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Inspirační databanka www.topregion.cz, kterou připravil tým expertů Národního 
vzdělávacího fondu, právě slaví první výročí svého provozu. A pro co si můžete do této 
databanky zajít? Dozvíte se současné trendy, návody i dobré zkušenosti ke tvorbě strategií 
rozvoje lidských zdrojů v krajích České republiky.  
 
Právě v březnu 2004 byl pod hlavičkou Národního vzdělávacího fondu spuštěn portál 
www.topregion.cz. Na této adrese najdete aktuální dokumenty, odkazy a další materiály, 
podstatné pro řízení rozvoje lidských zdrojů. Průběžnou správu a aktualizaci Inspirační 
databanky koordinuje tým NVF. Mezi uživatele patří především odborníci z oblasti rozvoje 
lidských zdrojů (RLZ) v krajích, zájemci z veřejné správy, poskytovatelé vzdělávání i 
podnikatelé. A právě oni zásadně ovlivňují obsah portálu formou konkrétních příspěvků nebo 
připomínek. Obsah databanky tak vzniká na základě široké partnerské spolupráce, mj. také 
externích odborníků a pověřených zástupců krajů. Stránky nejsou statické, mění se podle potřeb a 
požadavků uživatelů i na základě aktuálního vývoje. 
 
Struktura Inspirační databanky 
Veselá a optimistická grafika Šarloty Filcíkové umožní velmi jednoduchou orientaci v mnoha 
informacích. Jejich základ tvoří pět sekcí, které odpovídají potřebám při přípravě a realizaci 
projektů rozvoje lidských zdrojů. Jsou to: 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 Aktuálních zprávách a v Kalendáři událostí. Sekce Naše 
poradny je připravena na dotazy uživatelů a chystá se také Diskuzní fórum. 
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 České republiky lze informace vyhledat i podle regionálního hlediska.  
 
Nově ještě on-line výkladový slovník 
Základem dobré komunikace je samozřejmě i jednotná terminologie. Koncem loňského roku 
proto v Topregionu přibyl také výkladový slovník Strategie a rozvoj lidských zdrojů doc. Zdeňka 
Palána. Jeho slovník v tištěné podobě z oblasti vzdělávání dospělých se např. v lednu objevil v 
pravidelném hodnocení vydavatelství Academia mezi desítkou nejprodávanějších publikací.   
Na www.topregion.cz najdete v on-line slovníku cca 450 hesel s podstatnými pojmy 
strategického řízení RLZ, zejména z oblasti dalšího vzdělávání, organizace a řízení, personálního 
a projektového managementu. Jeho součástí je i přehled evropských a světových institucí, které 
se zabývají rozvojem lidských zdrojů, stejně jako instituce působící u nás. Slovník nabízí 
možnost rychlého vyhledávání, listování seznamem hesel a rozšířené hledání podle zadaných 
kritérií. Kromě křřížových odkazů obsahuje výklad hesel linky na instituce, dokumenty a další 
zdroje na internetu.  
 
Připojte na Topregion třeba i Vy svou dobrou zkušenost, inspirujete ostatní a oni příště zase Vás! 
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