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Proč je lepší řídit lidi 
na základě kompetencí

Řízení založené na kompetencích v neoddělitelné vazbě na strategii firmy 
zabraňuje ztrátě potenciálu firmy i peněz v důsledku:

vysoké a neřízené fluktuace

nemotivovanosti zaměstnanců

obsazení nekompetentních zaměstnanců na dané pozici

obecné absence relevantních personálních dat nutných k efektivnímu vedení 

a rozvoji zaměstnanců

nerozvíjení zaměstnanců v oblastech zájmu firmy a zároveň v souladu s 

talentem a zájmy zaměstnance

absence schopnosti poskytovat kvalitní zpětnou vazbu

Trh již několik let provází zásadní změny, které COVID celosvětově velice urychlil. 
Mění se i přístupy v komunikaci a využívání informací. Rychlost začíná hrát zásadní 
roli (uvádění produktu na trh, marketingová komunikace, reakce na požadavky 
zaměstnanců) . Změny mají tak významný dopad na společnosti, že dochází k nutné 
změně řízení, rozvoje, motivovanosti a udržitelnosti lidského kapitálu.

Řízení založené na kompetencích je strategický přístup k vedení a rozvoji 
zaměstnanců pro úspěšné zvládnutí naplňování firemní strategie. Cílem tohoto 
způsobu leadershipu je efektivně využívat potenciálu zaměstnanců a tím je 
podpořit v jejich dlouhodobém růstu a udržitelnosti výkonu. 

„Post COVID“ transformace firem je ve znamení maximální zefektivnění procesů 
a provozu firem, hledání rezerv a zvýšení flexibility. To vše pro dosažení vyšší 
odolnosti vůči prudkým změnám na trhu včetně legislativy, lidsko-právních otázek 
nebo dostupnosti pracovní síly.

Průkaznost úspěšnosti této transformace vnímáme skrze samotné personální 
obsazení a jeho kompetenční vybavení. Pro správné nastavení „odrazového 
můstku“ je pak klíčové zavedení kompetencí jako určujícího prvku úspěchu.



Klíčové oblasti dopadu 
kompetenčních modelů

Odstraňování nejasností 
a duplicit kompetenčních 
požadavků na jednotlivé 
role ve firmě

Dramatické  snižování 
časové náročnosti 
vyhodnocování dat pro 
management vzdělávání

Urychlené dosahování 
požadovaných 
kompetenčních nároků 
na dané pozice

Zásadní snižování neefektivních  
nákladů na vzdělávání 
zaměstnanců

Efektivní hodnocení 
dopadu školení na rozvoj 
jednotlivců i skupin

Zvýšení pravděpodobnosti 
prodloužení efektivní fáze 
životního cyklu 
zaměstnance

1 2 3

4 5 6

Vzdělávání je nutné vnímat jako 
investici, se vším, co k tomu patří. 

Jde o oboustrannou motivaci jak 
zaměstnance, tak firmy, aby po 
investici došlo k růstu, ke zhodnocení, 
k posunu vpřed. 

Kompetenční model vázaný na firemní strategii je základním stavebním 
kamenem řízení změn a jejich udržitelnosti. Vzdělávání založené 
na kompetencích pak základním nástrojem pro rozvoj do udržitelnost.

VZDELAVANIJAKOINVESTICE



Co jsou kompetence

Soubor znalostí, schopností, dovedností, zkušeností, metod, postupů, postojů, 
které jednotlivec využívá k úspěšnému řešení nejrůznějších úkolů a životních situací.

“

Kompetence skládáme do logických celků v návaznosti na náplň pracovní role. 
Druhy kompetencí pak můžeme rozdělit na 3 části

Tvoří požadavky na způsobilosti a dovednosti
v chování. Jsou obtížně měřitelné, jako např. 
analytické myšlení, komunikace, emoční 
inteligence a iniciativa.

Behaviorální 
kompetence

Zachycují kritéria pro zvládnutí efektivního 
vedení a řízení lidí na všech úrovních. 

Leadership
kompetence

Popisují kompetence důležité pro zvládnutí 
znalostí a dovedností ve specifických oblastech, 
např. marketing, účetnictví nebo výroba.

Technické 
kompetence

Každou kompetenci skládáme z řady detailů kompetencí. Při jejich hodnocení 
stanovujeme proporcionalitu projevu chování ve vztahu k mezním hodnotám 
detailu kompetence. Díky tomu získáme daleko podrobnější představu o 
případné rozvojové potřebě nebo naopak dosažené excelenci.

Pokud se naučíme využívat kompetenční model přímo při náboru, snáze 
budeme posuzovat míru náročnosti „investice“ do dosažení excelentního 
projevu daného uchazeče.



Vzorový detail kompetence

Kompetenční model

! Výsledky hodnocení kompetencí se nesmí nikdy stát důvodem
k vyhození zaměstnance. Vždy jsou pouze podkladem k dalšímu 

rozvoji, neslouží k hodnocení samotného výkonu!

Ve vzdělávání nejde o to, co má chtít zaměstnanec. Jde o to, co od pracovní pozice v rámci 
procesu požaduji jako zaměstnavatel. Hodnotíme, jakou míru naplnění kompetence 
zaměstnanec má nebo nemá. V návaznosti na míru naplnění požadavků přichází cílené 
vzdělávání, resp. jakýkoliv rozvoj.

KOMPETENČNÍ MODEL

SKUPINA KOMPETENCÍ

KOMPETENCE

DETAIL KOMPETENCE

Struktura kompetenčního modelu

nastavitelná škála rozpětí hodnocení

nastavitelné váhy až do úrovně skupin

nastavitelné „fail all“ podmínky

Dokáže s kolegy komunikovat konstruktivně, získávat si jejich souhlas a sdílet s 
nimi informace srozumitelným způsobem. 

Při komunikaci s ostatními členy týmu je jeho komunikace...

0

Při hodnocení kompetencí označujeme proporcionální zastoupení mezních hodnot. Získáme 
tím lepší a detailní podklady pro další časově i finančně efektivní rozvoj. 

…zdlouhavá, nejasná, 
nezacílená

…konstruktivní a 
srozumitelná

100

20



Metodika kompetenčního modelu 



Motivace k přijetí 
kompetenčního řízení
Pokud nebudou lidé rozumět tomu,                      firma preferuje řízení na bázi kompetencí, 
nebudou–li v tom vidět smysl a návaznost na svou činnost, pak motivace k práci s 
kompetencemi narazí obvykle na 2 projevy: buď je to pro ně ztráta času ( „stejně s tím nikdo 
nic nedělá“ ) nebo je odmítání motivováno strachem ( „přece neřeknu, že něco neumím, aby 
mne za to vyhodili“).

Znázornit se to dá jednoduše na následujícím obrázku (Zlatý kruh komunikace). 
Ten zobrazuje postup myšlení od abstrakce ke konkrétnu. Využívá přitom napojení na funkce 
částí mozku – Limbického systému odpovědného za pocity, chování a rozhodování a 
Neocortexu, který řídí racionální a analytické myšlení, společně s jazykem (vyjadřováním). 
Postup komunikace a pochopení sdělení tak prostupuje od prožitku po racionalizaci. 

Pokud sdělení komunikujeme zvenku kruhu dovnitř, lidé budou nepochybně sdělení rozumět a 
budou ho umět pochopit. Nepohne to ale jejich chováním / neřídí ho.

Pokud sdělení komunikujeme zevnitř kruhu směrem ven, umožňujeme cílit na centrum kontrolující 
chování. Následně necháme toto chování racionalizovat. To je ten okamžik, kdy snáze přichází 
vnitřní rozhodnutí a ztotožnění.

PROČ

Většinou je daleko levnější člověka s ne zcela naplněnými kompetencemi vzděláním a dalším 
rozvojem „dotáhnout“ na požadovanou úroveň, než se snažit hledat již hotového kandidáta, 
do kterého následně nemusíme investovat. Připusťme, že to se povede zřídka. 

PROČ

JAK

CO

OVLIVŇOVÁNO
LIMBICKÝM SYSTÉMEM

OVLIVŇOVÁNO 
NEOCORTEXEM

Pocity (důvěra, loajalita), 
chování a rozhodování.
NE JAZYK.

Racionální a analytické 
myšlení + JAZYK.

Kompetenční model musí být úzce svázán se strategií firmy. Tak, aby jeho využití dávalo 
smysl a bylo pochopitelné. Pokud není strategie firmy penetrována do nejnižších pater 
organizace, pravděpodobně nebude řízení na bázi kompetencí nikdy přijato.



Základní předpoklad modelací návratnosti je ten, že využití kompetenčního 
modelu, resp. hodnotících dat pomůže zvýšit obsahovou relevantnost 
vzdělávání.

Trénink 1 Trénink 2
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60 % 80 %

40 %
20 %

Na základě zkušeností s korporátním 
vzděláváním můžeme předpokládat cca 
40% obsahového balastu, který 
vzdělávaní nevyužijí nebo není relevantní 
pro jejich kompetenční upgrade. 

Zároveň předpokládáme 20% snížení 
přítomnosti tohoto balastu tím, že pro 
plánování obsahu vzdělávání využijeme 
data z hodnocení kompetenčního modelu.

DELTA 
20 %

MODELACE – firma á 1000 osob
Průměrně tréninků / rok / osoba: 5
Průměrná cena za trénink / osoba:  3 000 Kč

Relevanci efektivity je možné prokázat zrychlením dosažení požadované úrovně 
kompetencí v korelaci ke KPI, které jsou přímo ovlivnitelné daným 

zaměstnancem. 

1 800 Kč (60 %)

1 200 Kč

6 000 Kč

6 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

2 400 Kč (80 %)

600 Kč

3 000 Kč

3 000 000 Kč

500 Kč

500 000 Kč

Rozdíl ztráty neefektivity vzdělávání 
při započítání nákladů na kompetenční 
model

2 500 000 Kč

Relevantní hodnota 1 tréninku

Ztráta na osobu a 1 trénink

Ztráta na osobu a 5 tréninků

Ztráta na firmu a 5 tréninků / 1000 osob

Náklad na osobu – kompetenční model

Náklad na firmu – kompetenční model

!
Další částí nákladové optimalizace je přínos / úspora z činnosti 
zaměstnance, který získal cílené detailní vzdělávání pro přesně tu část, kterou 
by bez využití kompetenčního modelu nedostal (nebo ne zcela). Je tedy 
zřejmé, že takový zaměstnanec dokáže pravděpodobně vykonávat svou práci 
efektivněji.

Tato část je obtížně vyčíslitelná, ale z pohledu logické úvahy je nesporné, že 
se jedná o velké „plus“.

TRÉNINK 1 TRÉNINK 2

Modelový případ



Pohled do aplikace

Kompetenční 

strom

Hodnocení

kompetencí



Pohled do aplikace

Kompetenční 

Strom 

s výsle
dky 

hodnocení

Souhrnný 

report



Podpora k zavádění aplikace 
Sloneek

Podpora a poradenství

Mgr. Milan Rataj, Ph.D., MBA
+420 775 566 999
milan@sloneek.com

Kontakt

sloneek.com

Zákazníkům poskytujeme nejen podporu při zavádění systému hodnocení kompetencí (aplikace 
Sloneek), ale i poradenský servis pro stavbu modelů i provázanost se strategií firmy. 

Poradenství pro stavbu modelů
a zavádění kompetencí do firmy

Příprava prostředí pro efektivní zavedení 
kompetenčního modelingu do firmy:

-revize strategie, procesů a návaznost 
na pracovní role (vč. revize popisů 
pracovních náplní)

-trénink a příprava managementu všech 
úrovní pro efektivní zavedení modelu do 
všech úrovní firmy

-Revize / příprava kompetenčních modelů 
na míru pro jednotlivé role ve firmě

-„train the trainer“ programy pro HR.

Asistence při zavádění uživatelů do 
systému

-pomoc při importu uživatelů

-konzultace interní komunikace

-supervize workshopů


