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Místo úvodu
 

„Maximální rozvíjení potenciálu každého jedince, nejen určité preferované části 
populace. Znamená to omezení až odstranění selektivity: místo pouhého výběru 
studijně nejschopnějších a vylučování těch, kteří nestačí stanoveným požadav-
kům, poskytnout příležitost k maximálnímu rozvoji schopností všem bez rozdí-
lu. Jde tedy o zásadní změnu orientace, o přizpůsobení vzdělávacího systému 
jedinci, o co největší možnou diferenciaci a individualizaci vzdělávání, o orien-
taci na osobnostní rozvoj. Z  toho vyplývá nezbytnost diverzifikovat vzdělávací 
nabídku podle zájmu a schopností.“1

Dostává se vám do  rukou publikace Sborník souhrnných pozic v  nestátních 
neziskových organizacích, která navazuje na Sadu minimálních kompetenčních 
profilů, na publikace Kompetence v neformálním vzdělávání, Sadu sebeevalu-
ačních nástrojů a na Sadu vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe I a II. 
Všechny tyto publikace vznikly v průběhu realizace projektu Klíče pro život2, kte-
rý se v jedné ze svých aktivit věnoval podpoře uznávání neformálního vzdělávání 
v České republice. K dosažení tohoto cíle má svým dílem přispět i tato publikace. 
Propojuje souhrnné pozice – kompetenční profily rozšířené o měkké kompeten-
ce s jednotlivými vzdělávacími programy uvedenými v publikaci Sada vzděláva-
cích programů a příkladů dobré praxe II. Je určena především pracovníkům pra-
cujícím s dětmi a mládeží a osobám zodpovědným za vzdělávání v nestátních 
neziskových organizacích (NNO). K vytvoření uceleného obrazu a provázanosti 
kompetenčních profilů a  vzdělávacích programů je vhodné pracovat s oběma 
publikacemi. Cílovou skupinou vzdělávacích programů jsou pracovníci pracují-
cí s dětmi a mládeží, kteří v  těchto organizacích působí většinou dobrovolně, 
a napomáhají tak dětem a mládeži volný čas využívat smysluplně a podporovat 
rozvoj kompetencí i rozvoj osobnosti.

1   Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: bílá kniha. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. 98 s.  
ISBN 80-211-0372-8.

2   Projekt „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“ realizuje od 1. 4. 2009 do 28. 2. 2013 
Národní institut dětí a mládeže a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (registrační číslo: CZ. 1.07/.4.1. 00/ 06.0011). Všechny 
výstupy projektu, stejně jako tuto publikaci, naleznete v elektronické verzi na webových stránkách projektu www.kliceprozivot.cz.
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I. Vzdělanost a společnost

Od starověku k dnešní době
„Od starověku si lidé v kritických obdobích svého života kladou otázku, zda život-
ní cesta je určena osudem, údělem, náhodou, volbou či úkolem. Mnoho lidí se 
hledání odpovědi vyhýbá. To, co je potkává, svádějí na osud nebo na náhodu, 
a odmítají si přiznat, že se nesnaží své cíle a svou životní cestu promýšlet a nevi-
dí důvod, proč rozvíjet dovednosti zvládání životních situací.“3

Ekonomiky jsou globalizovanější, jsme vystavováni tlakům na výkonnost. Času, 
který mají lidé k zamyšlení a úvahám, je stále méně. Zdrojů, které mohou organi-
zace vyčlenit na rozvoj lidí, je také stále méně. Přitom potřeba promýšlet mnoho 
věcí je stále silnější než jen potřeba urychlit změnu. Je tu nevídaná doba střetu 
kultur, vzájemného učení se jedné kultury od druhé. Mladí lidé z celého světa 
vytvářejí síť vztahů, jaká doposud nikdy neexistovala. Pokroky ve vědách odkrý-
vají svět neustálé změny vzájemných souvislostí a závislostí.
Vzhledem k tomu, že svět začíná být stále propojenější a vše nabývá na složi-
tosti a dynamičnosti, naše práce i my se musíme stát mnohem „učeníplnější“.

Koncept celoživotního učení 
Koncept celoživotního učení představuje radikální změnu dosavadního chápání 
individuální vzdělanostní kariéry. Požadavky současné doby stanovují jako jeden 
za základních předpokladů aktivní zapojení každého jednotlivce do procesu 
celoživotního učení. Tento koncept klade důraz na všechny způsoby získávání 
znalostí, dovedností a dalších kompetencí.
Celoživotní učení vychází z toho, že člověk bude schopen řídit své učení a aktiv-
ně bude vyhledávat učební příležitosti po celý svůj život. Celý tento koncept kla-
de důraz na svobodu, flexibilitu a plánování osobního rozvoje, vede k naplňování 
individuálně vnímané kvality života, naplňování vlastních cílů, osobního uznání.
Zkvalitňováním neformálního vzdělávání bude postupně stále více nabývat 
na  významu myšlenka postupného propojování a  doplňkovosti formálního 
a neformálního vzdělávání, postupně bude začleňována do reality. Nadešla 
doba uznávání společenské hodnoty neformálního vzdělávání i uznávání výsled-
ků neformálního vzdělávání a v souvislosti s tím i rozvoj schopnosti sebehodno-
cení a sebeuznání každého z nás. 

3   Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., osobní korespondence s autorkou.
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Uznávání neformálního vzdělávání
Cílem klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání projektu Klíče pro život 
bylo otevřít cesty k  uznávání výsledků neformálního vzdělávání, podpořit pro-
pojování jednotlivých druhů vzdělávání, podpořit postupně zvyšování odborné 
způsobilosti pracovníků pracujících s dětmi a mládeží prostřednictvím zavádění 
a využívání kompetenčního přístupu ve volnočasových i vzdělávacích aktivitách 
v oblasti práce s dětmi a mládeží i jejich konkurenceschopnost na trhu práce.
Díky rozvoji jednotlivých kompetencí pracovníků pracujících s dětmi a mládeží 
je možné zlepšovat i samotnou práci s dětmi a mládeží, nastartovat rozvoj klíčo-
vých kompetencí, tedy znalostí, dovedností a tzv. měkkých kompetencí pro život 
i pro trh práce, a tím podpořit uplatnitelnost a zaměstnatelnost mládeže.

Neformální vzdělávání a jeho jedinečnost
Neformální vzdělávání jako proces rozvíjení znalostí, dovedností, schopností a dal-
ších kompetencí na  základě vnitřní motivace, dobrovolnosti, rovných příležitostí, 
aktivního prožitku v procesu učení, zkušenosti a činnosti, naplňování potřeb interak-
tivity, partnerství mezi vzdělávajícím a vzdělávaným, osobní angažovanosti účastní-
ků, rozmanitosti forem, metod a prostředí… To vše, a jistě i mnohem více, se ukazuje 
být nezbytnou součástí rozvoje lidského kapitálu. Rozvoj lidského kapitálu a schop-
ností je nutné podporovat, jde o jeden ze zásadních prvků rozvoje společnosti.
Neformální vzdělávání je v dnešní době využíváno stále více, je často spojováno 
především s volnočasovými aktivitami pro děti a mládež, ale je také účinným 
prostředkem pro celoživotní vzdělávání a učení dospělých. 
Nestátní neziskové organizace a střediska volného času jsou nositeli tohoto typu 
vzdělávání. Na jedné straně rozmanitost, dobrovolnost, hry, zábava a neformál-
nost a na druhé straně záměrné a plánované aktivity s konkrétními cíli.
Nasloucháme-li dostatečně dnešním dětem a mládeži, zjistíme, že často vzdo-
rují, jsou nespokojení, nechtějí posedávat v lavicích a být jen pasivními příjemci 
informací, znalostí, pokynů, faktů apod. Každý vzdor, nespokojenost je příleži-
-tostí ke změně a je na nás, na pracovnících s dětmi a mládeží, ale i na dalších 
vzdělavatelích a  zainteresovaných osobách, zda tato změna bude k  lepšímu 
v českém systému školství a  zda podpoříme děti a mládež postupnými kroky 
právě v oblasti neformální výchovy a vzdělávání a jeho uznávání směrem k další-
mu rozvoji osobnímu i sociálnímu, včetně uplatnitelnosti na trhu práce. Možností 
je více, projekt Klíče pro život napomohl rozvoji kvality vzdělávání v NNO a pod-
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pořil zavádění postupné propojenosti a doplňkovosti formálního a neformálního 
vzdělávání s cílem uznávat výsledky neformálního vzdělávání. 
Koncept celoživotního učení zahrnuje tři druhy učení: formální, neformální a infor-
mální. V současné době tento koncept vyzdvihuje právě neformální vzdělávání. Je 
to především proto, že je neformální vzdělávání opravdu jedinečné. Je jedinečné 
svými aktivitami, různorodostí postupů, širokou škálou metod, technik, zajímavý-
mi prvky, obohacováním osobních zkušeností zážitkem, celostním a individuálním 
přístupem. Velkou devízou neformálního vzdělávání je dobrovolnost a s tím úzce 
související vnitřní motivace účastníků. To odráží samotný charakter neziskového 
sektoru nejen v oblasti práce s dětmi a mládeží.
Abychom si mohli být jisti kvalitou neformální výchovy a vzdělávání, je nutné přistu-
povat zodpovědně k práci s dětmi a mládeži a připravit kvalitní podklady i lidi pro 
neformální vzdělávání a volnočasové aktivity, napomáhat osobnímu i osobnostní-
mu rozvoji dětí a mládeže prostřednictvím kvalitně připravených pracovníků.
Tlak na kvalitu neformálního vzdělávání je samozřejmostí, chceme-li, aby byly 
a mohly být výsledky neformálního vzdělávání uznávány. Zachovejme onu jedi-
nečnost neformálního vzdělávání, rozvíjejme ji, zachovejme veškeré prvky hraní 
a zábavy, ale mějme na paměti, že vychováváme a vzděláváme budoucí genera-
ce. Mějme tedy jasné a konkrétní cíle, snažme se vnímat co nejcitlivěji individu-
alitu svěřenců a vydejme se cestou rozvoje kompetencí.

II. Vzdělávání a trh práce

Lidský kapitál 
Lidský kapitál je v současné době považován za faktor rovnocenný fyzickému či 
finančnímu kapitálu a moderním technologiím. Vzdělávání se proto nemůže vztaho-
vat jen k vědění a poznávání, tedy k rozvíjení rozumových schopností, ale i k osvojo-
vání si sociálních dovedností a dalších kompetencí, duchovních, morálních a estetic-
kých hodnot, k emocionálnímu a volnímu rozvoji a v neposlední řadě ke schopnosti 
uplatnit se v měnících se podmínkách zaměstnanosti, a tím i trhu práce.
Vzdělávání má tedy více rozměrů. Je současně zaměřeno na rovinu osobního 
rozvoje, začleňování do života společnosti, formování občana i na přípravu pro 
pracovní život.
Záměrem klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání projektu Klíče pro 
život bylo, kromě jiného, podpořit kvalitu a prostupnost neformálních aktivit 
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a neformálního vzdělávání v NNO pracujících s dětmi a mládeží a NNO dětí a mlá-
deže a nastartovat rovněž cestu k uznávání výsledků neformálního vzdělávání. 
Jedním z prvních výstupů projektu byly minimální kompetenční profily (MKP) pro 
pracovníky pracující s dětmi a mládeží, které se staly také stavebním kamenem 
pro tvorbu a ověřování  vzdělávacích programů. Je velmi důležité podporovat prá-
vě rozvoj lidského kapitálu těchto lidí, poněvadž pracují s dětmi a mládeží… a to 
je generace, která spoluvytváří současnost a v  jejich rukou bude budoucnost 
nás všech.

Minimální kompetenční profily 
Minimální kompetenční profily jsou informačním podkladem pro tvorbu vzdělá-
vacích programů. Definují pracovní činnosti a potřebné kompetence pro různé 
pozice v neziskových organizacích. Jsou optimálním obecným základem, ze kte-
rého mohou jednotlivá sdružení čerpat to, co odpovídá jejich potřebám a jejich 
vzdělávání. V rámci tvorby a ověřování vzdělávacích programů měla každá orga-
nizace možnost upravit si MKP s ohledem na svá specifika, na svůj vzdělávací 
systém, na konkrétní cíle, kterých chce vzdělavatel dosáhnout. MKP jsou maxi-
mální svým výčtem kompetencí, tj. znalostí a dovedností, ale nejsou v ní určeny 
úrovně rozvinutí jednotlivých kompetencí.
Určení výběru i počtu znalostí, dovedností a  jejich úrovně bude vždy vycházet 
z potřeb vzdělávání a nastaveného systému vzdělávání v dané organizaci, z ana-
lýzy potřeb účastníků vzdělávacího programu, z konkrétních cílů, z požadavků 
na účastníky, z očekávaných výstupů.

Souhrnné pozice
Souhrnné pozice uvedené v této publikaci jsou ty, které jsou výstupem vzdělá-
vacích programů uvedených v publikaci Sada vzdělávacích programů a příkladů 
dobré praxe II. Konkrétní cíle byly zaměřeny na rozvoj jednotlivých kompetencí 
a jsou rozšířeny o měkké kompetence. Pozice jsou jedním z výstupů realizace 
vzdělávacích programů, které vytvořili, inovovali a ověřili poskytovatelé veřejné 
zakázky Tvorba, inovace a ověření vzdělávacích programů.
Měkké kompetence vycházejí z Manuálu pro tvorbu katalogu Národní soustavy 
povolání (www.nsp.cz). Je zde uvedeno 15 měkkých kompetencí i s úrovněmi.
Proč byly vybrány tyto kompetence? Důvodem je vytvoření systému termino-
logie a nalezení společné řeči se vzdělavateli, zaměstnavateli, ale také s per-
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sonalisty. I  toto je jeden z  prostředků, jak podpořit zaměstnatelnost a  kon-
kurenceschopnost absolventů neformálního vzdělávání, mládeže i pracovníků 
s dětmi a mládeží, jak rozvinout schopnost sebehodnocení, sebeuznání a sebe-
důvěry. 

Kompetence pro život a pro trh práce
Rozvoj měkkých dovedností je jednou z důležitých cest, jak zvyšovat konku-
renceschopnost uchazečů o  práci, tedy dětí a  mládeže, včetně pracovníků 
pracujících s dětmi a mládeží, a  jejich schopnost se přizpůsobit měnícím se 
podmínkám trhu práce. Klasický vzdělávací systém se jejich rozvoji věnuje jen 
okrajově.
Požadavky trhu práce a s nimi i nároky zaměstnavatelů zaznamenaly v průběhu 
minulých let výrazné změny. Dříve kladli zaměstnavatelé, případně personalisté, 
důraz téměř výhradně na odborné znalosti uchazečů, dnes je stále více zajímají 
tzv. měkké kompetence. Řada lidí má víceméně dobrý odborný základ pro vykoná-
vání příslušných profesí, avšak úroveň rozvoje měkkých kompetencí už tak dobrá 
není. Přitom jsou to právě tyto kompetence, které jsou jedním z hlavních faktorů 
úspěšnosti na trhu práce i pro kvalitní a úspěšný život. Je však velmi důležité znát 
sám sebe i své meze. Úspěch je možné měřit i jinými způsoby než pouze materi-
álními hodnotami, penězi.
Měkké kompetence jsou vlastnosti, dovednosti, schopnosti, hodnoty a posto-
je úzce propojené se znalostmi, které nelze zahrnout do odborné kvalifikace.  
Např. i pro společenské chování musíme něco znát, aby bylo naše chování a jed-
nání ve společnosti přirozené a správné. Měkké kompetence jsou univerzálně 
použitelné a přenosné a každý člověk je potřebuje pro zapojení se do společnos-
ti, pro své osobní naplnění a úspěšnou zaměstnatelnost. A je právě úlohou všech 
vzdělavatelů, aby napomáhali rozvoji kompetencí, a měli přitom také na paměti, 
že každý jedinec je disponován k určité úrovni výkonu.
V níže uvedených tabulkách nabízíme pro srovnání několik sad kompetencí, kte-
ré mohou být klíči, které otevírají dveře k úspěšnému životu jak osobnímu, tak 
i pracovnímu. Kompetence uvedené ve sloupci „Národní soustava kvalifikací“ se 
staly podkladem pro vzdělávací programy vytvořené a realizované uvedenými 
NNO v projektu Klíče pro život, v průběhu vzdělávacích aktivit byly rozvíjeny 
prostřednictvím metod neformálního vzdělávání a staly se součástí tzv. sou-
hrnných pozic, upravených minimálních kompetenčních profilů.
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Klíčové kompetence 

 
 

Kompetence k učení

Kompetence  
komunikativní

Kompetence k řešení 
problémů

Kompetence sociální 
a personální

Kompetence  
občanské

Kompetence  
pracovní

 
 

Komunikace  
v mateřském jazyce

Komunikace v cizím 
jazyce

Matematická  
gramotnost  
a kompetence  
v oblasti přírodních 
věd a technologií

Kompetence v oblasti 
informační  
a komunikační  
technologie

Učit se učit

Interpersonální 
sociální a občanské 
kompetence

Podnikatelské  
dovednosti

Kulturní rozhled

 
 

Komunikační  
schopnosti

Čtení a porozumění 
pracovním instrukcím

Zběhlost v cizích 
jazycích

Práce s čísly při  
pracovním uplatnění

Schopnost  
rozhodovat se

Schopnost řešit 
problém

Nést zodpovědnost

Adaptabilita  
a flexibilita

Schopnost týmové 
práce

Schopnost vést

Ochota učit se

Zběhlost v používání 
výpočetní techniky

Zběhlost v zacházení 
s informacemi

Rámcový vzdělávací 
program pro základní 
vzdělávání

Evropský referenční 
rámec

Kompetence, které 
zaměstnavatelé  
potřebují
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Kompetence k efektivní  
komunikaci

Kompetence k ovlivňování  
ostatních

Kompetence ke kooperaci  
(spolupráci)

Kompetence k podnikavosti  
(podnikavost)

Kompetence k flexibilitě  
(operativnost a pružnost  
v myšlení a chování)

Kompetence k uspokojování  
zákaznických potřeb

Kompetence k výkonnosti

Kompetence k samostatnosti

Kompetence k řešení problémů

Kompetence k plánování  
a organizaci práce

Kompetence k celoživotnímu 
učení

Kompetence k aktivnímu  
přístupu

Kompetence ke zvládání zátěže  
(odolnost vůči stresu)

Kompetence k objevování  
a orientaci v informacích

 
 

Kompetence k efektivní  
komunikaci

Kompetence ke kooperaci

Kompetence k podnikavosti

Kompetence k flexibilitě

Kompetence k uspokojování  
zákaznických potřeb

Kompetence k výkonnosti

Kompetence k samostatnosti

Kompetence k řešení problémů

Kompetence k plánování  
a organizaci práce

Kompetence k celoživotnímu 
učení

Kompetence k aktivnímu  
přístupu

Kompetence ke zvládání zátěže

Kompetence k objevování  
a orientaci v informacích

Kompetence ke komunikaci 
v cizích jazycích

Klíčové kompetence 

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací
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Klíčové kompetence podle OECD4

4  Dle dokumentu The definition and selection of key competencies (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – OECD, 2005).

Práce

Objevování

Učení

Přizpůsobování se změnám

Kooperace

Myšlení, uvažování

Komunikace

nástroje.

poznatky různého druhu.

techniky.

v týmu.

 
a současnosti.

 
společnosti kriticky.

 
s nejistotou a komplexností situací.

vlastní názor.
 

kontext ve vzdělávacích  
a pracovních situacích.

se zdravím, spotřebou a prostředím.

jazycích.

názor.

jiných lidí.
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Role měkkých kompetencí
Lidský kapitál je nejvýznamnějším zdrojem udržitelných ekonomických hodnot. 
Nejžádanějšími kompetencemi zaměstnanců jsou podle představitelů firem pře-
devším schopnost týmové práce, komunikativnost, flexibilita a kreativita. Český 
vzdělávací systém přitom tyto obecnější a dlouhodobě užitné schopnosti málo 
akceptuje, což není možné tvrdit o neformální výchově a vzdělávání. 
Lidské kompetence se děti zpaměti nenaučí. Je důležité si uvědomit, že pro měk-
ké kompetence zejména jsou podstatnými rysy nehotovost a procesuálnost. 
Například rozvoji kreativity a schopnosti týmové spolupráce memorování dat 
nepomáhá, stejně jako důraz na individuální práci a lpění na zavedených přístu-
pech a řešeních.
Problémem není přístup k informacím, ale práce s nimi. Je potřeba umět data 
sdílet, vyhodnocovat a získávat z nich rychle ty nejpodstatnější informace.

Výběr zaměstnance
Manažeři často klamou sami sebe. Myslí si, že se rozhodují hlavně podle kva-
lifikace a  pracovní zkušenosti uchazečů. Jenže průzkumy odhalily při výběru 
budoucích zaměstnanců překvapivou realitu. Pravděpodobnost výběru nesouvi-
sí s kvalifikací ani s pracovními zkušenostmi. Důležitá je jiná věc – jak příjemně 
kandidáti na pohovoru působí. Jenže oni pak musí být příjemní i na zákazníky, 
klienty – a to už potom často nejsou. Podle průzkumů během přijímacího poho-
voru lže 80 % lidí. Firmy s lepším náborem mají o 60–300 % vyšší růst i návrat-
nost aktiv než ostatní.
Základní problém většiny firem je získat ty nejlepší lidi, ale s tím souvisí mnoho 
otázek, např.: Proč školy nedodávají nejlepší lidský „materiál“ a jak to změníte 
ve  své firmě? Proč klesá kvalita lidí? Jak zorganizovat konkurs na  ty nejlepší 
lidi? Jak vytvořit dobrá pravidla pro přijímání lidí? Jak změříte, zjistíte a objevíte 
měkké kompetence? Jak najít ty nejlepší lidi? Jak se rozhodovat při náboru? 
Podle čeho poznáte hvězdy budoucnosti? Jak najdete takového člověka, který 
vás doplňuje? Koho nepřijímat a proč? Jak zjistit emoční inteligenci?
V současné době známe kompetence, které potřebují zaměstnavatelé, manažeři, 
personalisté, a je na našich schopnostech, jak s kompetencemi a jejich rozvo-
jem naložíme, jak budeme schopni je rozvíjet.
Příklad: Vedoucí dětí a mládeže – všeobecné předpoklady. Jaký by měl být? Tuto 
otázku si mohou vzdělavatelé klást, vytvářejí-li vzdělávací program a zvažují jeho 
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výstupy a v souvislosti s nimi i profil absolventa vzdělávací nebo volnočasové 
aktivity.
Vnitřně motivovaný, komunikativní, empatický, disciplinovaný, otevřený, kreativ-
ní, odborně zdatný, umí motivovat, nezaujatý, přirozená autorita, optimistický, 
umí naslouchat, systematický, inspiruje, s dobrou rétorikou, tolerantní, neponi-
žuje, nehodnotí, připravený, obětavý, svědomitý...
Je zde uvedeno pouze několik odpovědí na otázku Jaký by měl být?
S rozvojem kterých měkkých kompetencí tyto vlastnosti mohou souviset?
Např. uvedeme-li obětavost: 
Obětavost může souviset s rozvojem kompetence ke kooperaci, k uspokojování 
potřeb klientů, k aktivnímu přístupu, k vedení lidí.
Každou jednotlivou kompetenci je možné rozvíjet různými metodami a prostřed-
nictvím rozmanitých témat.
A  jak je sestaven MKP Samostatný vedoucí dětí a mládeže, můžete porovnat 
pomocí publikací Sada minimálních kompetenčních profilů (str. 33) s upraveným 
MKP v této publikaci (str. 36) a vzdělávacím programem, který byl na základě 
upraveného MKP vytvořen, v Sadě vzdělávacích programů a příkladů dobré pra-
xe II (str. 68).

III. Vzdělávání a kompetenční přístup

Čím složitější je život společnosti, tím větší objem znalostí a dovedností si musí 
každý člověk osvojit, aby se dokázal uplatnit. Čím větší je individuální míra svo-
body, tím víc záleží na osobní zralosti, odpovědnosti a tvořivosti každého z nás. 
Stále více záleží na vlastních mravních a lidských kvalitách.
Právě kompetenční přístup, vhodně zvolené konkrétní cíle vzdělávacího progra-
mu volnočasových aktivit propojené s rozvojem kompetencí a výběr jejich úrov-
ní, zajímavé metody, vhodná témata jsou důležitými stavebními kameny dobrého 
neformálního vzdělávání.
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Tvorba vzdělávacího programu 

MÍSTO ÚVODU
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Kompetenční přístup ve vzdělávání
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Pomocí rozvoje kompetencí můžeme napomoci také najít skutečnou hodno-
tu člověka, sebe samého. Naši skutečnou hodnotu určuje pomyslná trojnožka 
sebedůvěry, sebeúcty a  sebevědomí. Sebeúcta je schopnost vážit si sama  
sebe. Sebedůvěra je pilířem duševní rovnováhy, je zdrojem vlastní vnitřní síly. 
Sebevědomí je zčásti dané tím, jak nás hodnotí druzí lidé, jak se jim jevíme nave-
nek. Může se však stát, že nemá nic společného se skutečnými schopnostmi 
člověka – lze je poměrně snadno předstírat.
Rozvojem kompetencí pracovníků pracujících s dětmi a mládeží, a přeneseně 
pak dětí a mládeže, je možné napomáhat neformální výchovou a vzděláváním 
dostat tyto tři prvky do rovnováhy. Je nutné mít na paměti, že to není jednoduchý 
proces.
Jak říká italské přísloví: „Co do sudu přijde první, tím je cítit napořád.“

Závěrem

Podívejme se však na vše z pohledu onoho jedince – člověka, osobnosti. Zeptá-li 
se: A proč bych se vlastně měl chtít vzdělávat? Mohu odpovědět otázkou: Chceš 
být v životě šťastný? Vzdělávej se a máš větší šanci, že šťastný budeš. Odpo-
věď může být možná někomu k smíchu. Avšak postupné další a další vzdělávání 
a životní zkušenosti mi dávají příležitost takto odpovědět. 
A tady je objasnění. Vzdělání je podle řady studií důležitým faktorem, který ovliv-
ňuje životní spokojenost, a to jak nepřímo, tak přímo. Nepřímo tím, že vzdělanější 
lidé mají v průměru vyšší příjmy, mají nižší pravděpodobnost, že ztratí zaměstnání, 
a vyšší pravděpodobnost, že si v případě jeho ztráty najdou novou práci. Přímý vliv 
vzdělání se může projevovat například tím, že vzdělání zvyšuje efektivitu člověka 
i kontrolu nad vlastním životem i vědomí, že člověk tuto kontrolu má. A to je hodně 
důležité. Byť v těchto výzkumech je řeč o vzdělání formálním, dovolím si tvrdit, že 
o vzdělávání neformálním platí přinejmenším totéž. Věnuji se mu více než deset let 
přímo, a právě díky neformálnímu vzdělávání, ať už z pohledu účastníka, nebo lek-
tora, jsem si uvědomila, že právě ve světě neformálního vzdělávání mají děti, mlá-
dež, ale i dospělí jedinci možnost zažít pocit úspěchu a individuální přístup v něm 
není jen klišé. Tedy doufám… Neformální vzdělávání přirozeně naplňuje právě jed-
nu z nejdůležitějších osobních potřeb – potřebu seberealizace, sebeuskutečnění, 
sociální sounáležitosti k někomu nebo k něčemu a potřebu tvořivosti. 

Mgr. Daniela Havlíčková, garantka Uznávání neformálního vzdělávání

MÍSTO ÚVODU
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Minimální kompetenční profily  
rozšířené o měkké kompetence 

Manažer nestátní neziskové organizace

Charakteristika
Manažer nestátní neziskové organizace (NNO) je pracovník, který celkově řídí 
a  koordinuje činnost NNO zaměřené na  práci s  dětmi a  mládeží. Zodpovídá 
za tvorbu strategie směřující k naplnění stanovených cílů společnosti.

Pracovní činnosti

-
covníků, uzavírání dohod a smluv),

-
covníků.

Odborné dovednosti
Základní manažerské dovednosti (umí, dovede)

-
dinace činnosti organizace,
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-
vého řízení,

-
mentů a písemností.

Komunikační a prezentační dovednosti (umí, dovede)

celkového řízení organizace,

Personální řízení (umí, dovede)

Finanční řízení (umí, dovede)

-
vého řízení a koordinace činností menší organizace.

Odborné znalosti

NNO,
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MINIMÁLNÍ KOMPETENČNÍ PROFILY ROZŠÍŘENÉ O MĚKKÉ KOMPETENCE

Měkké kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci – úroveň 3/4

Kompetence k podnikavosti – úroveň 4

organizace,

Kompetence k flexibilitě – úroveň 3

Kompetence k samostatnosti – úroveň 4

Vysvětlení navržených změn a doplnění měkkých kompetencí
V minimálním kompetenčním profilu je v souboru Odborných dovedností v části 
Základní manažerské dovednosti uvedena kompetence:
–  vyplňovat a vést příslušnou provozní a technickou dokumentaci v rámci celko-

vého řízení.
Navrhujeme z důvodu duplicity vyřadit stejnou kompetenci v části Finanční  
řízení.
Obdobně je tomu s kompetencí „řídit a koordinovat finanční operace organiza-
ce, včetně finančních zdrojů“. Zde navrhujeme ponechat v části Finanční řízení 
s doplněním textu „včetně finančních zdrojů“ a vyřadit z části Základní manažer-
ské dovednosti.
Při přípravě ani při realizaci pilotního vzdělávacího programu se neobjevila potře-
ba významné úpravy MKP a obsah vzdělávacího programu vyhovoval i potře-
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bám účastníků. Vzhledem k  tomu, že MKP je stanoven pro pracovníky napříč 
spektrem NNO, je vhodné ponechat MKP v současném rozsahu, pouze je nutné 
odstranit výše zmíněné duplicity. Každá z  organizací, která bude tento mate-
riál používat, má možnost s ním pracovat dle svých potřeb. Například v části 
odborné znalosti jsou do minimálního kompetenčního profilu zařazeny i znalosti 
pedagogické minimum pro práci s dětmi a mládeží, pedagogické pojmy (metoda, 
cíl, zásada) a pedagogické zásady. S ohledem na časovou dotaci kurzu a běžnou 
praxi, zejména ve větších organizacích dětí a mládeže, kdy tyto znalosti jsou zís-
kávány v rámci programů přípravy v základním stupni, byly tyto znalosti zařazeny 
do požadovaného vstupního profilu účastníka vzdělávacího programu. Podrobně 
jsou zpracovány v dalších vzdělávacích programech určených pro osoby přímo 
pracující s dětmi a mládeží, které jsou v rámci projektu Klíče pro život také vytvo-
řeny. Obdobně lze přistoupit k oblasti BOZP a PO.
Měkké kompetence, včetně cílových stupňů, navržené do  MKP vycházejí 
z praxe napříč naší organizací. Vybrány byly takové, které jsou považovány 
za klíčové a bez jejich dosažení je vykonávání práce Manažera NNO obtížněji 
zvládnutelné. Výběr měkkých kompetencí při přípravě vzdělávacích progra-
mů by měl navazovat na znalost konkrétních dovedností účastníků a jejich 
potřeb. V případě, že se realizační týmy v návaznosti na zjištění potřeb účast-
níků rozhodnou rozvíjet jiné měkké kompetence, je třeba této skutečnosti 
přizpůsobit program a použít vhodné rolové hry a další aktivity.
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Hlavní vedoucí zotavovací akce – specifikum stanových 
táborů bez pevného objektu

Charakteristika
Hlavní vedoucí zotavovací akce je pracovník, který řídí zotavovací akci (ve smyslu 
vyhlášky o  zotavovacích akcích MZ ČR č. 106/2001 Sb., ve  znění pozdějších 
předpisů).

Pracovní činnosti
-

cí a odpovědnosti, definice pracovních pozic akce a jejich náplně,

ke zdraví, osobnostně sociální rozvoj…),
-

nových výchovných metod s ohledem na aktuální potřeby,

Odborné dovednosti

s důrazem na neformální výchovu (umí, dovede)
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-
dy byly bezpečné a přizpůsobené věku dětí a mládeže,

-
ných dětí a mládeže.

Formulace výchovných a vzdělávacích cílů (umí, dovede)

specifické a dosažitelné,

Diagnostika výchovných problémů (umí, dovede)

-
vací akci.

Výchova proti šikaně (umí, dovede)

 –  děti můžou důvěřovat sobě navzájem i svému vedení
 –  interindividuální odlišnosti jsou brány jako normální
 –  není společensky oceňována schopnost někoho psychicky či fyzicky ponížit,

Analyzování potřeb sociální skupiny (umí, dovede)

a vývojových specifik,

potřeb dětí a mládeže.
Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik činnosti (umí, dovede)

míru hygieny, včetně osobní,
-

ných předpisů a pravidel (koupání, chůze po silnici, jízda na kole, horolezectví, 
vysokohorská turistika, střelba, zakládání ohně apod.),

rizika nebo s ohledem na rizika jednotlivce se speciálními vzdělávacími potře-
bami.
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Krizový management a risk-management (umí, dovede)
-

chický stav dětí a mládeže, má prověřené vedoucí kolektivu, k dispozici odvoz 
do nemocnice, evakuační plán zotavovací akce apod.),

Vedení dokumentace a zjišťování potřebných povolení a souhlasů (umí, dovede)
-

vovací akce,

Řízení a koordinace akce (umí, dovede)

nákladů v souladu s rozpočtem, vést příslušnou dokumentaci, sepsat závěreč-
nou zprávu.

Zajišťování provozu (umí, dovede)
-

mi zdroji, včetně přírodních, se nakládá šetrně a zajistit ekologický chod tábora 
(voda, energie odpady),

-
votnického dozoru a zajištění proškolení v BOZP).

Motivování dobrovolníků a pracovníků (umí, dovede)

zohlednit vytížení, osobní předpoklady a motivaci spolupracovníků,
-

lení cílů porady, program porady),

Aplikace právního rámce činnosti (umí, dovede)

návrhy, 
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Odborné znalosti

a fyzické osoby, vlastnictví, věci, závazky (smlouvy), převody majetku, odpověd-
nost za škodu, škoda na majetku, na zdraví, pojištění; základy veřejného práva –  
trestní odpovědnost, struktura státní správy a samosprávy, právní ochrana dětí 
a mládeže, pořádání akcí.

Měkké kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci – úroveň 4

Kompetence ke kooperaci (spolupráci) – úroveň 4

Kompetence k řešení problémů – úroveň 4

-
lupráci,
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Kompetence k plánování a organizování práce – úroveň 4

jedná,

Kompetence k vedení lidí (leadership) – úroveň 4

analyzuje úspěšný i neúspěšný výkon a navrhuje opatření,

s jeho posláním a programem – organizuje strategické mítinky,

-
cím, ostatní na něj mohou spoléhat, je věrohodný a spolehlivý vůdce,

skupinového výsledku, deleguje jim pravomoci,
-

vání dalších poznatků a k rozvoji jejich kompetencí, koučuje.

Vysvětlení navržených změn a doplnění měkkých kompetencí
Úpravy minimálního kompetenčního profilu vycházejí z  toho, že hlavní vedoucí 
zotavovací akce plní na akci dvě důležité funkce – na jedné straně je to funkce 
manažerská (řídí tým spolupracovník, zajišťuje logistiku zotavovací akce, na dru-
hé straně je to funkce výchovně – pedagogická (podílí se na přípravě programu 
zotavovací a akce a jejích výchovně-vzdělávacích cílů, komunikuje s dětmi i jejich 
rodiči, měl by být pro děti morální autoritou.
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S ohledem na  tyto skutečnosti byl MKP upraven a doplněn o vybrané měkké 
kompetence na takové úrovni, která odpovídá náročnosti dané pracovní pozice
Dovednost „Aplikace metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí 
a mládeže s důrazem na neformální výchovu“ byla zúžena o následující body:

předpokládá se, že vedoucí kolektivů jsou v této oblasti kompetentní, mají zna-
losti o využívání výchovných metod k naplňování výchovných cílů,

v dostatečném rozsahu zahrnuta v rámci dovednosti „Motivování dobrovolní-
ků a spolupracovníků“ – poskytování zpětné vazby,

-
vacími potřebami,

Tyto dovednosti představují nadstavbu nad základní požadavky na  hlavního 
vedoucího stanového tábora a vyžadují si speciální vzdělávací program. 
Dovednosti „Provádění environmentální výchovy“ a „Provádění výchovy ke zdra-
ví“ byly z MKP vypuštěny zcela, neboť jsou v dostatečné rozsahu zahrnuty v rám-
ci dovednosti „Zajišťování provozu“ a samotná environmentální výchova před-
stavuje nadstavbu nad základní požadavky na hlavního vedoucího stanového 
tábora a vyžaduje si speciální vzdělávací program.
Z  oblasti odborných znalostí byla vyjmuta etická výchova, neboť schopnost 
působit na  děti z  hlediska etiky a  morálky patří spíše do  osobnostní výbavy 
jedince a  nepovažujeme tudíž za  vhodné řadit ji mezi odborné znalosti, dále 
znalost projektového řízení (je v dostatečné míře obsažena v rámci dovednosti 
řízení a koordinace akce) a prevence první pomoci – jedná se o znalosti, kterými 
je vybaven zdravotník zotavovací akce, u hlavního vedoucího je nepovažujeme 
za nezbytně nutné.
Měkké kompetence byly zvoleny tak, aby plně korespondovaly s  rolemi, které 
zastává hlavní vedoucí zotavovací akce pro děti a mládež – tedy s  rolí mana-
žerskou a vůdcovskou. U všech vybraných měkkých kompetencí je požadována 
vysoká čtvrtá úroveň, která je předpokladem pro vykonávání náročné a zodpo-
vědné práci hlavního vedoucího zotavovací akce na dostatečné úrovni.
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Ekonom NNO, včetně systému účetnictví

Charakteristika
Ekonom je pracovník, který samostatně zajišťuje hospodaření, jeho kontrolu, 
vedení hospodářské a účetní dokumentace.

Pracovní činnosti

-
tegickému rozhodování,

-
ními orgány a s orgány státní správy a územní samosprávy při kontrole účetní 
jednotky, zajištění styku s bankou, 

Odborné dovednosti
Archivace a skartace hospodářské dokumentace (umí, dovede)

-
vání směrnice k oběhu písemností (např. faktury, rozhodování).

Daňová soustava (umí, dovede)

má jeho účetní jednotka.
Zpracování zadání pro výstupy z účetnictví (umí, dovede)
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Interpretace výstupů z účetnictví (umí, dovede)

výstupy z účetnictví.
Zpracování vnitřních předpisů účetní jednotky (umí, dovede)

-
ních účetních předpisů,

Finanční řízení projektů a práce s rozpočtem (umí, dovede)
-

mačních zdrojů,

Aplikace právního rámce činnosti (umí, dovede)

Odborné znalosti

Měkké kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci – úroveň 3
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Kompetence k podnikavosti – úroveň 3
-

nikatelské příležitosti, 

resp. „zlepšováků“,

Kompetence k flexibilitě – úroveň 3

-
dává,

Kompetence k řešení problémů – úroveň 4

-
lupráci,

Kompetence k plánování a organizace práce – úroveň 3

Kompetence k zvládání zátěže – úroveň 3
-

hodobé zátěži,
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-
konává,

Vysvětlení navržených změn a doplnění měkkých kompetencí
Ke snížení úrovně některých kompetencí jsme přistoupili vzhledem ke vstupní 
úrovni účastníků vzdělávacího programu – ta byla nižší, než jsme při tvorbě vzdě-
lávacího programu předpokládali – nebylo tedy možné, během stanovené hodi-
nové dotace dosáhnout posun v kompetencích o několik úrovní.
U znalostí a dovedností nedošlo k úpravě. Vzdělávací program byl připraven tak, 
aby účastníci získali předem určené znalosti a dovednosti uvedené v minimál-
ním kompetenčním profilu. Tento cíl byl naplněn. 
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Samostatný vedoucí dětí a mládeže – všeobecné  
zaměření

Charakteristika
Samostatný vedoucí je pracovník, který řídí (plánuje, realizuje a vyhodnocuje) 
činnosti kolektivu dětí či mládeže s ohledem na specifické potřeby jednotlivců 
a skupiny. 

Pracovní činnosti

a individuální zvláštnosti, 
-

ladu s hodnotami a potřebami organizace, ve které pracuje,

-
turní, zdraví, protidrogová prevence, proti šikaně apod.),

-
ných aktivit (metod), účast na společných činnostech,

úřady),
-

né vazby,

-
pečnosti činnosti při práci s dětmi a mládeží,

BOZP a PO, jakož i zásad environmentálně šetrného chování,
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Odborné dovednosti
Analyzování potřeb sociální skupiny (umí, dovede)

-
ských potřeb a vývojových specifik věkové kategorie a sociálního zázemí, 

(hra, změna přístupu vedení) by zvýšila zájem dětí a mládeže o činnost.
Formulace výchovných a vzdělávacích cílů (umí, dovede)

s dlouhodobou vizí organizace,

Aplikace výchovných a vzdělávacích metod (umí, dovede)
-

ných/vzdělávacích metod,

vzdělávacích cílů,

zkušeným vedoucím,

cíli své organizace,

motivace ve skupině, normy a cíle ve skupině atd.),

-
ních metod a vymezení mezioborových vazeb).

Práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami (umí, dovede)

učení,

potřebami,
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speciálními potřebami a zařadit aktivity pro jejich rozvoj do programu. 
Organizace a zajištění her a dalších činností (umí, dovede)

(čisté ovzduší, nízká úroveň hluku, dostupný terén, bezpečný zdroj vody atd.),

-
gram ovlivnit,

-
ními cíli organizace,

Provádění prevence (umí, dovede)
-

lostí), a to i osobním příkladem,
-

ní dalších drog, gamblerství, záškoláctví, krádeže a další patologické jevy.
Provádění multikulturní výchovy (umí, dovede)

způsobů: tematická hra, expedice, exkurze, návštěva instituce, pozvání hosta, 
zapojení příslušníků odlišné kultury do přípravy programu nebo mezi děti, film, 
účast na workshopu nebo semináři) adekvátní věku dítěte.

Provádění environmentální výchovy (umí, dovede)

vztah k přírodě (např. některým z těchto způsobů: tematická hra, expedice, 
exkurze, návštěva instituce, pozvání hosta, film, účast na workshopu nebo 
semináři),

Provádění výchovy proti šikaně (umí, dovede)

 –  děti můžou důvěřovat sobě navzájem i svému vedení
 –  interindividuální odlišnosti jsou brány jako normální
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 –  není společensky oceňována schopnost někoho psychicky či fyzicky poní-
žit, do programu pravidelně zařazuje programy vyžadující spolupráci (u dětí 
v mladším školním věku součinnost),

-
sorovi negativní následky jeho jednání.

Provádění výchovy ke zdraví (umí, dovede)
-

va, bez kouření a pití alkoholu atd.).
Krizová intervence (umí, dovede)

něj další odbornou pomoc.
Poskytování první pomoci (umí, dovede)

pomoci. 
Analyzování účinnosti výchovy (umí, dovede)

nebo pro určité dítě / skupinu dětí,

Vedení oddílu (umí, dovede)

dodržovat zásady ochrany osobních údajů.
Aplikace právních aspektů činnosti (umí, dovede)

-
ní úpravy bezprostředně související s danou situací,

-
ností jednotlivců a organizace.



35

MINIMÁLNÍ KOMPETENČNÍ PROFILY ROZŠÍŘENÉ O MĚKKÉ KOMPETENCE

Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik (umí, dovede)

-
ního prostředí apod.),

-
ných předpisů a pravidel (např. koupání, chození po silnici, střelba, lanové akti-
vity, zakládání ohně apod.),

rizika nebo s ohledem na rizika jednotlivce se speciálními vzdělávacími potřebami 
(např. použití ochranných pomůcek, počet dospělých osob, poučení před aktivitou 
apod.), a pokud to není možné, rozhodnout, že aktivita se nebude realizovat.

Odborné znalosti

-
du, pojištění, ochrana osobních údajů, právní úprava občanského sdružení, 
základy pracovního práva, pracovní poměr, dohoda o provedení práce, mzda, 
cestovní náhrady, hmotná odpovědnost, svěřené předměty,

druhy daní, správa daní a poplatků, včetně daňové kontroly; pojem dotace, 
sociální a zdravotní pojištění, struktura státní správy a samosprávy.

Měkké kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci – úroveň 3
Kompetence ke kooperaci (spolupráci) – úroveň 3
Kompetence k flexibilitě – úroveň 3
Kompetence k řešení problémů – úroveň 2
Kompetence k aktivnímu přístupu – úroveň 2
Kompetence ke zvládání zátěže – úroveň 2
Kompetence k vedení lidí (leadership) – úroveň 3
Kompetence k ovlivňování ostatních – úroveň 3
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Vysvětlení navržených změn a doplnění měkkých kompetencí
Minimální kompetenční profil (dále MKP) pro pozici Samostatný vedoucí dětí a mlá-
deže – všeobecné zaměření byl upraven pro účely tvorby vzdělávacího progra-
mu Samostatný vedoucí dětí a mládeže – všeobecné zaměření v časové dotaci  
45 hodin. Vzdělávací program je koncipován pro začínající vedoucí. Profil účastníka 
určuje očekávanou úroveň dovedností účastníků vzdělávacího programu: je vyrov-
nanou osobností; má zkušenosti s organizováním aktivit pro děti a mládež a moni-
torováním jejich průběhu; má zkušenosti s komunikací se skupinou i jednotlivci 
k dosažení vymezených cílů; má zkušenosti s posuzováním a ovlivňováním bezpeč-
nostních rizik; sdílí informace a reaguje přiměřeně na vzniklou situaci (kompeten-
ce k efektivní komunikaci – 2); je spíše aktivní než pasivní, respektuje skupinové 
cíle (kompetence ke kooperaci – 2); je schopen přenášet pozornost mezi menším 
počtem úkolů, je-li to požadováno (kompetence k flexibilitě – 2); zná své slabé i sil-
né stránky a aktivně se vzdělává (kompetence k celoživotnímu učení – 3).
Pro tvorbu konceptu vzdělávacího programu byl v MKP proveden výběr doved-
ností a znalostí (výběr je v MKP označen žlutě). Pro výběr dovedností byla stano-
vena dvě kritéria: 

-
cující s dětmi a mládeží, tato úroveň je stanovena požadavky na účastníka a je 
nezávislá na dalších MKP,

-
ností odpovídá reálnému dosažení vzdělávacích cílů.

Odborné dovednosti, které nebyly zařazeny do výběru, jsou považovány v rámci 
dané úrovně vzdělávacího programu a časové dotace za nadstavbové. Pro jejich 
doplnění jsou předpokládány další následné vzdělávací programy v odpovídající 
časové dotaci.
Výběr odborných kompetencí byl doplněn výběrem měkkých kompetencí a jejich 
úrovně. Výběr měkkých kompetencí a jejich úrovně je vázán na témata rozvoje 
odborných kompetencí, časovou dotaci vzdělávacího programu a je vázán také 
na výběr metod. Při využití aktivizujících metod se účastník dostává do situací, 
kdy je pro úspěšné zvládnutí úkolu nutné:

-
tence k efektivní komunikaci – úroveň 3),

-
hé a výsledky jejich úsilí (tj. rozvoj kompetence ke kooperaci – úroveň 3),
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-
vat novému pracovnímu prostředí a úkolům, přijímat nové myšlenky, přenášet 
pozornost mezi úkoly (tj. rozvoj kompetence k flexibilitě – úroveň 3),

-
veň 2),

-
kážky, pokud na ně nestačí, vyhledá pomoc lektora, případně dalších účastníků 
(rozvoj kompetence k aktivnímu přístupu – úroveň 2), s  tím souvisí i zvládání 
stresu v malých dávkách, pro účastníka je důležité rozvíjet snahu hledat řešení 
a překonávat obtíže (tj. rozvoj kompetence ke zvládání zátěže – úroveň 2),

programu obměňovat – si účastníci trénují různé role ve skupině. Na základě 
svých zkušeností a dovedností se dostávají do situací, kdy se snaží zvyšovat 
výkonnost skupiny, podporují ostatní a poskytují jim zpětnou vazbu, kontro-
lují realizaci cílů a úkolů (tj. rozvoj kompetence k vedení lidí – úroveň 3), dále 
využívají metod a přímého přesvědčování, prezentují jednoduchá témata před 
menšími skupinami (tj. rozvoj kompetence k ovlivňování ostatních – úroveň 3).

Z důvodu zejména časové dotace kurzu není vzdělávací program zaměřen na roz-
voj kompetence k podnikavosti, kompetence k uspokojování klientských potřeb, 
kompetence k výkonnosti, kompetence k samostatnosti, kompetence k pláno-
vání a  organizování práce, kompetence k  celoživotnímu učení a  kompetence 
k objevování a orientaci v informacích. Odpovídající úroveň některých jmenova-
ných kompetencí je součástí požadavků na účastníka vzdělávacího programu.
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Samostatný vedoucí dětí a mládeže – turistické  
zaměření5

Charakteristika
Samostatný vedoucí je pracovník, který řídí (plánuje, realizuje a vyhodnocuje) 
činnosti kolektivu dětí či mládeže s ohledem na specifické potřeby jednotlivců 
a skupiny. 

Pracovní činnosti

a individuální zvláštnosti, 
-

ladu s hodnotami a potřebami organizace, ve které pracuje,

-
turní, zdraví, protidrogová prevence, proti šikaně apod.),

-
ných aktivit (metod), účast na společných činnostech,

úřady),
-

né vazby,

-
pečnosti činnosti při práci s dětmi a mládeží,

BOZP a PO, jakož i zásad environmentálně šetrného chování,

5  Upravený pro potřeby vzdělávacího programu „ČOTOKVA – turistické zaměření“.
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Odborné dovednosti
Analyzování potřeb sociální skupiny (umí, dovede)

-
ských potřeb a vývojových specifik věkové kategorie a sociálního zázemí.

Formulace výchovných a vzdělávacích cílů (umí, dovede)

s dlouhodobou vizí organizace,

Aplikace výchovných a vzdělávacích metod (umí, dovede)
-

ných/vzdělávacích metod,

 
/vzdělávacích cílů,

méně zkušeným vedoucím,

cíli své organizace,
-

vace ve skupině, normy a cíle ve skupině atd.),

-
ních metod a vymezení mezioborových vazeb). 

Organizace a zajištění her a dalších činností (umí, dovede)

(čisté ovzduší, nízká úroveň hluku, dostupný terén, bezpečný zdroj vody atd.),

-
gram ovlivnit,
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-
ními cíli organizace,

Provádění multikulturní výchovy (umí, dovede)

z  těchto způsobů: tematická hra, expedice, exkurze, návštěva instituce, 
pozvání hosta, zapojení příslušníků odlišné kultury do přípravy programu 
nebo mezi děti, film, účast na workshopu nebo semináři) adekvátní věku 
dítěte.

Provádění environmentální výchovy (umí, dovede)

k přírodě (např. některým z těchto způsobů: tematická hra, expedice, exkur-
ze, návštěva instituce, pozvání hosta, film, účast na workshopu nebo semi-
náři),

Provádění výchovy proti šikaně (umí, dovede)

 –  děti můžou důvěřovat sobě navzájem i svému vedení
 –  interindividuální odlišnosti jsou brány jako normální
 –  není společensky oceňována schopnost někoho psychicky či fyzicky ponížit, 

do programu pravidelně zařazuje programy vyžadující spolupráci (u dětí v mlad-
ším školním věku součinnost),

agresorovi negativní následky jeho jednání.
Provádění výchovy ke zdraví (umí, dovede)

strava, bez kouření a pití alkoholu atd.). 
Krizová intervence (umí, dovede)

něj další odbornou pomoc.
Poskytování první pomoci (umí, dovede)

pomoci. 
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Analyzování účinnosti výchovy (umí, dovede)

nebo pro určité dítě / skupinu dětí,

Vedení oddílu (umí, dovede)

dodržovat zásady ochrany osobních údajů.
Aplikace právních aspektů činnosti (umí, dovede)

-
ní úpravy bezprostředně související s danou situací,

-
ností jednotlivců a organizace.

Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik (umí, dovede)

-
ního prostředí apod.),

-
ných předpisů a pravidel (např. koupání, chození po silnici, střelba, lanové akti-
vity, zakládání ohně apod.),

-
ní rizika nebo s ohledem na rizika jednotlivce se speciálními vzdělávacími 
potřebami (např. použití ochranných pomůcek, počet dospělých osob, poučení 
před aktivitou apod.), a pokud to není možné, rozhodnout, že aktivita se nebu-
de realizovat.

Odborné znalosti
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-
du, pojištění, ochrana osobních údajů, právní úprava občanského sdružení, 
základy pracovního práva, pracovní poměr, dohoda o provedení práce, mzda, 
cestovní náhrady, hmotná odpovědnost, svěřené předměty.

Pro potřeby samostatného vedoucího jsou v programu ČOTOKVA – turistické 
zaměření doplněny znalosti z oborů:

-
nování vícedenní turistické akce pro skupinu s ohledem na věk a výkonnost – 
zásady pobytu a pohybu v přírodě s ohledem na ŽP – výstroj a výzbroj podle 
náročnosti a zaměření akce,

-
ního) – rámcový program tábora – specifika různých dětských kolektivů, specifika 
různého zaměření tábora i specifika dané lokality, v níž se tábor koná – legislativa, 
týkající se zotavovacích akcí pro děti a mládež (hygiena, zdravotní režim...),

(oddílu) – právní aspekty mimořádných situací – pravidla pojištění – seznáme-
ní s předpisy, lesním zákonem, zákonem o ochraně osobních údajů – uvědo-
mit si, jak staré děti mohou vést různé typy akcí rodu a kmene, 

rozpočtu, vedení pokladní knihy, včetně vystavování a proplácení dokladů, 
vyúčtování akce – orientace v právních předpisech vztahujících se k činnosti 
kmene.

Měkké kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci – úroveň 3

Kompetence ke kooperaci (spolupráci) – úroveň 3
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Kompetence k uspokojování klientských potřeb (děti, mládež, rodiče) – úroveň 3

Kompetence k řešení problémů – úroveň 3

-
lupráci,

Kompetence k plánování a organizování práce – úroveň 3

jedná,

Kompetence k vedení lidí (leadership) – úroveň 3

analyzuje úspěšný i neúspěšný výkon a navrhuje opatření,

cílem, s jeho posláním a programem – organizuje strategické mítinky,

Vysvětlení navržených změn a doplnění měkkých kompetencí
Vzhledem k délce a zaměření kurzu, bylo nutné MKP č. 13 upravit. V oblasti  
pracovních a odborných dovedností a znalostí byly z MKP odstraněny odborné 
dovednosti (především z oblasti práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělá-
vacími potřebami, provádění prevence a analyzování účinnosti výchovy) a odbor-
né znalosti (vybrané otázky z veřejného práva), jejichž odstranění podle kolektivu 
lektorů nesnižuje kvalitu práce samostatného vedoucího turistického zaměření, 
a v průběhu vzdělávacího programu je možné z časových důvodů zařadit. Naopak 
byly přidány body v oblasti odborné znalosti, které jsou z našeho pohledu nutné 
pro funkci samostatného vedoucího dětí a mládeže s turistickým zaměřením.
Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj níže uvedených 6 konkrétních měkkých 
kompetencí. Náš lektorský tým se shodl, že pro vzdělávací program tohoto zamě-
ření jsou nejpodstatnější. 
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Kompetence k efektivní komunikaci – je podle našeho názoru základní kompe-
tencí vedoucího dětí a mládeže. Bez této kompetence není možné být schopným 
vedoucím. Bez komunikace není možné, aby skupina fungovala.
Kompetence ke kooperaci – tuto kompetenci jsme vybrali jako důležitou pro prá-
ci se skupinou, pokud má vedoucí skupinu někam „posunout“. Bez spolupráce 
skupina stagnuje.
Kompetence k uspokojování klientských potřeb – tato kompetence je důležitá 
zvláště vzhledem k cílové skupině – děti, mládež, rodiče. Je potřeba zvládnout 
komunikaci, vyjednávání i zvládání konfliktních situací. 
Kompetence k řešení problémů – každý vedoucí musí být schopen řešit problé-
my, které v průběhu akce mohou nastat.
Kompetence k plánování a organizování práce – pro správné vedení skupiny je 
podmínkou i dobré organizování a krátkodobé i dlouhodobé plánování činnosti, 
které bere ohledy na skupinu i okolí. Pro správné plánování je nutné vyhodnoco-
vat splnění cílů z předchozí činnosti. Zároveň pro organizování skupiny je potřeba 
nejdřív schopnosti organizovat činnost svoji. 
Kompetence k vedení lidí – kompetence k vedení lidí ve funkci vedoucího dětí 
a mládeže je bezpodmínečně nutná. V našich podmínkách je základní „být pří-
kladem pro druhé“. Dále pak každý vedoucí nese zodpovědnost za svoji skupinu 
(za její výkon i chování) a bez pochopení a ztotožnění se s cílem a programem 
dané skupiny, nelze očekávat dobré výsledky.
Úroveň dosažení jednotlivých kompetencí je dána časovými možnostmi progra-
mu. V žádném výchovně vzdělávacím cíli není 100% zastoupení dovedností, kte-
ré vyžaduje daný stupeň podle oficiálního popisu. Tato situace je dána časovým 
omezením vzdělávacího programu. Uvedeného stupně je dosaženo v konkrétně 
vypsaných dovednostech.
Výběr měkkých kompetencí, na jejichž rozvoj jsme se zaměřili v průběhu vzdělá-
vacího programu, byl vytvořen na základě připomínek celého lektorského týmu, 
jehož členové mají dlouhodobé zkušenosti s vedením dětských kolektivů. Byly 
vybrány měkké kompetence, které jsou nutné pro vedení dětského kolektivu 
a  lektoři byli schopni zaručit, že v  rámci vzdělávacího programu budou tyto 
kompetence také rozvíjeny. Zároveň pro dosažení výše uvedené úrovně kompe-
tencí vycházíme z předpokladu, že účastníci mají alespoň minimální zkušenost 
s vedením skupiny. Tzn. mají rozvinuté alespoň tyto základní kompetence: 
kompetence k efektivní komunikaci – na stupni 1 – z našich zkušeností víme, 
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že tréninkem a vysvětlením základních principů komunikačních dovedností se 
mohou účastníci kurzu v některých dovednostech posunout až o 2 stupně.
Kompetence ke kooperaci (spolupráci) – na stupni 2 – člověk, který chce vést 
skupinu, musí být aktivním účastníkem skupiny a také většina absolventů oddílu 
tuto podmínku splňuje.
Kompetence k uspokojování klientských potřeb (děti, mládež, rodiče) – na stup- 
ni 1 – je důležité, aby účastník již před účastí ve vzdělávacím programu měl mini-
málně snahu vyhovět přáním dětí, mládeže a rodičů. V průběhu VP se učí získá-
vat zpětnou vazbu, pracovat se svými emocemi a konstruktivně vést rozhovory.
Kompetence k řešení problémů – na stupni 2 – důležité je, aby účastník VP krea- 
tivně hledal řešení problémů, případně řešil problémy týmově.
Kompetence k vedení lidí (leadership) – na stupni 1 – účastník má zkušenosti 
s vedením malé skupiny takové, aby v průběhu VP byl schopen rozšířit kompe-
tenci pro vedení větší skupiny.
Kompetence k organizování a plánování práce – na stupni 2 – je potřeba, aby 
účastníci měli již zkušenosti s organizováním činnosti pro druhé, nejen svojí.
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Samostatný vedoucí dětí a mládeže – přírodovědné 
zaměření

Charakteristika
Samostatný vedoucí je pracovník, který řídí (plánuje, realizuje a vyhodnocuje) činnos-
ti kolektivu dětí či mládeže s ohledem na specifické potřeby jednotlivců a skupiny. 
Samostatný vedoucí s přírodovědným zaměřením je schopen realizovat aktivity 
zaměřené na přírodovědu ve volném čase a na environmentální výchovu.
Vysvětlení: 
Nově doplněné či upravené výstupní znalosti a dovednosti jsou označeny tuč-
ným písmem a jsou podtržené. 

Pracovní činnosti

a individuální zvláštnosti, 
-

ladu s hodnotami a potřebami organizace, ve které pracuje,

-
turní, zdraví, protidrogová prevence, proti šikaně apod.),

-
ných aktivit (metod), účast na společných činnostech,

úřady),

zpětné vazby,

-
pečnosti činnosti při práci s dětmi a mládeží,
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BOZP a PO, jakož i zásad environmentálně šetrného chování,

Odborné dovednosti
Analyzování potřeb sociální skupiny (umí, dovede)

-
ských potřeb a vývojových specifik věkové kategorie a sociálního zázemí, 

(hra, změna přístupu vedení) by zvýšila zájem dětí a mládeže o činnost.
Formulace výchovných a vzdělávacích cílů (umí, dovede)

s dlouhodobou vizí organizace,

Aplikace výchovných a vzdělávacích metod (umí, dovede)
 

/vzdělávacích metod zaměřených na přírodovědu ve volném čase a environ-
mentální výchovu, 

 
/vzdělávacích cílů,

méně zkušeným vedoucím,

cíli své organizace,

motivace ve skupině, normy a cíle ve skupině atd.),

-
krétních metod a vymezení mezioborových vazeb). 
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Práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami (umí, dovede)

učení,

potřebami,

speciálními potřebami a zařadit aktivity pro jejich rozvoj do programu. 
Organizace a zajištění her a dalších činností (umí, dovede)

(čisté ovzduší, nízká úroveň hluku, dostupný terén, bezpečný zdroj vody atd.),

-
gram ovlivnit,

Provádění prevence (umí, dovede)
-

lostí), a to i osobním příkladem,
-

ní dalších drog, gamblerství, záškoláctví, krádeže a další patologické jevy.
Provádění multikulturní výchovy (umí, dovede)

-
to způsobů: tematická hra, expedice, exkurze, návštěva instituce, pozvání hos-
ta, zapojení příslušníků odlišné kultury do přípravy programu nebo mezi děti, 
film, účast na workshopu nebo semináři) adekvátní věku dítěte.

Provádění environmentální výchovy (umí, dovede)

vztah k přírodě (např. některým z těchto způsobů: tematická hra, expedice, 
exkurze, návštěva instituce, pozvání hosta, film, účast na workshopu nebo 
semináři),



49

MINIMÁLNÍ KOMPETENČNÍ PROFILY ROZŠÍŘENÉ O MĚKKÉ KOMPETENCE

Provádění výchovy proti šikaně (umí, dovede)

 –  děti můžou důvěřovat sobě navzájem i svému vedení
 –  interindividuální odlišnosti jsou brány jako normální
 –  není společensky oceňována schopnost někoho psychicky či fyzicky poní-

žit, do programu pravidelně zařazuje programy vyžadující spolupráci (u dětí 
v mladším školním věku součinnost),

agresorovi negativní následky jeho jednání.
Provádění výchovy ke zdraví (umí, dovede)

v přírodě, zdravá strava, absence kouření a pití alkoholu atd.). 
Krizová intervence (umí, dovede)

něj další odbornou pomoc.
Poskytování první pomoci (umí, dovede)

pomoci. 
Analyzování účinnosti výchovy (umí, dovede)

nebo pro určité dítě / skupinu dětí,

Vedení oddílu (umí, dovede)

-
vat zásady ochrany osobních údajů.
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Aplikace právních aspektů činnosti (umí, dovede)
-

ní úpravy bezprostředně související s danou situací,
-

ností jednotlivců a organizace.
Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik (umí, dovede)

-
ního prostředí apod.),

-
ných předpisů a pravidel (např. koupání, chození po silnici, střelba, lanové akti-
vity, zakládání ohně apod.),

-
ní rizika nebo s ohledem na rizika poškození životního prostředí (např. použití 
ochranných pomůcek, počet dospělých osob, poučení před aktivitou apod.), 
a pokud to není možné, rozhodnout, že aktivita se nebude realizovat.

Odborné znalosti

-
du, pojištění, ochrana osobních údajů, právní úprava občanského sdružení, 
základy pracovního práva, pracovní poměr, dohoda o provedení práce, mzda, 
cestovní náhrady, hmotná odpovědnost, svěřené předměty,

druhy daní, správa daní a poplatků, včetně daňové kontroly; pojem dotace, 
sociální a zdravotní pojištění, struktura státní správy a samosprávy,

-
ně přírody a krajiny, zákona o právu na informace o životním prostředí, zákona 
o lesích,

-
rodních ekosystémů, princip provázanosti přírodních procesů.
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Měkké kompetence
Kompetence ke kooperaci (spolupráci) – úroveň 3

Navržená zúžená definice 3. úrovně kompetence ke kooperaci:

zapojuji a sehrávám v ní pozitivní roli. Respektuji skupinové cíle.

Většinou si sám hledám úkoly, které vedou k naplnění společného cíle. 
-

ce, které mohu zaujmout, abych podpořil naplnění společného cíle.
Kompetence k efektivní komunikaci – úroveň 3

podobě,

Navržená zúžená definice třetí úrovně kompetence k efektivní komunikaci:

a svým projevem zaujmout. Své myšlenky většinou formuluji jasně a srozumi-
telně i během diskuze.

projevem druhé lidi zaujmout. Své myšlenky formuluji jasně a  srozumitelně 
i během diskuze.

projevem dokážu druhé lidi ovlivnit. Své myšlenky formuluji velmi jasně a sro-
zumitelně během diskuze.

Kompetence k objevování a orientaci v informacích – úroveň 4
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Navržená zúžená definice čtvrté úrovně kompetence k  objevování a  orientaci 
v informacích:

hodnotím podle kritéria věřím/nevěřím.

si většinou prověřuji. Umím rozpoznat podstatné informace, třídit je a analyzo-
vat, pokud se týkají oblastí, v nichž se dobře orientuji. 

podstatné informace, třídit je a analyzovat, a to i když se týkají oblastí, ve kte-
rých nejsem odborníkem. Vždy si ověřuji důvěryhodnost zdrojů. 

Vysvětlení navržených změn a doplnění měkkých kompetencí
Odborné dovednosti
Byla upravena formulace dílčí kompetence v  oblasti formulace výchovných 
a  vzdělávacích cílů. Znění odborné dovednosti je rozšířeno na  přírodovědné 
aktivity a environmentální výchovu, aby dovednost přímo vystihovala minimální 
kompetenční profil přírodovědného zaměření. 
Byla upravena formulace dílčí kompetence v oblasti aplikace výchovných a vzdě-
lávacích metod. Znění odborné dovednosti je rozšířeno na přírodovědné aktivity 
a environmentální výchovu, aby dovednost vystihovala minimální kompetenční 
profil přírodovědného zaměření. 
Byla upravena formulace dílčí kompetence v oblasti organizace a zajištění her 
a dalších činností. Znění odborné dovednosti je rozšířeno na přírodovědné aktivi-
ty a environmentální výchovu, aby dovednost vystihovala minimální kompetenč-
ní profil přírodovědného zaměření. 
Byla přidána odborná dovednost orientovat se v principech trvale udržitelného 
života. Princip trvale udržitelného života je jedním z nejzákladnějších myšlenko-
vých prvků environmentální výchovy, proto je tento princip do minimálního kom-
petenčního profilu zařazen.
Byla upravena formulace dílčí kompetence v oblasti provádění výchovy ke zdraví. 
Znění této dovednosti je poupraveno, aby více odráželo téma zdravého životního 
stylu, které více konkretizuje hodnotu předávanou skrze přírodovědné aktivity. Envi-
ronmentální výchova obsahuje jako jedno z významných témat zdravý životní styl.
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Byla upravena formulace dílčí kompetence v  oblasti posuzování zdravotních 
a bezpečnostní rizik. Znění této dovednosti je upraveno tak, aby dovednost odrá-
žela navíc i schopnost posoudit možná rizika poškození životního prostředí u rea-
lizovaných aktivit. Tato schopnost posouzení je nezbytná pro zachování šetrného 
přístupu k přírodě.
Odborné znalosti
Byla přidána odborná znalost vybrané otázky z práva životního prostředí: např. 
vybrané části zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o právu na  informa-
ce o životním prostředí, zákona o lesích. Orientace ve vybraných částech práva 
životního prostředí je nezbytná pro správnou výchovnou činnost a osvětu dětí 
a mládeže v přírodovědném zaměření. 
Byla přidána odborná znalost přírodovědné minimum znalostí: např. základní 
přírodovědné pojmy, typy přírodních ekosystémů, princip provázanosti přírod-
ních procesů. Orientace ve vybraných přírodovědných pojmech je potřebná pro 
pochopení přírodních ekosystémů a jejich fungování. Tyto znalosti se uplatňují 
také v nespočtu ekologických her, pro jejich správné uvedení a reflexi je třeba 
přírodovědné pojmy chápat.
Měkké kompetence
Kompetence ke kooperaci je nutným předpokladem šetrného přístupu k život-
nímu prostředí, kdy je třeba, aby lidé byli schopni se spolu domluvit, společně 
hledat řešení problémů životního prostředí. Kompetence ke kooperaci je proto 
nedílnou součástí většiny aktivit s environmentálním či přírodovědným zaměře-
ním. A je proto nezbytné tuto kompetenci rozvíjet i u samostatných vedoucích, 
kteří mají jít osobním příkladem svým svěřencům.
S ohledem na časovou dotaci věnovanou vzdělávacímu programu Přírodovědný 
a environmentální kurz je výstupní úrovní pro účastníka stanoven třetí stupeň, 
kdy je účastník schopen aktivně spolupracovat a společně s druhými lidmi dosa-
hovat skupinových cílů. 
Pro rozvoj této kompetence v rámci vzdělávacího programu je přiložena zúžená 
definice třetího stupně, tato zúžená definice opět pracuje s postupným rozvinu-
tím kompetence do tří úrovní, kdy třetí úroveň je pro vzdělávací program výstupní 
úrovní.
Kompetence k efektivní komunikaci úzce souvisí s kompetencí kooperace. Aby 
lidé byli schopni spolupracovat, je třeba, aby spolu uměli efektivně komunikovat. 
To znamená, že jasně vyjadřují své myšlenky, naslouchají názorům druhých, umí 
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vést diskuze s potřebnými argumenty, avšak bez užití manipulačních technik. 
Osvojení si kompetence efektivní komunikace vede k úspěšnějšímu řešení pro-
blémů, jak společenských, tak environmentálních. Proto je kompetence k efek-
tivní komunikaci zařazena do tohoto minimálního kompetenčního profilu. 
Z původního návrhu úrovní kompetence k efektivní komunikaci je snížena dosa-
žená úroveň po absolvování vzdělávacího programu ze 4. na 3. úroveň. Časová 
dotace vzdělávacích modulů věnovaných rozvoji efektivní komunikace dovolu-
je rozvinout kompetenci komunikace do úrovně 3, kdy účastník jasně a srozu-
mitelně formuluje své myšlenky, naslouchá ostatním, dokáže svým projevem 
zaujmout ostatní. Rozvoj této úrovně je realizován v rámci vzdělávacích modulů 
realizace vytvořené ekohry, kdy účastníci prezentují vytvořenou aktivitu ostat-
ním účastníkům, dále ve vzdělávacím modulu Tvorba plánu akce s environmen-
tálním zaměřením, jehož výstupem je prezentace projektu před publikem s hod-
nocením projevu. Dále v  modulu Ekologická simulační hra, která je založena 
na vzájemné argumentaci. Pro rozvoj této kompetence na úroveň 4 je třeba další 
hodinová dotace pro čistě praktický blok „Umění komunikace“. V rámci vzdělá-
vacího programu není možné rozvinout 3. stupeň kompetence v celé jeho šíři, 
konkrétně více rozvíjet schopnost asertivity a vzájemného naslouchání. Proto je 
přiložena zúžená definice tohoto stupně rozdělená do tří úrovní, kdy 3. úroveň je 
pro vzdělávací program výstupní úrovní.
Environmentální témata jsou ve  společnosti stále aktuální a  velmi diskutova-
ná. Některá environmentální témata jsou navíc kontroverzní. Výroky odborníků 
se o takových tématech rozcházejí a je těžké se zorientovat a udělat si vlastní 
podložený názor. Proto je nezbytné rozvíjet kompetenci k objevování a orienta-
ci v  informacích právě v  souvislosti s  environmentálními tématy. Samostatný 
vedoucí dětí a mládeže by měl umět hledat nové zdroje informací a hlavně by 
měl umět si ověřit důvěryhodnost informačního zdroje. A to proto, že jeho názory 
často přebírají děti a mládež, na které výchovně působí.
Z toho důvodu je vybrána výstupní úroveň kompetence účastníka na stupni 4, 
kdy je účastník schopen cíleně vyhledávat informace a ověřuje si důvěryhodnost 
zdrojů. V informacích dokáže vidět možné příležitosti k dalšímu využití. 
V rámci rozsahu vzdělávacího programu není možné rozvinout 4. stupeň kompe-
tence v celé jeho šíři, tedy rozvinout i oblast práce s novými technologiemi, proto 
je přiložena zúžená definice tohoto stupně rozdělená do tří úrovní, kdy 3. stupeň 
je pro vzdělávací program výstupní úrovní.
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Samostatný vedoucí dětí a mládeže – kulturní zaměření –  
hudba, tanec, divadlo apod.

Charakteristika
Samostatný vedoucí je pracovník, který řídí (plánuje, realizuje a  vyhodnocuje) 
činnosti kolektivu dětí či mládeže s ohledem na specifické potřeby jednotlivců 
a skupiny. 

Pracovní činnosti

a individuální zvláštnosti, 
-

ladu s hodnotami a potřebami organizace, ve které pracuje,

-
turní, zdraví, protidrogová prevence, proti šikaně apod.),

-
ných aktivit (metod), účast na společných činnostech,

úřady),

zpětné vazby,

-
pečnosti činnosti při práci s dětmi a mládeží,

BOZP a PO, jakož i zásad environmentálně šetrného chování,
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Odborné dovednosti
Formulace výchovných a vzdělávacích cílů (umí, dovede)

v nich smysl a cíl pro záměrnou edukaci.
Aplikace výchovných a vzdělávacích metod (umí, dovede)

-
lávacích cílů,

Organizace a zajištění her a dalších činností (umí, dovede)

Provádění prevence (umí, dovede)
-

lostí), a to i osobním příkladem,

Provádění multikulturní výchovy (umí, dovede)
-

to způsobů: tematická hra, expedice, exkurze, návštěva instituce, pozvání hos-
ta, zapojení příslušníků odlišné kultury do přípravy programu nebo mezi děti, 
film, účast na workshopu nebo semináři) adekvátní věku dítěte,

diskusi.
Provádění výchovy proti šikaně (umí, dovede)

věku součinnost),
-

sora i oběti, vést diskusi a nepůsobit návodně a didakticky.
Analyzování účinnosti výchovy (umí, dovede)

s účastníky,
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Vedení oddílu (umí, dovede)

pro rozvoj a zlepšení vlastních kompetencí.
Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik (umí, dovede)

-
ní rizika s ohledem na rizika jednotlivce se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi (např. použití ochranných pomůcek, počet dospělých osob, poučení před 
aktivitou apod.), a pokud to není možné, rozhodnul, že se aktivita nebude 
realizovat,

dramaturgii akce.
Analyzování potřeb sociální skupiny (umí, dovede)

-
ských potřeb a vývojových specifik věkové kategorie a sociálního zázemí,

(hra, změna přístupu vedení) by zvýšila zájem dětí a mládeže o činnost.
Práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami (umí, dovede)

učení,

potřebami,

speciálními, potřebami a zařadit aktivity pro jejich rozvoj do programu.
Provádění výchovy ke zdraví (umí, dovede)

strava, bez kouření a pití alkoholu atd.).
Poskytování první pomoci (umí, dovede)

pomoci,
Krizová intervence (umí, dovede)

další, odbornou pomoc.
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Aplikace právních aspektů činnosti (umí, dovede)
-

ní úpravy bezprostředně související s danou situací,
-

ností jednotlivců a organizace.

Odborné znalosti
-

vit do širšího kontextu,

pro vedoucího dětí a mládeže (hra v roli, strukturovaná dramatická hra atd.).

Měkké kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci – úroveň 4

Kompetence ke kooperaci – úroveň 4

Kompetence k flexibilitě – úroveň 4

 
a dovednosti,

Kompetence k aktivnímu přístupu – úroveň 4

nové aktivity, postupy a možnosti,
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Kompetence k plánování a organizace práce – úroveň 3

Kompetence k výkonnosti – úroveň 3

kroky vedoucí k dosažení vlastního i týmového výsledku,

-
vání.

Kompetence k uspokojování klientských potřeb (děti, mládež, rodiče) – úroveň 2

Kompetence k samostatnosti – úroveň 2
-

matických apod.) potřebuje dohled nebo podporu,
-

rých se orientuje,

opřít o manuál, předpis (jinou vnější autoritu).
Kompetence k řešení problémů – úroveň 2

definovat podstatu,
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Kompetence k celoživotnímu učení – úroveň 2

investovat energii,

ze svých chyb,

Kompetence ke zvládání zátěže – úroveň 2

výkon,

hledá pomoc, u druhých a snaží se obtíže překonat,

Kompetence k objevování a orientaci v informacích – úroveň 2

-
nologie,

-
tí, v nichž se dobře orientuje,
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Vysvětlení navržených změn a doplnění měkkých kompetencí
Výše uvedený MKP je zaměřený na ty nejzákladnější aspekty dovedností, znalostí 
a kompetencí lektora larpu v neformálním vzdělávání. MKP je upraven tak, aby 
bylo reálné na dovednostech, znalostech a kompetencích pracovat v rámci dvou 
víkendů. 
Očekává se, že určité specializované odborné znalosti a dovednosti, jako napří-
klad základy poskytování první pomoci nebo základní znalost právních aspektů, 
již účastník VP ovládá, jsou proto zahrnuty do požadavků na účastníka. 
Odborné dovednosti dělíme pro tento VP do tří skupin:
1. Dovednosti, které se dotýkají hlavních cílů VP. Shrnují v sobě všechny tři části 
uvedení larpu, lektorské činnosti v samotné hře a vedení reflexe. Všechny tři kro-
ky jsou provázané jednotným cílem, který si lektor nastaví, a na jehož základě 
pak hledá adekvátní techniky a pedagogické metody.
Do první skupiny patří: formulace výchovných a vzdělávacích cílů; aplikace výchov-
ných a vzdělávacích metod; organizace a zajištění her a dalších činností.
2. Odborné dovednosti, které se projevují v tematické náplni VP. Tvoří základ 
her a jako takové jsou reflektovány v rámci zpětných vazeb k jednotlivým lar-
pům. 
Cílem VP není seznámit účastníky do hloubky s problematikou šikany či multi-
kulturality, ale dát jim inspiraci pro práci se složitými a palčivými tématy formou 
larpu (například u larpu Cela a Fat Man Down je to téma šikany a xenofobie nebo 
u larpu Drunk téma prevence proti závislostem).
Do druhé skupiny patří: provádění prevence; provádění multikulturní výchovy; pro-
vádění výchovy proti šikaně.
3. Odborné dovednosti, kterým se VP věnuje v druhém plánu, což znamená, že 
témata jsou přítomná, ale nejsou cíleně rozvíjena. Projevují se v rámci dílčích akti-
vit nebo v rámci diskusí s účastníky o možnostech využití konkrétních forem larpu 
v jejich praxi.
Do třetí skupiny patří: analyzování účinnosti výchovy; vedení oddílu; posuzování 
bezpečnostních a zdravotních rizik.
Ostatní odborné dovednosti, které nejsou v rámci VP rozvíjeny, tvoří základní 
požadavky na účastníka (analyzování potřeb sociální skupiny, práce s dětmi 
a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami, provádění výchovy ke zdra-
ví, poskytování první pomoci, krizová intervence, aplikace právních aspektů 
činnosti).
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Odborné znalosti
Témata odborných znalostí jsou zúžená pouze na oblast larpu a jeho podob v Čes-
ké republice a v zahraničí. Na rozšíření do oblasti dramatické výchovy není v časo-
vém rozsahu dvou víkendů prostor. Všechna ostatní témata, původně navržená 
v MKP, nejsou relevantní pro kompetence vedoucího, který pracuje s larpem. 

Měkké kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci byla zařazena na úrovni čtyři, protože tuto 
kompetenci rozvíjí VP nejaktivněji. Všichni mají v průběhu vzdělávacího progra-
mu řadu příležitostí zkoušet si své komunikační dovednosti v motivujících situa-
cích a získávat zpětnou vazbu od ostatních. 
Kompetence ke kooperaci byla zařazena na úrovni čtyři, jelikož je prakticky roz-
víjena hlavně v rámci larpů a průpravných cvičení pro hru v roli. Lektorská čin-
nost přece jen není tolik týmová, ale role hráče ve skupině je zcela klíčová a bez 
kooperace a společného vyladění na cíle hry jsou výsledky larpů velmi slabé.
Kompetence k flexibilitě byla zařazena na úrovni čtyři. Tvoří významnou složku 
a zároveň predispozici vzdělávacího programu. Program pracuje nejen se stan-
dardními technikami, ale ukazuje také přesahy do jiných oborů a vyžaduje vlast-
ní invenci účastníků.
Druhou polohou flexibility a aktivního přístupu je dovednost improvizace, která 
je u hry v roli zcela nezbytná, proto je nutné na ni klást důraz, jelikož tvoří nezbyt-
né kompetenční vybavení lektora.
Kompetence k aktivnímu přístupu byla zařazena na úrovni čtyři, protože je pro 
řadu účastníků klíčová už od samého začátku, kdy potřebují vstřebávat řadu infor-
mací o larpech, řadu zážitků a dovednostních cvičení. Pro lektora larpu je nezbyt-
né uplatňovat proaktivní přístup ke skupině i ke zjišťování nových informací.
Kompetence k plánování a organizaci práce byla zařazena na úrovni tři, protože 
je pro lektora larpu důležitá, nicméně její rozvoj nestojí v centru vzdělávacího 
programu. Komplexní plán pro lektorskou činnost vytvářejí hráči v závěru vzdě-
lávacího programu k larpu Drunk, kde mohou všechny oblasti této kompetence 
využít. Následně je jejich aktivita v tomto směru reflektována.
Ani kompetence k  výkonnosti nepatří mezi prioritní, je uvedena na  úrovni tři. 
V rámci VP je však nastavené poměrně rychlé tempo vzdělávacích aktivit a dle 
reakcí účastníků pro ony dva víkendy jejich výkonnost výrazně stoupla, byla však 
vykoupena poměrně velkou únavou po jeho skončení.
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Následující měkké kompetence nejsou v rámci vzdělávacího programu rozvíjeny, 
ale tvoří základní požadavky na účastníka a jejich úroveň očekáváme alespoň 
na stupni dva: kompetence k uspokojování klientských potřeb, k samostatnosti, 
k řešení problémů, k celoživotnímu učení, ke zvládání zátěže, k objevování a ori-
entaci v informacích.
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Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na všeobecné 
aktivity (nad 18 let)

Charakteristika
Vedoucí dětí a mládeže (nad 18 let) je pracovník, který pracuje na základě speci-
fického zadání (vymezeného formulovanými cíli, časovými či prostorovými ome-
zeními) s ohledem na specifické potřeby jednotlivců a skupiny. 

Pracovní činnosti

-
tální, multikulturní, ke zdraví, protidrogové prevence, proti šikaně apod.),

na aktuální potřeby,

cílů,

-
piny dětí a mládeže,

-
venci sociálně patologických jevů,

jakož i zásad environmentálně šetrného chování, 

Odborné dovednosti
Analyzování potřeb sociální skupiny (umí, dovede)

zda činnost svěřené skupiny naplňuje některou z důležitých potřeb dětí a mlá-
deže.
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Formulace výchovných a vzdělávacích cílů (umí, dovede)

sestavit plán dílčí jednodenní akce,
-

pinu dětí a mládeže.
Aplikace výchovných a vzdělávacích metod (umí, dovede)

-
lávacích metod,

 
/vzdělávacích cílů,

-
nými cíli.

Práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávání potřebami (umí, dovede) 

učení, 

potřebami, 

speciálními potřebami a zařadit aktivity pro jejich rozvoj do programu. 
Organizace a zajištění her a dalších činností (umí, dovede)

stanovovat jednotlivé úkoly pro zabezpečení akce,

(čisté ovzduší, nízká úroveň hluku, dostupný terén, bezpečný zdroj vody, atd.),
-

ními cíli svěřené skupiny,

Prevence sociálně patologických jevů (umí, dovede) 
-

lostí), a to i osobním příkladem, 

Provádění multikulturní výchovy (umí, dovede) 
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-
to způsobů: tematická hra, expedice, exkurze, návštěva instituce, pozvání hos-
ta, zapojení příslušníků odlišné kultury do přípravy programu nebo mezi děti, 
film, účast na workshopu nebo semináři) adekvátní věku dítěte. 

Provádění environmentální výchovy (umí, dovede)

vztah k přírodě (např. některým z těchto způsobů: tematická hra, expedice, 
exkurze, návštěva instituce, pozvání hosta, film, účast na workshopu nebo 
semináři),

Provádění výchovy proti šikaně (umí, dovede) 

Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik (umí, dovede)

během pochodu, přiměřená délka pochodu, střídání fyzicky náročných aktivit 
s méně náročnými),

-
středí apod.),

-
ných předpisů a pravidel (např. koupání, chození po silnici, střelba, lanové akti-
vity, zakládání ohně apod.),

-
nostní rizika nebo s ohledem na rizika jednotlivce se specifickými zdravotními 
potřebami (např. použití ochranných pomůcek, počet dospělých osob, poučení 
před aktivitou apod.), a pokud to není možné, rozhodnout, že aktivita nebude 
realizována.

Provádění výchovy ke zdraví (umí, dovede) 
-

va, bez kouření a pití alkoholu atd.). 
Krizová intervence (umí, dovede) 

něj další odbornou pomoc. 
Poskytování první pomoci (umí, dovede) 
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Analyzování účinnosti výchovy (umí, dovede)

pro určité dítě, popř. skupinu dětí a mládeže).
Vedení jednodenní akce a pravidelné schůzky (umí, dovede)

pověst organizace. 
Aplikace právního rámce činnosti (umí, dovede)

-
ní úpravy bezprostředně související s danou situací,

-
ností jednotlivců a organizace.

Motivace a rozvoj (umí, dovede)

Odborné znalosti
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-
nech, při koupání za zvláštních okolností (bouřka, povodeň atd.),

orgány), fyzické osoby (nezletilý), zejména v souvislosti s odpovědností za ško-
du (na majetku, na zdraví), pojištění, trestně právní odpovědnost (včetně mlá-
deže), právní ochrana dětí a mládeže (např. Listina základních práv a svobod, 
Úmluva o právech dítěte, orgány), ochrana osobních údajů.

Měkké kompetence
Kompetence k ovlivňování ostatních – úroveň 3

diskusi zájmům a potřebám posluchačů,

a neverbálním projevu,

Kompetence k aktivnímu přístupu – úroveň 4

nové aktivity, postupy a možnosti,

Kompetence k celoživotnímu učení – úroveň 5

a může i ovlivňovat vývoj ve svém oboru,

Kompetence k uspokojování klientských potřeb – úroveň 4
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Vysvětlení navržených změn a doplnění měkkých kompetencí
Z MKP doporučujeme vypustit odborné dovednosti:

Není nezbytné, aby tyto dovednosti měl vedoucí dětí a mládeže – nad 18 let – 
není samostatným vedoucím.
Ze stejných důvodů doporučujeme vypustit odborné znalosti

-
piny,

Kompetence k ovlivňování ostatních je zvolena, protože úzce souvisí s tématem 
motivace, motivace k seberozvoji – což je jedním z hlavních kamenů vzděláva-
cího programu.
Kompetence k aktivnímu přístupu je zvolena, protože úzce souvisí s tématem plá-
nování osobní rozvoje, která bez proaktivity, a vlastního aktivního zapojení do pro-
cesu sebevzdělávání nejde realizovat.
Kompetence k celoživotnímu učení je zvolena, protože úzce souvisí s tématem 
plánování osobního rozvoje jako nikdy nekončícího procesu.
Kompetence k uspokojování klientských potřeb je zvolena, protože úzce souvisí 
s oblastí rozvoje druhých, kterou by se účastník kurzu měl intenzivně zabývat.
Vzdělávací program Rozvíjej sebe i druhé přímo rozvíjí vyznačené oblasti. Je 
nemožné zahrnout vše do 60hodinového vzdělávacího programu, proto jsou 
vybrány oblasti práce, dovednosti a znalosti, které jsou považovány za důležité 
a jiným způsobem nenahraditelné.
V oblasti pracovní činnosti byly doplněny plánování vlastního rozvoje a plánování 
rozvoje účastníků svých akcí. 
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V oblasti odborných dovedností byla doplněna
Motivace a rozvoj (umí, dovede)

U pracovníka s mládeží je považována oblast vlastního rozvoje a orientace v rozvo-
ji druhých za klíčovou. Hnacím motorem rozvoje každé organizace je rozvoj jejích 
členů. Pakliže členové organizace pouze nasedají do rozjetého vlaku činností 
organizace a sami jej netáhnou – organizace se brzy přestane posouvat dopředu. 
K vlastnímu rozvoji motivovaný člen organizace má osobní zájem vymýšlet nové 
věci, přicházet s novými možnostmi a realizovat nové akce. Je klíčovým zájmem 
každé organizace motivovat své členy k osobnímu rozvoji. A je klíčovou kompeten-
cí vedoucího tuto kompetenci u svých svěřenců rozvíjet.
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Pracovník pracující v organizaci poskytující výchovně  
vzdělávací aktivity pro děti a mládež – oblast první 
pomoci a prevence (průřezová kompetence)

Charakteristika
Kompetence je součástí zdravotního vzdělání (znalostí a dovedností) všech pra-
covníků přejímajících zodpovědnost za osoby jim svěřené. Nositel této kompeten-
ce je pracovník, který sám provádí první pomoc v případě ohrožení zdraví a života 
a zajišťuje prevenci ve zdravotní oblasti při práci s osobami jemu svěřenými.

Pracovní činnosti

Odborné dovednosti
Postupy v poskytování první pomoci (umí, dovede)

-
nost první pomoci a rozhodnutí o volání další pomoci,

Život zachraňující úkony, prvotní vyšetření (umí, dovede)

dotazy při ohrožení zdraví.
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Resuscitace (umí, dovede)
-

ně volání tísňové linky),

Podezření na poranění páteře (umí, dovede)

Krvácení (umí, dovede)

Změna vědomí (umí, dovede)

Popáleniny a omrzliny (umí, dovede)

Civilizační onemocnění (umí, dovede)

Odborné znalosti
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Rozsáhlejší definice znalostí
„zná, rozezná, pozná, dokáže určit“

„je seznámen s, má povědomí o“

Měkké kompetence
Kompetence ke kooperaci (spolupráci) – úroveň 3
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Kompetence k samostatnosti – úroveň 3

v případě potřeby,

konfliktů.
Kompetence k řešení problémů – úroveň 3

-
lupráci.

Kompetence ke zvládání zátěže – úroveň 3
-

hodobé zátěži,
-

konává,

Vysvětlení navržených změn a doplnění měkkých kompetencí
Z minimálního kompetenčního profilu byla vypuštěna odborná dovednost „umí 
používat dýchací masku“. Důvodem bylo zaměření vzdělávacího programu 
na poskytnutí improvizované první pomoci s minimálním zdravotnickým mate-
riálem. Dýchací maska většinou nepatří do lékárničky vedoucího dětí a mláde-
že na běžných akcích.
Dále byla přidána znalost „má povědomí o základních léčivech“. Základní pově-
domí o běžně dostupných léčivech a o základních pravidlech užívání (např. že 
bez schválení rodičů nebo lékaře nelze dítěti podat lék) je podle lektorského 
týmu nutné.
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Návrh minimálního kompetenčního profilu byl rozšířen o  měkké kompetence, 
na jejichž rozvoj jsme se zaměřili v průběhu vzdělávacího programu. Na výběru 
se podíleli lektoři, kteří mají dlouholeté zkušenosti s vedením podobně zaměře-
ných vzdělávacích programů. Byly vybrány měkké kompetence, které jsou nutné 
pro bezpečné vedení dětského kolektivu, a lektoři byli schopni zaručit, že v rám-
ci vzdělávacího programu budou tyto kompetence také rozvíjeny. Zdůvodnění 
výběru měkkých kompetencí je uvedeno níže.
Kompetence ke kooperaci (spolupráci) 

ovlivnit skupinu z  pohledu prevence při různých činnostech s  přihlédnutím 
na potřeby skupiny. Zároveň je nutné, pokud ve skupině dojde ke zranění, opět 
zareagovat správně na atmosféru ve skupině a na změněné potřeby,

-
ba pro vedení jakékoliv skupiny, zvláště pak dětí a  mládeže. V  oblasti prv-
ní pomoci a prevence je nadřazenost skupinových cílů nad osobními jednou 
z nejdůležitějších kompetencí,

vedoucí přebírá zodpovědnost za činnosti svěřených dětí a mládeže. V oblasti 
prevence a první pomoci je pak zodpovědnost za výsledky skupinové činnosti 
velice podstatná,

potřeba dětem a  mládeži vysvětlovat a  svá tvrzení podkládat relevantními 
informacemi.

Kompetence k samostatnosti 

v případě potřeby – v oblasti první pomoci a prevence, musí být vedoucí scho-
pen samostatné a  spolehlivé práce. Zároveň musí být schopen odhadnout 
svoje možnosti a v případě potřeby vyhledat pomoc,

-
ných konfliktů – v  rámci bezpečnosti skupiny je potřeba v případě ohrožení 
umět jasně vyjádřit i odlišný názor a umět ho prosazovat.

Kompetence k řešení problémů

v oblasti první pomoci a prevence musí být schopen aktivně a samostatně 
řešit všechny problémy, které mohou nastat,

MINIMÁLNÍ KOMPETENČNÍ PROFILY ROZŠÍŘENÉ O MĚKKÉ KOMPETENCE
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složitější problémy v oblasti první pomoci a prevence, je nutné, aby vedoucí byl 
schopen definovat podstatu a správně reagovat,

-
cházet – navazuje na předcházející kompetenci, je potřeba, aby vedoucí svým 
přístupem k problému předcházel jeho opakování, 

pro předcházení problémům i prevenci, 
-

lupráci – pokud se skupina dostane do problému, případně je potřeba preven-
tivního chování skupiny, musí vedoucí být schopen odhadnout, kdy lze situaci 
zvládnout individuálně a kdy je potřeba týmové spolupráce.

Kompetence ke zvládání zátěže 
-

hodobé zátěži – v případě první pomoci a prevence je potřeba, aby vedoucí byl 
schopen dlouhodobé zátěže a reagoval bez emocí a vyrovnaně,

-
konává – je potřeba, aby si vedoucí byl schopen poradit v každé situaci a uměl 
najít v každé situaci řešení,

pomoci a prevence byl schopen reagovat na změny,

prevence je potřeba, aby vedoucí byl schopen dodržovat prvky prevence, i když 
se „u této aktivity nikdy nic nestalo“,

se skupina do náročné situace, je nutné, aby právě vedoucí byl schopen ovládat 
svoje emoce a realisticky řešit situaci,

požádat o pomoc (někteří lidé mají problém s tím, jak a jestli požádat o pomoc).
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Měkké kompetence

1. Kompetence k efektivní komunikaci

Tato kompetence představuje schopnost aktivně komunikovat, včetně schopnosti 
dobře prezentovat a také schopnosti dobře naslouchat a argumentovat. 
Dílčí kompetence: reflektovat reakce okolí – schopnost porozumět verbálním 
i neverbálním sdělením), překonávat bariéry v komunikaci, přijímat a pracovat 
s argumenty jiných osob, srozumitelně sdělovat ostatním, písemné vyjádření, 
asertivní jednání – tj. vyjádřit i nesouhlas, sebereflexe, přizpůsobit sdělení, 
zaujmout posluchače, předvídání reakcí, prezentační dovednosti.
Úrovně kompetence k efektivní komunikaci:
Úroveň 1

Úroveň 2
-

né, tak písemné podobě, 

Úroveň 3

podobě,

Úroveň 4



Kompetenční profily pro neformální vzdělávání

78

Úroveň 5

-
čit,

2. Kompetence ke kooperaci (spolupráci)

Tato kompetence představuje připravenost a  schopnost podílet se aktivně 
a zodpovědně na skupinové práci. Je opakem nezdravé soutěživosti, stejně tak 
jako opakem preference pracovat sám. 
Dílčí kompetence: ochota poskytovat své vědomosti, být vstřícný, tolerantní, 
respektovat představy a názory druhých, dodržovat dohodnutá pravidla, sledo-
vat skupinový cíl, a podílet se na společných úkolech, řešit problémy ve skupi-
nové komunikaci a spolupráci, ocenit přínos ostatních a poskytovat jim zpětnou 
vazbu, vytvářet podporující prostředí, zastávat skupinové role a pozice, přijímat 
úkoly a delegovat je.
Úrovně kompetence ke kooperaci:
Úroveň 1
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Úroveň 2

Úroveň 3

Úroveň 4

Úroveň 5

3. Kompetence k podnikavosti

Tato kompetence představuje schopnost aktivně pozorovat své pracovní či pod-
nikatelské prostředí a pomocí nalézání příležitostí a následných nápadů přispí-
vat k jeho přetváření s cílem získat vyšší výkon, ekonomický růst, větší efektivitu, 
kvalitu nebo jinak definovaný úspěch. Základem podnikavosti je vnitřní motiva-
ce, tvořivost při produkci nápadů, zvládnutí rizik a připravenost ke změnám.
Dílčí kompetence: vnímat a kriticky hodnotit podnikatelské příležitosti, přichá-
zet s podnikatelskými nápady, realizovat podnikatelské nápady, přijímat riziko, 
akceptovat změny, flexibilita, rozhodnost, analyzovat situaci na základě vztahu 
vstup – výstup. 
Úrovně kompetence k podnikavosti:
Úroveň 1

-
chá zlepšení,
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Úroveň 2

pracovní činnosti, zpravidla je však nedokáže samostatně připravit ani reali-
zovat,

je podcení.
Úroveň 3

-
nikatelské příležitosti, 

resp. „zlepšováků“,

Úroveň 4

příležitosti,

či jeho firmy,

Úroveň 5

nové záměry, které mu vytvářejí výbornou výchozí pozici v konkurenčním pro-
středí,

aby neohrožovala strategické záměry jeho či jeho firmy.

4. Kompetence k flexibilitě

Tato kompetence představuje operativnost a pružnost v myšlení, chování a pří-
stupech k úkolům a situacím, které jsou před jednotlivce denně stavěny. Je to 
schopnost změnit či přizpůsobit své pracovní návyky, chování a efektivně praco-
vat v nových nebo měnících se situacích.
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Dílčí kompetence: pružné myšlení, přijímat nové myšlenky a přístupy, ochota 
změnit styl a metody práce podle aktuálních potřeb, tvůrčí přístup, alternativní 
pohled, používat nestandardní metody, inovativní myšlení.
Úrovně kompetence k flexibilitě:
Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

-
dává,

Úroveň 4

-
losti a dovednosti,

Úroveň 5
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5.  Kompetence k uspokojování klientských potřeb  
(děti, mládež, rodiče)

Tato kompetence představuje zájem a úsilí zaměřené na zjišťování a uspokojo-
vání klientských potřeb.
Dílčí kompetence: vycházet vstříc zákazníkovi, vcítit se do potřeb a zájmů ostat-
ních – empatie, využívat vyjednávací strategie win-win, budovat a rozvíjet vztahy 
se zákazníkem, přizpůsobit se zákazníkovi.
Úrovně kompetence k uspokojování klientských potřeb:
Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3
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Úroveň 4

Úroveň 5

6. Kompetence k výkonnosti

Tato kompetence patří k nejdůležitějším pracovním kompetencím a představuje 
zájem pracovat dobře nebo podle standardu vynikajícího výkonu. 
Dílčí kompetence: podávat požadovaný výkon, stanovovat si cíle a úkoly, připra-
venost se zlepšovat, optimalizovat pracovní postupy, identifikovat priority, podat 
výkon i přes vzniklé problémy a překážky v požadovaném čase, pracovat precizně, 
podle technologických postupů, rozhodovat a přijímat vhodná řešení a postupy.
Úrovně kompetence k výkonnosti:
Úroveň 1

Úroveň 2

s problémy,

k jeho dosažení, 
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Úroveň 3

kroky vedoucí k dosažení vlastního i týmového výsledku,

-
vání.

Úroveň 4

Úroveň 5

-
poklady pro zvyšování výkonu,

řešení,

7. Kompetence k samostatnosti

Tato kompetence představuje schopnost pracovat soustředěně, vědomě a vytr-
vale na svém úkolu. Samostatný člověk se snaží co nejvíce zastat bez přispění 
ostatních. Zná své silné stránky i své slabiny, nemusí být příliš kontrolován.
Dílčí kompetence: vyvíjet vlastní iniciativu, pracovat soustředěně, samostatně 
získávat informace a cesty k řešení, posoudit je a realizovat, řídit sebe sama, 
vyjádřit se a zastávat vlastní názory, požádat v případě potřeby druhé o radu, 
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rozhodovat se na základě vlastní zkušenosti, nepodléhat manipulaci, odhadnout 
kapacitu vlastních možností, odpovídat za vlastní rozhodnutí a výsledky práce.
Úrovně kompetence k samostatnosti:
Úroveň 1

Úroveň 2
-

matických apod.) potřebuje dohled nebo podporu,
-

rých se orientuje,

o manuál, předpis (jinou vnější autoritu).
Úroveň 3

v případě potřeby,

konfliktů.
Úroveň 4

zdroje (informace apod.),

Úroveň 5
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zdroje (informace apod.),

8. Kompetence k řešení problémů

Tato kompetence představuje schopnost dokázat problém včas rozpoznat i správ-
ně pojmenovat, posoudit ho, podívat se na problém z různých úhlů, zvolit správ-
nou cestu, svůj záměr realizovat a dotáhnout jej do konce, následně zhodnotit 
výsledek. 
Dílčí kompetence: pochopit podstatu problému, odlišit podstatné od nepodstat-
ného, vnímat příčiny a důvody, následky a širší souvislosti problému, systémové 
řešení problému, reálné hodnocení problému. 
Úrovně kompetence k řešení problémů:
Úroveň 1

Úroveň 2

definovat podstatu, 

Úroveň 3

Úroveň 4
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-
lupráci,

Úroveň 5

vést řešitelské týmy,
-

lení,

vzniku problémů,

9. Kompetence k plánování a organizování práce

Tato kompetence představuje dovednost systematicky a objektivně plánovat 
a organizovat práci svou i ostatních, a to s přihlédnutím k cíli, prioritám, prostřed-
kům, zdrojům a k času. 
Dílčí kompetence: vnímat celek, celek rozložit na dílčí části a vidět mezi nimi vazby, 
odhadovat zdroje a prostředky k vykonávání práce, stanovovat priority, koordino-
vat svou práci a práci ostatních, předvídat, postupovat systematicky a objektivně.
Úrovně kompetence k plánování a organizaci práce:
Úroveň 1

Úroveň 2

MĚKKÉ KOMPETENCE
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samostatně,

Úroveň 3

Úroveň 4

jedná,

Úroveň 5

jedná, deleguje.
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10. Kompetence k celoživotnímu učení

Tato kompetence představuje schopnost a ochotu přijímat nové informace, účast-
nit se krátkodobých a dlouhodobých vzdělávacích programů.
Dílčí kompetence: uspokojovat přirozenou zvídavost a touhu po poznání, zdoko-
nalovat sám sebe, hledat a nalézat informace, investovat čas a energii do svého 
rozvoje, osvojit si nové dovednosti.
Úrovně kompetence k celoživotnímu učení:
Úroveň 1

-
nostmi a znalostmi,

se z něj poučit do budoucna.
Úroveň 2

-
voje investovat energii,

užije,

ze svých chyb,

Úroveň 3

MĚKKÉ KOMPETENCE
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Úroveň 4

-
pen aplikovat do své praxe,

na kterých staví,

vzdělávání.
Úroveň 5

a může i ovlivňovat vývoj ve svém oboru,

11. Kompetence k aktivnímu přístupu

Tato kompetence představuje vůli dělat nad rámec pracovních povinností, poža-
davků a očekávání. Projevem tohoto postoje jsou návrhy zlepšení práce, zvýšení 
pracovních výkonů a výsledků, nalezení nebo vytvoření nových příležitostí, vyře-
šení problémů.
Dílčí kompetence: připravenost k akci, dynamičnost a  rozhodnost v  jednání, 
angažovat se osobně nad rámec běžných povinností, vyvinout úsilí a  aktivi-
ty důležité k realizaci cíle i přes vzniklé překážky, pozitivně a vstřícně jednat 
v konkrétních situacích, aktivně předcházet problémům a minimalizovat kritic-
ké situace.
Úrovně kompetence k aktivnímu přístupu:
Úroveň 1
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Úroveň 2

přístupu je potřeba jej však průběžně motivovat,

na ně nestačí, vyhledá pomoc ostatních,

Úroveň 3

-
plikace,

Úroveň 4

nové aktivity, postupy a možnosti,

Úroveň 5

a možnosti,

12. Kompetence ke zvládání zátěže

Tato kompetence představuje připravenost a schopnost zvládat stresové zátě-
že, překážky, neúspěchy a frustrace.
Dílčí kompetence: zvládání vlastních emocí, přizpůsobit se nečekaným situacím, 
problémům, lidem, soustředit se v zátěžových situacích, překonávat překážky, 
vyrovnat se s neúspěchy.

MĚKKÉ KOMPETENCE
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Úrovně kompetence ke zvládání zátěže:
Úroveň 1

nebo s pomocí je však schopen podat přiměřený výkon

k další aktivitě jej přiměje velmi silná motivace nebo okolnosti 

-
vou situaci

Úroveň 2

výkon

hledá pomoc u druhých a snaží se obtíže překonat

vyšší zátěži ztrácí sebejistotu
Úroveň 3

-
hodobé zátěži

-
konává
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Úroveň 4

řešení, 

Úroveň 5
-

stup k zátěžovým situacím, mu umožňuje získat nadhled a odstup,

řešení, 

v danou chvíli pouze na příslušný cíl,

s emocemi druhých,

13. Kompetence k objevování a orientaci v informacích

Tato kompetence vyjadřuje vyhledat, najít, rozpoznat, vybrat validní nebo důle-
žité informace potřebné v dané situaci. Zahrnuje různé výzkumy, vyhledávání 
informací a práci s nimi, nespokojení se s povrchními nebo nedostatečnými 
informacemi. 
Dílčí kompetence: vyhledávat informace, vyhodnocovat různé zdroje dat a infor-
mační kanály, rozeznat a ověřit míru hodnoty informací, vytvářet a uspořádávat 
dokumentaci, předávat a zpracovávat informace, pracovat s databázemi informa-
cí, využívat moderní informační technologie.

MĚKKÉ KOMPETENCE
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Úrovně kompetence k objevování a orientaci v informacích:
Úroveň 1

-
pů a kritérií,

-
-bíle na základě autority a zdroje,

Úroveň 2

-
nologie,

-
tí, v nichž se dobře orientuje, 

Úroveň 3

nepodstatného,

pracovat s datovými bázemi, 

Úroveň 4

Úroveň 5
-

by, nalézá a vytváří z nich příležitosti,
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-
ce pro daný účel a propojit je.

14. Kompetence k vedení lidí (leadership)

Tato kompetence představuje záměr a vůli se ujímat role vůdce skupiny. Před-
stavuje touhu a odhodlání vést ostatní nejen z pozice formální autority. 
Dílčí kompetence: zodpovídat za tým, řídit podřízené (vydávání příkazů), využívat 
formální moc, vést porady, delegovat úkoly, budovat a  chránit tým, motivovat 
a podporovat členy týmu, poskytovat zpětnou vazbu, rozvíjet podřízené.
Úrovně kompetence k vedení lidí:
Úroveň 1

po něm žádáno, 
-

né úkoly a cíle, ale v kontrole termínů a plnění úkolů má velké rezervy,

Úroveň 2

má stále rezervy, nevyužívá formální autority,
-

dem,

jim předávat znalosti.
Úroveň 3

důraz na týmové cíle,

MĚKKÉ KOMPETENCE
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pro skupinu, ujišťuje se, že potřeby skupiny jsou naplňovány,
-

šovat jejich výkon, podporuje jejich formální vzdělávání.
Úroveň 4

analyzuje úspěšný i neúspěšný výkon a navrhuje opatření,

cílem, s jeho posláním a programem – organizuje strategické mítinky,

-
cím, ostatní se na něj mohou spoléhat, je věrohodný a spolehlivý vůdce,

skupinového výsledku, deleguje jim pravomoci,
-

vání dalších poznatků a k rozvoji jejich kompetencí, koučuje.
Úroveň 5

ostatní zaujmout a nadchnout, jeho strategie a nápady vyvolávají zájem a nad-
šení ostatních podílet se na poslání celé skupiny,

a projektů, motivuje je k aktivnímu zapojení,
-

nosti a volbu, jakým způsobem budou postupovat při realizaci svých úkolů, kon-
troluje jejich výsledky a diskutuje s nimi o způsobech řešení, poskytuje zpětnou 
vazbu,

výsledky skupinové práce, zastává roli kouče,

předává své znalosti a zkušenosti.
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15. Kompetence k ovlivňování ostatních 

Tato kompetence vyjadřuje a představuje záměr přesvědčovat, ovlivňovat, zapů-
sobit na ostatní s cílem získat jejich podporu pro vlastní věc nebo je významně 
ovlivnit.
Dílčí kompetence: využívat různé metody přesvědčování, mít výjimečné, účinné, 
apelující a originální prezentační dovednosti.
Úrovně kompetence k ovlivňování ostatních:
Úroveň 1

což způsobuje jeho tréma a obava z cizích lidí nebo velkých skupin,

Úroveň 2
-

sobuje úrovni posluchačů,
-

vá konkrétních příkladů, vizuálních pomůcek, demonstraci atd., 
-

mentů pro diskusi,

-
bovat.

Úroveň 3

diskusi zájmům a potřebám posluchačů,

a neverbálním projevu,

Úroveň 4

posluchači s cílem jej ovlivnit nebo přesvědčit,

MĚKKÉ KOMPETENCE
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projev dokáže výrazně zaujmout posluchače,

Úroveň 5
-

chačů, 

očekávaného chování,

na druhé, 
-

nit ostatní,

nápady a řešení, kterým nelze odolat, 
-

zentaci a jednání před velkými skupinami v českém i cizím jazyce.
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Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy společně s  Národním institutem dětí 

Klíče pro život – 
Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání

volného času v organizacích celé České republiky, jako jsou střediska volného času 
 

a mládeží a hlavně zkvalitnění systému podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj zájmo-
vého 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:

1. Studium pedagogiky volného času
2. Průběžné vzdělávání

k aktivnímu občanství, zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání, 
inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, multikulturní výchova, 
medializace a mediální výchova

-
nosti o systémové odborné práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase.

 

Klíče pro život



Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je od-
borným zařízením tohoto ministerstva v oblasti státní podpory a ochrany mládeže. 
Jeho ambicí je stát se českým národním centrem neformálního vzdělávání. Nefor-
málním vzděláváním se přitom rozumí jakékoliv systematické výchovné působení 
kromě školní docházky (to je „formální vzdělávání“) a samotné výchovy v rodině. 
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: 

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

-
vání, odbornou přípravou pracovníků s dětmi a mládeží.

-
cepčních materiálů a právních předpisů pro oblast neformálního vzdělávání 
a poskytováním informací z těchto oblastí. 

-
ní a konzultační činnosti. 

a distribuce informací pro mládež i podílem na činnosti mezinárodních organizací 
zabývajících se touto problematikou.

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

 


