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Pravidla tvorby katalogu Národní soustavy povolání
Velice nás těší, že Vás můžeme oslovit jako experta ve svém odvětví českého hospodářství
a nabídnout Vám spolupráci na tvorbě Národní soustavy povolání.
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Obsah
V této prezentaci Vás seznámíme s potřebnými informacemi a kroky vedoucími k vytváření
a zařazování Vámi navržených aktuálně existujících jednotek práce do Národní soustavy povolání.
Prezentace je přehledem základních informací, podrobnější údaje naleznete v Manuálu pro tvorbu
katalogu NSP. Na jednotlivých snímcích jsou odkazy na konkrétně popisované části nebo přílohy
Manuálu.

Podstata Národní soustavy povolání
Internetová databáze www.nsp.cz s detailními a strukturovaně uspořádanými
informacemi o aktuálních požadavcích světa práce.

Tvorbu NSP zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím
sektorových rad jako reprezentativních zástupců zaměstnavatelů.
Uživatelé NSP
žáci a studenti
nezaměstnaní
zájemci o rekvalifikaci a další vzdělávání
personalisté, manažeři
firmy
ministerstva, školy, Úřad práce ČR, …

Podstata NSP
Národní soustava povolání (NSP) je otevřená, veřejně dostupná databáze jednotek práce
vyskytujících se na českém trhu práce. Najdete zde vše, co potřebujete vědět o jednotlivých
profesích – např. pracovní náplň, požadovanou kvalifikaci, potřebné odborné dovednosti
a znalosti, průměrnou mzdu, volná místa a další informace.
Podívejte se na stránky www.nsp.cz a přesvědčte se, jak popisuje nejrůznější typy profesí. Pokud
určitou profesi nenajdete nebo je popsána neaktuálně či chybně, neváhejte a zapojte se do
samotného vytváření Národní soustavy povolání.
Naším cílem je, aby byla Národní soustava povolání věrohodným obrazem skutečnosti českého
trhu práce, proto jsou jejím klíčovým tvůrcem zaměstnavatelé. Ti mají nejpřesnější informace
o potřebách trhu práce.
Spolupráce na NSP je nejen prospěšnou, ale i prestižní záležitostí, což je zřejmé i z šíře uživatelů,
pro které je NSP přínosem: pro občany (žáky, rekvalifikanty, zaměstnané i nezaměstnané), pro
instituce (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, školy,
Úřad práce ČR) i samotné zaměstnavatele.

Význam Národní soustavy povolání

systémový přístup ke komunikaci v oblasti lidských zdrojů
flexibilní systém mapování potřeb trhu
aktivní ovlivňování vzdělavatelské sféry světem práce
východisko pro směrování rozvoje lidských zdrojů
podklad pro tvorbu podnikových katalogů a nástrojů řízení lidských zdrojů
údaje pro mezinárodní srovnávání
východisko pro tvorbu Národní soustavy kvalifikací

Význam NSP
Nyní máte i Vy možnost sdělit, jaké jsou ve Vašem oboru profese a co je jejich obsahem,
a ovlivňovat tak školy při tvorbě vzdělávacích programů, žáky při volbě oboru vzdělání, studenty
při výběru zaměstnání a zaměstnavatele při tvorbě podnikových katalogů a hodnocení výkonu
zaměstnanců.
Zásadní je také propojenost Národní soustavy povolání s Národní soustavou kvalifikací. Ta
popisuje, co je třeba umět pro výkon povolání nebo jeho části a jak to lze ověřit. Národní soustava
kvalifikací pomáhá získat potvrzení o kvalifikaci lidem, kteří nedokončili školu nebo vystudovali, ale
poté pracovali v jiných oborech, mají řadu znalostí a dovedností, ale nemají na ně žádný doklad.
Pro získání kvalifikace je jedno, kdy a kde si člověk dané vědomosti a dovednosti osvojí. Hlavně
musí obstát u jasně definované zkoušky, která vychází z kompetencí uvedených v jednotkách
práce v NSP. Již více než 30 000 držitelů těchto kvalifikací je jasným důkazem, že systém je
funkční.
Přejme si, aby nastartované mechanismy přispěly k rozvoji českého hospodářství a zvýšení
mezinárodní konkurenceschopnosti našich firem, občanů i vzdělavatelů.

Základní prvky – jednotky práce Národní soustavy povolání

povolání – standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého seskupení
na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další způsobilost (dle § 5
písmena e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů)

typové pozice – skupiny pracovních činností, které lze v rámci obvyklé dělby práce
vykonávat samostatně s určitou odbornou způsobilostí

průřezové typové pozice – jsou částí nebo doplňují více povolání či typových pozic
napříč trhem práce, vymezují pracovní činnosti uplatnitelné v různých oblastech
samostatně nebo v návaznosti na další jednotky práce

Základní prvky – jednotky práce Národní soustavy povolání
A nyní se pusťme do samotné tvorby jednotek práce.
Nejdříve je potřeba vymezit jednotky práce, které se běžně vyskytují v odvětví národního
hospodářství, jež reprezentujete. Jednotkami práce v NSP rozumíme povolání a typové pozice
neboli skupiny pracovních činností.
Povolání je určitým standardem - odráží nejuniverzálnější seskupení pracovních činností na
trhu práce s ekvivalentním druhem práce (obdobné suroviny, produkty a technologický proces)
a náročností práce (požadované kompetence).
Příklady povolání: Obráběč kovů, Účetní, Nástrojař, Architekt, Zahradník,…
Samostatně uplatnitelné skupiny pracovních činností obsažené v povolání lze vyčlenit a popisovat
odděleně jako typové pozice.
Příklady skupin pracovních činností – typových pozic: Brusič, Frézař, Soustružník, Nástrojař pro
řezné nástroje, Zahradní architekt, Interiérový architekt, Florista, Sadař, Zelinář,…
Průřezové typové pozice vymezují pracovní činnosti uplatnitelné v různých oblastech
a napomáhají uživateli NSP při hledání dalších možností uplatnění na trhu práce.
Příklady průřezových typových pozic: Manažer projektu, Servisní pracovník u zákazníka,…

Vazby jednotek práce NSP

Vazby jednotek práce NSP
Pro přehlednost ještě uveďme schéma vazeb jednotek práce, tedy povolání a typových pozic,
včetně průřezových typových pozic:
Povolání nemá žádnou nebo dvě a více typových pozic (TP). Povolání je popsáno v plném rozsahu;
pokud se dále člení na typové pozice, je popsáno ve zkráceném rozsahu. Typové pozice přebírají
kvalifikační úroveň i odborný směr povolání, pod která jsou zařazena.

Podklady pro vymezování povolání a typových pozic
podnikové katalogy
monitoring vývoje trhu práce a rozvojových
trendů v sektoru
tvrdá data – počet zaměstnaných v daném
povolání

Podklady pro vymezování povolání a typových pozic
Při vymezení struktury a obsahu jednotek práce vycházejte z podnikových katalogů, využívejte
také analytické podklady a statistiky vytvořené pro Váš sektor a v neposlední řadě Vaše vlastní
zkušenosti. Jen takto bude NSP obrazem reálné dělby práce v daném oboru.
Při vymezení šíře typové pozice myslete i na to, že bude podkladem pro určení dovedností
a znalostí potřebných pro získání certifikátu o profesní kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací.
Typové pozice vycházející z pracovních pozic ve firmách budou seskupovány do povolání. To však
nebudeme řešit nyní, ale až při další spolupráci s našimi kontaktními spolupracovníky – tajemníky
sektorových rad.
Takže pokud jste již navrhli seznam jednotek práce nebo jej máte k dispozici od Vaší sektorové
rady, můžeme přejít ke zpracování jednotlivých položek u typové pozice (případně povolání).

Zařazování jednotek práce do struktury NSP
kvalifikační úroveň – odráží náročnost požadavků kladených na vykonavatele
povolání
8 úrovní dle evropského kvalifikačního rámce
zařazování dle úrovně odborných znalostí a dovedností
Návaznost kvalifikačních úrovní a stupňů vzdělání

Zařazování jednotek práce do struktury NSP
Jednotky práce jsou do katalogu NSP zařazovány dle kvalifikační úrovně a odborného směru.
V případě kvalifikační úrovně jde o zařazení typové pozice do jedné z 8 úrovní, vycházejících
z evropského kvalifikačního rámce a do určité míry kopírujících stupně vzdělání (maturita,
magisterské vzdělání atd.). V tabulce vidíme, jak si navzájem odpovídají kvalifikační úrovně v NSP
a stupně vzdělání:
Přesto základním kritériem pro určení kvalifikační úrovně typové pozice bude úroveň odborných
znalostí a dovedností, které musí vykonavatel pozice prokazovat.

Popisy kvalifikačních úrovní
využívané pro jednotky práce i odborné znalosti a dovednosti

Ukázka popisu kvalifikačních úrovní v NSP

Více informací
v příloze č. 1
Manuálu.

Popisy kvalifikačních úrovní
K zařazování pozic do úrovní napomáhají popisy neboli deskriptory kvalifikačních úrovní. Ty se
nacházejí v příloze č. 1 Manuálu k tvorbě NSP pro sektorové rady a pracovní skupiny – ukázku
popisů kvalifikačních úrovní vidíme zde.
Pokud například určujeme kvalifikační úroveň typové pozice Prodavač, porovnáme dovednosti
a znalosti Prodavače s obecným popisem kvalifikačních úrovní a zjistíme, která úroveň nejblíže
vystihuje práci Prodavače. Popisy jednotlivých úrovní jsou formulovány úrovní znalostí (materiály,
postupy), dovedností (zručnost, tvořivost), nároků na samostatnost a odpovědnost a charakterem
práce. Prodavači nejspíše odpovídá kvalifikační úroveň 3.

Zařazování jednotek práce do struktury NSP
odborné směry – sektory národního
hospodářství strukturované dle hlavní
ekonomické funkce, produktu, služby
či technologie (např. Zemědělství
a veterinární péče )
podsměry – konkrétněji vymezené
oblasti trhu práce, které sdružují
jednotky práce s obdobným odborným
zaměřením (např. chovatelství,
pěstitelství, zahradnictví, veterinární
péče,…)

Více informací
v příloze č. 2
Manuálu.

Přehled odborných směrů – ukázka z webu NSP

Zařazování jednotek práce do struktury NSP
Odborné směry kopírují sektory národního hospodářství. Sdružují jednotky práce podobné
typem výroby, používanými vstupy či produkovaným zbožím, službami (např. odborný směr
Zemědělství a veterinární péče).
Každý odborný směr je dále členěn na konkrétněji vymezené oblasti, tzv. podsměry (např.
chovatelství, pěstitelství, zahradnictví, veterinární péče,…).

Karta jednotky práce
karta – shrnutí informací obsažených v jednotce práce

Více informací
v příloze č. 11
Manuálu.

Karta jednotky práce
Dostáváme se k informacím o obsahu jednotky práce. Jeho shrnutí nabízí tzv. karta - jako ukázka
nám poslouží karta typové pozice Prodavač z webových stránek katalogu NSP:
Položky v kartě typové pozice postupně vyplníte a dle Vašeho odborného uvážení doplňujete
informace o tom, v jakých pracovních podmínkách je práce vykonávána, jaké je požadováno
vzdělání a především jaké kompetence by vykonavatel jednotky práce měl mít, aby jeho práce byla
kvalitní a přínosná.

Karta jednotky práce
karta – shrnutí informací obsažených v jednotce práce

Více informací
v příloze č. 11
Manuálu.

Karta jednotky práce
Dostáváme se k informacím o obsahu jednotky práce. Jeho shrnutí nabízí tzv. karta - jako ukázka
nám poslouží karta typové pozice Prodavač z webových stránek katalogu NSP:
Položky v kartě typové pozice postupně vyplníte a dle Vašeho odborného uvážení doplňujete
informace o tom, v jakých pracovních podmínkách je práce vykonávána, jaké je požadováno
vzdělání a především jaké kompetence by vykonavatel jednotky práce měl mít, aby jeho práce byla
kvalitní a přínosná.

Šablona pro tvorbu jednotky práce – 1. část

Šablona pro tvorbu jednotky práce – 2. část

Více informací
v příloze č. 13
Manuálu.

Šablona pro tvorbu jednotky práce
Vezměme tedy šablonu – nevyplněnou kartu pro naši novou typovou pozici – a začněme dle našeho
nejlepšího vědomí a svědomí vyplňovat. Formulář šablony – tedy čisté karty typové pozice –
nalezneme v Manuálu; zde je ukázka:

Popis položek jednotky práce
název
alternativní názvy

Popis položek jednotky práce
První položkou je samozřejmě název typové pozice – mělo by jít o v praxi používaný název,
srozumitelný a ne příliš dlouhý. Nepoužívejte pomlčky či lomítka. Název povolání/typové pozice
musí být v rámci NSP jedinečný, personifikovaný, tzn. neuvádějte obrábění kovů, ale Obráběč
kovů.
Lze přidat i další alternativy, běžně používané názvy typové pozice – české, slangové i cizojazyčné.
Ukázku běžného názvu a alternativních názvů pro jednotku práce vidíme na obrázku:

Popis položek jednotky práce
identifikace – zařazení do
odborného směru a kvalifikační
úrovně
charakteristika – základní
informace o předmětu
a prostředku vykonávané práce
a charakteru práce

Více informací
v příloze č. 1 a 2
Manuálu.

Popis položek jednotky práce
V identifikaci vyberte dle příloh 1 a 2 Manuálu daný odborný směr a podsměr, do kterých typová
pozice patří, a příslušnou kvalifikační úroveň. Další položky identifikace nyní vyplňovat nemusíte.
Také zpracujte položku charakteristika. Je to krátká jednovětá základní informace o předmětu
(například objektu či systému) a prostředku (například stroji či zařízení) vykonávané práce
a charakteru práce. Charakteristika je uvedena hned pod názvem jednotky práce, jak vidíme na
obrázku:

Popis položek jednotky práce
pracovní činnosti – klíčová náplň
dané typové pozice, podklad pro
požadované kompetence,
zdravotní kontraindikace aj.

Popis položek jednotky práce
Zásadní položkou je výčet hlavních pracovních činností, které charakterizují náplň práce
u typové pozice. Tato položka je klíčová, slouží jako podklad pro určení požadovaných kompetencí,
ovlivňuje zdravotní kontraindikace i další položky.
Při výčtu pracovních činností dodržujte zásady uvedené v Manuálu (např. činnosti seřaďte dle
technologických postupů nebo od stěžejních činností k méně důležitým, používejte jednoduché
věty, neslučujte příliš různorodé činnosti do jedné).
Pracovní činnosti například u prodavače zahrnují mimo jiné Přípravu a úpravu zboží k prodeji,
poskytování kvalifikované poradenské činnosti a nezbytných informací zákazníkovi, uzavírání
prodejních transakcí o zboží či službách se zákazníkem.

Popis položek jednotky práce
příklady prací – činnosti, které jsou
rozhodující při určení výše odměny
za výkon dané typové pozice
zařazované do dvanáctistupňového
tarifního systému NSP

Více informací
v příloze č. 3 a 4
Manuálu.

Popis položek jednotky práce
Čtvrtou položkou jsou příklady prací; vytvoříte je tak, že konkretizujete činnosti, které jsou
rozhodující při určení výše odměny za výkon dané typové pozice. K těmto příkladům práce pak
doplňte tarifní stupeň, a to dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti daného příkladu práce.
Pro názornost uvádíme příklady prací u Prodavače. Jedná se třeba o kontrolu cen zakoupeného
zboží, přijímání peněz včetně vyznačování na pokladnách, vyúčtovávání tržeb, nabídka
a samostatné prodávání, přejímání, skladování a vystavování zboží v prodejnách.
K získání informací o jednotlivých tarifních stupních v podnikatelské sféře využijte přílohu č. 3
Manuálu. Pro informace o příkladech prací a platových třídách v rozpočtové sféře použijte přílohu
č. 4 Manuálu.

Popis položek jednotky práce
pracovní podmínky – přehled
druhů zátěže a vymezení stupňů
jednotlivých zátěží používaných
v NSP a vycházejících ze základních
zákonných norem

Více informací
v příloze č. 11
Manuálu.

Popis položek jednotky práce
Další položkou je popis pracovních podmínek. Zde postačí, když u předdefinovaných druhů
zátěže doplníte stupeň zátěže dle pokynů uvedených v příloze č. 11 Manuálu, na straně 3. Těmito
hodnotami pak ovlivňujete druhy onemocnění ovlivňující výkon práce a určení míry zdravotního
rizika pro vykonavatele dané pozice.
Na ukázce z webu vidíme jednotlivé druhy zátěže spolu s určenými stupni.
Používaný přehled pracovních podmínek vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku
práce a zákonu o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim), které stanovují pravidla
pro zařazování prací do kategorií.
Národní soustava povolání tak orientačně upozorňuje každého, kdo zařazuje práce, vykonávané ve
své organizaci do kategorií, na obvyklé nebo vyšší hodnoty zátěže a na nutnost jejich posouzení ve
vlastních konkrétních podmínkách.

Popis položek jednotky práce
kvalifikační požadavky –
požadavky na vhodné
počáteční a další vzdělání:
stupeň vzdělání, obor vzdělání,
kurzy dalšího vzdělávání

Více informací
v příloze č. 5
Manuálu.

Popis položek jednotky práce
V popisu typové pozice nesmějí chybět kvalifikační požadavky. Zde jako zástupci
zaměstnavatelů uveďte Vámi (případně zákonem) požadované cesty k získání kvalifikace.
V případě požadavků na počáteční vzdělání uveďte, zda existují obory vzdělání, které jsou pro
vykonavatele dané pozice vhodné a pokud ano, tak o které obory se jedná. Zadejte obory
poskytující nejvhodnější školní přípravu. Pokud neexistuje optimální vzdělání, zůstane údaj
nevyplněný. Pak zadejte další obory, po jejichž absolvování je také možné vykonávat příslušnou
jednotku práce. Lze uvádět i více oborů s různým stupněm vzdělání.
Na ukázce z webu je jedním z příkladů vhodné odborné přípravy Střední vzdělání s výučním listem
v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz.
Jde o určité poselství vzdělavatelům. Ale nesmíme zapomínat také na další uživatele – žáky,
studenty, osoby hledající uplatnění nebo změnu kvalifikace, pro které je tato položka také důležitá,
a to při jejich dalším rozhodování o volbě povolání, rekvalifikace nebo výběru zaměstnání. NSP
nabízí informace jak o školách, které dané obory vyučují, tak i o kurzech dalšího vzdělávání.

Popis položek jednotky práce
certifikáty – certifikáty,
které jsou povinně
vyžadované ze zákona pro
výkon jednotky práce nebo
které doporučujete

praxe – počet let zákonem
požadované odborné praxe
a právní předpis, který ji
stanovuje

Více informací
v příloze č. 6
Manuálu.

Popis položek jednotky práce
U některých typových pozic je nutné uvést také certifikáty, a to pokud jsou požadovány ze
zákona.
Určete na základě svých zkušeností povinně vyžadované certifikáty, případně doplňte certifikáty,
které pro výkon dané práce doporučujete. Vybírejte ze seznamu certifikátů vytvářeného v souladu
s aktuálně platnou legislativou uloženého v příloze č. 6 Manuálu.
Totéž platí u zákonem předepsané praxe. Pokud je k dané pozici ze zákona požadována odborná
praxe, uveďte počet let praxe a příslušný právní předpis, který ji stanovuje.
Na ukázce z webu si všimněme textu v položce certifikáty a položce praxe vyžadované pro výkon
této pozice.

Popis položek jednotky práce
vazba na profesní kvalifikaci z Národní soustavy povolání
– hypertextový odkaz z typové pozice na odpovídající profesní kvalifikaci

Pravidla vazeb jednotek práce v NSP a profesních kvalifikací v NSK

Popis položek jednotky práce
Informace o vazbě typové pozice na odpovídající profesní kvalifikaci je důležitá z hlediska
dalšího vzdělávání a získání certifikátu na dovednosti, které člověk praxí či dalším vzděláváním
získal a může je v praxi uplatnit.
Profesní kvalifikace je doplňována automaticky, po vytvoření odpovídající profesní kvalifikace a po
jejím uveřejnění na www.narodni-kvalifikace.cz

Popis položek jednotky práce
vazba na profesní kvalifikaci z Národní soustavy povolání
– hypertextový odkaz z typové pozice na odpovídající profesní kvalifikaci

Popis položek jednotky práce
Informace o vazbě typové pozice na odpovídající profesní kvalifikaci je důležitá z hlediska
dalšího vzdělávání a získání certifikátu na dovednosti, které člověk praxí či dalším vzděláváním
získal a může je v praxi uplatnit.
Profesní kvalifikace je doplňována automaticky, po vytvoření odpovídající profesní kvalifikace a po
jejím uveřejnění na www.narodni-kvalifikace.cz

Popis položek jednotky práce
Kompetence - představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností
a postojů umožňující pracovní uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce
Vlastnosti kompetencí:
musí být sledovatelné
musí být měřitelné / hodnotitelné
musí být trénovatelné / přístupné změně a rozvoji

Skupiny kompetencí v Národní soustavě povolání:
měkké kompetence
obecné dovednosti
odborné znalosti a dovednosti

Popis položek jednotky práce
Nyní se dostáváme k další klíčové položce – kompetencím. Kompetence představují souhrn
vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umožňující pracovní uplatnění a osobní
rozvoj jednotlivce. Z pohledu světa práce jsou to předpoklady k výkonu dané profese.
V NSP kompetence rozdělujeme do tří skupin: měkké kompetence, obecné dovednosti a odborné
znalosti a dovednosti.

Popis položek jednotky práce
měkké kompetence –
nezávislé na konkrétní
odbornosti, ale na
komplexních schopnostech
člověka, přenositelné napříč
obory

každá z 15 měkkých
kompetencí je
vymezena pomocí
příslušných projevů
chování v úrovních
0-5

Více informací
v příloze č. 10
Manuálu.

Popis položek jednotky práce
Měkké kompetence neboli soft skills jsou požadavky na výkon práce, které nejsou závislé na
konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou přenositelné a uplatnitelné
napříč obory (například tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).
Na obrázku vidíme přehled všech patnácti měkkých kompetencí používaných v NSP. Patří mezi ně
například flexibilita, samostatnost či zvládání zátěže.
Každá z 15 měkkých kompetencí je vymezena pomocí příslušných projevů chování v 6 úrovních (na
stupnici od 0 do 5).
Tato položka je zpracovávaná mimo pracovní skupiny, speciálním týmem odborníků. V případě
Vašeho zájmu jsou další informace v příloze č. 10 Manuálu.
Na obrázku vidíme měkké kompetence u Prodavače, s uvedením toho, co by měl pracovník na dané
pozici zvládat.

Popis položek jednotky práce
obecné dovednosti –
průřezově uplatnitelné napříč
obory, přímo nesouvisejí
s určitou profesí

každá z 8 obecných
dovedností je
vymezena pomocí
příslušných projevů
chování v úrovních
0-3

Více informací
v příloze č. 9
Manuálu.

Popis položek jednotky práce
Obecné dovednosti jsou požadavky na výkon práce, které přímo nesouvisejí s určitou profesí.
Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC). Na obrázku vidíme
přehled osmi obecných dovedností používaných v NSP. Zahrnuje například Počítačovou
způsobilost, Numerickou způsobilost či Jazykovou způsobilost.
Každá z 8 obecných dovedností je vymezena ve škále od 0 do 3. Například u obecné dovednosti
počítačová způsobilost je 1. úroveň definována následovně: „ovládá základní funkce počítače
(ovládání jednoduchých programů - pokladna, příjem zboží na sklad, apod.)“.
Obecné dovednosti zpracovává stejně jako měkké kompetence kvalifikační tým NSP. Sektorová
rada nebo pracovní skupina je oprávněna vznést k návrhu kvalifikačního týmu připomínky.

Popis položek jednotky práce
Odborné znalosti a dovednosti –
soubor odborných požadavků potřebných
pro výkon jednotky práce; souvisí
s konkrétní profesí nebo oborem, lze
měřit a ověřovat testem nebo praktickou
zkouškou

odborné znalosti – teoretické
vědomosti požadované pro výkon
určité práce
co by vykonavatel pozice
měl znát
odborná znalost je
k jednotce práce
přiřazována s vymezením
úrovně 1-8

Popis položek jednotky práce
Odborné znalosti a dovednosti - (neboli oborové) jsou souborem odborných požadavků
potřebných pro výkon práce. Souvisí přímo s konkrétní profesí nebo oborem, ve kterém se práce
vykonává.
Odborné znalosti a dovednosti lze jednoznačněji měřit a ověřovat testem nebo praktickou
zkouškou.
Odborné znalosti označují vědní disciplíny, které by vykonavatel dané pozice měl na určité úrovni
znát. Jednotlivé znalosti k vytvářené typové pozici vybírejte z již vytvořeného seznamu znalostí,
který si můžete vygenerovat sami z webových stránek NSP – část databáze kompetencí – nebo jej
pro Vás připraví tajemník sektorové rady.
U Prodavače jde mimo jiné o zbožíznalství či postupy při reklamacích a práva spotřebitele.

Popis položek jednotky práce
odborné dovednosti schopnost aplikovat teoretické
vědomosti v praxi

co by vykonavatel
pozice měl umět
odborná dovednost je
k jednotce práce
přiřazována s vymezením
úrovně 1-8

Popis položek jednotky práce
Odborné dovednosti udávají, co by vykonavatel pozice měl na určité úrovni umět, tedy
schopnost vykonávat pracovní činnosti. Odborné dovednosti také můžete vybírat z již vytvořeného
seznamu dovedností nebo je vytvářejte nově (pokud je zatím daný obor dovednostmi nepopsán
nebo zde dovednosti chybí).
Nezapomínejte dovednosti formulovat tak, aby v nich byla obsažena činnostní část (vrtání,
tvarování, nabízení, prodej,…) a také předmětná část (soustruh, lahůdky, pečivo, životní
pojištění).
U Prodavače jsou například tyto dovednosti - Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb, Obsluha pokladny
a pokladních systémů či Posuzování kvality zboží (při přejímce, při reklamacích zákazníků).
U odborných znalostí a dovedností také doplňte úroveň, kterou zaměstnavatelé vyžadují. Využijte
8 úrovní (1-8) popsaných v příloze č. 1 Manuálu. Její ukázka je uvedena již u tématu kvalifikačních
úrovní na snímku č. 9.

Popis položek jednotky práce
Odborné znalosti a dovednosti – zařazování do kompetenčního modelu

Více informací
v příloze č. 8
Manuálu.

Popis položek jednotky práce
Při formulování odborných dovedností a znalostí používejte databázi kompetencí na www.nsp.cz .
Můžete zde nalézt inspiraci, neboť databáze obsahuje nyní již přes 20 tisíc odborných znalostí
a dovedností. Kompetence jsou řazeny dle oborů, ve kterých se vyskytují (chovatelství,
slévárenství, nábytkářství) a dle typů činnosti (práce s lidmi, na strojích, ruční práce, …).
Při spolupráci na definování kompetencí nezapomeňte, že
• rozsah i obsah odborných dovedností a znalostí vychází z pracovních činností dané typové pozice,
• jednotlivé kompetence musí být sledovatelné, měřitelné a přístupné rozvoji,
• při zpracování odborných dovedností lze využívat již existujících formulací odborných dovedností,
• při definování odborných znalostí lze pouze vybírat ze stávajícího seznamu odborných znalostí
• u každé dovednosti a znalosti je nutno určit její úroveň 1 – 8 dle přílohy 1 Manuálu; ta ale nemusí
přesně odpovídat úrovni, do které je zařazena pozice.
Struktura odborných znalostí a dovedností je uvedena v příloze č. 8 Manuálu.

Kontakty

Pro získání podmínek spolupráce, podkladů k tvorbě pozic a informací
o odměně za odvedenou práci prosím kontaktujte:
tajemníky sektorových rad na e-mailové adrese: info@nsp.cz

V případě dotazů k metodice prosím kontaktujte:
hlavního metodika – Renata Vrtělová, e-mail: vrtelova@trexima.cz

Kontakty
Tak a je hotovo. Doufáme, že se Vám dle našich instrukcí podařilo popsat všechny nebo alespoň
část položek typové pozice. Pokud jste s prací hotovi a chcete ji odevzdat, dohodnout se na odměně
nebo potřebujete-li poradit, obraťte se na vedoucího své pracovní skupiny nebo tajemníka
sektorové rady, určitě Vám rádi pomohou.

Související informace
Klíčová adresa k získání informací o Národní soustavě
povolání: www.nsp.cz
Další internetové aplikace využívající katalog NSP:

Národní soustava kvalifikací
www.narodni-kvalifikace.cz
Databáze akcí dalšího vzdělávání
www.eu-dat.cz
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
www.infoabsolvent.cz
JobTip
www.job-tip.cz
Integrovaný systém typových pozic
www.istp.cz
Vzdělávání a práce
www.vzdelavaniaprace.cz

Informace
Věříme, že návrh Vaší typové pozice bude brzy součástí Národní soustavy povolání a Vy ji najdete
na www.nsp.cz a spolu s Vámi ji budou moci použít všichni občané ČR, instituce i personalisté
a manažeři ve firmách.
Uživatelé internetu se dozvědí o pozicích, kompetencích a dalších položkách povolání a typových
pozic také přes další aplikace, které využívají data z katalogu NSP – podívejte se na zde uvedené
adresy.

Za zřizovatele sektorových rad a konsorcium vytvořené pro správu a rozvoj
Národní soustavy povolání ve složení Svaz průmyslu a dopravy České republiky,
Hospodářská komora České republiky
a TREXIMA, spol. s r.o. Vám děkujeme za pozornost a přejeme mnoho úspěchů
při popisu českého trhu práce.

Dejte šanci celoživotnímu učení,
pomozte nám roztočit kolečko!

Poděkování
Mnohokrát Vám děkujeme za spolupráci – Vážíme si Vašich odborných zkušeností, kterými můžete
přispět k vytváření cest pro komunikaci mezi zaměstnavateli, školami, institucemi i občany.
Přejme si, aby nastartované mechanismy přispěly k rozvoji českého hospodářství a zvýšení
mezinárodní konkurenceschopnosti našich firem, občanů i vzdělavatelů.
Přejeme hodně úspěchů!

