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1. Úvod 

1.1.  Východiska pro vznik kompetenčního profilu salesiánského animátora 

Existuje několik různých přístupů a forem školení salesiánských animátorů, 

které probíhají v jednotlivých salesiánských střediscích i na celostátní úrovni. 

Přístupy a obsahy školení jsou mnohdy odlišné, bez jednotné koncepce. 

Začátky Salesiánské školy animátorů spadají do doby před více než deseti lety. Tehdy 

vznikl tým z řad salesiánů a jejich spolupracovníků, který začal realizovat kurz 3x3, tedy tři 

víkendové kurzy ročně po tři roky. Ministerstvo vnitra ČR akreditovalo tento dobrovolnický 

program. V roce 2005 byl vydán Animátorský slabikář pro účastníky kurzu a v roce 2011 

Metodika a manuál pro tým vedoucích. Cílem kurzu bylo jednak animátory proškolit k jejich 

dobrovolnické službě, jednak doprovázet při jejich práci ve středisku. Tento model stále více 

oceňovali především mladí z malých salesiánských středisek (současných spolků), ostatní 

salesiánská střediska (domy dětí a mládeže) si zajišťovala pro své animátory vlastní 

přípravu ze svých zdrojů.  

Před třemi lety došlo k transformaci Salesiánské školy animátorů. Cílem této změny 

bylo znovu zapojit animátory z velkých středisek, kteří budou doprovázeni svými 

koordinátory dobrovolníků. Tým vedoucích je proto nově složen především z koordinátorů 

dobrovolníků, kteří doprovází animátory i při samotné dobrovolnické službě. Také se 

zkrátilo a zintenzivnilo školení. Dnes probíhá v režimu 2x4 – čtyři školení ročně po dobu 

dvou let. V roce 2012 byla vydána brožura Salesiánská výchova do kapsy a v roce 2016 

inovovaná Metodika animátorského kurzu, které dnes slouží jako podklad pro školení 

účastníků Salesiánské školy animátorů. První inovované kurzy přinesly s sebou mnohá 

pozitiva, zároveň však různé pohledy a témata pro další diskuzi. Kdo je vlastně salesiánský 

animátor, jaký má být, co znát a umět? Odpovědí je kompetenční profil salesiánského 

animátora, který je sdílen napříč salesiánskými středisky. Na základě kompetenčního profilu 

lze upravit obsah školení salesiánských animátorů a nastavit jednotlivé úrovně školení na 

místní i celostátní úrovni. 

V letech 2015–2017 je realizován projekt Salesiánskou asociací Dona Boska, z. s. pod 

názvem „Voluntary support of kids in informal learning for labour and society“ v programu 

Erasmus+ KA2, který umožňuje zpracovat kompetenční profil salesiánského animátora, 

inovovat studijní materiály a vytvořit pas dobrovolníka. 



 
 

5 
 

1.2.  Cíl ročníkové práce 

V rámci výše zmiňovaného projektu proběhla v květnu 2016 odborná konference 

v Bratislavě za účasti slovenských partnerů, jejímž cílem bylo vytvořit kompetenční profil 

salesiánského animátora, provést účastníky konference procesem tvorby kompetenčního 

profilu a dát jim potřebné informace, znalosti a dovednosti pro aplikaci v jejich organizacích. 

Cílem této ročníkové práce je reflektovat tento proces tvorby kompetenčního profilu 

salesiánského animátora jako dílčího kroku v přípravě celkové koncepce programu 

Salesiánské školy animátorů. Na závěr práce chci navrhnout jednotlivé kroky aplikace 

a implementace v salesiánských střediscích. 
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2. Teoretická část 

2.1.  Pojmosloví 

Kompetence 

Pojem „kompetence“ zavedl do vědeckého diskurzu lingvista Noam Chomsky 

v šedesátých letech minulého století. Definoval kompetenci jakožto mentální schopnost 

rodilého mluvčího vytvářet na základě znalosti gramatických pravidel nekonečné množství 

vět příslušného jazyka. Tento přístup, v němž je kompetence chápána jako předpoklad pro 

nějakou reálnou činnost nebo výkon, se ukázal užitečný i pro pedagogiku.1 

Z mnoha možných přístupů a definic pojmu kompetence vybírám dvě. Pedagogická 

encyklopedie uvádí definici kompetence jako obecnou způsobilost (capability) založenou na 

vědomostech, dovednostech, zkušenostech, hodnotách a schopnostech, kterou si subjekt 

vytváří v důsledku svého vzdělávání2. Čeští autoři Jaroslav Veteška a Michaela Tureckiová 

kompetencí rozumí jedinečnou schopnost člověka úspěšně jednat a dále rozvíjet svůj 

potenciál na základě integrovaného souboru individuálně specifických zdrojů (schopností, 

vědomostí, znalostí, dovedností, zkušeností, postojů, hodnot apod.), a to v konkrétním 

kontextu různých úkolů, činností a životních situací, spojenou dále s možností a ochotou 

(motivací) rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost.3 

 

Kompetenční profil, kompetenční model 

Kompetenční profil získáme shromážděním a uspořádáním jednotlivých kompetencí. 

Je to tedy soubor kompetencí, neboli způsobilostí, které jsou nezbytné pro výkon dané 

pozice. Popisuje konkrétní kombinaci vědomostí, dovedností a dalších charakteristik 

osobnosti, které jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů. Pro přehlednost a snazší měření 

jsou tyto vědomosti, dovednosti a další charakteristiky obvykle seskupeny do více 

homogenních celků, nazývaných kompetence. Jednotlivé kompetence bývají doplněny 

stručnou vysvětlující charakteristikou dané kompetence a projevy konkrétního chování.  

V odborné literatuře se někdy používá výraz kompetenční model a někdy 

kompetenční profil. Výklad těchto pojmů není zcela jednotný a v řadě případů jsou oba 

pojmy považovány za totožné. V této práci budeme používat pojem kompetenční profil jako 

                                                           
1 PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie, str. 242 
2 Key Competencies, str. 13 
3 VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání 
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určitý seznam kompetencí vztahující se k dané pozici (salesiánský animátor), a to 

prostřednictvím výčtu znalostí, dovedností, chování a postojů vhodných pro příslušnou 

činnost. Kompetenční model lze potom chápat komplexněji jako kompetenční profil 

doplněný o potřebné úrovně kompetencí včetně popisu těchto úrovní a pravidel definujících 

měření úrovně kompetencí. Kompetenční model se vztahuje k výsledkům, k měřitelnému 

výkonu a vnáší do chování lidí velmi silný prvek měřitelnosti. Reprezentuje, jak a čím lze 

dosáhnout určitého měřitelného výsledku.4 

 

Animace, animátor 

Slovo animace pochází z latinského výrazu „anima“, tzn. duše. Tedy sloveso animovat 

znamená v češtině oduševňovat, dávat duši, přičemž slovo „duše“ chápeme jako ekvivalent 

slova „život“. Proto lze překládat slovo „animace“ jako „oživení“ nebo „probouzení nadšení“, 

popř. „naplnění životem“.  

 „I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. 

Tak se stal člověk živým tvorem.“5 V křesťanském prostředí pojem „oživení“ nechápeme tedy 

pouze ve smyslu obveselení či probouzení aktivity, ale v hlubším slova smyslu: objevení 

a uvolnění těch projevů člověka, které svědčí o jeho vitalitě, kreativitě a o vůli sledovat určité 

cíle a hodnoty.6 

Pedagogický slovník definuje animaci jako výchovnou metodu, založenou na 

nedirektivních a akčních metodách povzbuzování mladých lidí k hledání vlastní cesty 

životem a schopnosti realizovat svou svobodu a autonomii. Důraz je kladen na otevřenost 

výchovné situace, dobrovolnost, možnosti volby, prostor pro iniciativu vychovávaných, na 

vytváření resistence vůči negativním sociálním vlivům atd.7 

Vymezení pojmu animátor není v literatuře jednoznačné. Neplatí totiž vždy 

předpoklad, že animátor je ten, který animuje. V některých případech pojem animátor 

nahradil označení pro vedoucího nebo moderátora, aniž by označoval skutečně jinou kvalitu. 

Pokud došlo někde k tomuto nahrazení pojmu, je to odrazem úsilí o novou formu vedení, 

které by už nemělo být autoritativní shora, nýbrž demokratické a zdola.8 Proto se nemusí 

                                                           
4 PROCHÁZKOVÁ, L. Využití kompetenčních modelů při řízení lidských zdrojů, str. 13 
5 Bible, 1. Kniha Mojžíšova 2, 7, český ekumenický překlad 
6 KAPLÁNEK, M. Animace, str. 14 
7 PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času, str. 79 
8 KAPLÁNEK, M. Animace, str. 16 
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jednat přímo o formálního vedoucího skupiny, ale o toho, kdo přichází s novými nápady, tedy 

oživuje. V některých státech, ale i v ČR se pojem animátor používá pro označení určité funkce 

v oblasti cestovního ruchu – jako je řízení pohybových aktivit a relaxaci skupin osob, či přímo 

konkrétní profesi v např. v sociálních službách, dále v marketingu. 

V našem případě si pod pojmem animátor představme člověka, který realizuje 

animační přístupy při práci se skupinou či jednotlivcem. Pomáhá objevovat a rozvíjet jejich 

potenciál, a pokud se jedná o výchovnou animaci, musí také usměrňovat. Tedy můžeme 

vnímat dvě základní funkce animátora: jednak vnášet nadšení a motivaci, jednak svou 

intervencí umožňovat realizaci podnětů členů skupiny.9 

Nové formy zapojování mladých lidí v salesiánském poslání začíná objevem 

fenoménu animace, která je prožívaná jako moderně vyjádřená a aktualizovaná intuice Dona 

Boska: „mladí misionáři mládeže“. V současnosti se mladí lidé angažují se salesiány 

v oratořích, střediscích mládeže, ve školách, v církevních společenstvích, ve farnostech, 

v misiích.  

 

Salesiáni, salesiánský 

Salesiáni Dona Boska (též Společnost sv. Františka Saleského) je mužská řeholní 

kongregace v katolické církvi, jejíž posláním je výchova mládeže. V České republice má 

společnost v současnosti asi 140 členů. Zakladatelem salesiánů je italský kněz Jan Bosco 

(1815–1888). Název společnosti je odvozen od jména sv. Františka Saleského (1567–1622), 

ženevského biskupa, jímž se zakladatel Jan Bosco nechal inspirovat, především jeho 

laskavým přístupem k lidem. Salesiánská pedagogika vychází z preventivního systému, který 

salesiáni uplatňují při výchově mladých a který stojí na třech hlavních pilířích – rozumu, 

laskavosti a náboženství.  

 

2.2.  Použitá metoda 

Facilitace, facilitátor 

Termín „facilitovat“ znamená usnadňovat; obvykle to znamená usnadňovat skupině 

dosahování cílů, např. v podobě facilitovaného setkání týmu či facilitované porady. 

                                                           
9 KAPLÁNEK, M. Animace, str. 16 
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Facilitátor v tomto smyslu podporuje skupinové procesy a skupinovou strukturu 

a napomáhá skupině (týmu) a jejím členům.10 

Tato metoda je dobrá na to, aby lidé byli angažováni na řešení. Aby jen neseděli a 

nečekali, že to za ně někdo vyřeší. Aby vzali cíl za svůj. Podstata je vlastně jednoduchá: 

facilitátor pomáhá skupině dodržovat čas, pravidla setkání a dohodnutý program. Pomáhá 

účastníkům jednání uchovávat si neustálý nadhled nad jednotlivostmi a také udržet na 

zřeteli společný cíl.11 

Facilitátorem se může stát kdokoli. Je ale lepší, aby se jednalo o člověka z venku, mimo 

prostředí, odkud pochází pracovní skupina (tým). Pro vnitřního facilitátora může být 

obtížné, když je strháván k tomu, aby bral zodpovědnost za něco, co mu nepřísluší. Je totiž 

zodpovědný za proces, ne za výsledek.  

Po zahájení společné práce navrhne facilitátor základní pravidla a způsob, jakým 

skupina dospěje k rozhodnutí, stanoví se cíl, ke kterému skupina chce dojít. Všechno, 

samozřejmě, musí tým odsouhlasit. A pak facilitátor vede diskuzi. Musí neustále zajišťovat, 

aby měli všichni přítomní na paměti, čeho chtějí dosáhnout. A zjišťovat, jestli mají všechny 

dostupné informace, je-li třeba něco objasnit, pojmenovat překážky, které třeba překonat a 

jak na to, a tak dále. Na závěr vybídne tým, aby vybral nejlepší možnost, shrne dohodnuté, 

zjistí, jestli s tím skupina souhlasí. Důležité také je, že zajistí, aby bylo všem jasné, kdo je za 

co zodpovědný. A také vybídne přítomné, aby poradu zhodnotili. 

 

 

 

  

                                                           
10 BAŠTECKÁ, B. In PASTOREK, M. Facilitovat znamená usnadňovat 
11 PASTOREK, M. Facilitovat znamená usnadňovat, http://www.inkluze.cz/clanek-393/facilitovat-znamena-
usnadnovat 
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3. Proces tvorby kompetenčního profilu salesiánského animátora 

3.1.  Přípravná část 

Jako metoda pro tvorbu kompetenčního profilu byla zvolena facilitovaná porada. 

Důvody, které nás k této metodě vedly, byly následující: 

 Velká nekompaktní skupina s různými názory a zkušenostmi. 

 Jasný cíl, ale nejasná cesta k němu. 

 Potřeba zapojení všech účastníků zážitkovou metodou. 

Pracovní skupina měla dvanáct členů z českého i slovenského prostředí. Složení 

skupiny bylo velmi různorodé. Můžeme rozdělit skupinu na vedoucí pracovníky a samotné 

animátory, Čechy a Slováky, pracující s animátory ve střediscích či vysílající je do zahraničí. 

Pro účely mé ročníkové práce se budu zabývat jen tématem salesiánských animátorů 

v místních střediscích.  

Členové pracovní skupiny:  

Pavel Ženíšek (CZ) – předseda Sadby12; 

Pavla Oklešťková (CZ) – projektová manažerka; 

Marek Sklenář (CZ) – vedoucí Salesiánské školy animátorů; 

Pavel Marčík (CZ) – vedoucí přípravy pro zahraniční dobrovolníky; 

Ondřej Zukal (CZ) – koordinátor dobrovolníků, Salesiánské středisko mládeže Brno-

Žabovřesky; 

Štefan Timko (CZ/SK) – animátor, Salesiánské středisko mládeže Praha-Kobylisy; 

Klára Viciánová (CZ) – animátorka, Sadba; 

Veronika Kobzová (CZ) – animátorka, Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň; 

Lýdia Ondrejkovová (SK) – předsedkyně Domky13, metodička; 

Jaroslav Timko (SK) – ředitel Domky; 

Peter Jacko (SK) – předseda Savia14; 

Adriana Kerestešová (SK) – vedoucí přípravy pro zahraniční dobrovolníky. 

Proces vedli dva facilitátoři:  

Ing. Milan Appel – ředitel Střediska volného času Lužánky; 

Mgr. Zdeněk Humpolík – vedoucí vzdělávání Střediska volného času Lužánky. 

                                                           
12 Salesiánská asociace Dona Boska, z. s., www.sadba.org  
13 Domka – združenie salezianskej mládeže, www.domka.sk 
14 Savio o. z., www.savio.sk  

http://www.sadba.org/
http://www.domka.sk/
http://www.savio.sk/
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Místo a termín: Pracovní skupina se sešla ve dnech 11.–13. 5. 2016 v Bratislavě 

v sídle občanského sdružení Domka, Miletičova 7, Bratislava. K dispozici nám byla velká 

jednací místnost se zázemím.  

Forma a pravidla pro společnou práci: Facilitátoři představili svůj záměr vést 

společnou práci interaktivně s aktivním zapojením všech členů pracovní skupiny. Nábytek 

v místnosti jsme upravovali podle jednotlivých aktivit. K dispozici byl dataprojektor, 

lektorský kufřík, flipchart. Důležitým předpokladem pro společnou práci bylo ujasnění si 

pravidel, která chceme dodržovat (viz příloha B, obr. 1). Jako důležité jsme uvedli potřebu se 

navzájem vnímat a naslouchat si, nepoužívat mobilní telefony, respektovat stanovené časy, 

vzájemné tykání a dobrovolnost účasti na programu. Proces byl veden po jednotlivých 

blocích oddělených přestávkami.  

Různá očekávání účastníků od setkání vedla k definování společných cílů setkání 

a pojmenování výsledků práce. 

Cíle setkání: 

 Vytvořit kompetenční profil salesiánského animátora. 

 Prakticky provést účastníky tvorbou kompetenčního profilu, tak aby ho mohli 

aplikovat ve svém prostředí. 

Výsledek společné práce: 

 Má vzniknout funkční konkrétní nástroj, který pomáhá. 

 Výsledek jednoduše předatelný a aplikovatelný. 

 Připravujeme podklady pro „pas dobrovolníka“. 

 Ujasníme si terminologii: dobrovolník, animátor, dobrovolník v zahraničí. 

 Výsledkem je kompetenční profil pro salesiánského animátora ve středisku 

a dobrovolníka v zahraničí. 
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3.2.  Krok za krokem ke kompetenčnímu profilu 

3.2.1. Hodnoty animátora 

Hodnotami můžeme v našem případě označit skutečnosti, způsoby jednání, cílové 

stavy, které animátoři považují za důležité, podle kterých se rozhodují a jednají.  

Facilitátoři předložili před celou skupinu kartičky, na kterých byli vypsány různé 

hodnoty, které lidi mají ve svých životech. Našim úkolem bylo vybrat ty hodnoty, které 

přivádějí animátora do salesiánského střediska a kvůli kterým chceme, aby přicházeli. 

V případě nenalezení správné kartičky s danou hodnotou, jsme mohli napsat a použít vlastní 

kartičku. 

 

Jaké hodnoty přivádějí animátory? Kvůli jakým hodnotám chci, aby přicházeli? 

Láska Smysl 

Smysl Růst 

Integrita Dílo Dona Boska 

Služba  

Víra v Boha  

Kvalifikace  

Ochota se učit  

Vztahy  

Tab. 1 Hodnoty salesiánského animátora – výsledné rozdělení. 

 

3.2.2. Z jakého prostředí animátoři přicházejí? 

Facilitátoři vyzvali skupinu k vyjmenování míst, odkud mladí lidé přicházejí do 

středisek, aby se stali animátory, a jakými způsoby se dozvídají o naší činnosti.   

Osobní kontakt Média Jiné 

vyrostou z účastníka prezentace střediska možnost získání praxe 

přes partnera či partnerku nábor z ostatních středisek 

reference, vzor plakáty, letáky z partnerské organizace 

z akce, kde byl jako účastník web, sociální sítě ze zaměstnance animátor 

přes kamarády  z farnosti 

Tab. 2 Způsoby a místa, odkud přicházejí noví animátoři. 
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3.2.3. Činnosti animátora ve službě  

Tato aktivita byla velmi kreativní, neboť jsme měli za úkol nejen sepsat všechny 

možné činnosti, které animátor během své činnosti ve středisku může vykonávat, ale museli 

jsme je ztvárnit živými obrazy. Aktivitu jsme prováděli ve dvou až tříčlenných skupinách. 

Nejdříve jsme všechny shromáždili všechny činnosti na papír. Poté pomocí barevných lepíků 

jsme označili ty nejčastější činnosti, které jsme následně ztvárnili pomocí živých obrazů. 

Ostatní účastníci měli za úkol poznat, o jakou činnost se jedná (Příloha B, obr. 2). Vzhledem 

k množství nejrůznějších aktivit, jsem rozdělila činnosti na ty, které se vztahují k přímé práci 

s dětmi a na aktivity podpůrné. 

Přímá práce s dětmi Podpůrné činnosti 

asistence při aktivitách (oratoř) úklidové práce 

asistence v kroužcích výpomoc při akcích 

řešení konfliktů organizace akcí 

společná modlitba přináší nové nápady, je kreativní 

doučování, výuka využívá své odbornosti a silných stránek 

vedení tábora manažerské, koncepční práce 

doprovázení, osobní rozhovor administrativa 

pomoc v klubu maminek tvorba obsahu vzdělávacích kurzů 

vedení skupiny, společenství podíl na liturgii 

zodpovědné navazování vztahů  

slůvko na dobrou noc  

lektorování  

Tab. 3 Rozdělení možných činností animátora ve službě. 

 

3.2.4. Slovník aktivních sloves a jejich procvičování   

Na základě Revidované Bloomovy taxonomie výukových cílů15 jsme se zabývaly 

slovesy, která nám pomohou kompetenci popsat a zhodnotit. Pracovali jsme se škálou, 

zabývali jsme se nastavením měřitelnosti a určením kritérií pro hodnocení kompetencí. Jako 

příklad jsme používali povolání, které si všichni dokáží dobře představit – plavčík. 

                                                           
15 VÁVRA, J. Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů? In http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/11113/proc-a-k-
cemu-taxonomie-vzdelavacich-cilu-.html/ 
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Aktivní slovesa byla rozdělena podle Revidované Bloomovy taxonomie výukových 

cílů na úrovně od jednoduchých po složitější.  

PAMATOVAT – definovat, identifikovat, vytvořit seznam, vyjmenovat, opakovat, 

vzpomenout si, rozpoznat, zapsat, spojit, zopakovat, podtrhnout, zvýraznit. 

POROZUMĚT – vybrat, uvést příklad, předvést, popsat, určit, rozlišovat, vysvětlit, 

vyjádřit, říci vlastními slovy, vybrat, přeformulovat, sdělit, přeložit, simulovat, vypočítat, 

zkontrolovat, změřit. 

APLIKOVAT – aplikovat, demonstrovat, interpretovat údaje, načrtnout, zobecnit, 

uvést vztah mezi, plánovat, použít, prokázat, registrovat, řešit, vyzkoušet, rozlišit, připravit, 

zaznamenat 

ANALYZOVAT – analyzovat, provést rozbor, najít vztah, porovnat, shrnout, dát do 

souvislostí, seřadit do logických posloupností, identifikovat příčiny a následky, 

kategorizovat, diskutovat, klasifikovat, kombinovat, odhadnout, odvodit, zpochybnit, vyřešit, 

diagnostikovat 

HODNOTIT – kritizovat, obhájit, ocenit, posoudit, podpořit názory, oponovat, prověřit 

srovnat s normou, vybrat, uvést klady a zápory, zdůvodnit, zhodnotit. 

TVOŘIT – upravit, organizovat, formulovat, reorganizovat, složit, navrhnout, 

spravovat, řídit, vytvořit systém, zrekonstruovat, předpovědět, navrhnout. 

 

3.2.5. Stavba věže  

Facilitátoři rozdělili skupinu na tři týmy, které měly postavit společnými silami věž 

podle daných pravidel a z daného materiálu (špejle, papír, gumičky, kancelářské sponky, …). 

Po skončení aktivity formulujeme kompetence pro stavitele věže. Proces stavění věže je 

zachycen v příloze B, obr. 3. Tato podpůrná aktivita cílila na osvojení Revidované Bloomovy 

taxonomie a používání aktivních sloves k popsání a hodnocení kompetence.  

Kompetence pro danou aktivitu: 

 rozumí zadání; 

 umí prozkoumat materiál; 

 je schopen realizovat plán (postavit věž); 

 dokáže revidovat své plány. 
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3.2.6. Zhodnocení čtyř zpracovaných kompetenčních modelů 

Facilitátoři předložili skupině k posouzení čtyři kompetenční profily zpracované 

různou formou a pocházejících z odlišných prostředí. Jednalo se o Rámcový vzdělávací 

program pro základní školy; Kompetenční model pracovníka ve Středisku volného času 

Lužánky; Kompetenční model mentora a ze slovenské dílny kompetenční profil Životné 

zručnosti. Ve čtyřech skupinách jsme hodnotili vybrané kompetenční profily 

a zaznamenávali postřehy či nedostatky ve struktuře či formulaci, kterým se chceme sami 

vyvarovat. Získali jsme tak dobrou představu o formách zpracování a možnost inspirace. 

 

RVP ZŠ Životné zručnosti 

kompetence mají být formulovány 

srozumitelně i pro dobrovolníka 

chybí struktura a úvod – je třeba mít důvod 

a zvnitřnění 

nepoužívat příliš školský jazyk mít strukturu a tvořit tematické skupiny 

SVČ Brno-Lužánky Kompetenční model mentora 

dobře členěná struktura a jednotlivé oblasti rozdělení na kompetenční model pro 

zaměstnance a kompetenční desatero pro 

veřejnost (jednodušší verze) 

spojuje se to s popisem práce zaměstnance příliš mnoho teorie a „omáčky“ 

důvod, proč to má dělat málo definované, příliš obecné, abstraktní 

využívá škálu pro kompetence rozdělení na: kompetenční model pro 

zaměstnance a kompetenční desatero pro 

veřejnost (jednodušší verze) 

Tab. 4 Hodnocení vybraných kompetenčních profilů. 
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3.3.  Návrhy kompetenčních profilů 

Vybírám několik možných struktur, které jsme navrhovali při sestavování 

kompetencí do celkového profilu. Důležitá pro nás v tuto chvíli byla struktura ne obsah. 

 

PROFIL A 

 Komunikační kompetence 

o je iniciativní v dialogu 

o je schopný se ptát 

o je schopný aktivně poslouchat 

o je schopný citlivě komunikovat 

 Kompetence ve vztazích 

o schopný spolupracovat 

o schopný řešit konflikty 

o je empatický 

 Osobnostní kompetence 

o je trpělivý, flexibilní, zodpovědný 

o má přirozenou autoritu 

o respektuje autority 

o schopný pracovat samostatně 

o je otevřený novým věcem, ochotný se učit 

 Intelektuální kompetence 

o je tvořivý, schopný se učit 

o akceptuje zpětnou vazbu a pracuje s ní 

o myslí kriticky 

o schopný přiměřeně reagovat 

o zná preventivní systém teoreticky a prakticky 

 

PROFIL B 

 hodnoty 

o je vzorem křesťanského života 

o je zralý ve svém chování (integrita) 
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 pedagogika 

o umí pracovat s jednotlivcem 

o umí pracovat se skupinou 

o uplatňuje preventivní systém 

 jiné 

o umí spolupracovat s ostatními 

 

PROFIL C 

 OBLAST: kompetence ve vztazích k druhým lidem: 

o kompetence: umí doprovázet mladého člověka: 

 projevy: dokáže iniciovat rozhovor s neznámým člověkem; 

 dokáže uvést člověka do prostředí střediska; 

 dokáže rozpoznat jeho silné stránky a pomáhá mu je rozvíjet; 

 dokáže vyslechnout; 

 dokáže poradit s problémem; 

 zachovává diskrétnost. 

 

PROFIL D 

 JE zodpovědný. 

 KONÁ nesobeckou službu: 

o vnímá potřebu pomoci druhým; 

o je si vědom svých schopností a nabízí je; 

o vykonává činnost bez nároku na vnější odměnu; 

o koná s pozitivní vnitřní motivací. 

 DOKÁŽE SE adaptovat na změny: 

o dokáže předvídat případné problémy; 

o umí si všímat nastalé změny; 

o reaguje na změnu adekvátním způsobem; 

o mlčí, když má mlčet. 
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3.4.  Výběr a rozpracování jednoho kompetenčního profilu 

Na základě vzájemné shody a díky příkladům kompetenčních profilů různých 

organizací (viz kapitola 3.2.6) jsme vybrali strukturu „Profil A“ (viz kapitola 3.3.), kterou 

jsme dále rozpracovali a upravili do následující podoby. Následující kompetenční profil je 

výsledkem naší třídenní práce. 

Kompetenční model salesiánského animátora 

Hodnotová oblast 

 respektuje křesťanské hodnoty a je otevřen křesťanskému pojetí světa a člověka 

 zná salesiánské principy a v pracovním i osobním životě je aplikuje 

 ztotožňuje se se salesiánským dílem (od loajality ke ztotožnění) 

 

Oblast komunikace 

 aktivně naslouchá 

 citlivě a přiměřeně komunikuje 

 iniciuje otevřený dialog a je schopen ho vést 

 

Oblast vztahů 

 navazuje, rozvíjí a dokáže ukončit přiměřeně a zodpovědně vztahy 

 spoluvytváří bezpečné prostředí v postoji podpory a spolupráce 

 osobně doprovází svěřené osoby 

 umí pracovat v týmu 

 konstruktivně řeší problémy 

Osobnostní oblast 

 zná své silné a slabé stránky a dokáže s nimi pracovat 

 flexibilně a vhodně reaguje na nové situace 

 plní svědomitě své povinnosti a úkoly 

 přijímá zpětnou vazbu 

 

Intelektuální oblast 

 vzdělává se a rozvíjí se v oblastech své salesiánské práce (odborné, pedagogické, 

preventivní systém, …)  
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3.5.  Hodnocení společné práce facilitátory a skupinou 

Hodnocení společné práce probíhalo ústně v kruhu, bylo nahráváno na diktafon 

a poté přepsáno do písemné podoby. 

 

Shrnutí facilitátory: Milan Appel, Zdeněk Humpolík: „Celkově jsme věnovali mnoho 

času definici dobrovolníka. Jako důležité se jeví hodnoty, které přivádí dobrovolníky a které 

od nich požadujeme. Pro příště se vyvarujme chyb, které jsme pojmenovali na jiných 

kompetenčních profilech. Je třeba lépe a efektivněji pracovat se slovesy, které popisují 

kompetenci (viz kapitola 3.2.4.). Zasekli jsme se na tom, že každá skupina sestavovala 

kompetenční profil na jiné úrovni, dlouhý čas jsme hledali systém a úrovně, podle kterých 

kompetence řadit.“ 

 

Hodnocení společné práce účastníky: 

 Myslím, že práce měla smysl – je třeba upravit profil podle reality, aby byl dobrý 

a předatelný. 

 Myslím, že je možné mít kompetenční profil funkční a aplikovatelný. 

 Vidím důraz na preventivnost (akční kompetence 10 %, udržující kompetence 90 %). 

 Je třeba vědět důvod, proč chci kompetenční profil, reflektuji náš stávající. 

 Proces, který jsme se naučili, je dobrý a cenný – sledoval jsem a inspiroval jsem se. 

 Očekávám aplikaci do salesiánských středisek. 

 Vytvořili jsme jasnou strukturu, které všichni rozumí. 

 Různorodost – to je síla, kterou je potřeba využít. Obohatily mne jiné úhly pohledu. 

 Důležitá pro mne byla tvůrčí činnost, do které se zapojili všichni, každý s jiným úhlem 

pohledu, dobře vedený proces. 

 Vnímám kompetenční profil důležitý pro formování dobrovolníků, líbily se mi živé 

obrazy činností, na co kompetenční profil potřebujeme. 

 Oceňuji souhru lektorů – záseky v procesu vidím pozitivně a inspirativně. 

 Dobré byly jiné kompetenční profily k připomínkování, naše práce vytváří prostor 

a cestu, jak dál. Dobré bylo, že jsme se seznámili i s jiným salesiánským prostředím. 

 Dobré vidím to, že se hodně investuje do vytvoření „backgroundu“ pro činnost 

s mladými.  
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4. Harmonogram implementace kompetenčního profilu 

Zodpovědnost za následující proces implementace nese Pavla Oklešťková, za pomoci 

týmu ve složení Pavel Ženíšek, Vojtěch Sivek, Pavel Marčík.  

Úkol Kdo? Termín 

Vyhodnotit připomínky 

slovenských partnerů. 

Malý tým  Konec ledna 2017 

Zapojit do připomínkování 

kompetenčního profilu 

týmy Sales. animátorů.  

Malý tým  Polovina března 2017 

Zapracovat připomínky do 

kompetenčního profilu. 

Pavla  Konec března 2017 

Vytvořit na základě 

kompetenčního profilu tzv. 

„youthpass“ animátora 

písemná i elektronická 

verze. 

Malý tým 

Programátoři: Hynek, Marek 

Konec dubna 2017 

Informovat o 

připravovaných změnách 

ředitele středisek. 

Pavla, Vojta 20. 2. 2017 

4.–7. 6. 2017 

Vytvořit tým, který bude 

připravovat nový běh Sales. 

školy animátorů. 

Pavla, Vojta konec března 2017 

Předat novému týmu 

kompetenční profil, aby jej 

mohl využít pro přípravu 

nového běhu Sal. anim. 

Pavla, Vojta konec června 2017 

Tab. 5 Harmonogram implementace kompetenčního profilu 
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5. Závěr a vlastní hodnocení 

Vzhledem k tomu, jak různorodá skupina byla sestavena, považuji přípravnou fázi za 

velmi důležitou. I přes tuto pestrost jsme vytvořili funkční pracovní skupinu. Bohužel se 

nepovedlo získat více koordinátorů dobrovolníků ze středisek, protože jejich časové 

možnosti byly omezené. Usnadnilo by to proces následné implementace a sjednocení 

koncepce Salesiánské školy animátorů. Oceňuji spolupráci vedoucích pracovníků a mladých 

animátorů. Vzájemné naslouchání přispělo k obohacení a k získání zkušenosti na obou 

stranách. Dávat příležitost a doprovázet mladé vnímám jako podstatnou součást salesiánské 

práce. Zázemí a vybavení, které zajišťovala hostitelská organizace Domka, setkání plně 

vyhovovalo.  

Co ovlivnilo naši práci a konečný výsledek?  

Z mého pohledu to byli v první řadě facilitátoři. Dostali volnou ruku při vedení 

procesu. Vkládali své zkušenosti a osvědčené metody i vlastní pomůcky. V průběhu společné 

práce vyhodnocovali dílčí cíle a přizpůsobovali program daným okolnostem. Odvedená 

práce byla kvalitní. 

Poté výsledek ovlivnila nekompaktní skupina z různých prostředí, někteří členové 

měli vlastní představu o tom, jak by měl vypadat kompetenční profil, a někteří se s tímto 

přístupem setkali poprvé. V průběhu setkání se objevily obavy některých účastníků, že 

nevycházíme ze salesiánských dokumentů.  

Další okolností, která měla vliv na výsledek, je určitě zadání a cíle projektu Erasmus+ 

KA2, v rámci kterého byl uskutečněn. Do jisté míry jsme byli svázáni tímto zadáním, které 

vyžadovalo rychlé zpracování a konkrétní výstupy. 

Přesto po skončení setkání, po sestavení kompetenčního profilu díky postřehům 

některých účastníků jsem došla k názoru, že pojmenované kompetence jsou příliš obecné a 

že se mohou hodit i pro skautského vedoucího nebo vedoucího kroužku v kterémkoli 

středisku volného času. Ze strany facilitátorů byla navržena další cesta, jak kompetenční 

profil lépe propracovat. Vycházeli ze své zkušenosti a doporučili vrátit se k hodnotám, vyjít 

ze salesiánských zdrojů, vytvořit malý tým (dvou až tří osob) a znovu společně pojmenovat 

kompetence. Tento proces revize kompetenčního profilu proběhl na podzim roku 2016 

a jeho výsledek naleznete v příloze A. 
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Tato podzimní práce nám pomohla znovu definovat, čím se salesiánský animátor 

odlišuje od ostatních, jaká jsou jeho specifika a v důsledku také, co nabízí salesiánská 

střediska svým klientům navíc či jiného než „nesalesiánská“ střediska. Tím, že jsme museli 

provést revizi uskutečněné práce, nás přivedlo opět k tomu, jak důležité jsou hodnoty jako 

základ pro jakoukoli činnost. 

Tímto byly cíle společné práce splněny: získali jsme patřičné znalosti a dovednosti, 

abychom je mohli v svém prostředí aplikovat a sestavit vlastní kompetenční profil pro 

jakoukoli pozici. 
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7. Přílohy 

Příloha A: Kompetenční profil salesiánského animátora – současný stav 

Identita 

Lidská zralost 

 Má přiměřené sebepoznání a vědomí vlastní hodnoty, je schopen přiměřeně 

reflektovat své silné a slabé stránky. 

- Dokáže srozumitelně pojmenovat své silné a slabé stránky. Dokáže najít 

minimálně stejný počet silných stránek jako těch slabých. 

- Neusiluje o to splnit všechno vždy na 100 %. 

- Má přátele mezi svými vrstevníky. 

 

 Má zdravou motivaci ke službě.  

- Dokáže překonávat těžkosti a vyrovná se s neúspěchy, dokáže dokončit 

i neatraktivní a neoceňované úkoly. 

- Dokáže aktivně pracovat bez nutnosti vnější motivace. 

 

 Je disponibilní a otevřený k vlastnímu rozvoji.  

- Dokáže pojmenovat plán/itinerář svého rozvoje. 

 

 Je citově vyrovnaný, umí být sám se sebou. 

- Po neúspěchu dokáže znovu začít. 

- Dokáže strávit čas sám. 

 

 Je schopen být otevřený ke komunikaci, přijímat ostatní a nechat se jinými přijímat, 

je schopný přiměřeně sdílet svůj život s ostatními. 

- Má navázané vztahy s dětmi i s vrstevníky, aktivně se o druhé zajímá (poznává je), 

získává o druhých a sděluje o sobě přiměřené informace. 

- Nachází na druhých pozitivní stránky a dokáže je pojmenovat, tráví s druhými část 

svého času. 
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 Dokáže vytvářet vztahy, vhodně komunikovat, zvládat konflikty, dokáže respektovat 

jiný názor. 

- Umí vyjádřit svůj názor. 

- Umí vyslechnout a slyšet názor druhého. 

- Umí najít v odlišném názoru něco důležitého. 

- Dokáže ve svém hodnocení odlišit osobu a její názor či výkon. 

- Ví, jaký jeho vztah ke konfliktu. 

- Zná základní postup při řešení konfliktu. 

 

 Respektuje autoritu. 

- Umí přijmout názor autority, i když s ním nesouhlasí. 

- Umí autoritě vyjádřit vhodným způsobem svůj názor. 

 

 Má uspořádané vztahy s vlastní rodinou a přáteli. 

- Dokáže popsat svůj vztah k rodině a přátelům. 

- Dokáže zacházet s těžkostmi v rodinných vztazích tak, že od nich nepotřebuje 

utíkat nebo se jim vyhýbat. 

 

 Plní si svoje povinnosti, dokáže dobře naplňovat volný čas. 

- Je zodpovědný, pracovitý a tvořivý. Plní své povinnosti a závazky pořádně a včas  

- Umí pracovat samostatně. Bez cizí pomoci zvládne zadané úkoly. 

- Udržuje si pořádek ve vlastních věcech i ve věcech, za které nese zodpovědnost. 

- Je samostatný i v oblasti osobních potřeb (stravování, apod.), běžně zvládá běžné 

potřeby bez cizí pomoci. 

- Umí zvládat stres a ví, jak se mu bránit. Dokáže pojmenovat stresory i to, jak na 

ně sám reaguje a jaké používá strategie k zmenšení stresu 

 Umí požádat o pomoc. 

- Občas to udělá. 
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Křesťanská zralost 

 Je připraven se podílet na uskutečňování salesiánského poslání, dokáže přiměřeně 

reflektovat své místo vzhledem k salesiánskému poslání a hovořit o něm. 

- Zná konkrétní salesiány a oni jeho. 

- Zná konkrétní salesiánské dílo a zapojuje se v něm. 

- Je si vědom svého osobního příspěvku salesiánskému dílu a dokáže jej pojmenovat. 

 

 Je otevřený křesťanské spiritualitě, inspiruje se postavou a životem Ježíše Krista. 

- Dokáže ocenit křesťanství jako pozitivní a pro něj přínosný duchovní směr. 

- Umí pojmenovat, v čem je pro něj postava Ježíše inspirativní. 

- Dokáže vnímat a oceňovat pozitivní prvky v jiných náboženstvích a duchovních 

směrech. 

 

 Snaží se prožívat upřímně svůj vztah s Bohem. 

- Prožívání osobního vztahu s Bohem se u něj jeví jako autentické. 

- Umí jej dát vhodným a citlivým způsobem najevo. 

- Prohlubuje svůj život s Bohem – modlitbou, přijímáním svátostí (eucharistie, 

smíření...). 

- Zná různé typy a styly modliteb, dokáže je praktikovat sám i společně s druhými. 

- Chápe důležitost přijímání svátostí, především eucharistie a smíření, pro svůj osobní 

vztah k Ježíši. 

- Přijímá svátosti. 

 

 Ptá se Boha i v modlitbě, zda jeho rozhodnutí je v souladu s Boží vůlí. 

- Zve Boha do konkrétních otázek a rozhodování ve svém vlastním životě. 

- Nechce prosazovat jen své vlastní přání a touhy. 

 

 O své víře je ochoten hovořit a svědčit.  

- Dokáže před druhými hovořit o svém vztahu k Bohu a prožívání víry. 

- Projevuje touhu o své víře vhodným způsobem svědčit. 
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 Má dobrý vztah k církvi. 

- Dokáže chápat církev nejen jako organizaci a společenství chybujících lidí, ale také 

v jejím rozměru Božího lidu a Těla Kristova. 

- Umí vyjádřit a hájit hodnotu církve i navzdory svým výhradám vůči ní. 

 

 Dokáže pro sebe využívat osobního doprovázení a je pro něj motivovaný. 

- Pozitivně oceňuje přínos osobního doprovázení pro svůj rozvoj. 

- Má zkušenost s osobním doprovázením. 

- Sám se nebrání doprovázení druhých, je-li to vhodné. 

 

 Prohlubuje propojení svého duchovního života s konkrétním každodenním životem. 

- Dokáže vnímat Boží přítomnost v konkrétních situacích svého života. 

- Duchovní rozměr neodděluje od ostatních rozměrů svého života. 

- Umí zdravě ocenit důležitost lidství a přirozenosti. 

 

Identifikace se salesiánským charismatem 

 Zná charakteristiku salesiánského animátora a dokáže se s ní ztotožnit. 

- Ví, jaký význam má slovo „animace“. 

- Zná charakteristiku a důležitost animátora v salesiánském kontextu. 

- Vnímá animátorství jako svoji osobní cestu k růstu. 

 Přijímá spiritualitu a hodnoty Dona Boska a svědčí o nich svým životem. 

- Zná prvky spirituality Dona Boska:  

- rodinná atmosféra a přijetí 

- víra v dobro v mladých lidech 

- ocenění každodenního života 

- důraz na slavení, radost a optimismus 

- citlivost na chudou mládež 

- upřimné přátelství s Pánem 

- otevřenost k církvi 

- hodnota odpovědné služby 

- Porovnává svůj život se salesiánskou spiritualitou. 

- Přijímá salesiánskou spiritualitu jako svou životní cestu a jede na Come In. 
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 Zná postavu a život Dona Boska a dokáže se jeho osobou inspirovat. 

- Dokáže vybrat a popsat nejdůležitější události a osoby, které ovlivnily život Dona 

Boska. 

- Dokáže najít v životě Dona Boska inspirativní momenty či události pro svůj život. 

- Dokáže aktivně přemýšlet o tom, co by v nějaké konkrétní události dělal Don Bosco. 

 Rozumí preventivnímu systému jako výchovné metodě i jako životnímu a duchovnímu 

stylu. 

- Zná základní pilíře preventivního systému a dokáže je popsat. 

- Uplatňuje zásady preventivního systému ve své práci i životě. 

- Přijímá salesiánskou spiritualitu jako svou životní cestu. 

 

Odbornost  

Pedagogické kompetence   

 Rozumí člověku v jeho 4 dimenzích a dokáže je zohlednit při své práci, rozumí integrující 

úloze duchovního rozměru v rámci lidské bytosti 

- Umí vyjmenovat a stručně vysvětlit složky lidské bytosti, jehož integrujícím prvkem 

je jeho duchovní rozměr. 

- Dokáže rozpoznat tyto složky a jejich místo na konkrétním mladém člověku. 

- Dokáže tyto znalosti začlenit do své práce s mladými lidmi. 

 

 Vnímá výchovu jako proces, který ovlivňuje všechny 4 dimenze člověka, dokáže 

přiměřeně definovat cíle výchovy a stanovit je ve svých výchovných aktivitách 

- - Zohledňuje při své práci všechny dimenze člověka. 

- Dokáže vnímat mladého člověka v konkrétních situacích jak v jeho možnostech 

rozvoje, tak v jeho stávajících omezeních. 

- Umí tyto znalosti propojit s konkrétními mladými lidmi a konkrétním výchovným 

procesem. 

- Zná možné cíle výchovy. 

- Umí vybrat a popsat proměnné, které ovlivňují definování cíle výchovy. 

- Dokáže tyto proměnné konkrétně rozpoznat a uplatnit. 

- Ví, jak vyhodnotit dosažení či nedosažení těchto cílů. 
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- V případě, že byly podhodnocené či nadhodnocené, umí tyto cíle přehodnotit. 

- Má propojené znalosti z psychologie, pedagogiky, biologie člověka, antropologie, 

filosofie a etiky...  

- Je otevřen pro získávání nových poznatků z těchto oblastí. 

- Dokáže tyto znalosti srozumitelně a vhodně předávat spolupracovníkům v případě, že 

je nemají. 

 

 Rozumí metodám výchovné práce (dramaturgie, přiměřenost věku, výběr a znalost 

prostředků výchovy) 

- Má připraveno portfolium aktivit pro různé skupiny či jednotlivce různého věku, 

pohlaví, preferencí apod. 

- Umí plánovat výchovné aktivity dle velikosti skupiny, věku, prostorových i finančních 

možností. 

- Umí vyhodnotit očekávatelná bezpečnostní rizika a dle toho užívat metod výchovné 

práce. 

- Umí použít výchovné aktivity v praxi a vyhodnotit, jak byla účinná. 

 

 Dokáže pracovat s jednotlivcem v jeho specifických potřebách i se skupinou 

- Má základní znalosti o možných specifických potřebách mladého člověka. 

- Má teoretické znalosti o fázích, kterými prochází skupina, i o vnitřních procesech, 

které se v ní dějí. 

- Rozumí základně definovaným/formálním i nedefinovaným/neformálním týmovým 

rolím. 

- Umí tyto poznatky aplikovat do praxe, tak aby bylo dosaženo výchovných cílů. 

 

 Dokáže využívat výchovného prostředí k naplňování výchovných cílů 

- Dokáže definovat, pojmenovat výchovné prostředí. 

- Dokáže vyjmenovat prvky výchovného prostředí. 

- Dokáže naplánovat, jak je využít při výchově. 

- Dokáže vyhodnotit vliv výchovného prostředí, popř. říct, co může příště dělat jinak 

 



 
 

30 
 

 Dokáže aplikovat principy preventivního systému ve výchovné praxi (preventivní systém 

jako metoda) 

- Zná prvky preventivního systému Dona Boska. 

- Umí tyto prvky vhodně přenést do výchovné praxe. 

 

 Rozumí pojmu výchovně pastorační společenství a svému místu v něm, podílí se na jeho 

vytváření. 

 

Praktické kompetence – doplní každé středisko vlastní kompetence 

 Zná formální náležitosti své služby (tábora, kroužku, oratoř). 

 Zná základy zdravovědy. 

 Má základní zásobník her či aktivit pro svou práci s dětmi. 

 Zná náplň své dobrovolnické činnosti. 
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Příloha B: fotodokumentace 

 

Obr. 1 Sdílená pravidla pro práci.   Obr. 2 Činnosti salesiánského animátora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr. 3 Stavba věže. 
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Obr. 4 Společná fotografie pracovní skupiny s facilitátory. 


