Ústav sociálních inovací, o.p.s.
Sídlo: Na Návsi 218, 664 51 Kobylnice
Kancelář: Divadelní 4, 602 00 Brno
Tel.: +420 739 511 306
E-mail: info@socialni-inovace.cz
www.socialni-inovace.cz
IČ: 266 08 529
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností
vedeném Krajským soudem v Brně oddíl O, vložka 615
Bankovní spojení: 4200377812/6800, Sberbank CZ, a.s.

Test profesních kompetencí – profesního rozvoje
Jméno:……………………………………………………………….
1.
a) Učit jazyky (být tlumočníkem)
b) Rozhodovat o koncepci a skladbě natáčení filmu
c) Řídit úsek závodu, který vyrábí automobilové součástky

BODY:
Sv
U
F

2.
a) Hrát v orchestru
b) Projektově řídit nové výrobní strojní zařízení
c) Identifikovat zbytky ze starodávných pohřebišť

U
F
E

3.
a) Dohlížet na zavedení ropného vrtného zařízení
b) Používat počítač k přiblížení se lidské inteligenci
c) Vypočítávat pojistná rizika

F
E
O

4.
a) Zkoumat nemoci rostlin
b) Radit ve finančních záležitostech
c) Tvořit marketingovou strategii populární hudby

E
O
P

5.
a) Odhadovat škody způsobené požárem nebo povodní
b) Vést reklamní akci
c) Poskytovat pacientům rady jako odborník na zdraví

O
P
Sp

6.
a) Tlumočit z jednoho jazyka do druhého
b) Projektovat domy
c) Zkoumat způsoby konzervace a skladování potravin

Sv
U
E

7.
a) Psát hudbu k televizním reklamám
b) Vyrábět strojní součástky podle návrhu
c) Analyzovat finanční politiku podnikání

U
F
O

8.
a) Vyměřovat krajinu pro stavbu nové silnice
b) Studovat vědecké časopisy k udržení kroku s výzkumem
c) Určovat způsob podnikání

F
E
P
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9.
a) Studovat minerály
b) Kupovat a prodávat akcie jménem investorů
c) Diagnostikovat výchovné potřeby postižených lidí

E
O
Sp

10.
a) Redigovat články do časopisů
b) Kreslit karikatury do novin
c) Organizovat a kalkulovat zásoby a služby

Sv
U
O

11.
a) Hovořit s lidmi o umění
b) Spravovat farmu
c) Usilovat o zvolení do státního úřadu

U
F
P

12.
a) Řídit loď na moři
b) Získávat atmosférické údaje a zaznamenávat data
c) Poskytovat duševní terapii nemocničním pacientům

F
E
Sp

13.
a) Vyvinout nové přístroje pro předpověď počasí pomocí družic
b) Vyhledávání kvalifikovaných lidí k pronajímání ostatním podnikům
c) Radit lidem pokud se týče nemoci a rehabilitace
14.
a) Psát knihu o historické postavě
b) Vizuálně komunikovat s využitím obrázků a fotografií
c) Řídit obchodní řetězec

E
P
Sp
Sv
U
P

15.
a) Navrhovat keramiku nebo ozdoby
b) Řídit smluvní vozový park kamionové dopravy
c) Pomáhat lidem uvolnit se a přispívat k tělesné i duševní pohodě

U
F
Sp

16.
a) Řídit kultivaci zalesněné krajiny a sklizeň úrody
b) Shromažďovat dokumenty týkající se nemocničních pacientů
c) Být předsedou výboru pro získání peněz na charitu

F
O
P

17.
a) Psát fiktivní popis historické události
b) Navrhovat a vyrábět originální kusy oblečení
c) Provádět kontroly vývoje nemluvňat

Sv
U
Sp
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18.
a) Fotografovat svatby, sportovní události a jiné příležitosti
b) Používat statistické metody k monitorování kontaminace
c) Kalkulovat náklady obnovení poškozeného majetku

U
E
O

19.
a) Realizovat technické výkresy na staveništi
b) Poskytovat právní rady nebo rady týkající se penzí
c) Léčit lidi s vadami řeči

F
O
Sp

20.
a) Učit dramatické umění na vysoké škole
b) Stanovit ve stavebním projektu termíny pro techniky a ostatní
C) Vyvinout nový telekomunikační systém

Sv
F
E

21.
a) Zodpovídat za vnitřní úpravu lodi
b) Studovat starodávné dokumenty
c) Vybírat provize za zboží, které prodáváte lidem

U
E
P

22.
a) Zkoumat působ provedení úkolů s cílem zvýšit výkonnost
b) Vést agenturu pronajímající byty
c)Vyhledávat rodiny, které by mohly být vhodnými pěstouny

F
P
Sp

23.
a) Psát scénáře rozhlasových programů
Sv
b) Zodpovídat za průmyslové rostliny nebo strojní zařízení pro pivovarský proces F
c) Připravovat agendu a pořizovat záznamy z jednání
O
24.
a) Psát knihu o technikách malování a kreslení
b) Psát vědecké příručky
c) Radit o možnostech zaměstnání nebo dalšího vzdělávání mladých lidí
25.
a) Řídit divadelní produkci
b) Dohlížet na smluvní stranu zajištující údržbu letadla
c) Řídit informační agenturu

Sv
F
P

26.
a) Navrhovat tiskoviny a plakáty
b) Radit klientům v jejich daňových povinnostech
c) Získat začínající podnik vyžadující investice a strategii

U
O
P

U
E
Sp
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27.
a) Vyučovat cizí jazyky
Sv
b) Vyučovat strojírenství
F
c) Psát zprávy do novin o nejlepších zařízeních pečujících a dohlížejících na děti Sp
28.
a) Vést kurs porozumění modernímu umění
b) Provádět řízení zásob s využitím nezbytného programového vybavení
c) Učit studenty používat psychologické techniky
29.
a) Psát brožuru propagující výrobek nebo událost
b) Zapisovat do seznamu a registrovat vědecké informace
c) předložit nákladovou analýzu materiálů požadovaných projektem
30.
a) Navrhovat módní artikl pro oděvní průmysl
b) Být manažerem pro hodnocení pojistného rizika
c) Řídit výcvikové oddělení velké společnosti

U
P
Sp

31.
a) Hledat v textech gramatické a pravopisné chyby
b) Sdělovat vědecké informace neodborníkům
c) Kupovat umělecká díla jako investici

Sv
E
P

32.
a) Psát krátké články do časopisů
b) Zkoumat genetický materiál v laboratoři
c) Stanovit politiku přijímání a udržení personálu

Sv
E
Sp

33.
a) Psát do novin o kulturních událostech
b) Podávat zprávu o finančních výsledcích společnosti
c) Kupovat majetek k investování nebo obchodování

Sv
O
P

34.
a) Redigovat text před uveřejněním
b) Připravovat daňová přiznání podnikatelů
c) Radit lidem, kteří prožili emocionální trauma

Sv
O
Sp

U
O
Sp
Sv
E
O

35.
a) Psát tiskové zprávy související s obchodní politikou
Sv
b) Investovat vlastní peníze do franšízy
P
c) Navštěvovat postižené lidi s cílem zajistit, aby o ně bylo postaráno Sp

