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KOMPETENCE:

V současné době dynamického hospodářského rozvoje a rostoucího počtu společností, které působí
ve vysoce konkurenčním prostředí, považujeme za důležité definovat vlastnosti podnikatele, které
mu umožňují nejen přežít, ale také rozvíjet se a stát se úspěšným.
Kompetence jsou předmětem výzkumu v celé řadě společensko-vědních oborů, jako např.:
psychologie, manažment, právo, sociologie a organizační teorie. Kompetence spojené s vedením
společnosti mohou být definovány jako ty vlastnosti, které jsou zásadní pro úspěšné řízení. Oba typy
kompetencí - obecné a specifické - jsou osobnostní vlastnosti, které mohou být měněny nebo
doplňovány například prostřednictvím školení. Na úroveň kompetencí může mít vliv řada různých
faktorů, jako například osobnostní rysy nebo dokonce konkrétní okamžik v životě člověka.
Hodnocení kompetencí se může stát výchozím bodem pro rozvoj vzdělávacího plánu přispůsobeného
jednotlivým potřebám jednotlivců.

 COMTRAIN:
Projekt COMTRAIN se zabývá hodnocením měkkých kompetencí a rozvojem podnikatelského potenciálu
a to prostřednictvím kombinace výsledků dvou předchozích LdV projektů, ASTRA a CECE.
Pomocí výsledků a nástrojů vyvinutých v těchto dvou projektech, byly vytvořeny vzdělávací programy
a materiály pro šest obecných kompetencí, stejně jako propracovaný on-line nástroj pro jejich
hodnocení.
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Tyto kompetence jsou:
 Komunikace
 Podnikavost
 Efektivita
 Řešení problémů
 Plánování a organizace
 Proaktivní přístup

Efektivní komunikace aneb ”Kouzlo porozumění“
Zdá se až příliš snadné seznámit ostatní s tím, co potřebujeme, a také s nimi
jednat. Přesto tato kompetence patří mezi ty nejdůležitější pro podnikatele. Proč je
to tak? Mnohokrát nejsme v komunikaci tak dobří, jak se od nás očekává.
Komunikační dovednosti ve skutečnosti patří mezi nejsložitější "měkké" dovednosti.

Podnikavost

aneb “Odměna za odvahu“

Kompetence k podnikavosti se zabývá způsobem jak myslet a vytvářet věci tak, aby jsme
dosáhli pozitivních výsledků. Firma je zdrojem moci a síly. Podnikavý jednotlivec se
ujišťuje, zda jeho/její myšlenky jsou realizovány. Je to kompetence důležitá nejenom pro
lidi, kteří mají odvahu podnikat na vlastní pěst, je zároveň cennou komoditou jak pro
jednotlivce, tak pro celou firmu.

Výkonnost aneb ”Vytrvale k cíli“
Výkonnost neznamená jen nasazení standardních dovedností nebo splnění
obchodních požadavků - co se v dnešní době považuje za samozřejmost.
Skutečná výkonnost je založena na dlouhodobě udržitelných dobrých výsledcích
při zachování motivace. Podnikatel může překonávat překážky a být schopen
dělat více věcí najednou, a přitom stále zachovávat rovnováhu a profesionalitu.
Je to snadné!

Řešení problémů aneb “Když se chce, tak to jde“
Podnikatel musí byt schopen vypořádat se s různýma problémy. Být kompetentní
v řešení problémů ale také znamená být schopen správně vyhodnotit problém a
zařadit ho do kontextu. Je důležité nahlížet na problémy z různých uhlů pohledu,
zvolit správný přístup a realizovat ho. Také je přitom důležité reagovat na změny
a podněty vzniklé při procesu řešení. A na závěr, nesmí chybět vyhodnocení, co se
stalo, co jsme sa naučili nejenom o dané problematice ale zároveň i o nás.
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Plánování aneb “Dvakrát měř a jednou řež“

"Organizace" a "plánování" jsou termíny, které jsou přirozeně a automaticky
spojovány s pracovním procesem (ať už je to osobní nebo související se
zaměstnáním). Proto není překvapením, že jsou často zařazovány mezi
podnikatelské dovednosti.

Aktivní přístup aneb ”Štěstí přeje připraveným“
Na otázku, co je očekáváno od podnikatelů, manažerů či zaměstnanců, lidé
často odpovídají: "Očekávám, že budou aktivní, plnit nejom přidělené úkoly, ale
zároveň budou schopni přijít s návrhy a nápady, které by pomohli firmě přežít a
být úspěšnou na trhu. Kompetence k aktivnímu přístupu se zabývá přirozeným
zájmem člověka o svět, schopností aktivně hledat možnosti, účastnit se různých
aktivit a ovlivnit to, co se děje kolem nás.

 CÍLOVÉ SKUPINY:
Potenciální podnikatelé (zaměstnanci, studenti, nezaměstnaní) a školitelé (tréneři)

 3 KROKY – HODNOCENÍ KOMPETENCÍ A TRÉNINK:





Vyplnění dotazníku
Vyhodnocení odpovědí
Na základě výsledků – návrh vhodného, individuálního tréninkového plánu

Školení, které potenciální podnikatel dostane, zahrnuje přednášky, případové studie prezentované
prostřednictvím videa, vzdělávací hry a hraní rolí, díky kterým bude trénink více srozumitelnější.

 OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY PROJEKTU COMTRAIN:








Otestujete si své manažerské a podnikatelské schopnosti
Spoznáte a posilníte své silné stránky
Zjistíte a odstraníte své nedostatky
Podpoříte začínající firmy a zvýšíte jejich šanci na přežití
Zvýšíte jejich konkurenceschopnost na trhu prostřednictvím zlepšování manažerských
kompetencí
Získate dlhoudobé výhody prostřednictvím správné organizace a manažmentu malých a
středních podniků
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KONSORCIUM PROJEKTU

HLAVNÍ PARTNER

PARTNER (CY)

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin, Polska
Tel. +48 81 710-46-30
Fax +48 81 746-13-24
www.oic.lublin.pl

Eurosuccess Consulting Ltd
56 Stavrou Avenue Karyatides Business Center
Block A2 - Office 205 Strovolos - 2035
Nicosia – Cypr
Tel:
+357 22420110
Fax: +357 22518248
www.eurosc.eu

PARTNER (CZ)

PARTNER (BE)

RPIC-ViP s.r.o.
Vystavni 2224/8
709 00 Ostrava 1
REPUBLIKA CZESKA
www.rpic-vip.cz

Syntra West vzw
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge
BELGIA
www.syntrawest.be

PARTNER (LT)

PARTNER (PT)

Viešoji įstaiga DARNAUS VYSTYMO PROJEKTAI
Grūšiakalnio str. 85
08434 Vilnius
LITWA
www.dvp.lt

Universidade de Aveiro
UATEC - Unidade de Transferência de Tecnologia
Edifício da Reitoria
3810-193 Aveiro
PORTUGALIA
www.ua.pt/uatec
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