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Úvod – práce s mikropodniky a malými podniky.
Přibližně 92% podniků v Evropské Unii zaměstnává méně než 10 lidí, s dalšími 7%, které zaměstnávají méně
než 50 lidí je jejich zásadní důležitost v rámci Evropské Unie zřejmá.
Bylo provedeno mnoho výzkumů ohledně přístupů, které jsou potřebné v podnicích zaměstnávajících méně než
20 zaměstnanců. (například viz výzkumný článek SFEDI (UK)
Některé z kontextových bodů malých podnikům jsou sepsány níže a byly vzaty v úvahu při rozvoji této
metodiky inovativní operační podpory (IOSM).
Vztah k podniku
•

Agenda vzdělávání, školení a rozvoje musí být v souladu se světem malých podniků a
mikropodniků a musí rozpoznat jejich konkrétní potřeby a problémy, kterým čelí.

•

Zapojení bude větší, pokud budou malé podniky podporovány v tom, aby identifikovaly výhody, které
mohou odvodit z těchto aktivit.

•

Výhody vzdělávání se musí vztahovat ke krátkodobému strategickému obchodnímu plánování
v malých podnicích. Časový rámec se zmenšuje s velikostí podniku, šest měsíců je dlouhý čas
dopředu pro velmi malé, méně zavedené podniky.

Časová omezení
•

Čím menší je podnik, tím méně formální je management podniku a tím méně času je k dispozici pro
plánování, vzdělávání a rozvoj.

•

Obtíže při braní osobního volna ke vzdělávání a zapojování klíčových pracovníků do školení jsou
mnohem větším problémem pro vlastníka – manažera a klíčové pracovníky než samotné náklady na
školení.

•

Možnosti školení a rozvoje pro majitele – manažera a dalších klíčových pracovníků musí být k dispozici
v čase, kdy si je vyberou, včetně večerů a víkendů.

Omezení nákladů
•

Je více pravděpodobné, že podniky budou ochotné platit za vzdělávání, školení a rozvoj když už mají
zkušenost s výhodami, které to přináší.

•

Vzdělávání, rozvoj managementu a vedoucích schopností nepatří mezi největší investice
malých podniků.

Motivace a priority
•

Vzdělávání, školení a aktivity k rozvoji mají relativně nízkou prioritu v malých podnicích.

Pedagogika
Učební styly a zaměření
•

Vzdělávání musí být integrované s každodenními činnostmi podniku a musí se vztahovat
k problémům, které konfrontuje.

•

Efektivita vzdělávání, školení a vývoj materiálů pro použití v prostředí malých podniků bude
tím více efektivní, čím více bude replikovat neformální, experimentální učební styly, které
zaměstnanci malých podniků upřednostňují.

•

Větší efektivita vzdělávání se objevuje v začínajících a malých podnicích, pokud se vzdělávání
zaměřuje na řešení problémů podnikání.

Učení se od druhých
•

Upřednostňovaný způsob vzdělávání pro majitele – manažery je učit se ze zkušenosti ostatních malých
podniků. Mnoho malých podniků se setkává s podobnými problémy a mohou se jeden od druhého učit.

•

Usnadnění zapojení do aktivit vzdělávání by se mělo řídit přirozenými obrysy světa malých podniků a
může se vyskytnout prostřednictvím individuálních kontaktů s poradci, místními agenturami nebo
oborovými orgány.

•

Uvedení malých podniků do vzdělávacích seskupení je efektivním prostředkem ke zvyšování
vzdělávání mezi malými podniky, a to i v případě, že jsou kontakty prováděny na dálku.

Materiály a požadavky na činnost
•

Vzdělávací materiály jsou více efektivní, pokud jsou v jednoduchém, běžném jazyce.

•

Vzdělávací aktivity musí být k dispozici v 'bite-size' (jednohubkách) jednotkách asi v délce 15 minut,
aby byly vhodné pro majitele – manažery, z nichž mnozí budou mít velké problémy s časovými
možnostmi ohledně svého vlastního vzdělávání a rozvoje.

Pozadí nástroje „Ujetá vzdálenost“.
Navíc, k výše uvedenému, je celý projekt založen na skutečnosti, že mnoho malých podniků nemá žádné
záznamy o svých zkušenostech ohledně vzdělávání, přínosu a výhod, které vedou ke zvýšení
konkurenceschopnosti a dalšímu rozvoji podnikání. Stejně tak mnoho jednotlivých zaměstnanců nezná konkrétní
způsob porozumění, jak jejich vlastní vzdělávání, formální nebo neformální, přispívá k celkové výkonnosti
podniku. Řešení těchto problémů bylo však již dříve zahájeno projektem UK Equal project a přístup k této
metodice je založen na této práci. Například Příloha č. 1 popisuje pozadí k metodě „Ujetá vzdálenost“.
Jak již bylo výše uvedeno, možnosti školení nabízené malým podnikům a mikropodnikům jsou často založené na
standardních kurzech, které někdy nejsou vhodné pro potřeby reálného obchodu. Tento projekt se snaží začlenit
používání na míru šitých vyhledávačů a individuálně upravených materiálů do nabídky vzdělávání pro malé
podniky a mikropodniky, v celé řadě odvětví, zaměstnávajících méně než 20 zaměstnanců, a tím propojit
vzdělávání s potřebami podniku.
Metodický přístup a využitelnost metody „Ujetá vzdálenost“ bude v rámci tohoto projektu použit a vylepšen ve
světle sofistikovanějších on-line nástrojů, které se nyní vyvíjejí. Nicméně, základní premise a přístupy budou ty,
které se úspěšně rozvíjely v elearn2work project Equal projektu.

Klíčové myšlenky.
1.
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The Business Critical Needs (business critical goals) Kritické potřeby podniku (kritické cíle

podniku) budou zahajovacím bodem všech aktivit.
Tyto aktivity budou definovány buďto interně v rámci podniku managementem a / nebo s pomocí externích
podnikových konzultantů / poradců.
3. Jejich příslušný význam bude hodnocen.
4. Pro ty, kteří mohou být osloveni vzděláváním, budou na úrovni podniku (a pro individuální zaměstnance)
rozvíjeny indikátory. Zde bude pravděpodobně potřeba zapojit školitele (externího nebo interního).
5. Tyto vzdělávací indikátory budou hodnoceny podle důležitosti managementem podniku stejně jako
současná pozice a cíle společnosti jako takové a jednotliví zaměstnanci.
6. Vše výše uvedené bude vloženo do nástrojů na platformě BOOST.
7. Vzdělávací materiály budou školitelem identifikovány podle vzdělávacích požadavků zaměstnance.
8. Tyto materiály budou k dispozici jednotlivým zaměstnancům prostřednictvím jejich on-line vzdělávacího
prostoru nebo budou směrovány k off-line školení, tam kde to bude vhodné.
9. Jednotlivý zaměstnanci budou podporováni k sebehodnocení pokroku a další diskuze budou probíhat
se školitelem / manažerem, který pokrok schválí.
10. Pokrok v plnění vzdělávacích indikátorů bude zaznamenán.
11. Nástroj BOOST bude shromažďovat data a bude graficky demonstrovat vliv školení na jednotlivé
zaměstnance a na společnost jako celek. Toto bude ve smyslu vzdělávacích indikátorů spojené s každou
Business Critical Need / Issue Potřebou / Problémem podniku (Business Critical Goal Obchodním cílem
podniku).
2.
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Business Critical Need / Issue (kritické potřeby / problémy podniku) jsou takové, které jsou zásadními potřebami

k přežití nebo budoucímu úspěchu podniku

Spojení s podnikem – marketingová fáze
V této fázi se předpokládá, že jste externí organizace / partner projektu, který v současné době nemá žádný vztah
s malým podnikem /mikropodnikem. Samozřejmě, že tato fáze zapojování se, nemusí být vždy využitelná.
Potenciální marketingové aktivity jsou znázorněny níže na Obrázku 1.

Obrázek 1 Potenciální marketingové aktivity
Marketing – diagnostika podniku - Kritické problémy podniku
Marketingové aktivity
Rozesílání mailů/pošty, sítě, zprostředkovatelé, telefon, validace podniku
Klíčová rozhodnutí – Chce společnost provést diagnostiku podniku?
Váš výběr marketingových aktivit bude záležet na cílové skupině a nejvhodnějším způsobu komunikace se
skupinou – cesta komunikace partnerů projektu bude již naplánovaná/identifikovaná v jejich plánech rozšíření.
Projekt pracuje s mikropodniky a malými podniky z různých odvětví a s různorodými zkušenostmi a závazky ke
vzdělávání. Nabídka musí oslovovat jejich potřeby v jejich jazyce (obchodní jazyk stejně jako rodilý) a s ohledem
na jejich schopnosti/ kapacitu.
Ukázkové komunikační příklady můžete nalézt v Příloha 2. Tyto příklady ukazují komunikaci zaměřenou na
majitele manažery / zaměstnavatele a jsou v oblastech jako:
Chcete vidět, jak se zlepšuje výkon Vašeho podniku se vzděláváním, které poskytnete Vašim zaměstnancům?
Zaměřuje se školení/vzdělávání Vašich zaměstnanců na to, co Váš podnik potřebuje vylepšovat?
Chcete vidět, jednoduše mrknutím oka, na jedné stránce, jednoduché diagramy ukazující vliv školení na Váš
podnik?
Chcete být schopen vidět kladné přispění každého individuálního zaměstnance do Vašeho podniku?
Chcete Vy (a Vaši zaměstnanci) vidět, jak jejich školení, ať je v kurzu nebo na pracovišti, pomáhá zlepšování
obchodu?
Pokud ano, použijte BOOST a uvidíte ten rozdíl.

Diagnostika podniku.
Poté, co byl podnik přijat, je důležité organizovat diagnostiku podniku. Viz Obrázek 2 níže.

Obrázek 2 Diagnostika podniku
Marketing – Diagnostika podniku – Kritické problémy podniku
Podnik: Delší audit pomocí pohovoru, k porozumění obchodu a identifikaci kritických problémů / potřeb
podniku (Rozvrh pohovorů – tváří v tvář)
Pokud jsou zapojeni externí poradci / konzultanti, pak to bude tváří v tvář pohovor s majitelem-manažerem nebo
zástupcem manažera v čase a místě, které uznají za vhodné. Navrhnutý rozvrh pohovoru / formulář záznamu je
přiložen jako Příloha 3, ale bude potřeba upravit v závislosti na časových možnostech v rámci podniku.
Podniky by měly být dopředu informovány ohledně témat, která budou pravděpodobně probírána. Zde je seznam
potenciálních témat (je možno upravovat vzhledem k současným vědomostem o podniku):
Obecné informace o historii a charakteru podniku/organizace
•

Dopad hospodářské soutěže (a dalších externích vlivů) na podnik/organizaci

•

Problémy s náborem nových zaměstnanců

•

Komunikační techniky v rámci podniku/organizace – jak a kdy?

•

Typy školení a vzdělávání, do kterých již podnik/organizace investoval/a, kritéria pro provedení školení a
jakékoliv plány pro rozvoj.

•

Přístupy ke školení, včetně zkušeností a očekávání, a vliv vzdělávání na podnik v minulosti.

•

Uvědomění si a rozpoznání jakéhokoliv neformálního vzdělávání v rámci podniku/organizace

•
Zkušenosti a očekávání ohledně e-learningu – včetně používání technologií, podpory pro e-learning,
jakékoliv technické problémy
Bude kritické zajistit, aby pohovor byl dobře zajištěn s ohledem na:

•

•
•

čas odebraný z náročného obchodního rozvrhu
srozumitelnost obchodních výsledků pro management na konci pohovoru,
Další kroky a časové rámce

Pokud je v malém podniku nebo mikropodniku vysoká úroveň vědomostí, pak mohou sami manažeři podniknout
iniciační hodnocení interně.
Klíčové výsledky z diagnostiky podniku budou vstupní identifikací Kritických problémů / potřeb.
Ty pak budou vytříbeny – viz níže.

Kritické problémy podniku / Obchodní cíle, které je potřeba řešit v rámci vzdělávání
Klíčové výsledky z diagnostiky podniku budou vstupní identifikací Kritických problémů / potřeb. Ty budou poté
vytříbeny na ty, které lze oslovit pomocí vzdělávání / školení. Aby si získaly pozitivní náhled, budeme je
označovat jako Obchodní cíle, nicméně nesmíme zapomínat na zásadní problémy.

Obrázek 3 Hlavní výsledky v závěru Diagnostiky podniku
Marketing – Diagnostika podniku – Kritické problémy podniku
Kritické problémy podniku, které mohou být vyřešeny pomocí vzdělávání / školení
Obchodní Cíl 1
Obchodní Cíl 2
Obchodní Cíl 3

Další etapou bude práce poradce / konzultanta / manažera s podnikem na nastavení priorit Cílů podniku.
Ty budou poté zadány do Management Area na platformě BOOST. (Detaily ohledně použití BOOST platformy
budou zahrnuty v odděleném dokumentu.)

Identifikace zaměstnanců.
Další etapou bude pro management malých podniků / mikropodniků identifikovat potenciální zaměstnance, kteří
se potřebují učit/ školit ke splnění těchto Obchodních cílů. Toto je interní proces. Je možné, že realizace této
etapy nebude možná bez vytvoření vzdělávacích cílů.
Příkladový formulář je součástí Přílohy 4.

Vytváření vzdělávacích indikátorů.
Vzdělávací indikátory budou poté definovány pro každý z Obchodních cílů. Toto bude dvou fázový proces, jak je
zobrazeno níže

Obrázek 4Vytváření vzdělávacích indikátorů

Marketing – Diagnostika podniku – Kritické problémy podniku – Obchodní cíle – Vzdělávací indikátory
zaměstnanců
Vzdělávací indikátory pro každý Obchodní cíl
Vzdělávací indikátory nastavené v rámci úrovně podniku
Vzdělávací indikátory nastavené pro každého individuálního zaměstnance

Zpočátku budou indikátory vytvářeny na úrovni podniku pro každý obchodní cíl. To pravděpodobně zahrne
školitele (externího nebo interního) stejně jako zaměstnance podniku. V podnicích s vysokou úrovní vědomostí
může být pouze to druhé.
Formát vzdělávacích indikátorů podniku se bude lišit, ale musí být tak specifický, jak jen to půjde. Příklady
z předchozích projektů jsou v Příloze 5.
Nicméně, je potřeba poznamenat, že změny mohou nastat vzhledem k jejich definicím, poté co proběhnou
diskuze s jednotlivými zaměstnanci, aby se zajistila vhodnost vzdělávacích indikátorů pro jednotlivé
zaměstnance.
Tyto vzdělávací indikátory budou hodnoceny podle důležitosti managementem společnosti nastavením
Hodnocení priorit – vysoká nebo normální. Toto bude vloženo do Management Area na platformu BOOST.
Potenciální formulář k vyplnění off-line je v Příloze 6.

Aplikace vzdělávacích indikátorů na každého zúčastněného zaměstnance.
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Manažer se společně se školitelem dohodnou na alokaci nebo vytvoření odpovídajících vzdělávacích indikátorů
každému jednotlivému zaměstnanci. (Tyto budou vloženy do Obchodních Cílů v Management Area buď v této
etapě, nebo poté, co se odehrají všechny diskuze se zaměstnancem – viz níže.)
Jednotliví zaměstnanci budou poté „dotazováni“ s respektem k nastaveným Obchodním Cílům a spojeným
vzdělávacím indikátorům, vztahujícím se k jejich osobě. (Je velmi pravděpodobné, že toto bude provádět
školitel, ale může být vykonáno také interně manažery / vedoucími pracovníky.)
Zaměstnanci budou požádáni o neformální hodnocení své současné pozice (startovací pozice vzhledem
k vzdělávání / školení.) Společně se zpětnou vazbou managementu, si se školitelem zvolí své cíle a časový
rámec pro své úspěchy. Hodnocení priorit bude nastavené podnikem a bude mít vliv na časové rámce
nastavené pro každý indikátor. (Samozřejmě ty, které mají nejvyšší prioritu, bude potřeba zpracovávat nejdříve.)
Protože v určitých podmínkách nebude možné vstupovat na platformu BOOST, je možné použít off-line
formulář. Příkladový formulář je součástí Přílohy 7.
Jakmile bude vstup možný, tato informace bude vložena na platformu BOOST – viz Uživatelská příručka.

2

v některých podnicích s vysokou úrovní vědomostí, toto projdou zaměstnanci samostatně, ale spíše je to
výjimkou než pravidlem.

Alokace vzdělávacích materiálů
Jakmile jsou u každého jednotlivého zúčastněného zaměstnance nastaveny vzdělávací indikátory, je potřeba
identifikovat zdroje, aby bylo zajištěno, že cíl pro každý indikátor je splněn formou vzdělávání, které
zaměstnanec podstoupí.
3

Školitel získal v této fázi vědomosti o typech materiálů vhodných pro konkrétního zaměstnance. Ti pak budou
prohledávat vhodná úložiště ohledně odkazů / aktuálních materiálů a přidávat je do Vzdělávacích materiálů
(Learning Resources). (viz Uživatelská příručka platformy BOOST). V některých případech budou off-line kurzy
nejvhodnější a neměly by být z nabídky vyloučeny. Vzdělávací materiály budou uvedeny v Learning Area
(vzdělávacím prostoru) podle "Jména", "Popisu" a "URL".
Pokud není možné materiály nalézt, vloží školitel relevantní informaci do Requirements Bazaar (bazar
požadavků), což je spolupracující platforma pro komunikaci mezi konečnými uživateli (nebo jejich zástupci) a
vývojáři. Informace ohledně používání Requirements Bazaar budou přidány do Uživatelské příručky platformy
BOOST.
Školitel bude podporovat zaměstnance v používání Vzdělávacího prostoru a také bude poskytovat
nepřetržitou podporu, pokud to bude nutné.

Hodnocení postupu Vzdělávacích indikátorů
Jejich povaha (off-line nebo on-line) a jejich frekvence bude záviset na podniku a jeho způsobu práce.
Na schůzce, kdy se dohodnou vzdělávací indikátory, a / nebo kdy jsou přiděleny vzdělávací materiály,
školitel odsouhlasí plán průběžného hodnocení jak s managementem podniku, tak s jednotlivými
zaměstnanci.
Tato hodnocení se soustředí hlavně na diskuze školitele se zaměstnancem, nicméně, podporující „důkazy“
mohou být předkládány ve formě dokumentace, pohovorů s kolegy a managementem.
Výsledkem bude dohoda o dosažení pokroku. Ta bude poté vložena na platformu BOOST, aby mohla být
hodnocena managementem podniku a zaměstnanci.

V některých případech mohou zaměstnanci nebo management sami identifikovat jejich vlastní
materiály, ale je méně pravděpodobné, že taková situace nastane v mikropodnicích nebo malých
podnicích.
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Obrázek 5 Příklad tabulky pokroku zaměstnance
Kapacita k aktualizaci internetových stránek podniku
Learning levels – Vzdělávací úrovně
Stahování kódů, Dokáže identifikovat stránky a kódy, Dokáže používat záznamník k vkládání fotografií, Dokáže používat
záznamník k pozměňování kódu, Dokáže používat záznamník pro kontrolu off-line, Dokáže nahrávat a vytvářet změněné
živé stránky

Pokud nebylo dosaženo dohodnutého cíle, budou naplánovány další kroky se zaměstnancem a manažerem.
To může zahrnovat prozkoumání použitých vzdělávacích materiálů k datu a potřebu alternativních materiálů
nebo další podporu v jejich používání.
Pokud bylo dosaženo původních cílů, pak budou následně řešeny vzdělávací indikátory s nižším
ukazatelem priority výše popsaným způsobem.
Zaměstnanci by měly mít přístup a vést záznamy o svých výsledcích.

Hodnocení výsledků zaměstnance a zaměstnavatele
Toto je klíčová a inovativní fáze této iniciativy. Grafické obrázky budou vytvářeny pro jednotlivé
zaměstnance, aby jim znázornily postup vzdělávání. K dispozici také budou souhrnné výsledky
zaměstnanců pro každý vzdělávací indikátor a pro každý Obchodní cíl.
Tyto souhrnné výsledky by měly velmi zřetelně ukazovat výhody vzdělávání / školení jednotlivých zaměstnanců
pro podnik jako takový, adresovat kritické problémy podniku prostřednictvím výsledků v rámci Cílů podniku. Také
budou demonstrovat oblasti, které nabízejí možnosti v dalším vzdělávání.
Souhrnné výsledky budou hodnoceny managementem (a s jednotlivými zaměstnanci, kteří podléhají schválení
managementu).
Příklady možných obrázků jsou zobrazeny na druhé straně, ale berte na vědomí, že více informací je
k dispozici, pokud jsou zobrazeny on-line, protože umístěním/najetím ukazatele myši nad obrázek se
zobrazí více informací.

obrázek 6 Celkový přehled pokroku zaměstnanců
Celkový přehled zaměstnanců
Jak blízko je zaměstnanec k dosažení obchodních
cílů
Vzdělávací úrovně

Příloha 1. Vznik nástroje „Ujetá vzdálenost“ a jeho koncepty.

Mnoho malých podniků si nevede žádné záznamy ohledně vzdělávacích zkušeností, přínosu a výhod,
které přináší zisk a další rozvoj podniku. Stejně tak mnoho jednotlivých zaměstnanců nezná konkrétní
způsob pochopení, jak jejich vlastní vzdělávání, formální nebo neformální, přispívá k celkové výkonnosti podniku.
Nástroj, který umožnil jak podnikům, tak pracovní síle vidět, jak jejich aktivní role jako formálních a neformálních
studentů v rámci společnosti může zvýšit výkon celé společnosti a jak se jednotlivé dovednosti vzájemně
doplňují, by mohlo být jak inovativní tak posilující.

MRS, v „Equal elearn2work“ projektu, viděl příležitosti poskytnout nástroj, který by dal jasnou vizuální
představu o rozvoji podniku jako takového a jednotlivých zaměstnanců podílejících se na rozvoji
vlastním vzděláváním. Bylo potřeba nástroje, který by zmapoval a demonstroval ujetou vzdálenost
absolvovanou během každé vzdělávací cesty.

Takže hlavním cílem bylo zaznamenat a poskytnout potenciální analýzu pokroku ve vzdělávání, které
by každý podnik a jeho jednotlivý zaměstnanci podstoupili. K porozumění a popsání „cesty
vzdělávání„ pro každý podnik a pořizování „snímků“ během absolvované cesty jsou sbírána data v
řadě různých časových období. Počáteční bod cesty může být znám a je možné předpokládat cíl, ale
samotná cesta vzdělávání je dopředu neznámá a neviditelná. Po každém kroku na cestě „mapa“ lépe
definuje pokrok cestování – a jak se během cesty objevují spontánní, neformální, nepředvídané
zásahy a úpravy, cestování není nutně hladké a lineární, ale na cestě zažíváme kroucení, otáčení se
a slepé ulice.

Cesta je vedena směrem k dosažení řešení Obchodních kritických cílů, které dnes označujeme jako
Obchodní cíle. Ty jsou nejprve identifikovány z jednání s podnikem. Mnoho faktorů může přispět
k celkové zkušenosti ze vzdělávání a jak pozitiva, tak negativa je potřeba zaznamenávat.

Shrnutí zdůvodnění
■ Zachytit komplexněji a robustněji realitu vzdělávání v malých podnicích a mikropodnicích
■ Zaznamenat detailně jak ke vzdělávání skutečně dochází během každodenních činností podniku,
jaké neplánované úspěchy a poruchy se objevují atd.
■ Vztahovat vývoj jednotlivých zaměstnanců k celkovým potřebám a mezerám v dovednostech a
jak je jich dosaženo

Příloha 2 Ukázka komunikačních zařízení

Příloha 3 – Plán pohovoru

Potenciální témata pohovoru s majitelem – manažerem /
zaměstnavatelem/ zástupcem vedení
Managers
Pouze vstupní otázky

1a

Jaké jsou podle Vás hlavní cíle podniku?

1b

Jak byste popsal/a Vaše podnikání, pokud jde o každoroční výkon?

1c

Mohl/a byste popsat rušná i „mrtvá“ období aktivit v rámci podniku v celém roce?

2

Jakému druhu soutěže čelíte / kdo jsou Vaši konkurenti?

3

Jak komunikujete se svými zaměstnanci? Neformálně, tváří v tvář, týmové porady, nástěnky,
email, zpravodaje?

4

Máte nebo měli jste nějaké nedostatky ohledně dovedností v rámci podniku? Jste schopni nabrat
nové zaměstnance k zaplnění těchto mezer?

5

Řekl/a byste, že je na Vás a Vaše zaměstnance vyvíjen neustálý tlak k získávání nových
schopností a dovedností, které by umožnily podniku být nadále konkurenceschopným?
Jaký je Váš současný přístup ke splnění těchto vzdělávacích potřeb?
Jaká kritéria byste použili při rozhodování, kolik času, úsilí a peněz investovat do sebe a do
svých zaměstnanců?
Řekl/a byste, že Vaši zaměstnanci mají časová omezení, která, která omezují formální
vzdělávání, zejména v případě externího vzdělávání?

6

Vzhledem ke kurzům, které jste zmínil/a, jaké jsou Vaše názory na školící kurzy, které jste Vy
/ Vaši zaměstnanci absolvovali?

7

Hovořili jsme o nějakém obecném školení, které jste absolvoval/a, které bylo formálního stylu,
můžeme se nyní podívat na nějaké jiné způsoby, pomocí kterých se Vy a Vaši zaměstnanci
vzdělávají? (Prozkoumejte koncepty a účelnosti neformálního vzdělávání.)

8

Myslíte si, že by umístění podniku mohlo být problémem v přístupu k vhodným externím
školení? Jaké zkušenosti jste měl/a v poskytování kurzů používajících 'e' zařízení nebo
používajících internet k získání nových dovedností?

Poznávání podniku – příklad potenciálního formátu záznamu
Datum:

Organizace:

Jméno osob/y, která je dotazována:

Jejich role v organizaci:

Tazatel:

Vztah k organizaci:

Poznámky tazatele.

Níže zobrazená políčka umožňují zaznamenat jakékoliv reakce ve vztahu k 8 nadpisům
Doporučené faktory pro úvahu jsou:
1. Charakter podnikání - obecné informace o historii a povaze podniku/organizace
Dopad hospodářské soutěže (a jiných externích faktorů) na podnik / organizaci
Problémy s náborem nových zaměstnanců
Komunikační techniky v rámci podniku / organizace – jak a kdy?
Typy školení a vzdělávání, do kterých podnik / organizace již investuje
Kritéria pro provádění školení a jakékoliv plány pro rozvoj
6. Přístupy k výcviku, včetně zkušeností vlivu dříve absolvovaného školení na podnik
7. Povědomí a rozpoznání jakéhokoliv neformálního vzdělávání v rámci podniku /
Organizace
8. Zkušenosti a očekávání v e-learningu – včetně používání technologie,
podpory pro e-learning, jakékoliv technické problémy
2.
3.
4.
5.

Faktor
Reakce /

Problém

Faktor
Reakce /

Problém

Faktor
Reakce /

Problém

Faktor
Reakce /

Problém

Příloha 4 – Formulář identifikace zaměstnance

Identifikace zaměstnanců pro školení / vzdělávání k dosažení Obchodních cílů
Jméno podniku / organizace:
Prosím, vyplňte formulář níže a odevzdejte Vám určenému školiteli (externímu nebo internímu).
Obchodní cíl – napište v pořadí
podle priorit pro Váš podnik /
organizaci

Potenciální zaměstnanci určení pro školení / vzdělávání
Jméno zaměstnance

Prosím, doplňte další potřebná políčka, kde to bude potřeba.

Jejich práce / role
v podniku

Potenciální datum /
čas pro pohovor se
školitelem

Příloha 5 – Ukázka kritických potřeb podniku. Obchodní vzdělávací indikátory a
individuální vzdělávací indikátory z předchozích projektů.

CESTA VZDĚLÁVÁNÍ – VSTUP VĚDECKÉHO PRACOVNÍKA elearn2work Equal project UK
JMÉNO ORGANIZACE
JMÉNO ZAMĚSTNAVATELE / ZAMĚSTNANCE [nehodící se
škrtněte]
JMÉNO VĚDECKÉHO PRACOVNÍKA

DATUM

■ KRITICKÉ POTŘEBY PODNIKU
2 Popis

Dovednosti a podpora pro posílení „Spot-on“ jako sociálního podniku a posílení svých zaměstnanců

POPIS VZDĚLÁVACÍCH INDIKÁTORŮ 1-5
Nástroj pro odhad: Umožnit, aby manažerský tým připravil přesné cenové nabídky pro zákazníka, týkající se sub-kontrahované operace balení
Zvyšování zapojitelnosti schopností zaměstnanců a dobrovolníků pracujících v této oblasti
Jak rozšířit zákaznickou základnu
Plánování, abychom byli konkurenceschopnější na trhu
Implementace „e“ k pomoci v řízení zásob

Jak byly výše uvedené BCN (obchodní kritické potřeby) a související obchodní vzdělávací indikátory převedeny do
Vzdělávacích indikátorů jednotlivého zaměstnance

■ OBCHODNÍ KRITICKÉ POTŘEBY
2 Popis

Dovednosti a podpora pro posílení „Spot-on“ jako sociálního podniku a posílení svých
zaměstnanců

Obchodní vzdělávací indikátor 1.

Nástroj pro odhad::

Umožnit, aby manažerský tým připravil přesné cenové nabídky pro zákazníka, týkající se sub-kontrahované operace balení

Vzdělávací indikátory individuálního zaměstnance

Dokážu

Identifikovat klíčové složky nákladů balící operace

Dokážu

Použít plnou kombinaci balících schopností mých kolegů kdykoliv je to možné

Dokážu

Připravit odhad, který splňuje časové cíle a cíle zisku

Vím, jak se používá nástroj založený na Excel tabulkách k vytvoření odhadu

Obchodní kritické potřeby & Obchodní vzdělávací indikátor.
Příklady z pilotní fáze „BeCome“ Projektu v Řecku
vedeného Asset Technology.
BCN: Spokojenost zákazníků
Popis: Rozvoj komunikace se zákazníky a měření jejich spokojenosti
Obchodní vzdělávací indikátory
• Rozvoj komunikace
• Zkoumání potřeb zákazníků
• Poskytování individuálních služeb
• Krizové řízení
• Měření spokojenosti zákazníků

BCN: Vývoj nových služeb
Popis: Vývoj nových produktů a služeb pro soukromý a / nebo veřejný sektor
Obchodní vzdělávací indikátory
•
•
•
•

Průzkum trhu / potřeb zákazníků
Vývoj nových produktů/služeb
Propagace nového produktu/služby
Hodnocení nového produktu/služby

BCN: Jednání
Popis: Úspěšné jednání s klienty a dodavateli
Obchodní vzdělávací indikátory
•
•
•
•

Strategie a taktiky jednání
Použití jednání v praxi
Identifikace 'Výhra-Výhra' nebo 'Výhra-Ztráta' situací
Vyhodnocení dopadů

Příloha 6 – Formulář Obchodních Vzdělávacích indikátorů

ZÁZNAM OBCHODNÍCH VZDĚLÁVACÍCH INDIKÁTORŮ K DOPLNĚNÍ OFF-LINE BĚHEM DISKUZE S MANAGEMENTEM &
ŠKOLITELEM
JMÉNO SPOLEČNOSTI
JMÉNO MANAŽERA
JMÉNO ŠKOLITELE
DATUM
■ OBCHODNÍ CÍL 1
Popis
POPIS VZDĚLÁVACÍCH INDIKÁTORŮ

HODNOCENÍ
PRIORIT

PRACOVNÍ ROLE V PODNIKU
V PŘÍPADĚ POTŘEBY

CÍLOVÝ ZAMĚSTNANCI

HODNOCENÍ
PRIORIT

PRACOVNÍ ROLE V PODNIKU
V PŘÍPADĚ POTŘEBY

CÍLOVÝ ZAMĚSTNANCI

■ OBCHODNÍ CÍL 2
Popis
POPIS VZDĚLÁVACÍCH INDIKÁTORŮ

■ OBCHODNÍ CÍL 3
Popis
POPIS VZDĚLÁVACÍCH INDIKÁTORŮ

HODNOCENÍ
PRIORIT

PRACOVNÍ ROLE V PODNIKU
V PŘÍPADĚ POTŘEBY

CÍLOVÍ ZAMĚSTNANCI

Příloha 7 – Záznam vzdělávacích indikátorů zaměstnanců

ZÁZNAM VZDĚLÁVACÍHO INDIKÁTORU ZAMĚSTNANCE
K VYPLNĚNÍ OFF-LINE BĚHEM DISKUZE MEZI ZAMĚSTNANCEM & ŠKOLITELEM
JMÉNO SPOLEČNOSTI
JMÉNO ZAMĚSTNANCE
JMÉNO ŠKOLITELE
DATUM
■ OBCHODNÍ CÍL 1

Popis

POPIS VZDĚLÁVACÍCH INDIKÁTORŮ

SOUČASNÁ POZICE

0
0
0
0
0
■ OBCHODNÍ CÍL 2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

KOMENTÁŘE4

5
5
5
5
5

SOUČASNÁ POZICE

0
0
0
0
0

< prosím zakroužkujte
nebo vložte vhodné
hodnocení

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

CÍL

HODNOCENÍ
PRIORITY

KOMENTÁŘE

5
5
5
5
5

< prosím zakroužkujte
nebo vložte vhodné
hodnocení

Popis

POPIS VZDĚLÁVACÍCH INDIKÁTORŮ

SOUČASNÁ POZICE

0
0
0
0
0
4

2
2
2
2
2

HODNOCENÍ
PRIORITY

Popis

POPIS VZDĚLÁVACÍCH INDIKÁTORŮ

■ OBCHODNÍ CÍL 3

1
1
1
1
1

CÍL

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

CÍL

5
5
5
5
5

HODNOCENÍ
PRIORITY

KOMENTÁŘE
< prosím zakroužkujte
nebo vložte vhodné
hodnocení

V těchto buňkách můžete zaznamenat jakékoliv další informace relevantní k určitému zaměstnanci, jako třeba styly učení / digitální povědomí a použití, které se může odrazit na

výběru vzdělávacích materiálů.

