chtěli využít i testy nestandardizované, sestavili jsme pro vás soubor 
oblíbených testů užívaných v personalistické praxi a dále testů často užívaných 
při výcviku manažerů.
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Hodnoticí rozhovory
Můžeme mít sebelepší vize a cíle, ale pokud k tomu nemáme kvalitní lidi, tak to 
celé vyjde naprázdno. Proto výkonnostně nastavená organizace musí chtít mít co 
nejkvalitněji zvládnuté personální činnosti. Tyto činnosti (personální plánování, 
získávání pracovníků, výběr, jejich přijímání, řízení adaptačních procesů, kariéra 
a osobní rozvoj pracovníků, hodnocení pracovníků, rozmisťování a propouštění 
pracovníků, výchova a vzdělávání pracovníků, sociální práce, motivování a stimu-
lování pracovníků, odměňování pracovníků, zpracování a výpočet mezd pracov-
níků) se nejjednodušeji provádějí pomocí hodnoticích rozhovorů. Základním cí-
lem hodnocení pomocí hodnoticích rozhovorů je spravedlivě a co nejobjektivněji 
zhodnotit výkon pracovně-profesní role pracovníka, což vytváří předpoklady pro 
správné využití jeho kvalifikace v zájmu organizace i pro jeho pracovní perspekti-
vu – motivaci, pracovní výkon, kariéru.

Pokud chcete i vy ve vaší organizaci zavést nebo zdokonalit systém hodnocení 
pracovníků pomocí hodnoticích rozhovorů, přejděte v systému OLINA na záložku 
s názvem Hodnoticí rozhovory (kompetenční modul – hodnoticí rozhovory). V této 
záložce naleznete všechny důležité informace, včetně čtyř metodických materiá-
lů a potřebných formulářů k provedení hodnocení svých pracovníků. 
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Metody, připravené pro použití ve vaší organizaci, jsou:
Kritéria pro hodnocení pracovníků (čtvrtletního)
•   Osobní ohodnocení, jako pohyblivá nadtarifní složka platu, by mělo slou-

žit k motivaci pracovníků a spravedlivě odrážet míru úsilí, které pracovník 
v práci odvádí. K tomu, aby splňovalo svůj účel, je nutné, aby osobní ohod-
nocení mělo svá jasná kritéria, případně subkritéria, která jsou pro pracov-
níky známá, jsou pro ně srozumitelná a v ideálním případě jsou s nimi pra-
covníci ztotožnění. 

Hodnocení úrovně vzdělávání
•   V této metodě je uplatňován systémový přístup: zaměřuje se na standardy 

vědomostí a dovedností pracovníků, které platí pro různé pracovní pozice 
v  organizaci a  které jsou propojeny se systémem vzdělávání pracovníků 
v organizaci. Metoda pracuje s  rozvojem lidského potenciálu v organizaci 
a nutností vzdělávání v organizaci, včetně jeho přínosů pro ni. 

Hodnotové hodnocení
•   Hodnotové hodnocení je inspirováno hodnotovou analýzou. Jde o náročnější 

způsob objektivního porovnání jednotlivých oddělení organizace. Slouží pro 
porovnání manažerského a pedagogického přístupu. Tato metoda je vhod-
ná do organizací, kde pracovníci vykonávají různorodou činnost, kterou lze 
těžko porovnávat standardními způsoby hodnocení. 

96

KLÍČE PRO ŽIVOT



Oceňování pracovníků (pracovník měsíce)
•   Tato metoda je využitelná směrem dovnitř organizace jako jeden z motivač-

ních programů. Tento program může aktivovat vztah pracovníků k organiza-
ci. Motivační program „Pracovník měsíce“ program je založen na kompeti-
tivních prvcích.

360° zpětná vazba
Systém třistašedesátistupňové (360°) zpětné vazby je vícezdrojové hodnocení 
vznikající zapojením více hodnotitelů. V našem pojetí poskytuje pracovníkům 
středisek volného času a nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi 
a mládeží informace o kompetencích pracovníků z hodnocení různými hodnoti-
teli (nadřízeným, spolupracovníky, podřízenými a případně dalšími hodnotiteli). 
Významnou součástí systému je rozhovor nadřízeného s hodnoceným pracovní-
kem pomocí speciálních formulářů, které jsou pro vás v systému OLINA připra-
veny ke stažení (Kompetenční modul – Hodnoticí rozhovory / 360°). 
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4. E-learningový modul
Celý proces identifikace úrovní kompetencí v  kompetenčním modulu systému 
OLINA je hotov. Organizace má identifikovány skutečné úrovně kompetencí hod-
noceného pracovníka, má zpracovánu analýzu vzdělávacích potřeb organizace 
i analýzu vzdělávacích potřeb hodnocených pracovníků. Organizace i jednotlivci 
mají definované vzdělávací priority, které jsou odvozeny z kompetenčních mezer. 
Každý jednotlivec by měl mít v tomto okamžiku svůj jasně definovaný vzdělávací 
a rozvojový plán.

K rozvoji musí mít organizace pro své pracovníky vzdělávací programy. Olina 
v rámci e-learningového modulu nabízí rozvoj osmi klíčových kompetencí pomocí 
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osmi unikátních vzdělávacích programů, které staví na online učení založeném 
na analýze případových studií (viz dále). 

Co přináší e-learning
E-learning můžeme zjednodušeně chápat jako vzdělávání pomocí multimediál-
ních informačních a komunikačních technologií. Obsah výuky probíhá prostřed-
nictvím sítě internet, kdy účastníci mohou studovat z domova mnohem hlouběji 
a za pomoci tutorů dosahovat snáze svých studijních a následně pracovních cílů. 

Jde tedy o vzdělávání, odehrávající se prostřednictvím virtuální sítě. Poskytuje 
nejen vzdělávací prostředí, ale i programy šité na míru potřebám účastníků vzdě-
lávacího programu. Navíc umožňuje mapovat celý vzdělávací proces, sledovat 
jeho průběh, obtížné prvky programu a celkový efekt výuky.
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Jako evidentní výhody e-learningu jsou jeho nezávislost na místě a čase a mož-
nost výběru osobního tempa a postupu. Tato forma přináší významnou individua-
lizaci studia, nabízí mnohem více adresných interakcí mezi tutorem a studentem. 
Pozitivním momentem je i samotné společenství studentů tvořící prostředí spo-
lupráce a sdílení podobných zkušeností. V našem pojetí nabízí e-learning cílení 
výuky do praxe, „learning by doing“, tedy „učíme se vlastní praxí“. V neposlední 
řadě je zde pochopitelně možnost využití multimédií, tudíž lze působit na studen-
ty s odlišným způsobem vnímání. E-learning je zajímavý i pro organizátory a tutory 
– ti mají možnost mapovat celý vzdělávací proces, sledovat jeho průběh, obtížné 
prvky programu a celkový efekt výuky, a reagovat tak pružně na potřeby studen-
tů. Vedle těchto pozitiv jsou pak nevýhody (technologické požadavky a podmínka 
osvojení si alespoň minimální počítačové gramotnosti) lehce kompenzovány.

Samotná výuka v  systému OLINA probíhá v  prostředí LMS Moodle10, což je 
softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na in-
ternetu. V drtivé většině probíhá asynchronní formou, je tedy aplikována v růz-
ných časech, může se jí účastnit jak jeden, tak více studentů, kteří nemohou 
navzájem reagovat v reálném čase.

10 Elektronický systém pro řízení výuky, který řeší administrativu a organizaci e-learningové výuky, např. v prostředí LMS Moodle. 
Studijní materiály jsou tvořeny převážně ve formě html (web) stránek, v nichž jsou kromě textů vloženy i multimediální objekty (zvukové 
záznamy, obrázky, videa apod.). Dostupný na https://lms.nidm.cz/login/index.php
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E-learningové vzdělávací programy
V rámci e-learningového modulu systému OLINA nabízíme rozvoj těchto kom-
petencí:

1.  Kompetence k efektivní komunikaci a plánování
2.  Kompetence k řešení problémů
3.  Kompetence k plánování a organizaci práce
4.  Kompetence k vedení lidí (leadership)
5.  Kompetence k vyhledávání a zajištění finančních zdrojů (fundraising)
6.  Kompetence ke strategickému řízení
7.  Kompetence k řízení lidských zdrojů, personalistice
8.  Kompetence k projektovému řízení

Vytvořené e-learningové programy jsou propojeny s reálným životem organiza-
cí. Účastníci se učí v dostatečném rozsahu správné věci, spolu se schopnostmi 
tyto naučené věci aplikovat v praxi jejich organizací. Výuka se zaměřuje na vý-
sledky. Většina vzdělávacích programů je řada vzájemně propojených e-learnin-
gových podpor, které vedoucím pracovníkům poskytnou praktické, a nikoli jen 
teoretické metody, jak dosáhnout cílů organizace.
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Všech osm vzdělávacích programů v systému OLINA nabízí řadu metodických 
podpor v podobě průvodců studiem, audioukázek a výukových filmů.

Případové studie jsou nedílnou součástí každé kapitoly všech e-learningových 
vzdělávacích programů, které jsou ve formě výukových filmů nebo textů. V přípa-
dě filmových případových studií půjde o využívanou vzdělávací metodu i v rámci 
prezenčních kurzů. 

Případová studie je vzdělávací metoda, která učí rozhodování na  zobec-
něné problémové situaci z  minulosti. Situace jsou většinou zpracovávány 
na základě skutečných událostí. Případy, které simulují rozhodovací situace, 
jsou většinou zpracovávány pro krátce trvající jevy (řešitelné v průběhu jed-
né kapitoly). Jejich hlavním posláním je naučit účastníky vzdělávacího pro-
gramu řešit komplexní a málo strukturalizované problémy z  jejich prostředí. 
Umožňují vžít se do situace rozhodovatele praktického problému, na základě 
popisu situace hledat hlavní problém, analyzovat situaci a hledat alternativy 
pro rozhodování. 
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Struktura e-learningových kurzů
Ve vytvořených osmi vzdělávacích programech je naprosto klíčová role tutorů. 
Jejich role je v tom, že tutor musí řídit studium, provádět hodnocení prací i akti-
vity účastníků, kromě toho má na starost aklimatizaci skupiny v online prostředí, 
podporovat méně aktivní studenty, poskytovat technologickou i odbornou pomoc 
a podobně, musí být k dispozici.

Během vývoje e-learningových programů došli tvůrci vzdělávacích programů 
k této struktuře kapitol: 

•  Návaznosti
•  Popis úrovně kompetence
•  Studijní cíle
•  Film – případová studie (část filmu)
•  Otázky k filmu – případová studii (test)
•  Úvodní úkol
•  Fórum
•  Doporučení k případové studii – test
•  Vysvětlení role hlavní postavy případové studie
•  Zdůvodnění doporučení
•  Teorie
•  Závěrečný úkol
•  Shrnutí
•  Kontrolní otázky 
•  Pro mě – poznámky
•  Evaluace

Pro úspěšné absolvování e-learningových kurzů musí student vypracovat 
úvodní a závěrečné úkoly ve všech kapitolách a odevzdat všechny bodované úlo-
hy (testy a otázky zařazené v rámci jednotlivých kapitol).

Za odevzdané úkoly a další úlohy musí získat nejméně 75 % bodů určených pro 
všechny e-learningový kurzy.

Popis vzdělávacích programů
Cílem vzdělávacích programů je rozvíjet u účastníků kompetence a pomoci jim 
dosáhnout takové úrovně rozvoje kompetencí, kterou potřebují k  výkonu své 
práce. Vzdělávací programy jsou postaveny na šesti úrovních kompetence (0–5) 
s  časovou dotací 24 hodin pro každý vzdělávací program. Účastník postupuje 
od nižší úrovně k nejvyšší. Každé úrovni kompetence je v e-learningu věnována 
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jedna kapitola. Úvodní pozice účastníka bude vycházet z  testu úrovně kompe-
tence, který ověří, jakou kapitolou má začít. Účastník může vynechat ty kapitoly, 
které rozvíjejí kompetenci na nižší úrovni.

Každá kapitola je postavena na čtyřech fázích, během kterých dochází k efektiv-
nímu učení se. Jedná se o tyto fáze: 

1. fáze – Získání zprostředkované zkušenosti 
 V této fázi účastníci sledují výukové filmy – případové studie, kde probíhá pří-
běh týkající se dané problematiky. 

2. fáze – Analýza případové situace 
 Zde účastníci prozkoumají případovou situaci z řady hledisek a hledají odpovědi 
na otázky – „co se stalo a jaké může být řešení této situace“. Přemýšlejí o situaci, 
sledují opakovaně celý příběh, pozorují jednotlivé postavy, uvažují o řešeních. 
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3. fáze – Teoretické zarámování
 V této části kapitoly je účastníkům nabídnuta teoretická základna prostřednic-
tvím studijních textů, na jejichž základě si potvrzují (nebo nepotvrzují) správ-
nost svého poznání. Patří sem i aktivní experimentování, plánování, generali-
zace závěrů do nových konceptů, testování nových koncepcí (změny našeho 
poznání, nové zkušenosti, poučení ze zkušenosti).

4. fáze – Hledání vlastních cest
 Na základě předchozích fází si účastníci v tomto kroku prostřednictvím závě-
rečného úkolu zpracovávají plán, jak podobné situace řešit v jejich organizaci 
nebo jak těmto situacím předcházet. Důležité je, aby obsah byl maximálně 
praktický a byl směřován na hledání cest ve vlastní organizaci. 

Obsah vzdělávacích programů
 Každý ze vzdělávacích programů je rozdělen do kapitol, ve kterých studenti s po-
mocí tutora procházejí tématy odpovídajícími jednotlivým úrovním kompetence. 
Níže se můžete seznámit s anotacemi kapitol a rozpisem témat určených k pro-
brání. Časová dotace jednoho programu je 24 hodin v případě, že student prochá-
zí všemi připravenými úrovněmi. V praxi však může být celková časová náročnost 
o něco nižší, neboť každý z  frekventantů rozvíjí své kompetence od  té úrovně, 
kterou OLINA z výsledků testů doporučí.

1. Kompetence k efektivní komunikaci a plánování 

I.  Kapitola – Vstup do e-learningového kurzu (3 hodiny)
 Přivítání účastníků studia, úvod do  tématu, popis systému výuky, pokyny 
ke studiu, časový harmonogram studia.

II. Kapitola – 0. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: V této kapitole tutor poukáže na modelovém případu na nedostateč-
nost komunikačních schopností. Cílem je rovněž motivovat studenty k  tomu 
aktivně komunikovat, včetně schopnosti dobře prezentovat a také schopnosti 
dobře naslouchat a argumentovat.
Rozpis témat e-learningového studia: základy komunikace, naslouchání

III. Kapitola – 1. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: V této kapitole se účastníci dozvědí, jak zavádět jednoduchá pravidla 
do komunikace ve své organizaci, jak vycházet s klíčovými lidmi v organizaci 
a naučí se základy dialogu – budou rozvíjet svoji schopnost srozumitelně sdělit 
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to, co považují za podstatné. Účastníci budou vedeni k implementaci naučené-
ho do života organizace.
 Rozpis témat e-learningového studia: důležitost pravidel v organizaci, základ-
ní principy dialogu

IV. Kapitola – 2. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: Tato kapitola se věnuje obsahu a druhům komunikace. Účastníci se 
naučí naslouchat lidem na racionální úrovni a sdílet s nimi informace. 
 Rozpis témat e-learningového studia: principy sdělení a jeho roviny, základy 
mluveného projevu

V. Kapitola – 3. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: V  této kapitole bude zdůrazněna důležitost naslouchání a  zpětné 
vazby při komunikaci. S těmito dovednostmi se účastníci dostanou na dobrou 
úroveň komunikace, se kterou si vystačí při běžné komunikaci.
 Rozpis témat e-learningového studia: principy aktivního naslouchání, základy 
zpětné vazby

VI. Kapitola – 4. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: 4. úroveň kompetence představuje optimální úroveň kompetence. 
Tutor zde podpoří účastníky v jejich snaze o zdokonalení nabytých dovedností 
a připraví je na přechod na vyšší úroveň. Účastníci se budou věnovat nácviku 
prezentace před skupinou, dále se seznámí s problematikou porad. Důležitým 
momentem bude poskytování kvalitní a rozvíjející zpětné vazby účastníkům při 
hodnocení všech úkolů této kapitoly.
Rozpis témat e-learningového studia: problematika porad, druhy porad

VII. Kapitola – 5. úroveň kompetence, závěr, vyhodnocení kurzu (3,5 hodiny)
 Anotace: V této kapitole se tutor zabývá odstraňováním komunikativních ne-
dostatků účastníků. Účastníci se dále naučí zvládat různé druhy emocí a ná-
zorové střety a  konflikty při komunikaci. Na  závěr vyplní účastníci dotazník 
zjišťující spokojenost se vzdělávacím programem.
 Rozpis témat e-learningového studia: druhy emocí, struktura zvládání 
konfliktů
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2. Kompetence k řešení problémů

I. Kapitola – Vstup do e-learningového kurzu (3 hodiny)
 Přivítání účastníků studia, úvod do tématu, popis systému výuky, pokyny ke studiu, 
časový harmonogram studia.

II. Kapitola – 0. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: V této kapitole poukáže tutor na modelovém případu na základní chy-
by při řešení problému. Účastníci se dále seznámí se základními pojmy v této 
oblasti – diverzita, konflikt, spor, řešení problému, rozhodování.
 Rozpis témat e-learningového studia: základy teorie konfliktu, křižovatka di-
verzity, podstata problému, průběh řešení problému

III. Kapitola – 1. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: V této kapitole se účastníci na základě modelového případu sezná-
mí s  problematikou osobních předpokladů pro řešení konfliktu a  naučí, jak 
eliminovat jejich případný negativní dopad nebo jak využít jejich pozitivní vliv 
na vyřešení problému.
 Rozpis témat e-learningového studia: vnímání, osobní předpoklady pro řešení 
problému, charakteristické prvky sociálního vnímání, obecné postupy tvůrčího 
myšlení při řešení problémů

IV. Kapitola – 2. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: Účastníci se naučí různé techniky při analyzování problému, navr-
hování strategie řešení a budou rozvíjet svoji schopnost kreativně promýšlet 
různé alternativy řešení problému.
Rozpis témat e-learningového studia: analýza problému, kreativní myšlení

V. Kapitola – 3. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: Účastníci se seznámí s nejužívanějšími technikami řešení problému 
a vyzkouší si je při řešení aktuálního problému.
 Rozpis témat e-learningového studia: způsoby rozhodování, techniky řešení 
problémů, rizika rozhodování
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VI. Kapitola – 4. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: Účastníci se seznámí s jednotlivými fázemi řešení problému a naučí 
se vytvořit plán realizace řešení určitého problému. Budou také rozvíjet svoji 
dovednost pracovat a řešit problémy v týmu.
 Rozpis témat e-learningového studia: realizace řešení a jeho kontrola, indivi-
duální nebo týmové řešení problému

VII. Kapitola – 5. úroveň kompetence, závěr, vyhodnocení kurzu (3,5 hodiny)
 Anotace: Účastníci budou dále rozvíjet svoji kompetenci k řešení problémů pro-
střednictvím reflexe svých silných a slabých stránek při řešení problému. Na zá-
věr vyplní účastníci dotazník zjišťující spokojenost se vzdělávacím programem.
Rozpis témat e-learningového studia: shrnutí

3. Kompetence k plánování a organizaci práce

I. Kapitola – Vstup do e-learningového kurzu (3 hodiny)
 Přivítání účastníků studia, úvod do  tématu, popis systému výuky, pokyny 
ke studiu, časový harmonogram studia.

II. Kapitola – 0. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: V této kapitole poukáže tutor na modelovém případu na základní 
chyby při plánování a organizování práce. Účastníci se dále naučí plánovat 
konkrétní činnosti a aktivity, zajistit pro ně základní zdroje a vytvořit hrubý 
časový odhad.
 Rozpis témat e-learningového studia: vývoj plánování, generace plánování, 
plánování času, základní terminologie

III. Kapitola – 1. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: V této kapitole se účastníci seznámí na základě modelového případu 
s častými chybami, ke kterým dochází v souvislosti s plánováním a organizo-
váním času. Naučí se rozlišovat dlouhodobé a krátkodobé plány a plánovat 
aktivity v závislosti na jejich naléhavosti.
 Rozpis témat e-learningového studia: vývoj plánování, generace plánování, 
druhy plánů, naléhavost, zloději času, plýtvání časem
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IV. Kapitola – 2. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: Na základě dalšího modelového případu se účastníci poučí o nástro-
jích 2. generace plánování a o způsobech, jak eliminovat zloděje času. Účast-
níci budou dále rozvíjet svoji schopnost rozlišit naléhavé a důležité činnosti 
a plánovat potřebné zdroje a čas. Účastníci se také naučí vyhodnocovat napl-
ňování plánů a plánovat a organizovat činnost druhých.
 Rozpis témat e-learningového studia: vývoj plánování, 2. generace plánování, 
zloději času, Paretovo pravidlo, stanovení priorit, Eisenhowerův princip, výkon-
nostní křivka

V. Kapitola – 3. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: Na základě modelového případu se účastníci seznámí s nástroji 3. ge-
nerace plánování a naučí se plánovat krátkodobě i dlouhodobě v souladu s plány 
a potřebami okolí, rozhodovat se na základě priorit a vytvářet varianty plánu tak, aby 
efektivně směřovaly ke stanovenému cíli. Účastníci budou dále rozvíjet svoji schop-
nost plánovat potřebné zdroje a čas i jejich efektivní využití, vyhodnocovat naplňová-
ní cílů, plánů a aktivit k nim směřujících a účinně organizovat činnost druhých.
 Rozpis témat e-learningového studia: vývoj plánování, 3. generace plánování, 
denní plán, analýza využití času, pravidelné úkoly

VI. Kapitola – 4. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: V této kapitole se účastníci seznámí s nástroji 4. generace plánování 
a se základy delegování, dále se naučí vytvářet vize, navrhovat strategie, sta-
novovat cíle a priority a předvídat rizika.
 Rozpis témat e-learningového studia: vývoj plánování, 4. generace plánování, 
tři pilíře, týdenní plán, delegování, SMART, klíčové oblasti, cíle, úkoly

VII. Kapitola – 5. úroveň kompetence, závěr, vyhodnocení kurzu (3,5 hodiny)
 Anotace: V této kapitole se účastníci seznámí s myšlenkovou mapou a obsahem 
efektivního osobního systému, dále budou rozvíjet svoji schopnost nalézat alter-
nativní řešení problémů, efektivně se rozhodovat, hodnotit naplňování cílů a plá-
nů a podle toho jednat, delegovat, motivovat ostatní k jejich dosažení. Na závěr 
vyplní účastníci dotazník zjišťující spokojenost se vzdělávacím programem.
Rozpis témat e-learningového studia: osobní cíle, osobní systém
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4. Kompetence k vedení lidí (leadership)

I. Kapitola – Vstup do e-learningového kurzu (3 hodiny)
 Přivítání účastníků studia, úvod do  tématu, popis systému výuky, pokyny 
ke studiu, časový harmonogram studia.

II. Kapitola – 0. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: V  této kapitole jsou účastníci vedeni k poznání, že k vedení lidí je 
potřeba umět diagnostikovat osobnost spolupracovníka, rozlišit povahové 
a charakterové rysy od naučeného jednání a chování. Účastníci si prakticky 
vyzkoušejí diagnostikovat několik svých kolegů.
 Rozpis témat e-learningového studia: diagnostika osobnosti pracovníků, typo-
logie osobnosti MBTI, Model 5D Kompas

III. Kapitola – 1. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: V této kapitole se účastníci seznámí s problematikou osobního mis-
trovství, neboli nabráním odborných zkušeností, získáním praxe v  oblasti, 
ve které mají účastníci vést ostatní, a dále se naučí, jak povzbuzovat a vytvářet 
u kolegů kulturu vedoucí k osobnímu mistrovství.
 Rozpis témat e-learningového studia: osobní mistrovství, kultura profesionali-
ty, zóny osobního komfortu

IV. Kapitola – 2. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: Účastníci se seznámí se styly vedení lidí a naučí se přizpůsobit svůj 
styl vedení osobnosti a motivovanosti spolupracovníka. Dále se naučí defino-
vat cíle a jasně a srozumitelně zadávat úkoly, a tím zajistit jejich realizaci.
 Rozpis témat e-learningového studia: úkol, cíl, základní principy řízení podle 
cílů, styly vedení lidí

V. Kapitola – 3. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: Třetí úroveň kompetence k leadershipu je minimální úroveň, jaké by 
měli dosáhnout vedoucí pracovníci velkých stálých týmů a ředitelé organizací. 
V této kapitole jsou účastníci vedeni k pochopení podstaty motivace a jejího 
významu pro vedení lidí.
 Rozpis témat e-learningového studia: motivace, vnitřní a vnější motivace, po-
chvala a ocenění
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VI. Kapitola – 4. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: Účastníci si vyzkoušejí nástroje, kterými mohou směřovat motivaci 
členů týmu/organizace ke společnému cíli nebo vizi. Naučí se dovést tým spo-
lupracovníků ke konsensuální shodě.
 Rozpis témat e-learningového studia: přesvědčivá prezentace, budování kon-
sensu, Karusel

VII. Kapitola – 5. úroveň kompetence, závěr, vyhodnocení kurzu (3,5 hodiny)
 Anotace: Účastníci budou dále rozvíjet svoji kompetenci k vedení lidí pro-
střednictvím reflexe inspirativních příkladů leadershipu a diskuse o nich. 
Na  závěr vyplní účastníci dotazník zjišťující spokojenost se vzdělávacím 
programem.
Rozpis témat e-learningového studia: osobnost leadera

5. Kompetence k vyhledávání a zajištění finančních zdrojů (fundraising)

I. Kapitola – Vstup do e-learningového kurzu (3 hodiny)
 Přivítání účastníků studia, úvod do  tématu, popis systému výuky, pokyny 
ke studiu, časový harmonogram studia.

II. Kapitola – 0. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: Cílem kapitoly je vést účastníky k pochopení problematiky fundrai-
singu a jeho základních principů a k uvědomění si vlastních rezerv ve své fun-
draisingové činnosti. 
 Rozpis témat e-learningového studia: co je to fundraising, dárce X sponzor, 
motivace dárce, příprava na fundraising

III. Kapitola – 1. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: Cílem kapitoly je naučit účastníky sestavit dlouhodobý fundraisingo-
vý plán a seznámit je s analytickými metodami, které lze s úspěchem použít 
pro tvorbu úspěšné fundraisingové strategie.
 Rozpis témat e-learningového studia: fundraisingová strategie a její princi-
py, dlouhodobé a dílčí cíle ve fundraisingu, druhy fundraisingové strategie, 
analytické nástroje ve fundraisingu, finanční rozpočet a zdroje, fundraisin-
gové metody. 
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IV. Kapitola – 2. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: V této kapitole se účastníci seznámí se základními pravidly pro komunika-
ci a úspěšné jednání s dárci a s možnými způsoby, jak navázat s dárci trvalý vztah.
 Rozpis témat e-learningového studia: dárci, jednání s  dárci, klasifikace 
dárců

V. Kapitola – 3. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: V této kapitole se účastníci seznámí s možnostmi financování činnos-
ti organizace z evropských fondů, účastníci si vyzkouší vypracovat projektovou 
fiši pro aktuální výzvu některého z operačních programů. 
 Rozpis témat e-learningového studia: Evropské fondy, operační program Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost, financování projektů

VI.  Kapitola – 4. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: V této kapitole se účastníci dozvědí, kdo je to fundraiser a jaké jsou 
základní požadavky na fundraisera, získají povědomí o fungování fundraiser-
ských týmů.
 Rozpis témat e-learningového studia: fundraiser, úkoly fundraisera, fundrai-
serské týmy, práce s fundraisery a s fundraiserskými týmy

VII. Kapitola – 5. úroveň kompetence, závěr, vyhodnocení kurzu (3,5 hodiny)
 Anotace: Účastníci budou dále rozvíjet svoji kompetenci k vyhledávání a zajiš-
ťování finančních zdrojů prostřednictvím reflexe a zhodnocení silných a slabých 
stránek své fundraiserské činnosti. Na závěr vyplní účastníci dotazník zjišťující 
spokojenost se vzdělávacím programem.
 Rozpis témat e-learningového studia: projekt, zdroje financování, komunikace 
s dárci, personální zajištění fundraisingu

6. Kompetence ke strategickému řízení

I. Kapitola – Vstup do e-learningového kurzu (3 hodiny)
 Přivítání účastníků studia, úvod do  tématu, popis systému výuky, pokyny 
ke studiu, časový harmonogram studia.

II. Kapitola – 0. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: V této kapitole poukáže tutor na modelovém případu na základní chyby, 
ke kterým dochází při strategickém řízení organizace. Účastníci budou vedeni k po-
chopení principů strategického plánování a jeho důležitosti pro rozvoj organizace.
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 Rozpis témat e-learningového studia: základy strategického řízení, strategic-
ký plán a jeho struktura, základní principy plánování, prognózování.

III. Kapitola – 1. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: V této kapitole se účastníci naučí definovat poslání a vizi organizace.
 Rozpis témat e-learningového studia: poslání a jeho důležitost, vize a základní 
principy její tvorby, nástroje tvorby vize

IV. Kapitola – 2. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: V této kapitole se účastnící seznámí s postupem, jak vytvořit SWOT 
analýzu a jak ji vyhodnotit, a s jejím využitím pro potřeby strategického pláno-
vání a řízení v organizaci.
 Rozpis témat e-learningového studia: SWOT analýza a její faktory, postup tvor-
by analýzy SWOT

V. Kapitola – 3. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: Cílem kapitoly je naučit účastníky definovat strategické cíle orga-
nizace a vést je k pochopení potřeb zákazníků a důležitosti jejich pohledu 
na služby organizace. Účastníci si osvojí metodu SMART vhodnou pro defi-
nování cílů, stanovení klíčových klientů organizace a  jejich potřeb. Dále se 
účastníci seznámí s dalšími efektivními metodami pro tvorbu strategického 
plánu organizace.
 Rozpis témat e-learningového studia: klienti organizace – primární, sekun-
dární, principy tvorby strategického plánu organizace, SMART, analýza STEP, 
Porterův model pěti hybných sil 

VI. Kapitola – 4. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: Cílem kapitoly je představit možnosti, jak vytvořit organizační struk-
turu s ohledem na velikost organizace a její činnost. 
 Rozpis témat e-learningového studia: struktura organizace, druhy a základní 
klasifikace organizačních struktur a jejich použití, principy tvorby organizačního 
schématu

VII. Kapitola – 5. úroveň kompetence, závěr, vyhodnocení kurzu (3,5 hodiny)
 Anotace: Účastníci budou dále rozvíjet svoji kompetenci k strategickému říze-
ní organizace. Naučí se navrhnout efektivní strukturu organizace a strategický 
rámec organizace. Na závěr vyplní účastníci dotazník zjišťující spokojenost se 
vzdělávacím programem.
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 Rozpis témat e-learningového studia: strategický rámec organizace, efektivní 
struktura organizace, tvorba strategického plánu organizace

7. Kompetence k řízení lidských zdrojů, personalistice

I. Kapitola – Vstup do e-learningového kurzu (3 hodiny)
 Přivítání účastníků studia, úvod do  tématu, popis systému výuky, pokyny 
ke studiu, časový harmonogram studia.

II. Kapitola – 0. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: V této kapitole poukáže tutor na modelovém případu na základní chy-
by, ke kterým dochází v souvislosti s personální činností vedoucích pracovníků, 
a vysvětlí účastníkům důležitost správného vykonávání personálních činností.
Rozpis témat e-learningového studia: úvod do řízení lidí, dílčí personální činnosti

III. Kapitola – 1. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: V  této kapitole jsou účastníci vedeni ke schopnosti identifiko-
vat své slabé stránky při řízení týmu spolupracovníků a učí se, jak slabé 
stránky eliminovat. Seznámí se s problematikou výběru vhodných pracov-
níků do týmu.
 Rozpis témat e-learningového studia: vyhledávání a výběr pracovníků, stanovení 
požadavků a zásad pro výběr pracovníků, přijímací pohovor, adaptace pracovníků

IV. Kapitola – 2. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: V této kapitole budou účastníci rozvíjet svoji dovednost motivovat, hod-
notit své spolupracovníky a podporovat je v dalším jejich vzdělávání a rozvoji.
 Rozpis témat e-learningového studia: motivace, hodnocení, další vzdělávání 
a rozvoj pracovníků

V. Kapitola – 3. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: 3. úroveň kompetence k řízení lidských zdrojů je ideální úroveň pro 
vedoucího pracovníka standardní neziskové organizace i  střediska volného 
času. Po této kapitole účastníci zvládají všechny důležité personální činnos-
ti a mají předpoklady k  tomu, aby dobře řídili své lidi. Účastníci se seznámí 
s komplexními metodami rozvoje lidských zdrojů a budou dále rozvíjet svoji 
dovednost motivovat své spolupracovníky a vést s nimi hodnoticí rozhovor.
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 Rozpis témat e-learningového studia: assessment centre, development cent-
re, 360° hodnoticí zpětná vazba, koučing, mentoring

VI. Kapitola – 4. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: Tato úroveň kompetence je určena pro pracovníky TOP managemen-
tu. Účastníci se zde naučí vytvářet strategické personální plány organizace 
a osvojí si potřebné znalosti a dovednosti k této činnosti.
 Rozpis témat e-learningového studia: personální strategie, personální politi-
ka, hodnocení systému řízení lidských zdrojů v organizacích

VII. Kapitola – 5. úroveň kompetence, závěr, vyhodnocení kurzu (3,5 hodiny)
 Anotace: Účastníci budou dále rozvíjet svoji kompetenci k řízení lidských zdrojů 
prostřednictvím reflexe silných a slabých stránek své personální činnosti. Zaměří 
se na definování vlastních principů personální činnosti, které budou v praxi do-
držovat. Na závěr vyplní účastníci dotazník zjišťující spokojenost se vzdělávacím 
programem.
Rozpis témat e-learningového studia: shrnutí

8. Kompetence k projektovému řízení

I. Kapitola – Vstup do e-learningového kurzu (3 hodiny)
 Přivítání účastníků studia, úvod do  tématu, popis systému výuky, pokyny 
ke studiu, časový harmonogram studia.

II. Kapitola – 0. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: Účastníci se seznámí se základy projektového řízení, dozvědí se, co 
je projekt, co jsou určující parametry každého projektu a jak poznat činnosti, 
které je vhodné zpracovávat projektově. Naučí se formulovat cíl projektu.
 Rozpis témat e-learningového studia: projekt, formulování cíle, trojí imperativ 
projektu, cíle a přínosy projektu

III. Kapitola – 1. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: Účastníci se naučí rozlišovat fáze projektu a  skupiny projektových 
činností. Tutor vede studenty k poznání, že projekt má dvě základní skupiny 
činností, dva hlavní procesy: řídicí a realizační. Dále upozorní účastníky, že po-
dle toho je třeba plánovat a alokovat zdroje. V případných diskusích upozorní 
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na to, že navržená struktura není dogma, ale při jejích úpravách je třeba se 
na změnách domluvit.
 Rozpis témat e-learningového studia: struktura projektu, fáze projektu, skupi-
ny projektových činností

IV. Kapitola – 2. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: Účastníci se naučí, jak dobře naplánovat projekt, jak vytvářet různé pro-
jektové plány, a získají představu o použití důležitých nástrojů projektového plá-
nování a řízení, seznámí se s využitím dostupného software pro projektové řízení. 
 Rozpis témat e-learningového studia: Work Breakdown Structure (WBS), roz-
počet, časový harmonogram projektu

V. Kapitola – 3. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: Tato kapitola je zaměřena na problematiku realizační fáze projektu. 
Účastníci budou rozvíjet svoje kompetence projektového manažera, naučí se, 
jak nastavit pravidla fungování všech struktur projektového týmu, především 
definovat jasná pravidla pro řídicí struktury projektu. Dále si osvojí schopnost 
koordinovat pracovní úkoly, nastavit pravidla pro komunikaci, sdílení projekto-
vých plánů a vedení projektové dokumentace.
 Rozpis témat e-learningového studia: organizační a řídicí struktura projekto-
vého týmu, koordinace pracovních úkolů, projektové reportování

VI. Kapitola – 4. úroveň kompetence (3,5 hodiny)
 Anotace: V této kapitole si účastníci osvojí schopnost minimalizovat rizika, kte-
rá ohrožují úspěch projektu. Naučí se rozlišovat mezi hrozbou a rizikem, iden-
tifikovat a formulovat projektová rizika a těmto rizikům předcházet, redukovat 
je nebo je akceptovat. 
 Rozpis témat e-learningového studia: projektové hrozby, rizika, řízení rizik 
projektu

VII. Kapitola – 5. úroveň kompetence, závěr, vyhodnocení kurzu (3,5 hodiny)
 Anotace: V této kapitole se účastníci dozvědí, jak řídit více projektů najednou, 
a seznámí se s možnostmi, jak budovat vhodnou organizační strukturu v or-
ganizaci, která se chce trvale věnovat projektovému řízení. Získají představu 
o tom, jak funguje projektové oddělení – koordinační a podpůrná organizační 
složka, která řídí portfolio projektů organizace, vytváří standard projektového 
řízení a metodicky vede projektové týmy. Na závěr vyplní účastníci dotazník 
zjišťující spokojenost se vzdělávacím programem.
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 Rozpis témat e-learningového studia: rozvoj projektové kultury v organizaci, 
rozdíl mezi projektem, programem a portfoliem.

Shrňme si parametry e-learningového modulu 
Pro cílený rozvoj pracovníků je zde v osmi e-learningových vzdělávacích progra-
mech připravena řada interních i externích efektivních kroků, které účastníkům 
pomohou dosáhnout jejich cílů:

•   Všechny vzdělávací programy jsou zaměřeny na zvyšování úrovně potřeb-
ných kompetencí pracovníků.

•   Při realizaci těchto programů pro vedoucí a  další pracovníky je reálný 
předpoklad, že převážná většina účastníků, kteří absolvují tyto vzdělá-
vací programy, dosáhne požadované úrovně jednotlivých kompetencí. 
Osvojí si nové, praktické a  efektivní postupy v  řídicí praxi. Tím budou 
ve své práci dosahovat výrazně lepších výsledků, zvýší se jejich celková 
výkonnost. 

•   Obsah všech e-learningových programů je zaměřen na praxi v oblasti zájmo-
vého a neformálního vzdělávání. 

•   Je využívána řada případových studií, které jsou vytvořeny na základě re-
álných situací. U  měkkých kompetencí jsou případové studie zpracovány 
do podoby metodických výukových filmů. 

•   Je zpracován systém úvodních a  závěrečných úkolů, který je koncipován 
v souladu s cíli těchto vzdělávacích programů. 

•   Účastníci jsou různými nástroji (především závěrečnými úkoly) velmi inten-
zivně vedeni k implementaci naučeného do života organizace.

•   Celou dobu studií je k dispozici vnitřní pošta, která slouží jako informační 
servis, ke komunikaci mezi účastníky navzájem, ke komunikaci mezi účast-
níky a tutorem. 

•   Tutoři jsou odborníci z praxe.
•   Vzdělávací programy jsou po celou dobu evaluovány.
•   E-learningové vzdělávací programy jsou kurzy, jež umožňují, aby účastníci 

mohli studovat ve své kanceláři nebo z domova v čase, který si zvolí.
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Závěr
Největším úskalím jakéhokoliv hodnocení je vždy důvěra. A to platí dvojnásob teh-
dy, když se jedná o hodnocení jednoho člověka druhým, ale týká se i jakéhokoliv 
díla, za  kterým se skrývá lidská práce. Nemá-li se stát hodnocení odsudkem, 
musí mezi posuzovaným a tím, kdo posuzuje, existovat otevřený vztah založený 
na vzájemném respektu a víře, že veškerý výsledek hodnocení je především im-
pulsem k dalšímu rozvoji sil a myšlenek. Nebýt doby, která toto spojení naprosto 
zdiskreditovala jeho obrácením v pravý opak, řeklo by se, že se zde má na mysli 
konstruktivní kritika. 

K čemu a komu vlastně hodnocení slouží? Předně má za cíl nastavit zrca-
dlo, které ukáže, co děláme dobře, a co ne. Po sečtení těchto pro a proti pak 
snadno dojdeme k tomu, kde je potenciál pro zlepšení. A další kroky vedou dále 
po této cestě až k nastavení změn, které vás v ideálním případě zbaví starostí 
a přinesou růst. Hodnocení má však i  jiný účel – nabízí porovnání. Je zde ale 
i druhý a stejně neopominutelný cíl. Ten, kdo hodnotí, nemluví jen k nám, ale 
také o  nás něco říká těm druhým. Přináší zprávu o  našich kvalitách, našich 
možnostech a vlastnostech, které mohou být využity a mohou posloužit (či ne) 
jejich cílům a dalším cestám. 

Tyto základní úvahy stály i  za  vznikem systému pro řízení kvality organi-
zací OLINA. Drželi jsme se myšlenky, že hodnocení je výzvou otevřenou pro 
všechny, kdo na sobě chtějí pracovat a s předstihem reagovat na měnící se 
svět. Po přečtení předchozích stránek implementační příručky, a především 
po zkušenosti s prací v systému OLINA, máte jistě jasno také v dalších výše 
zmíněných otázkách. 

Předně, OLINA se snaží vnášet do hodnocení organizací pracujících s dětmi 
a mládeží (i lidí v nich) moment důvěry. Tato důvěra se opírá o fakt, že hodnoce-
ní má velkou míru objektivity, ale zároveň neopomíjí jedinečnost organizací, jež 
pracují velmi často na dobrovolnickém základě a mnohdy jsou spíše stavebními 
kameny občanské společnosti než čímkoli jiným, byť někdo může namítnout, že 
mohou poskytovat placené služby. 

Objektivita je zaručena nastavením společných nástrojů pro všechny. Upra-
vený model CAF, kritéria Interního auditu, kompetenční modely pro jednotlivé 
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řídicí pracovníky, které OLINA obsahuje, byly vytvořeny ve spolupráci a za po-
mocí zástupců těchto organizací a  s  nimi také pilotovány. Dříve než mohla 
OLINA představit tuto svoji tvář, proběhlo nesčetně mnoho diskusí, pracov-
ních i mimopracovních, o filosofii i metodologii hodnocení organizací. Mnohé 
z nich upozorňovaly na úskalí snahy o zavádění standardu do organizací na-
šeho typu. Ve výsledku nabízí OLINA vždy tolik prostoru pro vlastní uchopení, 
jak je to jen možné.

Jak jste se dočetli, práci s  Interním auditem zvolí patrně spíše organizace 
s nižším počtem členů a jednotek, a na rozdíl od upraveného modelu CAF má 
tento nástroj také trochu jiné poslání. Jedná se vlastně o kontrolní metodu, kte-
rá v základní sadě předpisuje devadesát jedna otázek, které je dobré sledovat. 
Proč? Pokud všem „kritériím“ v katalogu vyhovíte, s velkou pravděpodobností 
se do budoucna vyhnete problémům spjatým s řízením vaší organizace napří-
klad v případě, kdy dojde ke změně jejího vedení nebo přijde nepříjemná (náhlá) 
kontrola ze strany zřizovatele či donátora. Nicméně, Interní audit vám bude 
jistě užitečný i v mnoha méně vypjatých situacích, jako jistota, abyste na něco 
důležitého v řízení nezapomněli.

Upravený model CAF je nástrojem více rozvojovým. Jeho základem je správ-
ně sestavená skupina složená z  pracovníků vaší organizace, kteří hodnotí 
jednotlivé aspekty její činnosti. Při studiu druhé kapitoly příručky pozorné-
mu čtenáři jistě neuniklo, že společné hodnocení je základem pro vypraco-
vání akčních plánů rozvoje. Jinými slovy, zástupci organizace se kolektivně 
po předchozím bodování jednotlivých oblastí dohodnou na tom, co je potřeba 
především rozvíjet či zlepšit, a spolu s vedením připraví plán, jak toho dosáh-
nout.

Oba nástroje hodnocení organizace mají kromě rozdílů samozřejmě i několik 
společných rysů. Opírají se o procesní analýzu. Mapa procesů slouží k základ-
nímu přehledu o vaší organizaci a  její metodika je také součástí Hodnoticího 
modulu. Na konci hodnocení nabízí OLINA závěrečné zprávy, souhrnné výsledky 
za celý proces hodnocení. Ty lze průběžně používat pro řízení organizace, ale 
především jsou základem opětovného procesu hodnocení. Právě v periodicky 
se opakujícím hodnocení tkví jeden ze základních principů řízení kvality. 

119

IMPLEMENTAČNÍ PŘÍRUČKA



V neposlední řadě je oběma nástrojům společná i orientace na pracovníky or-
ganizací. Za každou činností, procesem, kritériem či subkritériem stojí odpověd-
ná osoba. Tito pracovníci by měli být vybaveni takovými kompetencemi, které jim 
dovolují vykonávat jejich činnost opakovaně dobře. 

Kompetenční modul systému OLINA je odpovědí na hodnocení organizace po-
dle následujícího příkladu: Je-li závěrem hodnocení upozornění na  nedostatky 
v podobě chybějící strategie organizace, která by byla všem pochopitelná, nave-
nek dobře prezentovatelná, a především funkční – tedy funguje tak, že pomáhá 
netříštit síly organizace, ale napínat je k jednomu cíli – je to úkol pro manažera, 
který za ni zodpovídá. Jenže současně jsou zde pochybnosti, zda je tento úkol 
schopen splnit, zda má ty správné znalosti a dovednosti v oblasti nastavování 
cílů, komunikace, prostředí. 

A právě zde nastupuje úloha Kompetenčního modulu. Uživatel projde základní 
baterií testovacích otázek určených jeho pozici manažera, které porovnávají jeho 
znalosti s jeho vlastní představou o nich. Zároveň k hodnocení přistupují i jeho 
kolegové i nadřízení, což ve výsledku poskytuje komplexní obraz o klíčových kom-
petencích. Výsledek hodnocení je přehledem o vzdělávacích rezervách, ale také 
podkladem k přípravě plánu osobního rozvoje. 

Jak jste zjistili, OLINA ani tímto nekončí. Její třetí navazující část je z  lo-
giky věci věnována vzdělávání. Tam, kde výsledky testování naznačí možný 
potenciál pro zlepšení, nastupuje nabídka interaktivních vzdělávacích kurzů 
v e-learningovém prostředí. OLINA nabízí osm vzdělávacích programů orien-
tovaných na rozvoj měkkých i odborných specifických kompetencí, mezi něž 
patří i  strategické řízení či efektivní komunikace. Pomocí tutorů pracovníci 
procházejí jednotlivými kapitolami, které jsou tvořeny výukovými filmy, je-
jichž sekvence jsou připraveny tak, aby rozvíjely potřebné úrovně vybraných 
kompetencí. Kurzy jsou zakončeny závěrečnými testy, které potvrdí, že účast-
ník úspěšně prošel rozvojem kompetencí v rámci programů akreditovaných 
MŠMT. Zde se pomyslné kolo řízení kvality prostřednictvím systému OLINA 
uzavírá. Úspěšní absolventi vzdělávání rozvíjejí své organizace a vracejí se 
s  vybranou periodou k  hodnocení, které odhalí případný další prostor pro 
zlepšování. 

Dříve, než vám popřejeme hodně úspěchů při zlepšování organizací, vraťme 
se ještě krátce k úvodním principům hodnocení. Používáním nástrojů hodnocení 
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a vzdělávání pracovníků vysílá organizace pracující s dětmi a mládeží signál o své 
kvalitě. Pro média, širokou veřejnost, spolupracovníky i klienty má najednou její 
značka další rozměr, přidanou hodnotu. A  o  to víc se může cítit sama sebou, 
důvěřovat ve své schopnosti a lidi. V nabídce cesty, jak toho dosáhnout, spočívá 
hlavní přínos systému OLINA. 
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1.  Kolektiv autorů. Aplikační příručka modelu CAF pro školy. 

Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2007.

2.   Kolektiv autorů. Společný hodnotící rámec CAF CZ 2009. 
Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2009.

3.   Normy ČSN EN ISO 9000/9001/9004, 
určené pro zavádění a zlepšování systému managementu kvality s cílem 
zvyšovat spokojenost klientů prostřednictvím plnění jejich požadavků.
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Slovník pojmů a zkratek
Administrátor organizace (Vedoucí organizace)
 Uživatel, který má nastavená práva „administrátor organizace“. Spravuje konto 
organizace – rozhoduje o tom, kdo z pracovníků se bude účastnit sebehodnocení 
na úrovni organizace (tedy práce v modulu CAF, Interní audit), vybírá a nastavuje-
te kompetence, ve kterých pracovníci budou testováni. Současně je příjemcem 
všech výstupů hodnocení.

Audit (Audit)
 Nezávislé odborné hodnocení zaměřené na přezkoumání a vyhodnocení činností 
organizace a jejích výsledků. Nejběžnějšími audity jsou finanční audit, provozní 
audit, audit ICT, audit shody a audit řízení.
Lze rozlišit úrovně auditu:

•   interní audit – prováděný nezávislým útvarem organizace, který se kromě 
provádění kontroly v souladu s předpisy může podílet rovněž na kontrole 
efektivity interního řízení organizace, 

•   externí audit – prováděný nezávislým, k  auditu oprávněným orgánem. 
 Je třeba rozlišovat mezi interním auditem a interní kontrolou, která je prová-
děna vedoucími zaměstnanci organizace.

Autoevaluace (sebehodnocení)
 Proces sebehodnocení účastníka vzdělávací aktivity, jehož výsledkem je subjek-
tivní posouzení úrovně dosažení stanovených cílů vzdělávací aktivity. Výsledek 
může být podkladem pro nápravná opatření.
 Výsledky sebehodnocení se využívají k  posouzení stupně splnění stanovených 
cílů a sledování průběhu jejich naplňování, specifikaci oblastí s dobrými/špatný-
mi výsledky, jsou podkladem pro ověření účinnosti přijatých nápravných opatření 
a vyhodnocení dosažených zlepšení.

Benchlearning
 Proces učení se, jak zlepšovat činnost sdílením poznatků, informací, a  někdy 
i zdrojů. Je považován za efektivní způsob zavádění organizačních změn.

Benchmarking 
 Nástroj strategického managementu, jehož smyslem je zjištění pozice zkouma-
ného subjektu v určitém kontextu a zároveň zpracování návrhů na jeho zlepšení 
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na základě srovnání s vybranými subjekty. Důraz je kladen na využití předností 
a potlačení nedostatků. V praxi benchmarking obvykle provází:

•   pravidelné porovnávání aspektů výkonnosti (funkce a procesy) s organiza-
cemi, které podle obecného mínění uplatňují dobrou praxi, 

•   zjišťování možností pro zlepšování výkonnosti, 
•  snaha nalézat nové přístupy vedoucí ke zlepšení výkonnosti, 
•  realizace jednotlivých zlepšení, 
•  následné monitorování pokroku a přezkoumání přínosů.

CAF (Common Assessment Framework)
 Společný hodnoticí rámec. Vychází z Modelu excelence EFQM a jeho výhodou je 
existence modifikace pro implementaci do škol. Vytvořila ho Evropská nadace 
pro management kvality. 
 Aplikace metody není vázána licenční smlouvou a  lze ji zavádět i  bez účasti 
placených konzultantů. Pro docílení kvalitních a trvalých výstupů je však třeba 
externí hodnotitel. Výstupem není certifikát, ale vlastní zlepšení fungování or-
ganizace.

Cílová skupina projektu Klíče pro život
•  pracovníci škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, 
•  vedoucí pracovníci škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, 
•  pracovníci NNO pracující s dětmi a mládeží. 

Cyklus PDCA (PDCA Cycle, Deming Cycle)
 též Demingův zlepšovací cyklus, který představuje jednoduchou metodu zlepšo-
vání realizační fáze projektu. Je založen na  čtyřfázovém cyklu, jehož neustálé 
opakování zajišťuje průběžné zlepšování: 

1. Plan (plánování – projektová fáze), 
2. Do (realizace – prováděcí fáze), 
3. Check (přezkoumání – kontrolní fáze), 
4. Act (zavedení – realizační fáze).

Development centre 
 Development centre vycházejí z principů diagnostických programů zaměřených 
na rozvoj zaměstnanců. Cílem je pomoci účastníkům, aby si uvědomili schopnos-
ti, které jejich práce vyžaduje, a aby si vytvořili své vlastní plány osobního rozvoje, 
směřující ke zlepšení jejich výkonu na současném pracovním místě a k pokroku 
v jejich kariéře. V průběhu programu (sledu teoretických a praktických aktivit) jsou 
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zkoumány schopnosti potřebné v budoucnosti. Výsledky nejsou určené k výběru 
a povyšování pracovníků, ale jako základna pro samostatně řízené vzdělávání. 
(více viz Armstrong, M. (2007): Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada)

Diagnostický workshop (DW) 
 Setkání zaměstnanců organizace nebo sled několika setkání, která vedou syste-
maticky k analýze a následné evaluaci.

Efektivnost 
 Rozsah, ve kterém jsou plánované činnosti realizovány a plánované výsledky do-
saženy.

EFQM
 Model excelence EFQM vychází z přístupu TQM – Total Quality Management. 
Při jeho používání je uplatňováno sebehodnocení organizace ve všech ob-
lastech její činnosti. Toto sebehodnocení je členěno do devíti kritérií, podle 
kterých se procesy a činnosti v organizaci srovnávají s nejúspěšnějšími or-
ganizacemi.

E-learningové studium (e-learning) 
 Vzdělávací proces využívající informační a  komunikační technologie k  realiza-
ci kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy 
a k řízení studia.
Patří k němu neodmyslitelně tutor (tedy učitel a konzultant v jednom) a společen-
ství ostatních studentů.
Výhody studia formou e-learningu: 

•  nezávislost na místě a čase, 
•  možnost výběru osobního tempa a postupu, 
•   významná individualizace studia, mnohem více interakcí mezi tutorem 

a studentem, 
•  společenství studentů jako prostředí spolupráce a sdílení zkušeností, 
•  cílení výuky do praxe, „learning by doing“, tedy „učíme se vlastní praxí“,
•   možnost využití multimédií, tudíž lze působit na studenty s odlišným způso-

bem vnímání, 
•   možnost mapovat celý vzdělávací proces, sledovat jeho průběh, obtížné 

prvky programu a celkový efekt výuky, a reagovat tak pružně na potřeby 
studentů.
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ISO 19011
 Norma, která poskytuje návod pro řízení programů auditů, provádění interních nebo 
externích auditů systému managementu jakosti a/nebo systému environmentální-
ho managementu, a rovněž pro odbornou způsobilost a hodnocení auditorů.

ISO 9001 (ISO 9001)
 Mezinárodní kriteriální norma stanovující požadavky na systém řízení kvality, 
zejména se zaměřením na efektivnost systému řízení kvality při plnění požadav-
ků zákazníka. ISO je mezinárodně užívaná zkratka pro Mezinárodní organizaci 
pro standardizaci (International Organization for Standardization) založenou 
v roce 1947. Organizace má sídlo ve Švýcarsku.

Klíčové kompetence
 Souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a  hodnot důležitých pro 
osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vy-
chází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených před-
stav o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojené-
mu a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. V  rámci 
projektu zahrnujeme do  pojmu klíčové kompetence i  odborné kompetence. 
(viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; Metodika pro podpo-
ru tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání)

Kompetence měkké
 Měkkými kompetencemi rozumíme především interpersonální kompetence nebo 
kognitivní kompetence. Jedná se o přenositelné kompetence, které se nevážou 
přímo jen ke konkrétnímu pracovnímu místu nebo konkrétnímu výkonu. Měkké 
kompetence jsou popsány formou kombinované stupnice. Škála 0–5 představu-
je kombinaci verbálního a číselného hodnocení.

Kompetence obecné odborné
 Obecné odborné kompetence jsou souborem odborných požadavků potřeb-
ných pro kvalitní výkon práce, které přímo nesouvisejí se specializací jedin-
ce. Mají průřezový charakter a  jsou napříč obory přenositelné a  uplatnitelné. 
Obecné odborné kompetence jsou popsány formou kombinované stupnice  
1–3 (základní, běžná, vysoká úroveň). Jedná se o kombinaci verbálního a čísel-
ného hodnocení.
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Kompetence specifické
 Specifické odborné kompetence jsou souborem odborných požadavků po-
třebných pro kvalitní výkon práce, které přímo souvisejí s konkrétní specia-
lizací. Specifické odborné kompetence jsou popsány formou kombinované 
stupnice. Škála 0–5 představuje kombinaci verbálního a číselného hodno-
cení.

Kompetenční mezera
 Rozdíl mezi požadovanou a skutečnou úrovní kompetence vycházející z požadav-
ků dané pracovní pozice.

Kompetenční model
 Shrnuje vhodné znalosti a  dovednosti, včetně minimální požadované úrovně 
ve vazbě na pracovní činnosti typické pro danou pozici. 

Kvalita 
 Kvalita je míra naplňování požadavků klientů na služby/činnosti a výstupy posky-
tovanými organizacemi.

Learning management systém (LMS)
 Elektronický systém pro řízení výuky, který řeší administrativu a  organizaci  
e-learningové výuky, např. v prostředí LMS Moodle. Studijní materiály jsou tvoře-
ny převážně ve formě html (web) stránek, v nichž jsou kromě textů vloženy i mul-
timediální objekty (zvukové záznamy, obrázky, videa apod.).

Organizace neformálního vzdělávání
 Pro projekt Klíče pro život jsou organizacemi neformálního vzdělávání nestátní 
neziskové organizace dětí a mládeže nebo pracující s dětmi a mládeží, které po-
skytují neformální vzdělávání podle platné legislativy (uvedené u pojmu Nestátní 
neziskové organizace).

Organizace poskytující zájmové vzdělávání 
 Školská zařízení pro zájmové vzdělávání – střediska volného času, školní druži-
ny a školní kluby. Podrobně je zájmové vzdělávání vyspecifikováno ve vyhlášce  
č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 
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Poslání
 Popis smyslu existence organizace. Popis toho, čeho by organizace měla 
dosáhnout pro své zainteresované strany. Poslání organizace veřejného 
sektoru vychází z veřejné politiky a/nebo mandátu vyplývajícího ze zákona. 
Konečné cíle, které si organizace klade v rámci svého poslání, jsou formu-
lovány v její vizi.

Proces (Process)
 Proces je definován jako soubor navazujících činností, které se týkají jednoho 
předmětu účinnosti. Každá činnost přeměňuje soubor vstupů na výstupy nebo 
následky, čímž se přidává hodnota.
Rozlišujeme:

•  řídicí procesy – procesy pro řízení organizace a podpůrných procesů,
•   hlavní procesy – procesy pro poskytování služeb/produktů (např. výchova 

a vzdělávání), 
•   podpůrné procesy – procesy zajišťující potřebné zdroje.

 Klíčové procesy jsou kterékoli z výše uvedených procesů, které mají pro organi-
zaci největší význam.

Psychologická diagnostika 
 Disciplína, jejíž náplní je rozpoznávání a  posuzování psychických vlastností 
a  stavů jednotlivých lidí, jejich individuálních zvláštností. K  tomu slouží kromě 
tzv. klinických, netestových metod, jejichž hlavními představiteli je pozorování 
a diagnostický rozhovor, také standardizované, testové metody. 

Správce systému (administrátor systému)
 Pracovník NIDM, který spravuje celý systém OLINA. Administruje jednotlivé organiza-
ce a přiděluje uživatelům práva pro správu organizace (viz administrátor organizace).

Vize
 Dosažitelná představa o  tom, co chce organizace dělat a kam chce směřovat. 
Souvislosti této představy jsou dány posláním organizace.

Vlastník procesu
 Osoba odpovědná za provádění a zlepšování procesu, případně za jeho navrho-
vání, koordinaci a začlenění do organizace.
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Vzdělávací program
 Vzdělávací program vymezuje obsah, rozsah a podmínky vzdělávání, stanoví kon-
krétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání, podmínky 
přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání, označení dokladu o ukon-
čení vzdělávání, pokud bude tento doklad vydáván, popis materiálních, personál-
ních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Zainteresované strany 
 Osoby nebo skupiny osob mající zájem na výkonnosti nebo úspěchu organiza-
ce, např. klienti, občané, veřejnost, pracovníci, média, dodavatelé, podnikatelé, 
škola. Zainteresovanou stranou může být také sama organizace nebo její část. 
Všechny zainteresované strany nemají stejné postavení; můžeme vnímat klad-
nou i zápornou (stěžovatel) zainteresovanost. 

Zpětná vazba 360°
 Systém hodnocení pracovníků, který poskytuje informace o kompetencích pra-
covníků, o jejich pracovním výkonu a pracovním chování z více zdrojů (od různých 
hodnotitelů).

CAF – společný sebehodnoticí rámec (Common Assessment Framework)
DN – drobná neshoda 
KEN – kniha evidence a neshod
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
N – neshoda 
NIDM – Národní institut dětí a mládeže
NNO – nestátní nezisková organizace
PZ – potenciál ke zlepšení 
SVČ – středisko volného času
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Příloha 1 – kompetenční modely
Kompetenční model

Manažer nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží s jednostup-
ňovým řízením, kde existuje kumulace funkcí pro řízení organizace, pedagogické 
a ekonomické činnosti.

Hlavní úkoly a zodpovědnosti manažerů:
•  řízení organizace nebo oddílu, skupin
•  odpovědnost za ekonomické řízení a zájmově-vzdělávací činnost
•  analyzování potřeb organizace, definování strategie a tvorba plánů
•  tvorba finančních plánů a rozpočtů
•   získávání projektových dotací a následné řízení projektů, včetně dotačního 

managementu
•  vyhledávání nových příležitostí a finančních zdrojů
•  provádění hodnocení činnosti a reporting zřizovateli
•  odpovědnost za kvalitu vykonávaných činností a řízení systémů jakosti
•   řízení týmu dobrovolníků nebo externistů (strategické plánování lidských zdro-

jů, výběr a hodnocení zaměstnanců, motivace a jejich rozvoj, vedení porad)
•  přímá pedagogická práce
•  reprezentace a propagace organizace na veřejnosti
•   jednání s úřady a institucemi veřejné správy a samosprávy, s donátory, se 

sponzory a dalšími partnery
•  jednání s klienty
•  správa svěřeného majetku

Příklady konkrétních činností:
•  výběr zaměstnanců, dobrovolníků nebo externích spolupracovníků
•   hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců nebo externích spolupracovníků
•  zajištění pracovních podmínek – klubovny, energie, pomůcky atd.
•  hodnocení zájmově-vzdělávací činnosti z hlediska kvality a výsledků 
•  kontrola rozpočtů a vyhodnocování finančních výsledků
•  řešení operativních problémů s klienty nebo zaměstnanci
•  administrativní činnost (příprava smluv, statistik, reportů, výkazů atd.)
•  účast na společenských akcích a reprezentace organizace
•  vedení porad

133

IMPLEMENTAČNÍ PŘÍRUČKA



Navrhovaný kompetenční model, tj. popis, co manažer musí umět a  znát, aby 
mohl dobře vykonávat svou manažerskou práci, obsahuje 3 části: 
1) Obecné odborné kompetence
2) Specifické odborné kompetence
3) Měkké kompetence
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Obecné odborné kompetence

Obecné odborné kompetence jsou souborem odborných požadavků potřebných 
pro kvalitní výkon práce a nesouvisejících přímo se specializací. Mají průřezový 
charakter a jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné.

Obecné odborné kompetence jsou popsány formou kombinované stupnice 
1–3 (základní, běžná, vysoká úroveň). Jedná se o kombinaci verbálního a číselné-
ho hodnocení, které vychází z metodiky Národní soustavy povolání (dále jen NSP) 
a Národní soustavy kvalifikací (dále jen NSK). 

Počítačová způsobilost

Jazyková způsobilost 
v angličtině

Ekonomické
povědomí

Právní
povědomí

Jazyková způsobilost 
v češtině
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Specifické odborné kompetence

Specifické odborné kompetence jsou souborem odborných požadavků potřeb-
ných pro kvalitní výkon práce, které přímo souvisejí s konkrétní specializací. Spe-
cifické odborné kompetence jsou popsány formou kombinované stupnice. Šká-
la 0–5 představuje kombinaci verbálního a číselného hodnocení, které vychází 
z metodiky NSP a NSK, která definuje 8 kvalifikačních úrovní. Pro účely kompe-
tenčního modelu je osmiškálová stupnice zjednodušena na pětiškálovou a je v ní 
zvýrazněn podíl teoretických znalostí a praktických dovedností.

Marketing, PR

Vzdělávání dětí, 
mládeže a dospělých Vyhledávání a zajištění 

finančních zdrojů

Řízení lidských zdrojů, 
personalistika

Projektové řízení

Strategické řízení
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Měkké kompetence

Měkkými kompetencemi rozumíme především interpersonální kompetence 
nebo kognitivní kompetence.

Měkké kompetence jsou popsány formou šestistupňové kombinované stup-
nice. Jedná se o kombinaci verbálního a číselného hodnocení. Verbální stupnice 
obsahuje behaviorální popisy.

Co se týče behaviorálních popisů kompetencí, je potřeba zdůraznit, že u vyš-
ších úrovní jednotlivých škál měkkých kompetencí (zpravidla od třetí úrovně výše) 
nejsou znovu uváděny některé rozvinuté dílčí kompetence, které jsou popisovány 
v předchozí nižší úrovni. Díky tomu je zachována přehlednost a objemová rovno-
měrnost všech úrovní každé měkké kompetence.

Vedení lidí

Podnikavost

Ovlivňování
ostatních

Plánování a organizace
práce

Řešení problémů

Zvládání zátěže

Kooperace

Uspokojování
klientských potřeb

137

IMPLEMENTAČNÍ PŘÍRUČKA





Kompetenční model

Manažer střediska volného času, který zodpovídá za řízení organizace s jedno-
stupňovou strukturou řízení, kde existuje kumulace funkcí pro řízení organizace, 
pedagogické a ekonomické činnosti.

Hlavní úkoly a zodpovědnosti manažerů:
•   strategické a  operativní řízení organizace, včetně jednotlivých středisek 

a poboček
•  odpovědnost za ekonomické řízení a pedagogickou činnost
•  spoluúčast na vytváření plánů a rozpočtů
•  vyhledávání nových příležitostí a finančních zdrojů
•  hodnocení činnosti a reporting zřizovateli
•  kontrolní činnost v pedagogické oblasti, hospitační činnost 
•   tvorba vzdělávacích plánů, nastavování procesů a  metodiky vzdělávacích 

činností
•  odpovědnost za kvalitu vykonávaných činností
•  řízení lidských zdrojů 
•  přímá pedagogická práce 
•  reprezentace a propagace SVČ na veřejnosti
•  tvorba směrnic, interních dokumentů
•  jednání s úřady a institucemi veřejné správy a samosprávy
•  jednání s klienty
•   zodpovědnost za správu a údržbu majetku, včetně revitalizace budov a tech-

nického vybavení učeben

Příklady konkrétních činností:
•   strategické plánování lidských zdrojů, výběr a hodnocení zaměstnanců a ex-

terních spolupracovníků, motivace a jejich rozvoj, vedení porad
•  zatřídění zaměstnanců do platových skupin v souladu s katalogem prací
•   hospitace v kurzech a vzdělávacích aktivitách a hodnocení pracovního výko-

nu pedagogických pracovníků
•  kontrola rozpočtů a vyhodnocování finančních výsledků
•   jednání s klienty, tj. s dětmi a mládeží, a s rodiči, případně s dalšími klienty SVČ
•  přímá pedagogická práce v rozsahu min. 2 hodin týdně
•  řešení operativních problémů 
•   administrativní činnost (příprava smluv, statistiky, reporting, výkaznictví atd.)
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Navrhovaný kompetenční model, tj. popis, co manažer musí umět a  znát, aby 
mohl dobře vykonávat svou manažerskou práci, obsahuje 3 části:
1) Obecné odborné kompetence
2) Specifické odborné kompetence
3) Měkké kompetence
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Obecné odborné kompetence

Obecné odborné kompetence jsou souborem odborných požadavků potřebných 
pro kvalitní výkon práce a nesouvisejících přímo se specializací. Mají průřezový 
charakter a jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné.

Obecné odborné kompetence jsou popsány formou kombinované stupnice 
1–3 (základní, běžná, vysoká úroveň). Jedná se o kombinaci verbálního a číselné-
ho hodnocení, které vychází z metodiky Národní soustavy povolání (dále jen NSP) 
a Národní soustavy kvalifikací (dále jen NSK). 

Počítačová způsobilost

Jazyková způsobilost 
v angličtině

Ekonomické
povědomí

Právní
povědomí

Jazyková způsobilost 
v češtině
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Specifické odborné kompetence

Specifické odborné kompetence jsou souborem odborných požadavků potřeb-
ných pro kvalitní výkon práce, které přímo souvisejí s konkrétní specializací. Spe-
cifické odborné kompetence jsou popsány formou kombinované stupnice. Šká-
la 0–5 představuje kombinaci verbálního a číselného hodnocení, které vychází 
z metodiky NSP a NSK, která definuje 8 kvalifikačních úrovní. Pro účely kompe-
tenčního modelu je osmiškálová stupnice zjednodušena na pětiškálovou a je v ní 
zvýrazněn podíl teoretických znalostí a praktických dovedností.

Strategické řízení

Vzdělávání dětí,
mládeže a dospělých

Vyhledávání a zajištění 
finančních zdrojů

Řízení lidských zdrojů, 
personalistika

Marketing, PR

Řízení kvality
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Měkké kompetence

Měkkými kompetencemi rozumíme především interpersonální kompetence nebo 
kognitivní kompetence.

Měkké kompetence jsou popsány formou šestistupňové kombinované stup-
nice. Jedná se o kombinaci verbálního a číselného hodnocení. Verbální stupnice 
obsahuje behaviorální popisy.

Co se týče behaviorálních popisů kompetencí, je potřeba zdůraznit, že u vyš-
ších úrovní jednotlivých škál měkkých kompetencí (zpravidla od třetí úrovně výše) 
nejsou znovu uváděny některé rozvinuté dílčí kompetence, které jsou popisovány 
v předchozí nižší úrovni. Díky tomu je zachována přehlednost a objemová rovno-
měrnost všech úrovní každé měkké kompetence.

Vedení lidí

Podnikavost

Ovlivňování
ostatních

Plánování a organizace
práce

Řešení problémů

Výkonnost 
(Orientace na cíl a výsledek)

Kooperace

Uspokojování
klientských potřeb
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Kompetenční model

Manažer střediska volného času (SVČ) nebo nestátní neziskové organizace pra-
cující s dětmi a mládeží (NNO), který zodpovídá za řízení organizace s minimálně 
dvoustupňovou strukturou řízení, ve které existují samostatné manažerské pozi-
ce pro řízení pedagogické a ekonomické činnosti.

Hlavní úkoly a zodpovědnosti manažerů:
•   strategické a  operativní řízení organizace, včetně jednotlivých středisek 

a poboček
•  řízení projektů, včetně mezinárodních
•  odpovědnost za ekonomické řízení a pedagogickou činnost
•  spoluúčast na vytváření plánů a rozpočtů
•  tvorba a schvalování vzdělávacích plánů
•  vyhledávání nových příležitostí a finančních zdrojů
•  hodnocení činnosti a reporting zřizovateli
•  odpovědnost za kvalitu vykonávaných činností
•  řízení lidských zdrojů 
•  přímá pedagogická práce
•  reprezentace a propagace organizace na veřejnosti
•  tvorba směrnic, interních dokumentů
•   jednání s úřady a institucemi veřejné správy a samosprávy a dalšími partnery
•  jednání s klienty

Příklady konkrétních činností:
•   strategické plánování lidských zdrojů, vedení výběrových rozhovorů a výběr 

zaměstnanců, externistů a dobrovolníků, jejich hodnocení, motivace a roz-
voj, vedení porad

•  zatřídění zaměstnanců do platových skupin v souladu s katalogem prací
•  kontrola rozpočtů a vyhodnocování finančních výsledků
•  přímá pedagogická práce v rozsahu min. 2 hodin týdně
•  tvorba vzdělávacích plánů a příprava zájmové činnosti
•  řešení operativních problémů (s klienty nebo zaměstnanci)
•   administrativní činnost (příprava smluv, statistiky, reporting, výkaznictví atd.)
•  účast na společenských akcích a reprezentace organizace
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Navrhovaný kompetenční model, tj. popis, co manažer musí umět a  znát, aby 
mohl dobře vykonávat svou manažerskou práci, obsahuje 3 části:
1) Obecné odborné kompetence
2) Specifické odborné kompetence
3) Měkké kompetence
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Obecné odborné kompetence

Obecné odborné kompetence jsou souborem odborných požadavků potřebných 
pro kvalitní výkon práce a nesouvisejících přímo se specializací. Mají průřezový 
charakter a jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné.

Obecné odborné kompetence jsou popsány formou kombinované stupnice  
1–3 (základní, běžná, vysoká úroveň). Jedná se o kombinaci verbálního a číselné-
ho hodnocení, které vychází z metodiky Národní soustavy povolání (dále jen NSP) 
a Národní soustavy kvalifikací (dále jen NSK). 

Počítačová způsobilost

Jazyková způsobilost 
v angličtině

Ekonomické
povědomí

Právní
povědomí

Jazyková způsobilost 
v češtině
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Specifické odborné kompetence

Specifické odborné kompetence jsou souborem odborných požadavků potřeb-
ných pro kvalitní výkon práce, které přímo souvisejí s  konkrétní specializací. 
Specifické odborné kompetence jsou popsány formou kombinované stupnice. 
Škála 0–5 představuje kombinaci verbálního a číselného hodnocení, které vy-
chází z metodiky NSP a NSK, která definuje 8 kvalifikačních úrovní. Pro účely 
kompetenčního modelu je osmiškálová stupnice zjednodušena na  pětiškálo-
vou a je v ní zvýrazněn podíl teoretických znalostí a praktických dovedností.

Strategické řízení

Vzdělávání dětí,
mládeže a dospělých

Vyhledávání a zajištění 
finančních zdrojů

Řízení lidských zdrojů, 
personalistika

Risk Management

Řízení kvality
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Měkké kompetence 

Měkkými kompetencemi rozumíme především interpersonální kompetence nebo 
kognitivní kompetence.

Měkké kompetence jsou popsány formou šestistupňové kombinované stup-
nice. Jedná se o kombinaci verbálního a číselného hodnocení. Verbální stupnice 
obsahuje behaviorální popisy.

Co se týče behaviorálních popisů kompetencí, je potřeba zdůraznit, že u vyš-
ších úrovní jednotlivých škál měkkých kompetencí (zpravidla od třetí úrovně výše) 
nejsou znovu uváděny některé rozvinuté dílčí kompetence, které jsou popisovány 
v předchozí nižší úrovni. Díky tomu je zachována přehlednost a objemová rovno-
měrnost všech úrovní každé měkké kompetence.

Vedení lidí

Podnikavost

Ovlivňování
ostatních

Plánování a organizace
práce

Řešení problémů

Výkonnost 
(Orientace na cíl a výsledek)

Kooperace

Uspokojování
klientských potřeb
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Kompetenční model

Zástupce pro ekonomickou činnost střediska volného času nebo EKONOM ne-
státní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží s minimálně dvoustup-
ňovým řízením, který zodpovídá za řízení ekonomické činnosti. Jedná se o mana-
žerskou pozici druhého stupně řízení v organizaci.

Hlavní úkoly a zodpovědnosti:
•   strategické finanční řízení a příprava rozpočtů, včetně kontroly plnění roz-

počtů
•   zodpovídá za vedení a správnost účetnictví, včetně mzdového účetnictví
•  zodpovídá za vyhlašování a kontrolu realizace veřejných zakázek
•  příprava žádostí o dotace a kontrola jejich čerpání
•   finanční kontrola, příprava rozborů hospodaření, výročních zpráv a dalších 

relevantních dokumentů
•  vymáhání pohledávek
•  provádí vymezené činnosti v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů
•  zodpovídá za přípravu potřebných smluv a dohod
•  zodpovídá za správu majetku organizace ve vymezeném rozsahu
•  příprava směrnic v oblasti finančního řízení organizace
•  vyhotovení statistických výkazů

Příklady konkrétních činností:
•  navržení výše a struktury rozpočtu organizace pro další rok
•  vyhledávání dotačních titulů relevantních pro danou instituci
•  vedení personálních složek zaměstnanců
•  výběr zaměstnanců na ekonomickém úseku, jejich hodnocení a motivace
•  jednání s právníkem o přípravě potřebných smluv a dohod
•  administrativní činnost 
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Navrhovaný kompetenční model, tj. popis, co ekonom musí umět a znát, aby mohl 
dobře vykonávat svou práci, obsahuje 3 části:
1) Obecné odborné kompetence
2) Specifické odborné kompetence
3) Měkké kompetence

KLÍČE PRO ŽIVOT
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Obecné odborné kompetence

Obecné odborné kompetence jsou souborem odborných požadavků potřebných 
pro kvalitní výkon práce a nesouvisejících přímo se specializací. Mají průřezový 
charakter a jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné.

Obecné odborné kompetence jsou popsány formou kombinované stupnice 
1–3 (základní, běžná, vysoká úroveň). Jedná se o kombinaci verbálního a číselné-
ho hodnocení, které vychází z metodiky Národní soustavy povolání (dále jen NSP) 
a Národní soustavy kvalifikací (dále jen NSK). 

Počítačová způsobilost

Numerická
způsobilost

Právní
povědomí

Jazyková způsobilost 
v češtině
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Specifické odborné kompetence

Specifické odborné kompetence jsou souborem odborných požadavků potřeb-
ných pro kvalitní výkon práce, které přímo souvisejí s  konkrétní specializací. 
Specifické odborné kompetence jsou popsány formou kombinované stupnice. 
Škála 0–5 představuje kombinaci verbálního a číselného hodnocení, které vy-
chází z metodiky NSP a NSK, která definuje 8 kvalifikačních úrovní. Pro účely 
kompetenčního modelu je osmiškálová stupnice zjednodušena na  pětiškálo-
vou a je v ní zvýrazněn podíl teoretických znalostí a praktických dovedností.

Ekonomické a finanční 
řízení a controlling

Řízení lidských zdrojů, 
personalistika

Vyhledávání a zajištění 
finančních zdrojů

Risk 
management

Řízení kvality

Správa a údržba 
majetku
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Měkké kompetence 

Měkkými kompetencemi rozumíme především interpersonální kompetence nebo 
kognitivní kompetence.

Měkké kompetence jsou popsány formou šestistupňové kombinované stup-
nice. Jedná se o kombinaci verbálního a číselného hodnocení. Verbální stupnice 
obsahuje behaviorální popisy. 

Co se týče behaviorálních popisů kompetencí, je potřeba zdůraznit, že u vyš-
ších úrovní jednotlivých škál měkkých kompetencí (zpravidla od třetí úrovně výše) 
nejsou znovu uváděny některé rozvinuté dílčí kompetence, které jsou popisovány 
v předchozí nižší úrovni.  Díky tomu je zachována přehlednost a objemová rovno-
měrnost všech úrovní každé měkké kompetence.

Kooperace

Objevování a orientace 
v informacích

Zvládání
zátěže

Celoživotní
učení

Plánování a organizace 
práce

Výkonnost 
(Orientace na cíl a výsledek)

Samostatnost

Řešení
problémů
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Kompetenční model

Zástupce pro pedagogickou činnost střediska volného času nebo GARANT 
VZDĚLÁVÁNÍ nestátní neziskové organizace s minimálně dvoustupňovým říze-
ním, který zodpovídá za  řízení pedagogické činnosti. Jedná se o manažerskou 
pozici druhého stupně řízení v organizaci.

Hlavní úkoly a zodpovědnosti:
•   strategické plánování a  příprava ročních plánů vzdělávání organizace, 

vč. jednotlivých středisek, formulování vzdělávacích cílů
•  kontrolní činnost a plnění plánů z pedagogického hlediska
•  vytváření metodik, postupů a obsahových náplní kurzů
•  hospitační činnost v kurzech a vzdělávacích aktivitách
•   vedení lidí – vedoucích jednotlivých oddělení, přímá pedagogická práce 

v kurzech a vzdělávacích aktivitách
•  zodpovědnost za personální obsazení – internisté/externisté
•  koordinace vzdělávacích aktivit s ostatními středisky
•  zpracování statistických výkazů
•  jednání s klienty
•   reprezentace a propagace zařízení na veřejnosti, zajištění kontaktu s veřejností
•  příprava podkladů pro grantovou činnost

Příklady konkrétních činností:
•   vedení výběrových rozhovorů a výběr zaměstnanců a externích spolupracov-

níků, příprava pracovních smluv
•  hodnocení zaměstnanců a externích spolupracovníků
•   hospitace v kurzech a vzdělávacích aktivitách a hodnocení pracovního výko-

nu pedagogických pracovníků
•  úpravy a aktualizace pedagogických směrnic
•   jednání s klienty, tj. s dětmi a mládeží, a s rodiči, případně s dalšími klienty 

zařízení
•   přímá pedagogická práce v rozsahu min. 3 hodin týdně
•  tvorba vzdělávacích plánů a příprava zájmové činnosti
•  organizační zajištění akcí a kurzů
•  zpracování statistik a přehledů „žákohodin“ pro zřizovatele
•  příprava podkladů pro grantovou činnost
•  řešení operativních problémů (s klienty nebo zaměstnanci)
•  administrativní činnost (reporting, výkazy atd.)
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Navrhovaný kompetenční model, tj. popis, co pedagog musí umět a znát, aby 
mohl dobře vykonávat svou práci, obsahuje 3 části: 

1) Obecné odborné kompetence
2) Specifické odborné kompetence
3) Měkké kompetence

KLÍČE PRO ŽIVOT
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Obecné odborné kompetence

Obecné odborné kompetence jsou souborem odborných požadavků potřebných 
pro kvalitní výkon práce a nesouvisejících přímo se specializací. Mají průřezový 
charakter a jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné.

Obecné odborné kompetence jsou popsány formou kombinované stupnice 
1–3 (základní, běžná, vysoká úroveň). Jedná se o kombinaci verbálního a číselné-
ho hodnocení, které vychází z metodiky Národní soustavy povolání (dále jen NSP) 
a Národní soustavy kvalifikací (dále jen NSK). 

Počítačová způsobilost

Ekonomické 
povědomí

Právní
povědomí

Jazyková způsobilost 
v češtině
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Specifické odborné kompetence

Specifické odborné kompetence jsou souborem odborných požadavků potřeb-
ných pro kvalitní výkon práce, které přímo souvisejí s  konkrétní specializací. 
Specifické odborné kompetence jsou popsány formou kombinované stupnice. 
Škála 0–5 představuje kombinaci verbálního a číselného hodnocení, které vy-
chází z metodiky NSP a NSK, která definuje 8 kvalifikačních úrovní. Pro účely 
kompetenčního modelu je osmiškálová stupnice zjednodušena na  pětiškálo-
vou a je v ní zvýrazněn podíl teoretických znalostí a praktických dovedností.

Strategické řízení

Vzdělávání dětí,
mládeže a dospělých Projektové řízení

Řízení lidských zdrojů, 
personalistika

Risk Management

Řízení kvality
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Měkké kompetence 

Měkkými kompetencemi rozumíme především interpersonální kompetence nebo 
kognitivní kompetence.

Měkké kompetence jsou popsány formou šestistupňové kombinované stup-
nice. Jedná se o kombinaci verbálního a číselného hodnocení. Verbální stupnice 
obsahuje behaviorální popisy.

Co se týče behaviorálních popisů kompetencí, je potřeba zdůraznit, že u vyš-
ších úrovní jednotlivých škál měkkých kompetencí (zpravidla od třetí úrovně výše) 
nejsou znovu uváděny některé rozvinuté dílčí kompetence, které jsou popisovány 
v předchozí nižší úrovni. Díky tomu je zachována přehlednost a objemová rovno-
měrnost všech úrovní každé měkké kompetence.

Efektivní komunikace 
a prezentace

Vedení lidí

Celoživotní 
učení

Plánování 
a organizování práce

Flexibilita

Kooperace

Kreativita

Uspokojování 
klientských potřeb
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•  Procesní analýza
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•  Procesní analýza
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•  Model CAF
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175

POZNÁMKY



•  Model CAF

176

POZNÁMKY



•  Model CAF

177

POZNÁMKY



•  Model CAF

178

POZNÁMKY



•  Model CAF
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•  Model CAF
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•  Model CAF
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•  Interní audit
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•  Interní audit
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•  Interní audit
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•  Hodnocení úrovně kompetencí
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•  Hodnocení úrovně kompetencí
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•  Hodnocení úrovně kompetencí
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195

POZNÁMKY



•  Hodnocení úrovně kompetencí
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•  Hodnocení úrovně kompetencí
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•  Hodnocení úrovně kompetencí
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•  Hodnocení úrovně kompetencí
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Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy společně s  Národním institutem dětí 
a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem:

Klíče pro život
– Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání
Hlavními postavami projektu jsou ti, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi v rámci je-
jich volného času v organizacích po celé České republice, jako jsou střediska volného 
času (SVČ), školní družiny (ŠD), školní kluby (ŠK) a  nestátní neziskové organizace 
(NNO). Cílem projektu je výrazné posílení celoživotního vzdělávání lidí pracujících 
s dětmi a mládeží, a hlavně zkvalitnění systému podporujícího trvalý a udržitelný roz-
voj zájmového a neformálního vzdělávání.
Jednotlivé aktivity projektu jsou řízeny odbornými garanty, kteří jsou schopni identi-
fikovat přednosti i  problémy práce v  oblasti zájmového a  neformálního vzdělávání 
a iniciovat pozitivní změny.

Seznam oblastí, kterými se projekt Klíče pro život zabývá:

• VÝZKUMY
• STANDARDIZACE ORGANIZACÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
• SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ:

1. Studium pedagogiky volného času
2. Průběžné vzdělávání
Průřezová témata: výchova k dobrovolnictví, participace a informovanost, výchova 
k aktivnímu občanství, zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání, 
inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, multikulturní výchova, 
medializace a mediální výchova
3. Funkční vzdělávání

• UZNÁVÁNÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
• PODPORA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO MLÁDEŽ

Cílem realizátorů Klíčů pro život je mj. popularizovat a celkově zvýšit povědomí veřej-
nosti o systémové odborné práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM  
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Klíče pro život



Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je od-
borným zařízením uvedeného ministerstva v oblasti státní podpory a ochrany mlá-
deže. Jeho ambicí je stát se českým národním centrem neformálního vzdělávání. 
Neformálním vzděláváním se přitom rozumí jakékoliv systematické výchovné pů-
sobení kromě školní docházky („formální vzdělávání“) a samotné výchovy v rodi-
ně. Pokud jeho nositeli jsou školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska 
volného času, školní kluby a družiny), hovoří se zpravidla o zájmovém vzdělávání.

Své poslání naplňujeme těmito aktivitami: 
• Komplexním projektem rozvoje oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže 

(Klíče pro život), včetně metodické podpory subjektů působících v této oblasti  
– zejména středisek volného času, školních družin a klubů, a nestátních ne-
ziskových organizací dětí a mládeže, či pracujících s dětmi a mládeží v jejich 
volném čase. 

• Vzděláváním pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdě-
lávání, odbornou přípravou pracovníků s dětmi a mládeží.

• Výzkumem v oblasti volného času dětí a mládeže, spoluprací při tvorbě kon-
cepčních materiálů a právních předpisů pro oblast neformálního vzdělávání 
a poskytováním informací z těchto oblastí. 

• Podporou práce s talentovanými dětmi a mládeží, včetně metodické, koordi-
nační a konzultační činnosti. 

• Aktivitami Národního informačního centra pro mládež v oblasti sběru, třídění 
a distribuce informací pro mládež i podílem na činnosti mezinárodních organi-
zací zabývajících se touto problematikou.

• Implementací evropských programů v oblasti neformálního vzdělávání a v ob-
lasti volného času dětí a mládeže, zejména programu Mládež v akci, jehož jsme 
v ČR koordinátory, a rozvojem zahraniční spolupráce. 

Naše internetové stránky: 
www.nidm.cz, www.nicm.cz, www.kliceprozivot.cz, www.mladezvakci.cz, 
www.eurodesk.cz, www.neformalnivzdelavani.cz, www.vyzkum-mladez.cz
Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10

Národní institut dětí a mládeže MŠMT

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM  
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.




