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Rozpoznání a ověření si vlastních
dovedností/kompetencí
Úvod
Každý den miliony mladých lidí po celém světě hledají kariéru a zaměstnání - a nacházejí je.
Hledání zaměstnání je zkušenost, která změní život, protože tě přenese z čerstvého absolventa,
opouštějícího školu, ven ze školního mládí nebo nezaměstnaného změní v toho, kdo se brzy
připojí do světa práce a bude vydělávat v "potu tváře" a přispívat k přežití světa a blahobytu.
Rozhodování o kariéře, hledání práce nebo vstupu do podnikání je plánovaný, strukturovaný a
koncipovaný proces. Není to hra loterie, kde necháš zvítězit štěstí. Je to záměrný, vědomý a
dobře promyšlený závazek, takový, který vyžaduje, abys ho řídil TY.
Hledání zaměstnání může být nervově vyčerpávající, situačně napjaté a frustrující úsilí, ale je a
může být také nejvíce naplňujícím obdobím v životě. Pokud k tomu přistoupíš s nadšením,
pečlivým plánováním a přiměřeným know-how, zjistíš, že je to cesta, na kterou se budeš zpětně
dívat a vážit si jí pro její učící dobrodružství. Tak se připoutej a užij si jízdu!

Otestuj se
Sekce Otestuj se ti ukáže, jak objevit své pracovní dovednosti, zájmy a hodnoty. Víš, co to
znamená koordinovat svou kariéru? Pak jsi připraven se otestovat.
Co je sebehodnocení? Hodnocení ti pomáhá dozvědět se něco o sobě. Na těchto stránkách je
několik hodnotících nástrojů. Pomocí těchto nástrojů ti budou kladeny otázky, aby ti pomohly se
dozvědět něco o sobě a o povolání, které je pro tebe vhodné. Tyto nástroje ti neřeknou, co
dělat. Pomohou ti objevit možnosti a rozhodnout se.
Proč by ses měl otestovat? Test ti umožní věnovat čas přemýšlení o sobě a vytváření plánů.
Předtím než hledáš práci nebo jdeš do školy, je důležité vědět, který směr ti vyhovuje. Po tom,
co se otestuješ:







Uděláš lepší rozhodnutí ohledně kariéry a školy.
Můžeš se lépe prezentovat zaměstnavatelům.
Můžeš ukázat zaměstnavatelům a školám, jak jsou tvé zájmy, dovednosti a hodnoty v
souladu s prací nebo programem.
Ušetříš čas a peníze ve svém hledání práce.
Budeš lepší ve svých pracovních a školních povinnostech.
Budeš mít více sebedůvěry a pocitu štěstí.

Potřeba sebehodnocení je celoživotní.
Když se chystáš na novou práci nebo přemýšlíš o návratu do školy, udělej si další testování.
Možná objevíš, že dovednosti, zájmy a hodnoty se změnily. Použij testy, které ti pomohou
objevit nové možnosti.
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Znát své pracovní dovednosti
Dovednost znamená být schopný udělat určitý úkol. Příklady dovedností:


Mít dobré lidské dovednosti znamená, že umíš vycházet dobře s ostatními.



Někdo, kdo má dovednosti pro opravování, umí dobře opravit věci. Jsou také schopni
naučit se, jak opravit nové věci.

Dovednostem se dá naučit. Dovednost můžeš získat nebo rozšířit praxí a tréninkem. Proto je
důležité hodnotit své dovednosti ve všech fázích kariéry. Některé z tvých dovedností se mohou
přenést z jedné práce do druhé.
Pro začátek popřemýšlej o některých svých oblíbených dovednostech. Přemýšlej o době, kdy jsi
udělal něco, na co jsi byl pyšný. Kterou dovednost jsi použil? Použij níže uvedený seznam
Obecných přenositelných dovedností.
Obecné přenositelné dovednosti
Přečti si tyto dovednosti a přemýšlej o tom, zda některé z nich máš nebo je potřebuješ získat.
DOVEDNOSTI
Základní
dovednosti

POPIS
Tyto dovednosti jsou potřeba téměř u všech
pracovníků. Je velice důležité je mít. Psaní,
například, je základní dovednost, která tě přivede k
dobré práci. Pokud ji nemáš, vzdaluje tě to od
dobré práce.

Lidské
dovednosti

Toto jsou nejvíce potřebné a požadované
dovednosti. Někdy se také nazývají "měkké
dovednosti." Tyto dovednosti pomáhají lidem dobře
pracovat s ostatními.

Manažerské
dovednosti
Systémové
dovednosti

Technické
dovednosti

Všichni pracovníci tyto dovednosti potřebují, ne jen
manažeři. Zaměstnavatelé najímají lidi, kteří
dokáží koordinovat projekty, peníze a svůj čas.
Rozumíš tomu, jak části a celky fungují
dohromady? Například, dokážeš vidět, co by se
mohlo stát ve tvé firmě, kdyby odešel určitý
zaměstnanec? Nebo jak může nový daňový zákon
změnit ceny v obchodech s potravinami? Pak máš
systémové dovednosti.
Technologie zahrnuje počítače a zařízení.
Počítače jsou běžné na většině pracovních míst.
Lidé ve všech povoláních by měli umět pracovat s
technologiemi.

PŘÍKLADY
 Učení se novým věcem
 Poslech
 Matematika
 Čtení
 Přírodní vědy
 Mluvení
 Kritické myšlení
 Být si vědom ostatních
 Spolupracovat s
ostatními
 Pomáhat ostatním
 Vyjednávat
 Přesvědčovat
 Učit ostatní
 Koordinace peněz
 Koordinace lidí
 Koordinace věcí
 Koordinace času
 Zhodnotit systém
 Zhodnotit organizaci
 Rozumět systému
 Dělat dobrá rozhodnutí










Vybrat nástroje
Kontrolovat kvalitu
Instalovat zařízení
Instalovat programy
Udržovat zařízení
Kontrolovat zařízení
Ovládat zařízení
Opravovat
Řešit problémy
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Cvičení 1: Přiřaď své dovednosti k povoláním
Měl bys vědět, které pracovní dovednosti již máš a jak dobrý jsi v každé z nich. Najdi povolání,
které koresponduje s dovednostmi, které chceš používat. Použití tohoto seznamu ti pomůže
objevit kariéru.
Instrukce: Sepiš seznam svých dovedností: osobních, přenositelných a pracovních. Můžeš
použít dovednosti uvedené v tabulce na předchozí straně. Podívej se na tyto dovednosti a uveď
svých 10 top dovedností do první tabulky níže.
Pak srovnej tyto dovednosti s povoláními. Můžeš požádat blízké lidi o zpětnou vazbu Sepiš
povolání, která korespondují s tvými dovednostmi do druhé tabulky níže.

Tvých top 10 dovedností
Udělej hodnocení dovedností a pak napiš své top dovednosti.
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Povolání, která korespondují s tvými dovednostmi
Udělej hodnocení dovedností, poté napiš 5-10 povolání, které se nejlépe hodí k tvým dovednostem.
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.
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Přiřaď své zájmy k povolání
Předtím než si vybereš kariéru nebo začneš hledat práci, měl bys vědět, jaký typ kariéry se
hodí k tvé osobnosti. Když si vybereš dobrou práci, zvýší to šanci na budoucí uspokojení z
práce a kariérní úspěch.
Vyplnění zájmového testu ti může pomoct najít, který typ kariéry je pro tebe nejvhodnější.
Zájmový test ti poskytne široký seznam možností kariéry, které budou odpovídat tvým zájmům.
Cvičení Přiřaď zájmy k povolání je krátký zájmový test.




Doplň kolečka vedle aktivit, které rád děláš.
Pak sečti sloupečky na konci cvičení. Napiš počet doplněných koleček ke každému
písmenu.
Písmena s nejvíce kolečky jsou tvůj zájmový kód. Většina lidí má zájmový kód ze 2-3
písmen, nazývá se to také Hollandův kód.

Každé písmeno patří k zájmové skupině.

R

Realističtí (Realistic) lidé jsou VYKONAVATELÉ. Často jsou dobří v mechanických nebo
atletických povoláních. Rádi pracují s věcmi jako jsou stroje, nářadí nebo rostliny a rádi
pracují rukama. Často jsou praktičtí a dobří v řešení problémů.

I

Investigativní (Investigative) lidé jsou MYSLITELÉ. Rádi sledují, učí se a řeší problémy.
Rádi pracují sami a bývají dobří v matematice a přírodních vědách a baví je analyzovat
data.

A

Umělečtí (Artistic) lidé jsou TVŮRCI. Rádi využívají svou kreativitu a přichází s novými
myšlenkami. Obvykle chtějí pracovat s méně pravidly nebo strukturou. Baví je
představení (divadlo nebo hudba) a výtvarné umění.

S

Sociální (Social) lidé jsou POMOCNÍCI. Raději pracují přímo s lidmi než s věcmi. Baví je
učitelství, poradenství nebo léčení druhých. Často jsou to dobří veřejní mluvčí
s ochotnou, laskavou osobností.

E

Podnikaví (Enterprising) lidé jsou PŘESVĚDČITELÉ. Rádi pracují s ostatními lidmi. Rádi
ovlivňují, přesvědčují nebo pracují pro lidi. Jsou rádi vůdci. Mají tendenci být asertivní a
entuziastičtí.

C

Konvenční (Conventional) lidé jsou ORGANIZÁTOŘI. Jsou velice orientováni na detail a
rádi pracují s daty. Jsou často organizovaní a dobří v práci s čísly. Jsou také dobří v
následování instrukcí. Rádi pracují ve strukturovaných situacích.
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Cvičení 2: Přiřaď své zájmy k povoláním
Stejně jako u dovedností bys měl vědět, jaké typy aktivit tě zajímají. Můžeš použít níže
uvedené aktivity pro pomoc s přiřazením tvých zájmů k povolání. Tento seznam využiješ jako
pomoc k objevení tvé kariéry.
Instrukce: Přečti si každou větu. Doplň kolečko (pouze do světle modrého čtverečku) vedle
aktivit, které tě zajímají.
Rád
…luštím hlavolamy
…pracuji s auty
…navštěvuji koncerty, divadla nebo výtvarné výstavy
…pracuji v týmu
…organizuji věci jako jsou soubory, činnosti nebo aktivity
…si stanovuji cíle
…stavím věci
…čtu beletrii, poezii nebo divadelní hry
…mám jasné instrukce, které mohu následovat
…ovlivňuji nebo přesvědčuji lidi
…dělám experimenty
…učím nebo trénuji lidi
…pomáhám lidem řešit jejich problémy
…pečuji o zvířata
…mám svůj den strukturovaný
…prodávám věci
…kreativně píši
…pracuji na vědeckých projektech
…přijímám nové povinnosti
…léčím lidi
… zjišťuji, jak věci fungují
…dávám věci dohromady nebo sestavuji modely
…jsem kreativní
…věnuji pozornost detailům
…vyplňuji nebo přepisuji
…se učím o jiných kulturách
…analyzuji věci jako problémy, situace nebo trendy
…hraji na hudební nástroje nebo zpívám
…sním o započetí mého vlastního podnikání
…vařím
…hraju v divadelních hrách
…promýšlím věci před uděláním rozhodnutí
…pracuji s čísly nebo grafy
…diskutuji o tématech jako jsou politika nebo současné
události
…uchovávám si záznamy své práce
…jsem rád ve vedení
…pracuji venku
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…pracuji v kanceláři
…pracuji na matematických problémech
…pomáhám lidem
…kreslím
…přednáším projevy
R
0

I
0

A
0

S
0

E
0

C
0

Instrukce: Sečti sloupečky. Napiš počet vyplněných koleček pro každé písmeno zde uvedené.

R = Realistický

Celkem: __________

S = Sociální

Celkem: __________

I = Investigativní

Celkem: __________

E = Podnikavý

Celkem: __________

A = Umělecký

Celkem: __________

C = Konvenční

Celkem: __________

Tvůj 2-3 písmenný Hollandův kód zájmového profilu

Buď můžeš mít zájmy a podobnosti s několika ze šesti skupin, nebo můžeš patřit především do
dvou nebo tří oblastí. Tato dvě nebo tři písmena jsou tvůj "Hollandův kód". Například s kódem
"RES" bys nejvíce připomínal typ realistický, poněkud méně podnikavý typ a ještě méně
sociální typ. Typy, které nejsou ve tvém kódu, jsou typy, které se ti nejméně podobají.
Další informace viz “Příloha 1: Přiřaď své zájmy k povoláním”.

R

Realističtí (Realistic) lidé jsou VYKONAVATELÉ. Často jsou dobří v
mechanických nebo atletických povoláních. Rádi pracují s věcmi jako jsou stroje,
nářadí nebo rostliny a rádi pracují rukama. Často jsou praktičtí a dobří v řešení
problémů.

I

Investigativní (Investigative) lidé jsou MYSLITELÉ. Rádi sledují, učí se a řeší
problémy. Rádi pracují sami a bývají dobří v matematice a přírodních vědách a
baví je analyzovat data.

A

Umělečtí (Artistic) lidé jsou TVŮRCI. Rádi využívají svou kreativitu a přichází s
novými myšlenkami. Obvykle chtějí pracovat s méně pravidly nebo strukturou.
Baví je představení (divadlo nebo hudba) a výtvarné umění.

S

Sociální (Social) lidé jsou POMOCNÍCI. Raději pracují přímo s lidmi než s věcmi.
Baví je učitelství, poradenství nebo léčení druhých. Často jsou to dobří veřejní
mluvčí s ochotnou, laskavou osobností.

E

Podnikaví (Enterprising) lidé jsou PŘESVĚDČITELÉ. Rádi pracují s ostatními
lidmi. Rádi ovlivňují, přesvědčují nebo pracují pro lidi. Jsou rádi vůdci. Mají
tendenci být asertivní a entuziastičtí.

C

Konvenční (Conventional) lidé jsou ORGANIZÁTOŘI. Jsou velice orientováni na
detail a rádi pracují s daty. Jsou často organizovaní a dobří v práci s čísly. Jsou
také dobří v následování instrukcí. Rádi pracují ve strukturovaných situacích.
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Povolání, která se shodují s tvými zájmy
Instrukce: Napiš povolání, která se shodují s tvými zájmy. Použij Přílohu 1: Přiřaď své zájmy k
povoláním k nalezení povolání, která se shodují s tvými zájmy.
Napiš povolání, která se shodují s tvými zájmy zde:
1.

4.

2.

5.

3.

6.

Tvé pracovní hodnoty
Uspokojení z práce pramení z toho, že máš práci, která naplňuje tvé potřeby a shoduje se
s tvými cíly. Cvičení Přiřaď tvé pracovní hodnoty k povolání obsahuje seznam pracovních
hodnot. Zahrnuje věci, které lidé často chtějí nebo si cení ve své práci. Ne všechny hodnoty
mohou být každodenně naplněny. Je důležité vybrat si povolání, které naplňuje většinu tvých
pracovních hodnot. Takto tě práce bude nejpravděpodobněji bavit. Budeš také více motivován
k úspěchu.





Použij seznam pracovních hodnot ke stanovení hodnot, které jsou pro tebe nejdůležitější.
Napiš své hodnoty.
Najdi povolání, které vyhovuje tvým pracovních hodnotám.
Napiš povolání, které vyhovuje tvým pracovním hodnotám.
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Cvičení 3: Přiřaď své dovednosti k povoláním
Uspokojení z práce pochází z toho, že máš práci, která naplňuje tvoje potřeby a hodí se ke
tvým cílům. Seznam níže zahrnuje věci, které lidé často chtějí nebo si jich cení ve své práci. Ne
všechny hodnoty budou každodenně naplněny. Přesto tě práce bude více bavit, pokud si
vybereš povolání, které bude nejvíce odpovídat tvým pracovním hodnotám.
Instrukce: Přečti si každou větu níže. Očísluj hodnotu na škále 1 (Vysoká) až 5 (Nízká) podle
toho, jak dobře věta vyjadřuje tvé hodnoty. Přidej pracovní hodnoty, které nebyly uvedeny, ale
které jsou pro tebe také důležité.

Pracovní hodnota

ÚSPĚCH

Popis
Šance použít své nejsilnější dovednosti a mít dobrý
pocit z práce
Procházet výzvami a dělat zajímavou práci
Učení a získávání nových dovedností

NEZÁVISLOST

Možnost rozhodnout se, kterou práci dělat
Supervize své vlastní práce
Být kreativní a hledat nové způsoby, jak věci dělat

UZNÁNÍ

Šance postoupit a být vedoucím
Možnost řídit a ovlivňovat ostatní
Mít důležitou a prestižní práci

VZTAHY

PODPORA

PRACOVNÍ
PODMÍNKY

Hodnocení

Vycházet se svým nadřízeným, spolupracovníky a
zákazníky
Pracovat s různými lidmi mnoha kultur a prostředí
Pomoc a péče o ostatní lidi
Mít nadřízeného, který stojí za zaměstnanci
Přístup ke správným nástrojům, školením a zdrojům
potřebným pro práci
Mít dobré pracovní podmínky
Být dobře placen a mít dobré benefity
Mít práci s malým rizikem změny v platu a pracovních
povinnostech
Mít v práci variabilnost vykonávání činností
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Tvé top 2-3 pracovní hodnoty (použij výrazy výše pod "pracovní hodnotou”)

Povolání, které odpovídá tvým hodnotám
Použij internet, knihovnu nebo si pohovoř s poradcem pro výběr povolání, abys
našel povolání, které odpovídá tvým pracovním hodnotám.
Instrukce: Napiš povolání, které odpovídá tvým pracovním hodnotám zde.
1.
4.
2.

5.

3.

6.

Cvičení 4: Povolání, které nejlépe odpovídá tvému hodnocení
Podívej se na povolání, která jsi uvedl ve cvičeních 1, 2 a 3. Tato povolání odpovídají tvým
dovednostem, zájmům a pracovním hodnotám. Udělej seznam povolání, která se objevila na
dvou nebo třech ze tvých hodnotících seznamů.
Tato povolání jsou dobrým startem, pokud uvažuješ o svém příštím kariérním cíli.

Povolání, která nejlépe odpovídají tvému hodnocení
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.
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Důležitost digitální kompetence v dnešní době
Digitální technologie jsou v dnešní době klíčovými hybnými silami inovací, růstu a vytváření
pracovních míst v globální ekonomice. Jejich dostupnost v Evropě už přinejmenším není
problém: více než 100% obyvatel má mobilní telefon a 81% rodin má přístup doma k internetu. 1
Širší dosah však není známkou schopnosti používat tyto technologie. V roce 2015 využívalo
internet každý den 67% obyvatelstva ve věku od 16 do 74 let. Studie však ukazuje, že téměř
polovina této populace měla buď "nízké", nebo "žádné" digitální dovednosti.2 Mnoho lidí se
proto nepovažuje v naší digitální společnosti za funkční a připraveno na 90% pracovních míst, u
kterých se v blízké budoucnosti očekává, že budou vyžadovat ICT dovednosti určité úrovně. 3
To platí i pro mladší lidi. ES (2103)4 uvádí, že pouze 30% studentů v EU může být považováno
za digitálně kompetentní. Údaje z testu dovednosti digitální kompetence, kterou provozuje
společnost Telecentre Europe, ukazují, že skupina mladých lidí ve věku 16 až 24 let má horší
výsledky než dospělí (25-54 let).5
Digitální kompetence je jednou z osmi klíčových kompetencí pro celoživotní učení, které určila
Evropská unie.6 Je to průřezová klíčová kompetence, která jako taková umožňuje získání
dalších klíčových kompetencí (např. v matematice, komunikaci v mateřském a cizím jazyce,
učení se, kulturním povědomí atd.). V naší společnosti využití výhod digitálních technologií (a
vyhnutí se rizikům) závisí spíše na znalostech, dovednostech a postojích, aby bylo možné
využívat digitální technologie kriticky, spolupracujícím a kreativním způsobem, a ne jen pro
přístup a využití ICT. Tato digitální kompetence se stává nezbytnou podmínkou pro uspokojivý
a bezpečný každodenní život, aktivní občanství a zaměstnatelnost.

DigComp: 5 oblastí kompetencí a 21 specifických kompetencí
DigComp je evropský rámec pro digitální kompetence pro všechny občany. Jeho cílem je
vytvořit společné chápání digitální kompetence, kterou občané potřebují plně zapojit do dnešní
společnosti: vědět, jak hledat, posuzovat a využívat informace; jak komunikovat prostřednictvím
různých kanálů; jak produkovat a sdílet digitální obsah; jak bezpečně a kriticky využívat digitální
technologie v každodenním životě, včetně práce.
______________________________
1

http://ec.europa.eu/eurostat/web/information-society/data/database
(2014). Measuring Digital Skills across the EU: EU wide indicators of Digital Competence.
https://ec.europa.eu/digitalagenda/ en/news/measuring-digital-skills-across-eu-eu-wide-indicators-digital-competence
3EC (2013). Digital Agenda. ICT for Jobs. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/12_digital_agenda_ict.pdf
4EC (2103). Opening up Education: Innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational
Resources. COM/2013/0654 final. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0654
5http://www.telecentre-europe.org/resources/skillage-report-2012-2015/
6EC (2006). Key competences for lifelong learning. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18
December 2006. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF
2EC
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Digitální koncepční referenční model DigComp identifikuje 5 širokých oblastí digitální
kompetence, členěné do 21 kompetencí, jak je uvedeno v následující tabulce:

Cvičení 5: DigComp 2.0 – Koncepční referenční model
Kompetenční
oblasti
1. Informace a
informační
gramotnost

2. Komunikce a
spolupráce

Kompetence

1.1 Prohlížení, vyhledávání a třídění dat, informací a digitálního
obsahu
Vyjádření informačních potřeb, vyhledávání dat, informací a obsahu v
digitálním prostředí, získání přístupu k nim a navigace mezi nimi.
Vytvoření a aktualizování osobních vyhledávacích strategií.
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Analyzování, srovnávání a kritické vyhodnocování věrohodnosti a
spolehlivosti zdrojů dat, informací a digitálního obsahu. Analyzování,
interpretování a kritické vyhodnocování dat, informací a digitální
obsahu.
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu
Uspořádání, ukládání a načítání dat, informací a obsahu v digitálním
prostředí. Jejich uspořádání a zpracování ve strukturovaném prostředí.
2.1 Komunikace prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím různých digitálních technologií a pochopení
vhodných prostředků digitální komunikace pro daný kontext.
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení dat, informací a digitálního obsahu s ostatními pomocí vhodných
digitálních technologií. Jednání jako zprostředkovatel, povědomí o
odkazovacích a přiřazovacích postupech.
2.3 Aktivní občanství prostřednictvím digitálních technologií
Účast ve společnosti prostřednictvím využívání veřejných a soukromých
digitálních služeb. Hledání příležitostí pro soběstačnost a participační
občanství prostřednictvím vhodných digitálních technologií.
2.4 Spolupráce pomocí digitálních technologií
Používání digitálních nástrojů a technologií pro procesy spolupráce a
pro společnou konstrukci a spoluvytváření zdrojů a znalostí.
2.5 Netiketa
Uvědomování si behaviorální normy a know-how při používání
digitálních technologií a v interakci v digitálním prostředí. Přizpůsobení
se komunikačním strategiím pro určité publikum a povědomí o kulturní a
generační rozmanitosti v digitálním prostředí.
2.6 Správa digitální identity
Vytvoření a koordinace jedné nebo více digitálních identit, schopnost
chránit vlastní pověst, nakládání s daty, která jsou produkována
prostřednictvím jednotlivých digitálních nástrojů, prostředí a služeb.
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3. Tvorba
digitálního
obsahu

Kompetenční
oblasti
4. Bezpečnost

5. Řešení
problémů

3.1 Vytváření digitálního obsahu
Vytváření a upravování digitálního obsahu v různých formátech,
vyjadřování se prostřednictvím digitálních prostředků.
3.2 Integrace a vylepšení digitálního obsahu
Úprava, upřesnění, zdokonalování a integrování informací a obsahu do
stávajícího systému znalostí pro vytvoření nového, originálního a
relevantního obsahu a znalostí.
3.3 Autorská práva a licence
Pochopení toho, jak se aplikují autorská práva a licence na data,
informace a digitální obsah.
3.4 Programování
Plánování a rozvíjení řady srozumitelných pokynů pro výpočetní systém
k vyřešení daného problému nebo k provedení konkrétního úkolu.

Kompetence

4.1 Ochrana zařízení
Ochrana zařízení a digitálního obsahu a porozumění rizikům a
hrozbám v digitálním prostředí. Povědomí o bezpečnostních a
zabezpečovacích měřítcích a věnování pozornosti spolehlivosti a
soukromí.
4.2 Ochrana osobních údajů a soukromí
Ochrana osobních dat a soukromí v digitálním prostředí.
Porozumění, jak používat a sdílet osobně identifikovatelné
informace a zároveň chránit sebe a ostatní před škodami.
Pochopení, že digitální služby používají "Zásady ochrany osobních
údajů", aby informovaly o tom, jak se používají osobní údaje.
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody
Schopnost vyhnout se při používání digitálních technologií
zdravotním rizikům a hrozbám pro tělesnou a duševní pohodu. Být
schopen chránit sebe a ostatní před možnými hrozbami v digitálním
prostředí (např. kybernetické šikany). Být si vědom digitálních
technologií pro sociální blaho a sociální začlenění.
4.4 Ochrana životního prostředí
Povědomí o dopadu digitálních technologií a jejich používání na
životní prostředí.
5.1 Řešení technických problémů
Identifikování technických problémů při obsluze zařízení a používání
digitálního prostředí a jejich vyřešení (od odstraňování potíží až po
řešení složitějších problémů).
5.2 Identifikace potřeb a technologických odpovědí
Posouzení potřeb a identifikování, zhodnocení, výběr a použití
digitálních nástrojů a případné technologické odpovědi pro jejich
řešení. Úprava a přizpůsobení digitálního prostředí osobním
potřebám (např. přístupnost).
5.3 Kreativní používání digitálních technologií
Používání digitálních nástrojů a technologií pro vytváření znalostí a
inovaci procesů a produktů. Individuální a kolektivní zapojení do
kognitivního zpracování s cílem porozumět a vyřešit koncepční
problémy a problémy v digitálním prostředí.
5.4 Identifikace slabých míst v digitálních kompetencích
Pochopení, kde je třeba zlepšit nebo aktualizovat vlastní digitální
kompetence. Být schopen podpořit ostatní s rozvojem digitálních
kompetencí. Hledat příležitosti pro sebe-rozvoj a udržovat si aktuální
informace o digitálním vývoji.
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Cvičení 6: Seznam dovedností a kompetencí vypracovaný v odborném
vzdělávání
Každá pracovní role vyžaduje jiný soubor technických a / nebo přenositelných dovedností. Když
si vybíráš, jakou práci bys chtěl dělat, je užitečné identifikovat jak své zájmy, tak své dovednosti
a zjistit, zda se hodí dobře k těm, které role práce obvykle vyžaduje.
Například pokud se ti líbí týmová práce, pravděpodobně se budeš chtít vyhnout práci, kde
budeš většinu práce vykonávat sám. Pokud máš tendenci vyžadovat čas na to, abys přemýšlel
a zpracovával informace, práce, kdy musíš rychle reagovat na situace, může být velmi
vyčerpávající.
Můžeš zjistit, v jakých dovednostech jsi zvláště dobrý, když prozkoumáš různé typy práce.
Poznáš, které role maximalizují použití tvých dovedností, které ti vyhovují a baví tě.
Dovednost
Schopnost pracovat pod tlakem
Přesnost
Adaptabilita
Administrace
Poradenství lidem
Analyzování dat
Analyzování problémů
Montáž zařízení
Pozornost k detailu
Kontrola finančních údajů
Analytické dovednosti
Pozornost k detailům
Důkladnost
Brainstorming
Rozpočtování
Budování nových obchodů
Obchodní komunikace
Řízení obchodu
Výpočet dat
Kategorizace záznamů
Kontrola přesnosti
Koučovací dovednosti
Spolupracující nápady
Shromažďování položek
Komunikace s mladými nebo
starými lidmi
Porovnávání výsledků
Chápání knih a myšlenek

 Dovednost
Definování problémů
Delegovací dovednosti
Navrhování systémů
Rozhodnost
Rozvíjení plánů
Diplomační dovednosti
Vystavování umění
Distribuce produktů
Dramatizace myšlenek
Bezpečné řízení
Editování
Efektivní poslechové dovednosti
Efektivní studijní dovednosti
Povzbuzování lidí
Uplatňování pravidel
Bavení ostatních
Představování si řešení
Odhadování projektu
Etika
Hodnocení programů
Vyjadřování pocitů
Vyjadřování myšlenek
Získávání informací
Nalezení chybějící informace
Následování instrukcí



Sběr informací
Generování účtů
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Vedení rozhovorů
Řešení konfliktu
Konfrontování ostatních lidí
Budování
Poradenství s organizacemi
Konzultování s lidmi
Kreativně myslící dovednosti
Vytváření smysluplné práce
Dovednosti kritického myšlení
Dovednosti služeb zákazníkům
Vyřizování stížností
Rozhodovací dovednosti

Dovednost
Vynalézání produktů/myšlenek
Objevování řešení
Znalost komunity
Znalost konceptů a principů
Znalost vládních záležitostí
Vedení týmů
Naslouchání lidem
Udržení soustředění bez přerušení
Udržování vysoké úrovně produkce
Udržování přesných záznamů
Udržování emoční kontroly při
stresu
Udržování souborů
Dodržování rozvrhů nebo času
Dělání důležitých rozhodnutí
Koordinace organizací
Koordinace lidí
Mediace mezi lidmi
Dodržování uzávěrek
Setkávání s novými lidmi
Motivování ostatních
Multi-tasking
Navigování politiky
Vyjednávací dovednosti
Provozování zařízení
Organizování souborů
Organizování úkolů
Trpělivost
Dovednosti řízení lidí
Vykonávání úřednické práce
Vykonávání početní analýzy
Přesvědčování ostatních
Plánování setkání
Plánování organizačních potřeb
Předpovídání budoucích trendů
Příprava písemné komunikace
Prioritizační dovednosti
Dovednosti analýzy problémů

Stanovení cíle
Iniciování
Manipulace s penězi
Identifikování problémů
Představování si inovativních řešení
Koordinace informací
Kontrolování budov
Kontrolování zařízení
Interakce s různými lidmi
Interpersonální komunikace
Tlumočení jazyků
Rozhovor

 Dovednost
Čtení
Rozpoznání problémů
Nábor
Rehabilitace lidí
Vztahy k druhým
Spolehlivost
Pamatování si informací
Opravování zařízení
Vykazování údajů
Vyhledávání
Vyřešení konfliktů



Vynalézavost
Zodpovědnost
Orientace na výsledky
Podstoupení rizika
Zajišťování schůzek
Prodejní schopnost
Sledování telefonních hovorů
Vlastní motivace
Prodej myšlenek
Prodej produktů a služeb
Obsluha lidí
Nastavení standardů výkonu
Zorganizování předvádění
Náčrt grafů a diagramů
Strategické myšlení
Navrhování postupů akce
Sumarizování dat
Dohlížení na zaměstnance
Dohlížení na akce
Podpora ostatních
Uplatnění rozhodujících kroků
Převzetí iniciativy
Převzetí osobní odpovědnosti
Učitelské dovednosti
Budování týmu
Týmové dovednosti
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Dovednosti řešení problémů
Propagace produktů
Propagace událostí
Navrhování myšlenek
Poskytování zákaznických služeb
Poskytování disciplíny
Mluvení na veřejnosti
Dotazování ostatních
Rychle učící se dovednosti
Získávání finančních prostředků

Technická práce
Logické myšlení
Dovednosti koordinace času
Školící dovednosti
Překládání slov
Používání počítačů
Verbální komunikační dovednosti
Kreativní práce
Práce se statistikou
Psaní jasně a stručně

Pro další čtení viz Příloha 2: Kompetence a dovednosti.

Prezentace ve výtahu
"Prezentace ve výtahu" je termín, který byl převzat z prvních dnů exploze internetu, kdy
společnosti pro rozvoj webu potřebovaly rizikový kapitál. Finanční firmy byly zaplaveny
žádostmi o peníze a podniky, které získaly hotovost, byly často ty, které měly jednoduchý
prodej. Nejlepší byly ty, které mohly vysvětlit obchodní návrh uživatelům výtahu za dobu než
dojeli do daného patra. Jinými slovy, prezentace ve výtahu, která fungovala, dokázala popsat a
prodat myšlenku během 30 sekund nebo méně. V dnešní době může být prezentace ve výtahu
jakýkoliv druh krátkého projevu, který prodává myšlenku, propaguje vaše podnikání nebo nabízí
vás jako jednotlivce.

Cvičení 7: Připrav si svou prezentaci ve výtahu
Výtahová prezentace je stejnou nutností jako vizitka. Potřebuješ být schopen říci, kdo jsi, co
děláš, o jakou práci se zajímáš a jak umíš být zdrojem pro své posluchače. Pokud nemáš
výtahovou prezentaci, lidé nebudou vědět, co ve skutečnosti děláš.
ZNÁT SVÉ POSLUCHAČE
Před napsáním jakékoliv části své výtahové prezentace, prozkoumej své posluchače. Mnohem
pravděpodobněji uspěješ, pokud tvá výtahová řeč bude jasně zacílena na individiuality, ke
kterým budeš mluvit. Mít obecně zaměřený projev znamená téměř jasný neúspěch.
ZNÁT SEBE
Předtím než někoho přesvědčíš o svém návrhu, měl bys vědět přesně, jaký vlastně je.
Potřebuješ si přesně definovat, co nabízíš, jaké problémy umíš řešit a jaké benefity přinášíš
potenciálnímu kontaktu nebo zaměstnavatelům. Odpověz si na následující otázky:
1. Jaké jsou tvé klíčové silné stránky?
2. Jaká přídavná jména tě napadají pro popis tvé osoby?
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3. Co to je to, co se snažíš prodat, nebo nechat ostatní, aby se o tobě dozvěděli?
4. Proč se zajímáš o společnost nebo odvětví, které daná osoba reprezentuje?
ROZVRHNI SI SVOU ŘEČ
Rozvrhni si svůj materiál za použití odrážek. V tomto stadiu nemusíš přidávat žádné detaily;
jednoduše napiš pár poznámek, které ti pomohou připomenout, co ve skutečnosti chceš řici.
Nemusí to být celé věty. Můžeš použít následující otázky k započetí svého náčrtu:
1. Kdo jsem?
2. Co nabízím?
3. Jaký problém se řeší?
4. Čím mohu hlavně přispět?
5. Co by měl posluhač udělat, když tohle uslyší?

FINALIZUJ SVOU ŘEČ
Teď když máš obrys svého materiálu, můžeš svou řeč finalizovat. Klíčem k tomu je rozšířit
poznámky, které jsi vytvořil tím, že napíšeš všechny sekce v plném rozsahu. Pomůže ti postup
podle následujících pokynů.
1. Vezmi si každou poznámku, kterou jsi napsal, a napiš o ní větu.
2. Vezmi každou větu a spoj je s dalšími frázemi, aby plynuly.
3. Projdi si to, co jsi napsal, a převeď všechna dlouhá slova nebo slang do běžného jazyka.
4. Vrať se zpět do přepsaného materiálu a odstraň zbytečná slova.
5. Dokonči svůj projev a ujisti se, že není delší než 90 slov.

KONTROLNÍ SEZNAM PRO ZÁVĚREČNÉ DOLADĚNÍ
KROK
1:
KROK
2:
KROK
3:
KROK
4:
KROK
5:
KROK
6:

Nejprve napiš vše, co ti přichází na mysl
Pak odstraň slang a detaily. Vytvoř krátké a vlivné věty. Vynechej nepotřebná
slova.
Spoj k sobě jednotlivé fráze. Tvůj výtahový projev musí plynout přirozeně a hladce.
Nespěchej.
Nauč se klíčové body zpaměti a procvičuj je.
Opravdu jsi odpověděl na klíčovou otázku svého posluchače: Co je v tom pro mě?
Vytvoř různé verze s různými obchodními situacemi své výtahové prezentace.
Poznač si je na profesionální vizitky.

PŘÍKLADY PREZENTACE VE VÝTAHU
Dobrý den, jmenuji se Samantha Atchesonová a jsem odbornou vedoucí pro oblast životního
prostředí. Hledám pozici, která mi dovolí využít moje výzkumné a analytické dovednosti. Během
posledních několika let jsem upevňovala tyto dovednosti prostřednictvím mé práce s místní
radou povodí o strategiích ochrany při podpoře kvality vody a stanovišť. Ve výsledku bych ráda
vyvinula vzdělávací programy pro povědomí o zachování vody. Četla jsem, že vaše organizace
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je zapojena do projektů kvality vody. Můžete mi říct, jakým způsobem může někdo s mojí
zkušeností přispět do vaší organizace?
Těší mě, jsem Alex Biond. V současné době jsem v posledním ročníku a studuji počítačové a
informační vědy. Doufám, že se po absolvování stanu počítačovým programátorem. Zúčastnil
jsem se několika stáží, kde jsem pracoval na programových aplikacích s projektovým týmem.
Líbí se mi vývoj počítačových aplikací pro jednoduchá obchodní řešení. Pozice, kterou jste
uvedli v UO-JobLink, vypadá, že by byla perfektně vhodná pro někoho s mými dovednostmi.
Chtěl bych se dozvědět více o typu projektových týmů ve vaší organizaci.

Příloha1: Přiřaď své zájmy k povoláním

Jaké jsou tvé kariérní zájmy?

I
A

R
Hollandova
typologie

C

S
E

Toto je založeno na teorii Dr. Johna Hollanda, že lidé a pracovní prostředí mohou být volně zařazeny do šesti
různých skupin. Každé z výše uvedených písmen odpovídá jedné ze šesti skupin popsaných na následujících
stránkách.
Různé osobnosti lidí mohou nalézt různá prostředí, která jim více vyhovují. Můžeš mít nějaké zájmy a
podobnosti s několika ze šesti skupin, nebo můžeš patřit především do dvou nebo třech oblastí. Tato dvě nebo tři
písmena jsou tvůj "Hollandův kód". Například s kódem "RES" bys nejvíce připomínal typ Realistický, poněkud
ménší podobnost s Podnikavým typem a ještě menší se Sociálním typem. Typy, které nejsou ve tvém kódu, jsou
ty, které se ti nejméně podobají.
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Většina lidí a většina pracovních míst je nejlépe zastoupena nějakou kombinací dvou nebo tří Hollandových
zájmových oblastí. Navíc, většina lidí je nejvíce spokojena, pokud mezi jejich osobností a pracovním prostředím
existuje určitý stupeň souladu. Zbytek stránek v této brožuře dále vysvětluje každý jednotlivý typ a poskytuje
příklady kariérních možností.
Tento šestiúhelníkový model RIASEC povolání je autorským právem Dr. Johna Hollanda a je používán s jeho svolením. Holandská hra je
přizpůsobena Richardovi Bollesovi "Quick Job Hunting Map.” Copyright 1995, 1998 MU Career Center, University of Missouri-Columbia.

Realistický (Vykonavatelé)
Lidé, kteří mají atletické dovednosti, dávají přednost práci s předměty, stroji, nástroji,
rostlinami, zvířaty nebo práci venku.
Umíš?
spravovat elektrické věci
řešit elektrické problémy
rozdělat stan
hrát sport
číst z výkresů
zahradničit
manipulovat s nástroji a stroji

Jsi?
praktický
přímý/upřímný
mechanicky nakloněný
stabilní
konkrétní
zdrženlivý
ovládající se
nezávislý
ambiciózní
systematický

Rád?
spravuješ stroje/vozidla
pracuješ venku
jsi fyzicky aktivní
používáš ruce
stavíš věci
trénuješ/staráš se o zvířata
pracuješ na elektronických zařízeních

Možnosti kariéry
Letový dispečer
Archeolog
Atletický trenér
Kartograf
Komerční letecký pilot
Komerční konstruktér
Příslušník vězeňské služby

Zubní technik
Manažer na farmě
Porybný a hajný
Florista
Lesník
Zeměměřič
Učitel na praxi

Laboratorní technik
Zahradní architekt
Strojní inženýr
Optik
Ropný geolog
Policista
Praktická sestra

Realitní manažer
Rekreační manažer
Servisní softwarový
manažer
Ultrazvukový technik
Ultrazvukový technolog
Rekreolog

Investigative (Thinkers)
Investigativní (Myslitelé)
Lidé, kteří rádi pozorují, učí se, pátrají, analyzují, hodnotí a řeší problémy.
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Umíš?
myslet abstraktně
řešit matematické problémy
pochopit vědecké teorie
dělat složité výpočty
použít mikroskop nebo počítač
interpretovat vzorce

Jsi?
zvědavý
analytický
vědecký
pozorný/přesný
opatrný
intelektuálně sebevědomý
nezávislý
logický
komplexní
zvídavý

Rád?
prozkoumáváš různé nápady
pracuješ nezávisle
provádíš laboratorní experimenty
řešíš abstrakce
provádíš výzkum
podstupuješ výzvy

Možnosti kariéry
Pojistný matematik
Agronom
Anesteziolog
Antropolog
Archeolog
Biochemik
Biolog

Chemický inženýr
Chemik
Analytik počítačových
systémů
Zubař
Ekolog
Ekonom
Elektrický inženýr

Geolog
Zahradník
Matematik
Medicínský technolog
Meteorolog
Zdravotní sestra
Praktický lékař
Farmaceut

Lékař
Obecný psycholog
Výzkumný analytik
Statistik
Chirurg
Technický spisovatel
Veterinář

Artistic (Creators)
Umělecký (Tvůrci)
Lidé, kteří mají umělecké, inovativní nebo intuitivní schoponosti a rádi pracují v
nestrukturovaných situacích za použití své představivosti a kreativity.
Jsi?
kreativní
mající
představivost
inovativní
nekonveční
emotivní
nezávislý
expresivní

originální
introspektivní
impulsivní
sensitivní
odvážný
komplikovaný
idealistický
nekomformní

Umíš?
skicovat, kreslit, malovat
hrát na hudební nástroje
psát příběhy, poezii, hudbu
zpívat, hrát, tančit
navrhovat oblečení nebo
interiéry

Rád?
navštěvuješ koncerty, divadla,
umělecké výstavy
čteš beletrii, divadelní hry, poezii
vyrábíš výrobky
fotografuješ
vyjadřuješ se kreativně
zabýváš se nejednoznačnými
myšlenkami

Možnosti kariéry
Herec
Reklamní umělecký ředitel
Reklamní manažer
Architekt
Učitel umění
Umělec

Textař
Taneční instruktor
Režisér
Učitel angličtiny
Bavič/Herec
Módní ilustrátor

Interiérový designér
Specialista v oblasti
výzkumu informací
Novinář/Reportér
Zahradní architekt
Knihovník

Lékařský ilustrátor
Kurátor muzea
Učitel hudby
Fotograf
Spisovatel
Grafický designér

Social (Helpers)
Sociální (Pomocníci)
Lidé, kteří rádi pracují s lidmi , aby je informovali, pomáhali, školili nebo je léčili nebo
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mají slovní dovednosti
Jsi?
přátelský
nápomocný
idealistický
bystrý
společenský
chápavý

Umíš?
vyučovat/trénovat ostatní
jasně se vyjadřovat
vést skupinovou diskuzi
být mediátorem ve sporech
naplánovat a dohlížet na aktivitu
dobře s ostatními spolupracovat

kooperativní
velkorysý
zodpovědný
odpouštějící
trpělivý
laskavý

Rád?
pracuješ ve skupinách
pomáháš lidem s problémy
děláš dobrovolnickou
činnost
pracuješ s mladými lidmi
sloužíš ostatním

Možnosti kariéry
Správce města
Historik
Přírodovědec pro parky
Učitel
Klinický dietetik
Vyšší odborná
škola/Univerzita/Fakulta

Ředitel komunitní
organizace
Ředitel pro spotřební
záležitosti
Poradce/Terapeut
Admininstrativní
pracovník v nemocnici
Pycholog
Inspektor pojistného
plnění

Knihovník
Lékařský asistent
Ministr/Kněz/Rabín
Asistent právníka
Fyzioterapeut
Policista
Probační úředník

Realitní odhadce
Rekreační ředitel
Registrovaná sestra
Sociální pracovník
Logoped
Poradce pro odbornou
rehabilitaci
Ředitel dobrovolnických
služeb

Enterprising (Persuaders)
Podnikavý (Přesvědčitelé)
Lidé, kteří rádi pracují s lidmi, ovlivňují, přesvědčují, vedou nebo koordinují pro
organizační cíle nebo ekonomický zisk
Jsi?
sebevědomý
asertivní
přesvědčivý
energetický
dobrodružný
populární

ambiciózní
sympatický
hovorný
extrovertní
spontánní
optimistický

Umíš?
iniciovat projekty
přesvědčit lidi, aby dělali věci tvým
způsobem
prodávat věci
hovořit nebo pronášet řeč
organizovat aktivity
vést skupinu
přesvědčovat ostatní

Rád?
děláš rozhodnutí
zastáváš funkce
začínáš svou podnikatelskou
kampaň
se politicky seznamuješ
s vlivnými lidmi
máš moc nebo postavení

Možnosti kariéry
Reklamní vedoucí pracovník
Prodejce reklamy
Bankéř/Finanční plánovač
Vedoucí pobočky
Obchodní manažer
Nákupčí
Řídící pracovník obchodní
komory

Úvěrový analytik
Manažer služeb
zákazníkům
Vzdělávací a školící
manažer
Technik záchranné
služby
Podnikatel

Zahraniční servisní
pracovník
Ředitel pohřební služby
Pojišťovací manažer
Tlumočník
Právník/Advokát
Lobbista
Vedoucí kanceláře
Personalista

Politik
Zástupce pro styk s
veřejností
Manažer pro
maloobchod
Manažer prodeje
Obchodní zástupce
Ředitel sociálních služeb
Makléř
Daňový účetní

Conventional (Organizers)
Konvenční (Organizátoři)
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Lidé, kteří rádi pracují s daty, mají úřednické nebo numerické schopnosti, plní úkoly
detailně nebo následují instrukce ostatních
Jsi?
organizovaný
přesný
numericky nakloněn
metodický
svědomitý
efektivní
přizpůsobivý

praktický
šetrný
systematický
strukturovaný
zdvořilý
ambiciózní
poslušný
vytrvalý

Umíš?
pracovat dobře v rámci systému
udělat hodně papírové práce v krátkém
čase
vést přesné záznamy
používat počítačový terminál
psát působivé obchodní dopisy

Rád?
vykonáváš jasně stanovené
postupy
používáš zařízení pro
zpracování dat
pracuješ s čísly
píšeš na klávesnici nebo
těsnopisem
jsi zodpovědný za detaily
shromažďuješ nebo
organizuješ věci

Možnosti kariéry
Muzejní registrátor
Právní asistent
Daňový kontrolor
Daňový poradce
Pracovník cestovní
agentury
Likvidátor škod
Učitel na základní škole

Úvěrový manažer
Celní inspektor
Redakční asistent
Technik zdravotních
záznamů
Obchodní programátor
Obchodní učitel
Knihovník

Finanční analytik
Pojišťovací manažer
Ručitel pojištění
Auditor
Učitel v mateřské škole
Účetní ve správě
Rozpočtový asistent
Obchodní manažer

Počítačový operátor
Pracovník vztahů
k veřejnosti
Provozní účetní
Soudní zpravodaj
Abstraktor
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Příloha 2: Kompetence a dovednosti
Pochopení dovedností a kompetencí ti pomůže při výběru kariéry. Každá pracovní role vyžaduje
jiný soubor technických a / nebo přenositelných dovedností. Když si vybíráš, jakou práci bys
chtěl, je užitečné identifikovat jak své zájmy, tak své dovednosti a zjistit, zda se hodí dobře
k těm, které obvykle vyžaduje pracovní role. Například pokud se ti líbí týmová práce,
pravděpodobně se budeš chtít vyhnout práci, kde budeš většinu práce vykonávat sám. Pokud
máš tendenci potřebovat čas na to, abys přemýšlel a zpracovával informace, může být práce,
kdy musíš rychle reagovat na situace, vyčerpávající. Můžeš zjistit, v jakých dovednostech jsi
zvláště dobrý, když prozkoumáš různé typy práce. Najdeš, které role maximalizují použití tvých
dovedností, které ti vyhovují a baví tě.
Dovednost
Písemná a
ústní
komunikace

Co to znamená
• sdělování informací a nápadů
jasně a přesně.
• zachování neotřelého a
stručného psaní
• používání vhodného jazyka, stylů
a způsobů psaní při komunikaci s
lidmi v závislosti na situaci.
• předvídání, jaké informace budou
ostatní potřebovat.

Příklad důkazů
Hostující novinář pro Q
Messenger: napsal článek o
zvýšení povědomí o nízkém
příspěvku do Globálního fondu
pro boj s malárií, tuberkulózou a
AIDS. Předstvil témata s
fotografiemi a statistikami a zadal
jasné instrukce, co mohou
studenti dělat, aby lobovali za
změnu.

Týmová práce

• upřednostňování cílů týmu vůči
individuálním cílům
• podpora spolupráce
• vnímavost k potřebám druhých a
pružné reagování
• sdílení informací a nápadů a
podpora členů týmu k dosažení
cílů
• přiřazení nebo přijetí jasných rolí
a odpovědnosti v rámci týmu
• dělání toho, co říkáš, že budeš
dělat
• vědět, jak mluvit s klienty,
stanovit jejich potřeby a příležitosti
• pochopení toho, jak funguje
organizace a jaké vnitřní / vnější
prvky ovlivňují její podnikání
• čas potřebný k pochopení toho,
co se děje ve vybraném odvětví

Skupinová práce: nabídl, že bude
koordinátorem projektu.
Povzbudil každého člena, aby
převzal část výzkumu a předal
informace od lektora skupině.

Obchodní
povědomí

Důraz na detail • Ujištění se, že práce je důkladně
kontrolována a nedojde ke
zpoždění
• Pečlivé a přesné následování
instrukcí
• Monitorování práce kvůli chyb

Požádal koordinátora ve své
práci na částečný úvazek, aby
mohl strávit den v kanceláři
vedení za účelem lepšího
porozumění stanovení nákupních
cílů. Učil se o jednáních
s dodavateli, o cenách surovin a
o dopadu obou na maloobchodní
ceny.
Napsání krátkého článku, který
obsahoval statistiky a data
během letní stáže v krátké lhůtě
pro odevzdání. Naplánoval
dodatečný čas, který umožňoval
korekturu a kontrolu.
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Řízení času
(organizace)

• Upřednostnění pracovního
vytížení, když existuje více termínů
k dokončení
• Plánování času, které zajistí, že
úkoly budou plněny ve vysoké
kvalitě a včas
• Pozitivní reagování na změny
• Rychlé se přizpůsobení novým
situacím
• Rovnoměrné a efektivní
provádění různých úkolů

Koordinace projektu v posledním
roce zároveň s prací na částečný
úvazek a dobrovolnictvím.
Nastavení měsíčních cílů a úkolů
každý týden.

Přijetí role vedoucího týmu v QM
dobrovolnickém projektu na
poslední chvíli. Vynaložení
vlastního času na výzkum charity
a projektu, abych mohl čas
efektivně uspořádat.
Vedení lidí
• Vedení týmu
Vedení a motivování nového
• Efektivní delegování a motivování tenisového týmu k tréninku o
• Podpora přispívání od ostatních
víkendu a vytvoření pozice
• Dávání potřeb skupiny nebo
zástupce kapitána na podporu
organizace před své vlastní
plánování, po konzultaci s
ostatními týmy o problémech
plánování.
Zaměření /
• Identifikace potřeb zákazníků a
Prodejní asistent na částečný
orientace na
sebeovládání
úvazek, profesionálně vyřizující
zákazníka
• Vyhledávání za účelem dozvědět stížnosti tak, aby byla zajištěna
se více o zákazníkovi a poskytnout loajalita zákazníků. Udělá si čas
lepší servis
na poslech jejich zpětné vazby a
• Dodržování slibů
navržení změn supervizorovi.
Interpersonální • Adaptace chování kvůli budování Přesvědčení ostatních členů
efektivita
vztahů s širokou škálou lidí
týmu, aby použili vaši představu
• Ovlivňování druhých
pro skupinový projekt navržením
přesvědčováním a povzbuzováním diskuze o výhodách a
nevýhodách jednotlivých
možností.
Plánování a
• Prioritizace a plánování
Jako člen QM divadelní
organizování
efektivního využití zdrojů
společnosti plánuje zkoušky, řídí
• Monitorování pokroku při plnění
rozpočet, koordinuje kostýmy a
cílů a reakce na nepředvídané
sestavuje týmy.
události
Adaptabilita a
flexibilita
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Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tento dokument odráží pouze
názory autorů a Komise nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli využití informací zde
uvedených.
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