
Konference KOMPETENČNÍ MODELY V PRAXI  

V hotelu Olympik-Tristar proběhla 20. října 2005 konference na téma:  

KOMPETENČNÍ 
MODELY V PRAXI A 
KOUČING JAKO 
METODA JEJICH 
IMPLEMENTACE 
Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o. připravil tuto zdařilou konferenci ve spolupráci se společností 1.VOX a.s. Pro ty z Vás, kteří jste nebyli "přitom", uvádíme podrobnější obsahové shrnutí: 
Zahájení: 
PhDr.PhMr. Štefan Medzihorský (Podnikatelský institut PYRAMIDA) a Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. (1.VOX) 
V první části programu nazvané PŘÍSTUP KE KOMPETENCÍM vystoupili následující odborníci: 
Mgr.J.Toman (MBT) - POSLÁNÍ KONFERENCE - Přinést znalost podloženou zkušenostmi - Vytvořit prostor pro výměnu informací a zkušeností - Pomoci orientovat v problematice kompetenčních modelů  PhDr.PhMr.Š.Medzihorský (Podnikatelský institut PYRAMIDA) - přístup ke kompetencím a kompetenční modely:  Co vlastně jsou kompetence, vymezení, základní složky, model struktury - Kompetenční modely a jejich vytváření - Kompetence jako základní stavební kameny kvalitního pracovního výkonu - Využití kompetenčního modelování při implementaci tréninků  RNDr.J.Plamínek - KOMPETENCE A VITALITA - Role pracovníků ve firmách - Kompetenční pravidlo - Všechny úspěchy i neúspěchy firem tkví v nedostatečných kompetencích konkrétních lidí - Vitalita firmy, Managemen by Competencies  Mgr.I.Pilařová (Trimcom): MANAGEMENT BY COMPETENCIES V PERSONÁLNÍ PRAXI - Co je kompetence v MbC - Matice a škály kompetencí - Využití kompetencí v personální práci - Popis pracovní pozice s využitím MbC - Výběr a hodnocení a rozvoj zaměstnanců pomocí MbC 



 Prof.Ing.J.A.Jirásek, Dr.Sc: DISKUZE K ZÁKLADNÍMU POJETÍ KOMPETENCÍ - Kompetence jako ekvivalent prokázaných způsobilostí - Role manažerů v personálním řízení firem - Nebezpečí typizace a zjednodušování verzus odhalování zvláštností osobního potenciálu - Minulý a současný trend rozvoje českých firem (Účastníci konference obdrželi knihu prof. Jiráska: Souboj mozků v řízení) 
Ve druhém programovém bloku, který se týkal PRAXE PŘI ZAVÁDĚNÍ KOMPETENCÍ se podělili o své zkušenosti se zaváděním 
a uplatňováním kompetencí 
Ing.Papánek (Grammer) - KOMPETENČNÍ MODELY A TŘI OTÁZKY:PROČ? JAK? A CO DÁL? - Proč jsme se zabývali kompetenčním modelem - Jak jsme vytvořili konkrétní kompetenční model - Jak s ním pracujeme, jak jej využíváme - Jaké jsou přínosy  Ing.T.Probst (Pepsi Americas) prezentoval příspěvek personálního ředitele Pepsi Americas ČR PhDr.T.Klenota:  UPLATŇOVÁNÍ KOMPETENCÍ V PRAVIDELNÉM SYSTÉMU HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ SPOLEČNOSTI PEPSI AMERICAS - Pohled na kariéru a cíle společnosti - čtyři základní faktory - Model úspěšné kariéry - Dosahování výsledků jako klíčový faktor při plánování kariéry a jeho sledování, hodnocení výkonu - Model kompetencí vedoucích pracovníků v Pepsi Americas jako východisko pro vytvářn a používání nástrojů hodnocení kompetencí.  Příspěvěk, který poukázal na praktické dopady zavádění kompetencí do firemní praxe přednesla  Ing.P.Švihálková (Antalis)- KOMPETENCE V SYSTÉMU HODNOCENÍ MANAŽERŮ - Postupný vývoj od administrativní personalistiky směrem k řízení lidských zdrojů - Kompetence jako součást personální práce, kompetence v hodnocení zaměstnanců - Kompetenční profily v systému hodnocení - praktická ukázka - Propojení systému hodnocení s ostatními personálními nástroji, systémová doporučení  Vystoupení Bc.M.Wolfové, MBA (PWC) se soustředilo na oblast NOVÉ KOMPETENCE PERSONALISTŮ - Personalista jako Business Partner - Ze strážníka poradcem - Personální řízení dle D.Ulricha - Personální strategie, procesy a kompetence - přítomnost a budoucnost 



V odpoledním III. Konferenčním bloku na téma KOUČING se podělili o své zkušenosti  
Ing.P.Toločko (Pepsi Americas)VYUŽITÍ KOUČINGU LINIOVÝMI MANAŽERY - Co je koučing zaměstnance - manažer jako kouč - Kdy koučovat a kdy ne - Co pomáhá při koučování - proces, nástroje  H.Rokofsky (USA) v česky předneseném příspěvku NLP a COACHING se zabýval otázkami: - Co je koučování a role kouče - Modely NLP, metoda sdělení, jazykové vzorce, reframing, kladení otázek - Stav koučování, Neurolingvistické plánování 
IV. Programový blok tvořili 2 Workshopy, které se staly místem aktivní diskuze a tvořivé činnosti. 
Účastníci se podle svého zájmu zúčastnili buď workshopu A nebo B. A/Kompetence, který vedl PhDr.PhMr.Š. Medzihorský, B/Koučing, který vedl Mgr.J.Zadražil  V závěru konference účastníci využili prostor pro aktivní prezentování svých názorů a připomínek a vyústěním bylo shrnutí výsledků práce z obou workshopů.  Konference byla hodnocena jako úspěšná. Přinesla jak nové podněty k přemýšlení, tak i konkrétní praktické zkušenosti z oblasti kompetencí i koučingu, ze kterých se lze mnohému přiučit.  Máme radost, že jsme se podíleli na přípravě akce, která měla smysl, napomohla setkání lidí, které pojí společné profesionální i pracovní zájmy s odborníky, kteří k dané tématice měli co říci.  PhDr. Jitka Medzihorská  Z ohlasů účastníků: 
Velmi oceňuji a líbil se mi design pozvánek na konferenci "Kompetenční modely v 
praxi a koučing jako metoda jejich implementace" a využila jsem možnosti se jí 
zúčastnit. Měla jsem tak možnost posoudit i úroveň a kvalitu Vámi nabízených 
akcí. Protože se zúčastňuji mnoha podobných akcí, mám tedy poměrně objektivní 
možnost porovnat vlastní průběh setkání. 
Byla jsem velmi spokojena - výborná technická připravenost (ozvučení, 
videoprojektory, materiály, které jsme obdrželi), vynikající příspěvky (osobně 
mne velmi oslovil prof. Jirásek) a doplnění workshopem (hodnotím i závěrečnou 
vzájemnou informovanost o tom, co se v jednotlivých skupinách řešilo). 
Výbornou atmosféru udržoval konferenciér. Dobré jídlo s možností výběru podle 
chuti. Zkrátka - tleskám a přeji mnoho spokojených účastníků Vašich akcí a 
těším se na další spolupráci s 1.VOX a.s. a Podnikatelským institutem PYRAMIDA, 
s.r.o. 
Marie Skálová, redakce listu Podnikatel  
 


