A 01

Further analysis instruments

Príručka – sprostredkovanie kompetencií v podniku
na základe podnikateľskej stratégie
Profesijné vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie v podniku zamestnancov sa stáva čoraz dôležitejším
konkurenčným faktorom na trhu. Predovšetkým malé a stredné podniky majú problém načas rozoznať
potrebu vzdelávanie zamestnancov a toto vzdelávanie následne aj zabezpečiť.
Je nevyhnutné včas zabezpečiť a zohľadniť ďalšie vzdelávanie, ktoré bude prispôsobené vízii podniku a jeho
stratégii, ktoré sa bude orientovať na aktuálny vývoj a stav.
Táto príručka má byť k dispozícii ako nástroj analýzy a má podporovať potrebné procesov zmeny a rozvoj
v podniku.
Uvedené informácie by mali byť návodom na organizovanie prepojenia profesijného vzdelávania s ďalším
vzdelávaním v podniku s cieľom dosiahnuť správne rozhodnutia.
Rozvoj stratégií organizácie kompetencií v podniku predpokladá
• na jednej strane potrebu kompetencií v profesii a zamestnaní
• na strane druhej analýzu a vzájomne vzťahy medzi existujúcimi kompetenciami zamestnancov.

Upresnenie
vízie a stratégie podniku

Rozpoznanie potreby kompetencií
v podniku
• Analýza aktuálnej organizácie
podnikového vzdelávania
• Analýza zmien v podniku
• Analýza problémových situácií
v podniku
• Analýza pracovných miest

Rozpoznanie existujúcich odborných
kompetencií zamestnancov
• Odborné kompetencie
• Tvorivé a metodické kompetencie
• Sociálne a komunikačné kompetencie

Príprava rozhodnutí v oblasti personálneho rozvoja
•
•
•
•
•

Porovnanie potrebných kompetencií
Závery pre rozvoj kompetencií
Rozvoj kompetencií
Spracovanie stratégií rozvoja kompetencií
Konkrétne opatrenia pre odborné vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie za
podmienky ich prepojenia
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Rozpoznanie potreby kompetencií
• sa musí koncentrovať na odborné kompetencie konania a to v časovom horizonte perspektívnom pre
podnik
• sa musí okrem odborných kompetencií sústrediť tiež na kompetencie tvorivé, metodické ako aj sociálne
a komunikačné
• musí vychádzať z existujúcich individuálnych kompetencií zamestnancov, ktorí sa musia osobne zapojiť
do vzdelávacieho procesu

Zoznam 1: Krátka charakteristika podniku
Označenie podniku:
Počet zamestnancov:
Rok založenia podniku:
Akými hlavnými činnosťami sa zaoberá Váš podnik?
Má Váš podnik program ďalšieho vzdelávania?

áno

nie

Má Váš podnik rozpočet na ďalšie vzdelávanie?

áno

nie

Akou formou bolo do dnešného dňa realizované ďalšie vzdelávanie vo Vašom podniku?
Informačné vzdelávanie v pracovnom procese bez ukončenia
Praktické vzdelávanie na pracovnom mieste s certifikátom (nové technológie)
Vzdelávanie v rámci rozvojových a obnovovacích procesov, ktoré bolo
súčasťou projektu
In-house-kurzy s vlastným lektorom
In-house-kurzy s externým lektorom resp. vzdelávacou inštitúciou
Externé kurzy vo vzdelávacej inštitúcii
Individuálne vzdelávanie pomocou multimediálnych modulov
Akou formou má byť vzdelávanie realizované v budúcnosti?
Ktoré faktory bránia vzdelávaniu?
Nevhodné ponuky vzdelávacích inštitúcií
Zlé skúsenosti s predchádzajúcimi kurzami
Nedostatok finančných prostriedkov
Nedostatok času
Nízky záujem zamestnancov o vzdelávanie
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Zoznam 2: Novátorské procesy v podniku (list 1)
Ako v životnom cykle zaradíte Vaše ponuky, výkony?
Č.
1
2
3
4
5
6

produkt / výkon

zavedenie

rast

zrelosť

nasýtenie

ústup

Ako odhadujete šance vyššie uvedených ponúk na trhu?

1. ...................................
vysoké

2. ...................................
3. ...................................

Nárast na
trhu

4. ...................................

nízke

Prírastok

Škorec

Šrot

Krava, ktorá
dáva mlieko

5. ...................................
Podiel na trhu
nízky
vysoký

6. ...................................
V akých oblastiach prebieha vo Vašom podniku novátorský proces?
Zdroje inovácií

Nové ponuky

Nové technológie

Zmeny
v organizácii

Personálny rozvoj

Vlastný vývoj
z „materskej firmy“
Zo spolku podnikov
Od dodávateľských firiem
Od zákazníkov
Od poradcov
Z inštitútov
Z ďalšieho vzdelávania
Od zamestnancov
Odkiaľ čerpáte podnety a nápady?
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Zoznam 2: Novátorské procesy v podniku (list 2)
áno

nie

Mal Váš podnik právny alebo pracovno- právny spor?

áno

nie

Vyhrali ste tento spor?

áno

nie

Má Váš podnik certifikát ?

nie

nie

Plánujete medzinárodné aktivity? (umiestnenie na trhu, nákup, personál)

Vykazuje Váš podnik známky, ktoré môžu mať súvis s existujúcou krízou?
Nižší obrat
Nižší podiel na trhu
Nižšia konkurencieschopnosť
Menej objednávok
Odchýlky v kalkuláciách
Meškanie platieb od zákazníkov
klesajúci Cash-Flow
Stúpajúce záručné požiadavky
Častejšie omeškanie dodávok
Rastúce neefektívne pracovné procesy
Rastúca fluktuácia
Narušená komunikácia v podniku
Narušená komunikácia so zákazníkom

Akou podnikateľskou stratégiou sa riadite?
Geografický rozvoj poľa pôsobnosti (región/Európa)
Špecializácia na užší okruh produktov resp. služieb
Diverzifikácia výkonov (rozšírenie spektra)
Zavádzanie nových produktov alebo technológií (postupov)
Budovanie spolkov (konzorcií)
Prevzatie iných podnikov
Zakladanie dcérskych spoločností
Spojennie s iným podnikom/ úloha samostatnosti
Personálne zmeny (prepustenie, zamestnávanie)

Aké plánujete novinky (inovácie) Vašich produktov alebo technológií alebo foriem organizácie?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Zoznam 3: Analýza pracovného miesta- potreba kompetencií
Poznámky k použitiu nasledujúceho zoznamu
•

Do analýzy pracovného miesta je potrebné zapojiť aj zamestnanca, ktorý na danom mieste pracuje

•

Možné metódy použité pri analýze prac. miesta: skupinový rozhovor, dotazníky od externých expertov

•

K analýze pracovného miesta sa často pridáva tiež analýza činností, aby bolo možné fundovane zvoliť
vhodné vzdelávanie.

Označenie pracovného miesta: ............................................................
Súčasné profesijné požiadavky
na profesijné kompetencie na
prac. mieste

Budúce profesijné požiadavky
na profesijné kompetencie na
prac. mieste

Plánované dôsledky rozvoja
kompetencií na pracovnom
mieste

Zoznam 4: Analýza činností
Označenie prac. miesta: ............................................................
Čas:............hod. / ........... dni / ...............
Majiteľ prac. miesta:............................................................

Činnosť na prac. mieste

Rozsah činnosti
dni / hod. min.
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Zoznam 5: Rozpoznanie a ohodnotenie odborných kompetencií zamestnancov
Odhadovaný stupeň
1 2 3 4 5

Indikátor
1.

1

Želaný stupeň
2 3 4 5

Disponuje zamestnanec základnými
znalosťami potrebnými na výkon jeho
pracovnej úlohy?
- Je zamestnanec schopný riešiť prac. úlohy
samostatne?
- Používa zamestnanec správne podklady
potrebné pre prac. úlohu (nákresy,
technologické podklady...) ?

2.

Riadi sa zamestnanec želaním zákazníka?
- Zamestnanec vie zákazníkove želanie odborne
ohodnotiť
- Zamestnanec vie nájsť riešenia

3.

Zamestnanec odvádza kvalitnú prácu
- Používa podnikové systémy kvality
- Dodržiava stanovený prac. čas určený pre danú
prac. úlohu

4.

Zamestnanec je flexibilný
- Vie sa rýchlo prispôsobiť novým prac.
podmienkam a prostriedkom
- Ovláda súvisiace odbory

von 1 ... veľmi dobré
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Zoznam 6: Rozpoznanie a ohodnotenie tvorivých a metodických kompetencií
Indikátor

Odhadovaný stupeň
1

1.

2

3

4

5

Želaný stupeň
1

2

3

4

5

Zamestnanec rýchlo prijíma nové
informácie
- Pozoruje situáciu a rozpozná problémy
- Vie počúvať a klásť otázky

2.

Vie spracovať informácie
- Pri plnení prac. úloh používa vlastný
postup
- Vie odhadnúť a použiť rôzne možnosti

3.

Vie podať informácie zákazníkom
a nadriadeným
- Má dobré myslenie a postupuje logicky
- Vie sa odborne vyjadrovať

4.

Má dobrú predstavivosť/ fantáziu
- Rozvíja kreatívne nápady a návrhy
- Nápady vie aj zrealizovať

von 1 ... veľmi dobré
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Zoznam 7: Rozpoznanie a ohodnotenie sociálnych a komunikačných kompetencií
Indikátor

Odhadovaný stupeň
1

1.

2

3

4

5

Želaný stupeň
1

2

3

4

5

Vie sa zaradiť do tímu
- Aktívne sa zúčastňuje riešenia prac.
Úloh
- Akceptuje názor druhých

2.

Vie komunikovať so zákazníkmi
- Voči zákazníkom a partnerom sa správa
priateľsky
- Vyjadruje sa jasne a zrozumiteľne

3.

Vie argumentovať
- Argumentuje jasne a presvedčivo
- Zachytáva názory myšlienky ostatných

4.

Vie sa presadiť
- Stojí si za svojim názorom
- Presadzuje svoje nápady

von 1 ... veľmi dobré

5 ... nedostatočné

Všetky aktivity potrebné pre rozvoj kompetencií je potrebné konzultovať s odborníkom, keďže sú tieto
kompetencie dôležité pre podnik, pre jeho odbornosť, pre ďalšie vzdelávanie.
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