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Současné trendy, návody a zkušenosti k tvorbě strategií rozvoje lidských zdrojů v krajích ČR můžete
nalézt na www.topregion.cz - první Inspirační databance, kterou připravil tým expertů z NVF.

V ČR dosud nebyl komplexní informační zdroj, který by systematicky podporoval strategické řízení rozvoje
lidských zdrojů v krajích. Před 4 lety proto vznikla v Národním vzdělávacím fondu myšlenka na vytvoření
Inspirační databanky, která získala podporu MPSV. Projekt vznikl v bezprostřední návaznosti na Strategii rozvoje
lidských zdrojů pro ČR jako nástroj pro zvýšení úrovně a optimalizaci této oblasti.

A dobrá věc se podařila – 29. března 2004 byl spuštěn portál www.topregion.cz. Hned v úvodu vás v něm
pozitivně naladí vstřícná grafika Šarloty Filcíkové, která přímo vybízí se dále brouzdat dalšími informacemi. A
těch není opravdu málo. Najdete tu aktuální dokumenty, odkazy a další materiály, podstatné pro řízení RLZ.
Průběžnou správu a aktualizaci Inspirační databanky koordinuje tým expertů Národního vzdělávacího fondu
(NVF) a mezi uživatele patří především odborníci z oblasti RLZ v krajích, spolu se zájemci z veřejné správy,
poskytovateli vzdělávání i podnikateli. 
A právě tito uživatelé mohou zásadně ovlivňovat obsah portálu - ať už ve formě konkrétních příspěvků nebo
připomínek. Obsah databanky tak vzniká na základě široké partnerské spolupráce řady subjektů, mj. také
externích odborníků a pověřených zástupců krajů. Stránky proto zdaleka nejsou statické, stále se mění podle
potřeb a požadavků uživatelů i na základě aktuálního vývoje v oblasti RLZ. Navíc se databanka snaží o propojení
dalších aktivit obdobného zaměření.

Obsah a struktura Inspirační databanky
Základ tvoří pět sekcí, které odpovídají potřebám při přípravě a realizaci projektů RLZ. Jsou to sekce Analýzy a
prognózy, Vize a strategie, Partnerství, Řízení projektů a Financování.
Základem každé sekce jsou Texty - souhrn nejdůležitějších poznatků, návodů a metod. Pod hlavičkou Dobré
zkušenosti najdete příklady úspěšně řešených projektů vhodných k inspiraci. Doplněny jsou Komentovanými
odkazy, které upozorňují na materiály a informace z oblasti řízení RLZ, volně přístupné na internetu.
Nejnovější informace z oblasti řízení RLZ najdete v sekci Aktuální zprávy a také v Kalendáři událostí. Sekce
Naše poradny je připravena na dotazy uživatelů a ke zprovoznění se chystá další sekce Diskuzní fórum.

Technické řešení
Jádrem Inspirační databanky je redakční systém Hyperion. Ke vkládání příspěvků, úpravám a administraci postačí
počítač s přístupem na internet a webovým prohlížečem. Díky interaktivní mapě ve tvaru ČR lze informace
vyhledávat podle regionálního hlediska. V současné době se používá třídění podle regionů úrovně NUTS III (14
krajů), možná je aplikace vyšších (NUTS II) a nižších úrovní (obce, mikroregiony). V přípravě je přechod na dílčí
portály, které může každý kraj budovat v rámci portálu Topregion.cz.

Pro úspěšný rozvoj portálu je nezbytná aktivní spolupráce všech uživatelů. Proto pozval NVF v květnu do
Národní knihovny na setkání k problematice lidských zdrojů v krajích tzv. Topkoordinátory (což jsou pověření
zástupci krajů), aby se mohli podrobněji seznámit s redakčním systémem portálu a zároveň si vyměnit své
postřehy a zkušenosti s jeho cca měsíčním provozem. 
Závěr byl jednoznačný - Inspirační databanka má silný potenciál stát se komplexním informačním zdrojem,
vstřícným k potřebám jeho uživatelů a zároveň nabízet nejnovější poznatky o aktuálním stavu řízení RLZ na
krajské i národní úrovni.
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