
         
 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

TOP-partner - ojedinělý elektronický vzdělávací nástroj v České republice 
 

 
30. září 2008 - Po měsících práce jsme spustili ambiciózní e-
learningový nástroj s názvem TOP-partner, který připravil úsek 
Rozvoje lidských zdrojů NVF v rámci projektu Institut trhu práce 
– podpůrný systém služeb zaměstnanosti (ITP). Ambiciózní proto, 
že vstoupil na pole zatím nikým neorané – vzdělávání a postoje 
v oblasti partnerství pro trh práce, strategického řízení a práce 

s informacemi.  
 
Partnerství je ve státech OECD uznávaným nástrojem, který přináší konkurenční výhody. 
Manažeři a vedoucí pracovníci státní správy, úřadů práce a dalších veřejných institucí i 
soukromých firem, kteří zvládají techniky spolupráce a zároveň umějí strategicky plánovat, 
mají lepší výsledky a lepší perspektivy než ostatní. Tito lidé na vedoucích pozicích jsou 
cílovou skupinou našeho vzdělávacího kurzu. 

Hlavním smyslem e-learningového kurzu TOP-partner je zlepšit dovednosti klíčových aktérů 
na regionálním trhu práce, potřebné pro vytváření partnerské spolupráce při strategickém 
řízení politiky zaměstnanosti. Jde o tzv. postojový e-learning, zaměřený na vytváření 
pozitivních postojů absolventů kurzu v daných oblastech. Zvolili jsme postojový přístup 
především proto, že v případě problematiky partnerství jde o v ČR relativně nové téma a 
mnozí lidé si pod pojmem „partnerství“ představují různé věci. Rozšířeným jevem u nás je 
vnímat partnerství jako cosi nadiktovaného shora, něco, co po nás vyžaduje Evropská unie. 
V jiných případech je nedůvěra v modely partnerství způsobena pokřiveným chápáním jeho 
smyslu a mechanismu. Češi jsou národem skeptickým a po socialistické zkušenosti negativně 
vnímají cokoli, co připomíná „programové sdružování“. Tyto a jiné psychologické bariéry, 
spolu s nedostatkem politické podpory na národní i regionální úrovni, brání vzniku systému 
regionálních partnerství, jaká se úspěšně rozvíjejí například v Rakousku nebo Německu. A 
právě tyto bariéry se snaží alespoň částečně odbourávat náš e-learningový kurz 

Postojový e-learning vyžaduje novátorské postupy, důraz na interaktivitu a zpětnou vazbu. 
Očekávaná změna v myšlení se neděje silou argumentů, ale na podkladě otázek a úkolů, které 
absolvent v průběhu kurzu řeší. Snažili jsme se kurz co nejvíce přiblížit realitě, v níž žije 
budoucí klient služby. I pro nás bude proto zajímavé vidět, jak bude kurz přijímán v různých 
sférách, regionech a odvětvích. Samozřejmostí jakéhokoli kvalitního e-learningu je dnes již 
zpětná vazba, grafická pestrost, multimediální prvky, didaktický přístup a možnost ověření 
získaných vlastností. Kromě těchto vlastností má kurz TOP-partner také přehlednou strukturu 
a je složen ze tří modulů – Minimum o strategickém myšlení, Partnerství a Práce 
s informacemi. 

Kurz TOP-partner je spuštěn v systému Institutu státní správy, jenž je samostatným odborem 
Ministerstva vnitra. Přístup ke kurzu bude umožněn nejen zaměstnancům státní správy, ale i 
dalším partnerům a zájemcům z řad neziskových organizací, krajské samosprávy a 
soukromých firem. E-learning najdete na internetové stránce http://iss-edu.edoceo.cz. Zde 
získají pracovníci státní správy přístup ke kurzu po autoregistraci v systému. Ostatní zájemce 
prosíme, aby zaslali zprávu na adresu sladkova@nvf.cz, aby jim byl poskytnut přístup do 
systému. 
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