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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 6 (Mistr)

Jednotka výsledků učení

Organizace práce

U1

ZNALOSTI
U1.1
Organizace provozu – skladba
provozních úseků

Ona/On

•
•
•
•

dodávka zboží
zpracování
prodej
sklad
pobyt/sociální zázemí
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Ona/On

má rozsáhlé znalosti o principech
návrhu:
⇒ provozní organizace
⇒ konstrukce oblastí provozu.

•

důvěrně prozkoumá pracovní
procesy ve společnosti.

•

posoudit účel každého pokoje.

•

zná strukturu a funkce jiných
společností.

•

zpochybňuje procesy a hodnotí
změny.

•

zná moderní a tradiční zařízení
pro příslušné funkce.

•
•

DOVEDNOSTI

KOMPETENCE
Ona/On
•

analyzuje místnosti podle funkcí a
vytváří logická a ergonomická
pracoviště:
⇒ pracovních podmínek
⇒ pracovních metod
⇒ pracovních metod
⇒ pracovních postupů
⇒ typy pracovišť.

•

optimalizuje procesy v různých
místnostech, včetně pracovních
míst zaměstnanců efektivně a
logicky.

•

zvolí optimální nabídky zařízení
podle účelu pokojů.

•

kontroluje a optimalizuje
bezpečnost a ochranu zdraví při
práci.

•

rutinně řídí, plánuje a organizuje
nasazení zaměstnanců v různých
místnostech.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor.
Publikace nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež
jsou jejich obsahem
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•

U1.2
Časový plán
•

•

•

•

Ona/On

plánování pracovního
procesu
časové plány vztažené k
zakázkám-krátko- a
dlouhodobé
časové plány vztažené k
personálnímu obsazení
kontrola hodnocení procesů

This publication is licensed under a
Creative Commons License:
Attribution - Share-Alike.

•

má rozsáhlé znalosti o organizaci
práce a procesech ve firmě a
zná procesy v jiných
společnostech.

Ona/On
•

řídí sebevědomě krátkodobé a
dlouhodobé procesy.

•

vyhodnocuje procesy.

věnuje pozornost problematice
dopravy a otázkám parkování.

Ona/On
•

může plánovat, organizovat,
analyzovat, vyhodnocovat a
provádět opravy krátkodobých
a dlouhodobých pracovních
procesů v průběhu podnikání.

•

plány pracovních toků
souvisejících s výrobou a
pravidelně a komplexně
organizují:
⇒ výrobní proces
⇒ vlastnosti materiálu.

•

analyzuje a koordinuje
jednotlivé objednávky a
struktury procesu podnikání a
zaměstnanců a zákazníků na
základě zkušeností.

•

analyzuje plány zaměstnanců
podle pracovní zátěže a
příslušného pracovní doby
(dovolené, přestávky) v souladu
s právními požadavky

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor.
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U1.3
Logistika
•
•
•

Ona/On

plánování
řízení
optimalizace a realizace
informačních proudů, proudů
osob a nákladů

U1.4
Organizace pracovního
procesu – pracovní postupy
vztažené k výrobě
•
•

•
•
•
•
•
•
•

dovoz zboží
vlastnosti rostlinného
materiálu (doba nakvétání,
trvanlivost)
nákup
postup zpracování
prezentace
prodej
balení
logistika
plánování nových procesů

•

Ona/On
•

zná možnosti průmyslu pro nákup
zboží:
⇒ předobjednávka
(předobjednávka na
veletrzích)
⇒ objednat.

•

zná všechny, dokonce i speciální,
floristické procesy ve výrobě.

•

zná komplexní aspekty
prezentace a prodeje produktů.

•
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zná všechna kritéria logistiky:
⇒ obal
⇒ bezpečnostní
⇒ přepravní doby
⇒ právní aspekty
⇒ úložný prostor.

Ona/On
•

mohou zvládnout všechny
logistické aspekty nebo instruovat
zaměstnance.

Ona/On
•

může vysvětlit své zkušenosti
ostatním.

•

řídí výrobu a všechny procesy:
⇒
prezentace zboží
⇒
Prodej

•

zkoumá procesy a věnuje
pozornost včasným a současným
implementacím.

•

implementuje zprávy.

Ona/On
•

je schopen pravidelně
plánovat, zpracovávat,
instruovat a instruovat,
analyzovat a opravovat
zadávání a přepravu zboží:
⇒ podle právních předpisů
⇒ včas
⇒ přátelský k životnímu prostředí
⇒ efektivně.

Ona/On
•

analýzy podle obchodního
uspořádání / strategie,
inventarizace, plány, porovnání
nabídek a zboží, objednávek a
objednávek.

•

analyzuje a iniciuje širokou škálu
pracovních procesů a procesů
souvisejících se subjekty
strukturovaným a logicky
tříděným způsobem, reaguje na
změny:
⇒ materiálů
⇒ pracovních procesů
⇒ kvetoucí časy
⇒ doby skladování
⇒ trvanlivost.

•

ovládá komplexní akce
pracovních procesů a je schopen

zná možnosti a zdroje pro výzkum
inovací na trhu.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor.
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dosáhnout stejných vlastností s
měnícími se parametry:
⇒ objednávání
⇒ nabídky
⇒ zpráva o stížnosti.
•

U1.5
Vybavení pracoviště
•

•
•

zařídit pracoviště
⇒ připravit materiál a
pracovní prostředky
⇒ předpisy o bezpečnosti
práce
⇒ požární ochrana
ergonomie
pracoviště/efektivní práce

Ona/On
•

má mnoho zkušeností a přehled o
založení pracovních stanic.

•

má zkušenosti s výběrem
pracovního zařízení, materiálů a
pracovního vybavení, poskytuje
nástroje a vybavení pro příslušné
pracovní postupy.

•
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je velmi bezpečný při řešení
ergonomických aspektů:
⇒
pracovní výška
⇒
připojení vody
⇒
elektřina
⇒
zobrazení oblastí
⇒
světlo / jas.

Ona/On
•

kontroluje nastavení pracovišť.

•

monitoruje a analyzuje údržbu
materiálů a zařízení.

•

vytváří ergonomická pracoviště.

řídí novinky v legislativě a
technických změnách v
prodejně.

Ona/On
•

je schopen předvídat pracovní
prostředí v souladu s potřebou
různých procesů a dohlížet na
zajištění všech potřebných
nástrojů, nástrojů, materiálů a
materiálů.

•

řídí plánování pracovního zařízení
a sleduje dostupnost pracovního
zařízení a nástrojů.

•

posuzuje ergonomické aspekty
různých situací a lidí a vytváří
odpovídající situace na
pracovišti.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor.
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 6 (Mistr)

Jednotka výsledků učení

Materiál (rostlinný a nerostlinný) a nářadí
ZNALOSTI

U2.1
Botanika / znalost rostlin
•

•

•

•

•

stavba rostlin
⇒ buňka
⇒ morfologie (kořen, stonek,
list, květ, plod)
Životní pochody rostlin
⇒ hospodaření s vodou
⇒ výměna látek a energie
⇒ změny forem
⇒ rozmnožování
⇒ fyziologie, dráždivost
⇒ genetika
znalosti rostlin
⇒ systematika (členění
rostlinné říše)
⇒ názvosloví- bot. názvy
⇒ zahradnické značky
Půdoznalství
⇒ půdy
⇒ zahradnické zeminy
⇒ substráty
nauka o hnojivech
⇒ výživa rostlin
⇒ hnojiva a pravidla
⇒ doporučené hnojení
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Ona/On

U2

DOVEDNOSTI
Ona/On

KOMPETENCE
Ona/On

•

má vynikající znalosti o rostlinách,
také souvisejících s jednotlivými
díly a může je předávat.

•

je velmi bezpečné ve fungování
jednotlivých částí zařízení a rozdíly
ve struktuře.

•

může také v případě
neznámých rostlin z habitusu
poblíž přírodních lokalit.

•

má rozsáhlé znalosti struktury
rostlin.

•

komplexně popisuje životní
procesy.

•

•

má hluboké znalosti o velmi
širokém spektru částí zařízení.

•

je velmi jistá ve struktuře struktury,
vysvětluje.

vyvozuje závěry o péči ze zvyku
rostlin nebo ze začlenění do
rostlinné říše a předává tyto
pokyny zákazníkům a
zaměstnancům.

•

má důkladnou znalost životní
funkce a životních procesů rostlin.

•

může jmenovat velké množství
rostlin a jejich částí.

•

je schopen přiřadit funkce všem
závodním dílům a vysvětlit je
zákazníkovi nebo učňu.

•

zná systematiku rostlin.

•

•

•

má velmi komplexní znalosti
rostlin.

je bezpečné při zacházení s
botanickými jmény a
denominací.

chápe a pozoruje genetické
aspekty.

•

•

zná jméno původu botanických
jmen.

vyvozuje z životních procesů
nezbytnou péči nebo odvozuje
chyby v péči o klinické obrazy.

•

zná široké spektrum druhů zboží.

•

•

zná zahradnické znaky.

mohou vyvodit habitus a
zahradnické znamení na
rostlinách, začlenění do

•

je velmi dobře obeznámen s
řešením zahradnických znaků.

•

rozpozná různé půdy, substráty a
půdu.

•

vede zaměstnance, informuje
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•

zná rozdílnosti půdy, půd,
substrátů.

•

zná extenzivní aspekty výživy
rostlin.

•

•

U2.2
Materiály a nádoby
•
•
•
•
•
•

vázací pomůcky
vypichovací pomůcky
dráty
látky a stuhy
svíčky
papír
This publication is licensed under a
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zákazníky a sleduje dodržování
předpisů.

rostlinných rodin, vlastnosti a
péči.
•

přiřazuje správná obchodní
jména a botanická jména
velkému počtu rostlin a částí
rostlin a definuje vlastnosti.

zná širokou škálu různých hnojiv a
činidel posilujících rostliny a
složení a způsoby působení.

•

zná některé názvy rostlin v cizím
jazyce.

zná různé metody aplikace.

•

vysvětluje použití.

•

zvolí příslušné substráty podle
rostlin.

•

analyzuje účinky na výnosy,
zdraví rostlin a péči v
specializované prodejně v
souvislosti s environmentálními
aspekty a předpisy.

•

r ekologizuje vztah mezi
funkcemi různých hnojiv a
způsoby aplikace, retenční
doby a koncentrace.

Ona/On

Ona/On

•

sleduje nejnovější trendy ve světě.

•

zkouší současné trendy, techniky
v kombinaci různých materiálů.

•

zná širokou škálu přechodových
materiálů, které byly přijaty z
jiných obchodů nebo použití.

•

pracuje důvěrně s nejrůznějšími
materiály a velmi dobře reaguje
při manipulaci se speciálními

Ona/On
•

analyzuje vlastnosti materiálů a
hrnců, doporučení
zaměstnanců nebo dodavatelů.

•

také vybírá méně známé
materiály pro specifické použití

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor.
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•

nádoby

vlastnostmi.

U2.3
Péče a skladování

U2.4
Ochrana rostlin

Ona/On
•

zná rozsáhlé metody ukládání.

•

ví, jak se starat o širokou škálu
materiálů a materiálů.

Ona/On
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Ona/On
•

řídí péči a skladování zboží.

Ona/On

a může ospravedlnit toto:
⇒
nepříznivé počasí
⇒
odbouratelnost
⇒
voděodolný
⇒
velikost drátů
⇒
pásky.

Ona/On
•

vedou zkušenosti zaměstnanců
v péči a skladování řezaných
květin podle:
⇒
po sklizni
⇒
v závislosti na původu.

•

experimenty s novými produkty
na trhu péče a skladování,
analyzují výsledky a vyvozují
závěry.

•

rozhoduje se velmi zkušenými
pro skladování a vysvětluje
opatření pro péči:
⇒
které materiály
⇒
které materiály
⇒
ve které formě
⇒
jak dlouho
⇒
na kterém místě
⇒
za jakých podmínek.

•

vyhodnocuje potřebu
skladování a rozhoduje.

Ona/On

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor.
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•
•
•
•

•
•

•
•
•

integrovaná ochrana rosstlin
rezistence
biologická ochrana rostlin
rostlinné prostředky v zálivce,
postřiku
chemická ochrana rostlin
projevy poškození a příčiny
⇒ příčina chyby při
pěstování
⇒ vnější vlivy, počasí
⇒ choroby
⇒ škůdci
⇒ rostlinní škůdci
zákony a nařízení
postup aplikace
ochrana druhů

U2.5
Používání a údržba nářadí

•

•

zná širokou škálu pesticidů na trhu
a jejich účinky.

•

zná kritéria ochrany druhu týkající
se podnikání.

Ona/On
•
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má rozsáhlé znalosti pro udržení
rostlin zdravých a zvládne
odbornou terminologii:
⇒
zabývající se optimálními
kulturami
⇒
integrovaná správa škůdců
⇒
rozmanitost chovu odolných
plemen
⇒
způsoby poškození
⇒
příčiny poškození
⇒
chyby péče
⇒
zákony
⇒
aplikací.

má velmi komplexní znalosti o
nástrojích a strojích, které mohou
být použity v podnikání.

•

jasně vysvětluje možné typy
ochrany proti škůdcům.

•

vysvětluje, jak různé prostředky a
možnosti fungují.

•

aplikuje přípravky na ochranu
rostlin podle předpisů a v souladu
s ochranou zdraví.

•

může klientovi vysvětlit typy
ochrany proti škůdcům.

•

vysvětluje, jak fungují různé léky a
doporučuje použití užitečných
organismů.

•

pracuje s materiály šetrnými k
životnímu prostředí.

Ona/On
•

vysvětluje pracovní metody,
bezpečnostní předpisy a může
ukázat všechny způsoby chování.

•

vybírá možné cesty ochrany
rostlin pro poškození snímků,
analyzuje typ kontroly týkající se
dopadu na životní prostředí a
přínosu.

•

kontroluje dodržování předpisů v
podnikání, šetrné k životnímu
prostředí likvidaci přípravků na
ochranu rostlin podle předpisů.

•

může doporučit zákazníkům a
méně kvalifikovaným osobám
optimální prostředky z nabídky
na trhu.

•

řídí a podporuje méně
kvalifikované zaměstnance při
aplikaci fyzikálních, chemických
a iniciativ v mechanických
opatřeních ochrany rostlin.

•

je velmi bezpečný při řešení
technických termínů a plní
funkci role modelu.

Ona/On
•

je schopen vybrat a použít
nejúčinnější nástroj se správnou
technologií pro požadovaný
produkt.

•

udržuje povinnosti inspekcí a
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vyživovací povinnosti a instruuje
příslušné poskytovatele služeb.
•
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rutinně vysvětlují a řídí funkce a
činnosti méně kvalifikovaných
zaměstnanců.
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 6 (Mistr)

Jednotka výsledků učení

Techniky

U3

ZNALOSTI
U3.1
Přípravné techniky – primární
techniky
•

•

•

•

seříznut/ídělení různým
nářadím
⇒ nůž
⇒ řezák
⇒ nůžky na růže
⇒ nůžky na větve
⇒ nůžky na papír
⇒ řezací stroj
⇒ řezík na sklo
⇒ flexa
stabilizace
⇒ podepření
⇒ vyztužení
začištění
⇒ omotávání (tapování…)
⇒ omotání
⇒ voskování
⇒ lakování
⇒ vyložení fólií
navázání na drát
(prodloužení)
⇒ vidlice
⇒ hrot
This publication is licensed under a
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Ona/On
•

odborně a bezpečně zvládne
odbornou terminologii.

•

má dobrou znalost péče o
řezané květiny:
⇒
odstraňte přebytečné listy
⇒
řezání květu stopky
⇒
v čistých nádobách s
čerstvou vodou
⇒
chlazení.

DOVEDNOSTI
Ona/On
•

hledá nové techniky a používá
nové techniky, nástroje a
materiály.

•

profesionálně a strukturálně
realizuje své schopnosti v péči o
řezané květiny.

•

rutinně provádí přípravné
techniky.

má hluboké znalosti o
přípravných technikách a
potřebných nástrojích a
materiálech.

•

vyberte příslušné nástroje a
materiály pro tyto techniky.

•

vybírá kabel.

•

má dobrou znalost drátu.

•

•

zná vlastnosti drátu:
⇒
síla
⇒
výběr
⇒
délka.

připravuje materiál:
⇒
řezané na délku
⇒
řez
⇒
omítky
⇒
kontrola kvality.

•
•

zná materiálové vlastnosti

mohou rutinně a rychle používat
různé techniky.

•

KOMPETENCE
Ona/On
•

vyvíjí nová řešení pro přípravné
techniky při řešení nových
situací:
⇒
nové stroje
⇒
nové nástroje
⇒
nové materiály se
speciálními vlastnostmi
⇒
efektivněji přizpůsobit
požadavkům zákazníka.

•

mohou předat poznatky v
strukturované výuce.
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⇒

drátování řetízku
•

U3.2
Techniky zpracování
•

•

•

•
•

vázání (kytice, věnec,
girlanda) s různými
pomůckami/tvůrčími prvky
⇒ rádlovací-vázací drát
⇒ kabelové spojky
⇒ révový drát
⇒ gumové kroužky
⇒ páska
⇒ lýko
⇒ rychlovazače
Vypichování
⇒ lepení
⇒ Klihové lepidlo
⇒ tapetové lepidlo
⇒ hobby-lepidla
připevňování
⇒ připevnění
⇒ špendlíkování
⇒ hřebíčky
⇒ sešívačka
⇒ párátka/špejle
výsadba
umístění do vody
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zná použití.

Ona/On

Ona/On

•

má širokou znalostní základnu.

•

provádí technické experimenty.

•

ví techniky kyticí vazby:
⇒
paralelní
⇒
radiální.

•

používá nové techniky, nástroje a
materiály.

•
•

zná věnce-vázací technika.

•

zná techniku vazby girland.

zvolí:
⇒
vazebných nástrojů
⇒
pomocný materiál
⇒
materiál.

•

zná různé techniky plug-in:
⇒
paralelní
⇒
radiální s různou výškou
růstových bodů
⇒
paralelním překrýváním
⇒
volný, uvolnit.

•

váže kytice.

•

váží věnce.

•

váže girlandy.

•

mohou být v různých technikách.

•

zná kritéria pro výběr hrnců.
•

•

má dobrou znalost plug-in
nástrojů:
⇒
květinová pěna
⇒
přírodní
⇒
anorganický.

lze zapojit do různých zásuvných
nástrojů.

•

vytváří různé procesy lepení.

•

mohou vypracovat různé návrhy.

•

zná různé lepidla.

•

•

zná různé způsoby lepení podle
vlastností lepidla.

zvolí:
⇒
hrnce na místo
⇒
nástroje
⇒
Podklad
⇒
rostlin

Ona/On
•

má znalosti v inovačních a
tradičních výrobních
technikách a zná průmyslové
výrobní techniky (crossover
floristry).

•

je velmi bezpečný při řešení
změn a plánuje všechny
komponenty autonomně as
předvídavostí:
⇒
materiálů
⇒
požadavek zákazníka
⇒
nástroje a stroje.
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•

zná techniku přilnutí k věnce.

•

zná různé způsoby manipulace s
různými návrhy.

•

má dobrou znalost péče o
rostliny.

•

zná rostlinné komunity.

•

zná klimatické zóny.

•

má dobrou znalost materiálových
vlastností vysazovatelů.

•

zná techniku výsadby:
⇒
odvodnění
⇒
odlévání okraje.

•

má dobrou znalost péče o
řezané květiny.

•

zná funkce čerstvých
konzervačních látek.

•

zná hygienické předpisy.

⇒

design element.

•

rostliny v hrncích.

•

mohou rostliny v rostlinách /
lůžkách.

•

mohou používat hlubší znalosti
řezané květinové péče při
nastavení.

•

správně vybírá vázy.

•

připravuje upravující vodu.
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U3.3
Tvůrčí techniky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ona/On

tvůrčí techniky
vinutí
navlékání
sypání
zaplétání
vrstvení
pletení
háčkování
letování
šití
tkaní
svorkování
žmolenín
uzlování

This publication is licensed under a
Creative Commons License:
Attribution - Share-Alike.

•

je obeznámen s inovačními
technikami návrhu a zná správné
pracovní metody (crossover
floristry).

•

má dobrou znalost konstrukčních
technik.

•

má hluboké znalosti o různých
materiálech.

Ona/On
•

pracuje čistě a konzistentně.

•

pracuje rutinně a strukturovaně a
orientuje se na řešení.

Ona/On
•

kombinuje atypické designové
techniky, nástroje a materiály z
jiných profesí s květinářství.

•

analyzuje, hodnotí různé
atypické floristických technik
testuje nové techniky a rozvíjí
přístupy k řešení a rozšiřuje jeho
tvůrčí pole přes fungující nové
techniky.

•

mohou předat poznatky v
strukturované výuce.
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 6 (Mistr)

Jednotka výsledků učení

Estetika – tvorba

U4

ZNALOSTI
U4.1
Optická rovnováha
•
•

symetrie
asymetrie

U4.2
Styly
•
•
•

Ona/On
•

definitivně také definuje typy nefloristických řádů.

•

může představovat teoretické
základy bezpečně.

Ona/On

dekorativní
vegetativní
formálně-lineární

This publication is licensed under a
Creative Commons License:
Attribution - Share-Alike.

•

má profesionální bezpečnost při
navrhování typů a určitě zná
příslušná kritéria.

DOVEDNOSTI
Ona/On
•

upozorňuje na rozdíly v obrobcích .

•

lze kombinovat ve všech typech
uspořádání.

Ona/On
•

mohou navrhnout v dekorativním,
vegetativním a formálně lineárním
stylu.

KOMPETENCE
Ona/On
•

může porovnat symetrii a
asymetrii ve výsledku:
⇒ efekt ve vesmíru
⇒ příležitost.

•

bezpečně a rutinně definuje
symetrii a asymetrii.

•

navržené podle objednávky
vhodné pro různé typy
objednávek.

Ona/On
•

návrhy podle objednávky ve
vhodném stylu.

•

vybírá vhodné materiály, hrnce a
materiály pro konstrukční typy.

•

kombinuje typ logického pořadí a
typ uspořádání.
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Publikace nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež
jsou jejich obsahem

2015-1-DE02-KA202-002460
VocFlo – European mobility network for vocational training in floristry
•

U4.3
Uspořádání
•

•

Ona/On

linie (průběh linírostlinného
materiálu u výrobku)
⇒ radiální
⇒ paralelní
⇒ volný
hloubka a prostorovost
(uspořádání rostlinného
materiálu ve výrobku))
⇒ dimenze (linie, plocha,
těleso)
⇒ překrývání
⇒ řazení
⇒ tvorba skupin
⇒ řada
⇒ rozptýlení
⇒ růstový bod

U4.4
Nauka o tvarech – vzhled
rostlin / typické znaky
•
•

•

•
•

konstruované a volné
základní tvary a jejich
působení (trojúhelník, čtverec,
kruh)
kvalita tvaru (pevný až volný
obrys)
pohybové tvary
dominance
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Ona/On

•

zná linky materiálů.

•

mohou být v obrobcích aplikovány
podle různých kritérií uspořádání.

•

zná možnosti, jak prostorově
pracovat.

•

funguje jasně a jasně.

Ona/On
•

zná aspekty teorie forem.

•

zná různé formy pohybu:
⇒ aspirující
⇒ rozvinutí
⇒ houpající se
⇒ křehký
⇒ hraní
⇒ na skladě povrchové tváření

Ona/On
•

používá termíny:
⇒
základní forma
⇒
obrysový formulář
⇒
konstruktivní tvar
⇒
volná forma.

•

mohou vytvářet obrobky s
přihlédnutím ke zvláštnostem
různých základních tvarů.

Je schopen kontrolovat
profesionalitu druhých a poradit
na obrobků.

Ona/On
•

posuzuje různé výchozí situace a
vybírá vhodná opatření a vhodně
je používá.

•

je schopen vybrat a použít
vhodné materiály podle cílů a
uspořádání.

•

sleduje trendy a umožňuje jim
ovlivňovat design.

•

může posoudit práci a poskytnout
technické informace o návrzích.

Ona/On
•

používá formální teorii související
se základními formami v
teoretických předběžných
úvahách návrhu.

•

spojuje sekce tak, aby vznikl tvůrčí
logický celek.

•

je si vědom rozdílů v účincích a
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•
•

struktura
textura

⇒
⇒

•
•
•
•

U4.6
Nauka o barvách
•
•
•

označení barev
uspořádání barev
barevné kontrasty
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přiřazuje hnutí florové materiály a
umístí to podle cíle v obrobku.

může přiřadit materiály k formám
pohybu.

•

může posoudit práci a poskytnout
technické informace o návrzích.

mohou klasifikovat materiály do
různých forem platnosti:
⇒ skvělá platnost
⇒ střední platnost
⇒ nízká platnost.

•

používá materiály podle forem
platnosti a tím i hodnot.

•

může posoudit práci a poskytnout
technické informace o návrzích.

•

mohou rozpoznat různé struktury.

•

•

mohou pracovat s různými
strukturami.

je schopen pracovat podle účelu
návrhu (volně strukturovaný,
podle materiálu, firmy).

•
•

pracuje vědomě s textury.

může posoudit práci týkající se
textur a poskytnout technické
informace o návrzích.

•

zná formu platnosti.

•

•

zná termínovou strukturu v
květinářství a používá ji technicky
správnou.

•

zná různé textury:
⇒ hrubá (dřevěná)
⇒ měkké (sametové, vlněné,
hedvábné, brokové, kožené)
⇒ hladké / tvrdé (porcelán, sklo,
kov).

•

vidí speciální prvky v
proporcionálním designu.

Ona/On
•

zná kritéria vzdáleného efektu a
účinků barev na pozadí.

mohou také po zadání
pohybových formulářů přiřadit
neznámé materiály.

•

zná individuální vzhled materiálů.

Ona/On

3:5:8
přetažená proporce
obrácená proporce
proporce věnce

mění způsob, jakým funguje.
•

•

•

U4.5
Proporce

shromažďování
odčerpání.

Ona/On
•

kombinuje různé poměrné možnosti
návrhu.

Ona/On
•

skládá obrobky, které mají jasně
barevné prohlášení.

Ona/On
•

analyzuje možnosti různých
poměrů a vysvětluje je.

Ona/On
•

analyzuje efekt na dlouhé
vzdálenosti a v případě potřeby
používá správné barvy, množství
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•
•
•

harmonie barev
symbolika barev
působení barev

U4.7
Stavební slohy

•

jistě zná primární kontrasty:
⇒ color-in-samo o sobě kontrastní
⇒ barevný kontrast
⇒ komplementární kontrast
⇒ barevný kontrast
⇒ množství kontrastu
⇒ kontrast čistoty.

•

rozhodně zná sekundární kontrasty:
⇒ kontrastu aktivity
⇒ kontrast za tepla
⇒ kontrastu významnosti
⇒ kontrastu jasu.

•

je bezpečné při řešení harmonií:
⇒ harmonie malých kontrastů
(harmonie, barevné rodiny,
okolní barvy)
⇒ harmonie velkých kontrastů
(dvoutónové, třítónové,
čtyřtónové)
⇒ harmonie smíšených kontrastů.

•

zná barvu symboliku.

Ona/On
•
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má rozšířené znalosti o typických
architektonických stylech a jejich
charakteristikách:
⇒ Starověké časy (Sumeri,
Egypťané, Řekové, Římané)
⇒ Středověk (románský, gotický)
⇒ Moderní doby (renesance,
baroko, rokok, klasicismus,

•

kombinuje obrobky, které dosahují
efektu na dálku.

Ona/On
•

může vyčíslit charakteristiky a
vlastnosti, vysvětlit a přiřadit na
základě fotografií nebo příkladu.

•

mohou pracovat s odpovídajícími
květinovými uspořádáními v
různých technikách a
provedeních.

barev a správné umístění.
•

pracuje podle pořadí ve shodě
barevných kontrastů nebo
harmonií, věnujte pozornost
symbolice .

•

vyhodnocuje květinové práce
podle barevného složení a
zdůrazňuje a vysvětluje zvláštnosti.

Ona/On
•

vyvíjí návrhové návrhy pro
výzdobu místností v budovách a
na budovách přizpůsobených
architektonickému stylu.

•

je schopen odpovídajícím
způsobem reagovat na změny,
reagovat na požadavky
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Biedermeier, secese, Bauhaus,
moderní, postmodernismus).
•
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má hluboké znalosti vhodných
květin.

zákazníků.
•

vybírá vhodné materiály a
materiály.

•

zvolí vhodné barvy.

•

přenáší známé a neznámé
prostory.

•

věnuje pozornost strukturálním
požadavkům, statickým
podmínkám, ochraně památek.
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 6 (Mistr)

Jednotka výsledků učení

Tématická floristika

U5

ZNALOSTI
Rozmanité výrobky na téma:
• barva
• textura
• roční doby
• ladění
⇒ dětské
⇒ veselé
⇒ elegantní
⇒ slavnostní
• styl
⇒ vintage
⇒ skandinávský
⇒ exotický
⇒ rustikální
• vlastnosti rostlinného
materiálu
⇒ zlomový
⇒ popínavý
• symbolika
• akce s daným tématem
⇒ výstavy
⇒ veletrhy
• téma původu / domov
rostlin nebo rostlinného
materiálu
⇒ evropský
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Ona/On
•

je velmi obeznámen s velkým
počtem typických aspektů
květinářství s odkazem na téma.

•

zná materiální vlastnosti, zvláštní
vlastnosti a efekty.

•

má teoretické znalosti z různých
oborů.

•

zná barevné efekty i v souvislosti s
texturami.

•

zná různou životnost materiálů.

DOVEDNOSTI
Ona/On
•

pracuje velmi dobře s technikami
a návrhy v květinářství.

•

vybírá materiály.

•

vyberte techniku.

•

může vyřešit různé druhy
problémů.

•

pracuje s různými technikami.

•

zkouší tržní zprávy, experimentují s
různými technikami a materiály.

•

mohou sestavit materiály podle
doby použitelnosti.

•

přizpůsobuje se novinkám.

•

mohou použít pravidla návrhu.

KOMPETENCE
Ona/On
•

rozvíjí řadu řešení
přizpůsobených různým
standardům a měnícím se
požadavkům.

•

plánuje komplexní aktivity,
analyzuje výsledky, přebírá
odpovědnost za kvalitu.

•

poskytuje informace, nápady a
řešení pro méně kvalifikovanou
pracovní sílu.
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alpský
středomořský
vůně
skupiny rostlin
⇒ trávy
⇒ rašeliništní záhon
⇒ vlhká louka
⇒
⇒
•
•
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 6 (Mistr)

Jednotka výsledků učení

Příležitostná floristika
ZNALOSTI

Různé výrobky:
• Veřejné a reprezentativní
akce
⇒ Květinová zařízení pro
otvory
⇒ Inaugurace
⇒ Státní příležitosti
⇒ Výročí
⇒ Ceremonie
⇒ Slavnostní předávání cen
⇒ Televizní produkce
• pro rodinné oslavy:
⇒ svatba
⇒ křest
⇒ smutek
⇒ výročí
⇒ narozeniny
• Floristika pro církevní svátky
(církevní svátky)
⇒ Velikonoce
⇒ vánoce
⇒ křest
⇒ díkůvzdání za úrodu
⇒ svatodušní svátky
⇒ nanebevzetí
⇒ a další náboženské směry
This publication is licensed under a
Creative Commons License:
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Ona/On
•

je velmi dobře obeznámen s
velkým počtem typických aspektů
květinářství pro veřejné akce.

•

je velmi dobře obeznámen s
velkým počtem typických aspektů
oslav rodiny.

•

zná mnoho aspektů květinářství pro
náboženské festivaly.

•

zná mnoho symbolů .

•

zná širokou škálu typických
květinových designových možností.

U6
DOVEDNOSTI

Ona/On
•

pracuje velmi bezpečně s
technikami a návrhy v květinářství.

•

si mohou vybrat vhodné materiály:
⇒
trvanlivost
⇒
o ccasion .

•

mohou vytvářet obrobky v různých
typech provedení.

•

pracuje logicky a efektivně.

•

vytváří náčrty.

•

vytváří nabídky.

•

mohou vytvářet obrobky pro
rodinné oslavy.

•

pracuje bezpečně s různými
technikami:
⇒
fixace
⇒
plug techniky
⇒
vazebných technik

KOMPETENCE
Ona/On
•

vyvíjí širokou škálu řešení pro
veřejné akce přizpůsobené
různým standardům a měnícím se
požadavkům.

•

plánuje a navrhuje komplexní
aktivity a nabídky, analyzuje
výsledky, přebírá odpovědnost za
kvalitu.

•

analyzuje , navrhuje a vyvíjí
individuální pracovní formy podle
přání zákazníka pro různé rodinné
oslavy v souladu se složitými
požadavky.

•

zvažuje přání zákazníků během
diskuse o zákazníkovi, formuluje a
ospravedlňuje nabídku.

•

přebírá odpovědnost za kvalitu.

•

uznává kulturní standardy klientů
a může je zohlednit.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor.
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•

svátky v průběhu roku
⇒ zimní svátky (silvestr,
masopust)
⇒ jarní svátky (květnové
svátky , svátek třešňových
květů , svátek matek, den
žen)
⇒ letní svátky (slunovrat,
oslava léta, den dětí )
⇒ podzimní svátky (začátek
školy, kornouty se
sladkostmi, svátek draků,
Slunovrat)
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⇒

možnosti zásobování vodou.

•

mohou navrhnout různé barevné
harmonie a kontrasty.

•

vytváří řadu obrobků pro
náboženské festivaly.

•

mohou pracovat s různými
barvami.

•

popisuje pozadí festivalů v průběhu
roku.

•

může navrhnout celou řadu
florálních obrobků pro oslavy po
celý rok:
⇒
různé techniky
⇒
sezónní nabídky.

•

zvolí vhodné příslušenství pro
příležitosti, které to podtrhují.

•

představuje myšlenku v jasném
náčrtu.

•

vytváří myšlenky, koncepce a
nabídku.

•

vytvořit s, představit si s, a plánuje
komplexní nabídky řádů
individuální víry ve všech věcech
s velkou zkušeností ve velmi
širokém spektru možností dle
specifikace klienta správné
nápady přizpůsobeným a
vysvětluje v rozhovoru s různými
vizuálními prostředky:
⇒
sortiment
⇒
čas
⇒
trvanlivost
⇒
barva
⇒
technika
⇒
umístění.

•

vyhodnocuje reakce zákazníků a
podle toho může reagovat na
měnící se okolnosti.
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 6 (Mistr)

Jednotka výsledků učení

Floristika v prostoru

U7

ZNALOSTI
Různé výrobky jako ozdoby
nebo dekorace:
• Architektonicky vhodná
květinářství
• Dekorace oken
• Stolní dekorace s
prostorovým odkazem
• Objekty
• Design událostí a výstav
• Design obchodu

Ona/On

Ona/On

•

má kritické pochopení přechodů z
jedné epochy na druhou.

•

pracuje velmi bezpečně s
technikami a návrhy v květinářství.

•

může přerušit styly na rozhraní s
módou, uměním atd.

•

popisuje různé architektonické styly
založené na vlastnostech.

•

zná různé druhy vitríny.

•

popisuje různé možnosti dekorace
pro různé události.

•

zná architektonické styly a
historické květinové uspořádání.

•

•
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DOVEDNOSTI

zná mnoho způsobů, jak používat
květiny pro dekoraci určitých míst
jako objektů.

•

KOMPETENCE
Ona/On
•

analyzuje místnosti, porovnává
evropské architektonické styly s
celosvětovým vývojem.

•

vyvíjí návrhové návrhy a
koncepty pro:
⇒
uvnitř pokojů
⇒
venkovní prostory
⇒
tabulka dekorace.

vybírá rostliny a příslušenství s
prostorovým odkazem.

•

vizualizuje a vypočítává návrhové
návrhy a vysvětluje je.

vytváří skiny a seznamy materiálů
pro nabídky.

•

plánuje komplexní činnost,
sleduje, analyzuje výsledky,
přebírá odpovědnost za kvalitu.

•

vytváří obrobky pomocí široké
škály technik, materiálů a
materiálů.

•

rozšiřuje znalosti současných
epoch stylů se specifickými znaky
jednotlivých zemí .

•

zná spoustu možností pro událost a
výstavu květinářství.

•

vyvíjí výpočty pro výzdobu místností
s moderní PC technologií.

•

zná všechny nezbytné podmínky
pro události.

•

vytváří obrobky s využitím řady
moderních / moderních a
osvědčených technik a návrhů.

•

zná všechna kritéria konstrukce
skladu .

•

vybírá materiály a doplňky pro
zdobení výloh.
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•

pracuje ve vhodných technikách a
provedeních při vývoji dekorace.

•

používá moderní vizualizace pro
reprezentace.

•

vyvíjí plány a koncepty.
navrhla reklamní okna s nosiči
informací:
⇒ steles
⇒ plakáty
⇒ bannery
⇒ objekty .

•

je obeznámen s cíli návrhu
výlohy.

•

analyzuje různé reklamní témata
pro specializovanou prodejnu
nebo pro objednávky zákazníků a
navrhuje kompletní reklamní
efektivní výlohy.

•

je zodpovědný za návrh
obchodu a vede zaměstnance.

•

je schopen navrhnout a
vypočítat stolní dekorace vhodné
pro místnosti podle analýz,
navrhnout a vysvětlit je podle
komplexních přání zákazníka,
přizpůsobit se a organizovat
výrobu.

•

analyzuje rutinní prostorové
podmínky:
⇒ umístění
⇒ konstrukční specifikace
⇒ materiální výběr
⇒ výběr materiálu
⇒ technika .

•

určený pro objednávky
zákazníků, výstavy s ohledem na
přání a požadavky.

•
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•

diskutuje o návrhu návrhu s klienty.

•

popisuje možnosti dekorace pro
různé události.

•

vytváří skici pro nápady.

•

vytváří obrobky pomocí různých
technik a návrhů.

•

vyvíjí plán pro různé objekty.

•

mohou aplikovat různé techniky.

•

volí nosiče zboží a doplňky pro
výzdobu.

•

vyvíjí plán pro různé místnosti a
uspořádání květin.

•

používá různé materiály, barvy a
techniky.

•

volí nosiče zboží a doplňky pro
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výzdobu návrhu skladu.
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•

vyvíjí plán.

•

navrhl květinářství.

•

používá při vývoji dekorace různé
vhodné techniky a návrhy.

•

je charakterizována velmi
vysokou odbornou znalostí
události a výstavní floristiky.

•

běžně analyzuje zvláštní
prostorové podmínky a účel
květinové výzdoby:
⇒ zajetí
⇒ osvětlení
⇒ výška prezentace
⇒ pohybová rizika
⇒ tema .

•

navrhuje komplex a vytváří
obrobky s využitím široké škály
technik, materiálů a materiálů s
přihlédnutím k samotné události.

•

je zodpovědný za návrh
obchodu a zajišťuje holistické
květináče podle všech profesních
hledisek.

•

vede zaměstnance.

•

zahrnuje inovace na trhu.
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 6 (Mistr)

Jednotka výsledků učení

Marketing a odbyt

U8

ZNALOSTI
U8.1
Poradenství pro zákazníky a
obsluha
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Ona/On

DOVEDNOSTI
Ona/On

•

zná všechny typy zákazníků a
odpovídající preference.

•

je schopen předávat znalosti a
znalosti ostatním.

•

zná všechny prodejní kanály:
⇒ prodeje telefonů
⇒ prodeje na internetu
⇒ prodejní bod.

•

má velmi příkladný a vzhled
podporující prodej.

KOMPETENCE
Ona/On
•

může posoudit skupiny zákazníků
a potřeby, údaje o objednávce a
prodeji a vybrat a provozovat
vhodný obchodní model.

•

je odpovědný za návrhy
sortimentu přizpůsobené
zákazníkům a koncepci
podnikání.

•

řídí komplexní prodejní strategie a
dodatečný prodej.
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U8.2
Příprava a uzavírání smluv,
nabídky

Ona/On
•

U8.3
Podpora prodeje
•
•
•

•

•

Design květin
Prezentace produktu
Marketingové akce /
propagační opatření
Použití různých reklamních
platforem
Řízení / prostředky
marketingu

Ona/On
•

má velmi rozsáhlé znalosti o poloze
a možnostech vybavení
specializovaných prodejen.

•

zná opatření křížového marketingu.

•

zná všechna marketingová
opatření v květinářství:
⇒ plakáty
⇒ zobrazení stand-up
⇒ leták
⇒ prezentace zboží
⇒ rozhlasová a televizní
reklama
⇒ veletrhy
⇒ tištěný firemní papír a loga.

•
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mistři na právní základy v obchodě
.

zná různé reklamní platformy.

Ona/On
•

mohou vytvářet následující
dokumenty:
⇒ nabídka s výpočtem
⇒ interní výpočet
⇒ přepočítání
⇒ kreslení
⇒ náčrt
⇒ seznam materiálů
⇒ kupní smlouva
⇒ smlouva o pronájmu
⇒ licenční smlouva.

Ona/On
•

může zavést změny nabídky
produktů na základě analýzy trhu.

•

je schopen nalézt informace z
potřeb trhu.

•

může uplatnit komplexní opatření
na podporu prodeje, která jsou
přizpůsobena obchodu.

•

je schopen používat digitální a
tisková média.

•

je schopen vytvářet prezentace.

Ona/On
•

řídí pravidla obchodního práva
specifických pro jednotlivé země
v širokém kontextu.

•

vytváří technicky správné
nabídky a smlouvy.

•

je schopen vytvářet nabídky s
moderními grafickými a
počítačovými programy.

Ona/On
•

je schopen rozvinout a zhodnotit
marketingový koncept
(marketingové cíle, marketingová
strategie) pro uvedení na trh.

•

je schopen odůvodnit potenciální
uplatnění tržních marketingových
nástrojů pro prodej a nákup
produktů a služeb.

•

vytváří optimální prezentace
produktů a návrhy obchodů s
přihlédnutím k vlivu pozadí /
povrchů.

•

přehled oblastí a nástrojů
uvádění na trh a vysvětluje
společné nebo rozdíly v
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marketingu, pokud jde o nákupní
a prodejní trhy.

U8.4
Spolupráce v mezinárodním
kontextu

Ona/On
•
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zná odbornou terminologii v
nejméně jednom cizím jazyce na
profesionální úrovni.

Ona/On
•

je schopen prezentovat na
odborné úrovni nejméně jeden cizí
jazyk.

•

určuje důsledky rozhodnutí o
politice prodeje a odůvodňuje
rozhodnutí o marketingovém
mixu.

•

může dodávku řídit podle
poptávky na trhu.

Ona/On
•

je schopen profesionálně
analyzovat nové znalosti a
zkušenosti v mezinárodním
kontextu a aplikovat a předávat
nové znalosti.
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 6 (Mistr)

Jednotka výsledků učení

Řízení podniku

U9

ZNALOSTI
U9.1
Právní základy

Ona/On
•

•
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DOVEDNOSTI
Ona/On

zná základní ustanovení o rozdělení
právního systému (soukromé a
veřejné právo, smluvní právo,
majetkové právo, daňové právo,
právní předpisy týkající se
nadace).

•

appl y legislativa pro zakládání
podniků a podnikatelských
subjektů.

•

je schopen uplatňovat právní
předpisy týkající se zaměstnanců.

důvěrně a komplexně ovládá
všechny aspekty příslušných
právních základů země.

•

je schopen uplatňovat
marketingovou legislativu.

KOMPETENCE
Ona/On
•

je schopen jednat v souladu s
právními předpisy v různých
situacích v specializované
prodejně:
⇒
zákon o ochraně mládeže
⇒
výměny, výběru, rekultivace
a záruky
⇒
kupní smlouvy
⇒
obchodní právo
⇒
zákoník práce
⇒
daňové právo
⇒
zákon o ochraně údajů
⇒
neférová soutěž
⇒
zákon o obchodních
hodinách.
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U9.2
Založení podniku
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Ona/On
•

zná obchodní koncepty a
obchodní modely.

•

zná právní předpisy pro zakládání
podniků pro jednotlivé společnosti.

•

zná kritéria umístění.

•

zná finanční možnosti.

•

zná zvláštní daňové předpisy.

•

zná osobní předpisy.

•

zná nezbytné podnikatelské
pojištění a jejich možnosti
zpracování.

Ona/On
•

si může vybrat obchodní model.

•

může vypracovat koncept a
vyhledat radu.

•

může při zahájení obchodu použít
obecné právní předpisy pro
přípravu dokumentů.

•

můžete obchodní důvody a
přihlásit se.

•

je schopen porovnat jednotlivé
pojištění a různé politiky.

Ona/On
•

v závislosti na prostředí nové
obchodní situace rozhoduje o
vhodných podnikatelských
zahajovacích postupech:
⇒
vytvoření konceptu
⇒
financování
⇒
reklamní koncept.

•

je schopen vážit a provést
všechna nezbytná obchodní
rozhodnutí:
⇒
smlouva o pronájmu / kupní
smlouva pro obchodní
prostory
⇒
obchodní kancelář
⇒
zdroj napájení
⇒
multimediální připojení
⇒
osobní záležitosti
⇒
profesionalní sdružení
⇒
pojištění .

•

může kompetentně založit vlastní
obchodní společnosti podle
právních předpisů.

•

je schopen vyvážit provozní rizika
a vybrat vhodné pojištění podle
různých rizik a uzavřít a
aktualizovat smlouvy.
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U9.3
Formy a principy organizace
podniku

U9.4
Ekonomické řízení
•
•
•

účetní doklady
účetnictví
uzávěrka pokladny

Ona/On
•

zná charakteristiky různých
právních forem ( např. kapitál,
partnerství) a zná kritéria výběru
právní formy.

•

•
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je schopen začlenit ustanovení
pracovního a sociálního
zabezpečení do své firemní
strategie.

má rozsáhlé znalosti o provozování
obchodní společnosti.

•

je schopen zhodnotit
akcionářskou smlouvu.

zná proceduru a náklady soudního
řízení (zejména připomenutí a
vymáhání).

•

mohou vážit různá kritéria podle
svého podnikatelského nápadu a
zvolit formu společnosti.

•

je příslušné hospodařit s vlastní
společnost s nebo bez
pobočkách.

•

zná podnikatelské chování.

•

mistrovská analýza dokladů pro
výpočet a ceny.

•

zná procesy tvorby hodnot.

•

má znalosti o vedení
jednoduchého a podvojného
účetnictví.

•

může komplexně vysvětlit firemní
formy a jejich rozdíly.

Ona/On
•

Ona/On

•

Ona/On

Ona/On
•

je schopen vytvořit výpočet a
prodejní cenu a operativně měnit
jednotlivé položky výpočtu.

•

mohou popsat a kategorizovat
výpočetní metody.

•

je schopen používat programy pro
fakturaci počítače.

•

může pracovat v účetnictví sám
nebo provádět přípravné činnosti.

•

ovládá všechny procesy a principy

zná komerční aktivity v obchodech
specializovaných na květinářství.

Ona/On
•

ovládá analýzu dokladů o
cenách a cenách důvěrně,
rozhoduje se operativně a
upravuje (smíšené náklady).

•

řídí podnikatelské chování, chápe
procesy tvorby hodnot a aplikuje
je v každodenním životě.

•

je schopen kategorizovat metody
výpočtu.

•

je příslušný k přípravě a
vyhodnocení předběžných,
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•

ví, jak zvládnout platební
transakce.

podnikatelského obchodu v oboru
květinářství.
•

This publication is licensed under a
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je schopen provádět všechny
podnikatelské obchodní procesy:
⇒ plán
⇒ spustit
⇒ kontrola
⇒ správné.

celkových a konečných nákladů.
•

je schopen předložit nástroje k
vynucení nároků a zdůvodnit jeho
použití.

•

může posoudit rizika selhání
platby a poskytnout možnosti pro
sledování příchozích plateb.

•

zvažuje opatření k vymáhání
pohledávek a urychlení plateb.

•

je schopen plnit řídicí a kontrolní
metody ve společnosti.
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 6 (Mistr)

Jednotka výsledků učení

Personální řízení, odborné vzdělávání a další vzdělávání
ZNALOSTI

U10.1
Personální řízení a řešení
konfliktů

Ona/On

Ona/On

•

zná metody řízení personálu.

•

mohou zaměstnanci odměňovat
v závislosti na výkonu práce.

•

zná metody motivace
zaměstnanců.

•

mohou hodnotit efektivitu a
závazek zaměstnanců.

•

•

•
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DOVEDNOSTI

je bezpečné při řešení osobních
požadavků v různých oblastech
floristiky.

•

sleduje klasifikaci a pracovní
metody zaměstnanců.

zná konflikty se zákazníky,
zaměstnanci a dodavateli.

•

vede tým v obchodě nebo v
několika pobočkách.

zná různé způsoby řešení konfliktů.

•

je schopen zvládnout konflikty,
rozpozná konflikty mezi
zaměstnanci a může vyřešit
konflikty.

•

schopný plánovat zaměstnance,
aby se zabránilo konfliktním
situacím.

U10

KOMPETENCE
Ona/On
•

může posoudit dovednosti a
úroveň zaměstnanců a podle
toho zadat úkoly.

•

zohledňuje příslušná ustanovení
o kolektivním vyjednávání,
spolurozhodování a bezpečnosti
práce ve smlouvě a organizaci
práce.

•

je schopen zkoumat a hodnotit
třídy výplatní listiny, způsob
platby daně z příjmu a
odpovědnost zaměstnavatele,
jakož i možnosti dávek a
náhradu výdajů.

•

je schopen potvrdit a ukončit
pracovní poměr.

•

může vysvětlit návrhy na úpravy
organizačního návrhu
podnikových procesů.
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U10.2
Plánování personálu

Ona/On
•
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zná všechny příslušné pracovní
zákony platné v zemi.

Ona/On
•

kontroluje plány nasazení
personálu legálně zabezpečené.

•

opravuje personální plány.

•

sladí plánování s popisy úloh.

•

formuluje cíle a úkoly pro
zaměstnance.

•

plní funkci role modelu a
podporuje sociální spolupráci.

•

chápe potřebu vyřešit konflikty
mezi:
⇒
zaměstnanci
⇒
zákazník
⇒
dodavatelé
⇒
zákazníci a zaměstnanci.

Ona/On
•

je schopen identifikovat a
plánovat personální potřeby
podniku a aplikovat různé
metody náboru, motivace a
výběru.

•

je schopen analyzovat základní
prvky systému sociálního
pojištění s ohledem na
povinnosti a opce týkající se
společnosti a zohlednit předpisy
o povinném pojištění,
příspěvcích, dávkách a
pravidlech pro podávání zpráv.

•

řídí personální plánování v
krátkodobém, střednědobém a
dlouhodobém horizontu,
přičemž zohledňuje:
⇒
stávajícím pracovním
právem
⇒
situace na trhu práce a
vzdělávání
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⇒
⇒
⇒
⇒

U10.3
Vzdělávání personálu a
zvyšování kvalifikace
•

•
•

•

Identifikace vzdělávacích
potřeb zaměstnanců
Popis práce
Vytvoření programu odborné
přípravy
Provádění vzdělávání a
odborné přípravy

Ona/On
•

má rozsáhlé znalosti o potřebě
vzdělávání a odborné přípravy.

•

zná, jak jsou určeny tréninkové
potřeby zaměstnanců.

•

zná pracovní zákony.

•

zná obsah popisu úloh.

•

zná strukturu a obsah
vzdělávacích plánů.

•
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Ona/On

likviditu podniku
personálních poměrů
plánování / cíle společnosti
vnitřních a vnějších
faktorů.

•

je schopen inzerovat volná
místa, provádět nábor a
pohovor a zaměstnávat
zaměstnance.

•

řídí odhad personálního
požadavku na základě
hodnocení minulých fiskálních
let nebo srovnávacích údajů
podobných společností.

Ona/On

•

může identifikovat a vybrat
způsoby a prostředky získávání
znalostí.

•

upřednostňuje potřeby odborné
přípravy v souladu s obchodními
cíli.

•

dohlíží na provádění školení ve
firmě nebo ve firmě vlastní
výukové skupině.

•

je schopen předvídat budoucí
vzdělávací potřeby.

•
•

může analyzovat skutečné
potřeby v oblasti vzdělávání a
odborné přípravy.

přizpůsobuje t he práci na
potřeby společnosti, provádět
pravidelné kontroly a úpravy.

•
•

mohou vytvářet organizační
schémata a popisy práce.

je si vědom významu plánování
školení a kvalifikace.

•
•

vysvětluje popisy práce

je schopen rozvíjet plány
vzdělávání a školení pro

má potřebné znalosti k provádění
vzdělávání a odborné přípravy.
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•

má pedagogické dovednosti.

•

má rozsáhlé znalosti o vzdělávací
organizaci.

•

příslušným zaměstnancům.
•

vědět, jak podrobná je úroveň
vzdělání.
•

This publication is licensed under a
Creative Commons License:
Attribution - Share-Alike.

mohou předávat studentům
všechny potřebné floristické
znalosti v strukturovaném a
didakticky hodnotném výukovém
výcviku.

květináře a provádí vzdělávací
cíle.
•

je schopen posoudit dopad
plánované odborné přípravy a
její účinnost.

•

plánuje a organizuje školení a
provádí výuku pedagogicky a
didakticky správnou nebo
předá školitelům úkol.

•

hodnotí úroveň školení a iniciuje
opravy.

•

působí jako vzor pro stážisty a
školitele.

plánuje a sleduje rozpočet na
vzdělávání.
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 6 (Mistr)

Jednotka výsledků učení

Kontrola kvality / hodnocení
ZNALOSTI

U11.1
Analýza

Ona/On
•

U11.2
Poradenství

zná rozsah řízení kvality a její
kritéria.

Ona/On
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•

má komplexní znalosti o rozdílech
mezi osobním a odborným
hodnocením.

•

zná způsoby kontroly konzultační
činnosti.

U11

DOVEDNOSTI
Ona/On
•

může posoudit kvalitu a
výkonnost.

Ona/On
•

může odrážet jeho poradenskou
činnost / službu.

KOMPETENCE
Ona/On
•

je si vědom významu kvality
práce pro obchodní úspěch.

•

je si vědom nutnosti provést
kontroly ve společnosti a
zhodnotit kvalitu práce každého
zaměstnance.

•

provádí analýzu kvality
společnosti ve všech
záležitostech a může je hodnotit
a vyhodnocovat.

Ona/On
•

je schopen udržet si
poradenskou kvalitu na
nezbytné úrovni prostřednictvím
kontrol a opravných prostředků
k chování.

•

může provádět poradní
hodnocení zaměstnanců /
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kolegů.
U11.3
Sledování kvality práce
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Ona/On
•

zná pravidla a normy kvality.

•

zná vnitřní předpisy.

Ona/On
•

vytváří a analyzuje kontrolní plány
a protokoly.

Ona/On
•

je schopen sledovat dodržování
provozních postupů a vnitřních
předpisů.

•

je si vědom významu sledování
kvality práce zaměstnanců.

•

provádí pravidelná hodnocení
a zavádí opravy v potřebách v
oblasti kvality a odborné
přípravy.
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Označení kvalifikace

Florista

EQR úroveň

Úroveň 6 (Mistr)

Jednotka výsledků učení

Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí
ZNALOSTI

U12.1
Bezpečnost práce

Ona/On

Ona/On

KOMPETENCE
Ona/On

je obeznámen s předpisy pro
ochranu zdraví a bezpečnost.

•

může bezpečně pracovat podle
bezpečnostních předpisů.

•

řídí údržbu nástrojů / strojů podle
právních požadavků.

•

zná pravidla při práci s ostrými
nástroji:
⇒
nůž
⇒
nůžky
⇒
kleště
⇒
viděl.

•

používá a doporučuje správné
ochranné prostředky.

•

řídí učení podle specifikací.

•
•

kontroluje dodržování
bezpečnostních předpisů.

pracuje příkladně a obezřetně
se všemi nebezpečnými nástroji,
stroji a chemikáliemi, zvažuje
nebezpečí na pracovišti a
instruuje ostatní zaměstnance,
aby se vyhnuli nebezpečí.

•

pravidelně zkoumá nové
technické řešení ke zlepšení
kvality a bezpečnosti.

•

zná návod k obsluze elektrického
nářadí:
⇒
vrtání
⇒
šroubovák
⇒
lepicí pistole
⇒
varná deska.
zná zdravotní rizika použitých
chemikálií.

Ona/On
•
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DOVEDNOSTI

•

•

U12.2
Ochrana životního prostředí

U12

zná kritéria ochrany životního

Ona/On
•

mohou jednat ve smyslu ochrany

Ona/On
•

je si vědom potřeby ochrany
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prostředí.
•

zná kritéria ochrany druhů.

•

zná kritéria ochrany přírody.

•

zná kritéria ochrany vody.

•

zná odpovídající právní
požadavky země.

přírody, ochrany životního
prostředí a ochrany druhů.

životního prostředí, kontrol,
vyhodnocuje a opravuje své
vlastní akce a činnost svých
zaměstnanců.
•

U12.3
Minimalizace odpadu a
nakládání s odpady

U12.4
Energie

Ona/On
•

zná způsoby, jak se vyhnout
odpadu.

•

zná typy odpadů a odpadů.

Ona/On
•
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má rozsáhlé znalosti o fosilních
palivech.

Ona/On
•

odděluje odpad.

•

mohou likvidovat recyklovatelný
odpad.

Ona/On
•

jedná zodpovědně a pečlivě s
energetickými zdroji.

výzkum dodavatelů a výrobků
šetrných k životnímu prostředí.

Ona/On
•

je zodpovědný za odpadovou
situaci společnosti, působí
příkladně, odstraňuje a třídí
odpad ekologicky šetrným
způsobem.

•

zkoumá způsoby, jak se vyhnout
odpadu a snižuje množství
odpadu prostřednictvím
opakovaně použitelných obalů,
používá alternativní materiály a
je otevřen novým nápadům.

•

je si vědom funkce role modelu
a jedná podle toho.

Ona/On
•

pečlivě pečuje v každodenním
prostředí s využitím energie a
zná alternativní zdroje energie.
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má rozsáhlé znalosti ekologických
zdrojů energie.

•

má rozsáhlé znalosti o
možnostech efektivního využívání
energie.

•

má rozsáhlé znalosti o termínu
ekologická stopa.

•

je schopen vysvětlit kolegům a
učňům principy ekonomického
využívání energie.
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