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Nové trendy  
v AC/DC 
 



Trendy ovplyvňujúce AC/DC 

Tlak na 
znižovanie 
nákladov 

Riadenie vo 
virtuálnom 
prostredí  

Manažéri k 
ľuďom 

& 

HR k biznisu 

• Rýchlejšie, lacnejšie, účinnejšie AC/DC  
• AC/DC uľahčujúce „on-the-job“ rozvoj 

• Užšia spolupráca HR a manažérov 
• „MAMAK“ 

Zadávatelia  

HR projektov  

Dodávatelia 



AC poodhalí masku,  
za ktorú sa dokážeme pozrieť, ak: 

Dobrá definícia behaviorálnych prejavov 

Reprezentatívny kompetenčný model 

Spôsob merania 

Hodnotitelia 

Rešpektovanie kulturálnych špecifík 

Profesionálne narábanie s výsledkom AC 

Plnohodnotné zastúpenie role HR v procese 



Viac ako inteligentných hľadajte kompetentných 
manažérov 

Najväčšia výzva, ktorej v súčasnosti 
čelíme je: 

Zdroj: ACE, International HR Barometer 2011 



Manažéri v úspešných firmách 

 

 
Správajú  sa v 

súlade s 
firemnou 
kultúrou  

Jasne dávajú 
najavo aké 

správanie sa 
vyžaduje 

Rozvíjajú svoje 
schopnosti 

manažovať ľudí 

Dokážu 
fungovať ako 

kouči a 
podporovatelia 

rozvoja 



Prečo chceme kompetentných lídrov? 

 
Zdroj: Zenger et al., 2010: How extraordinary leaders double profits. 

Dopad efektívnosti lídrov na čistý zisk 



Forma 
AC/DC 

Face validita 

Kriteriálna a 
prediktívna validita 

„Aha“ efekt 
štartujúci rozvoj 

Úspora času a financií  

Čo funguje? 

Výstup 
z 

AC/DC 

Konkrétne správanie 
relevantné pre biznis 

Priority rozvoja 

Podklad pre interný 
koučing a mentoring 

Quick fix tipy aj 
dlhodobý rozvoj 



Virtualizácia AC 

„V počítačovej 
simulácii povedal, že 

obdivuje moju 
čestnosť a povýšil 

ma.“  



E-Simulator Suite™ 



E-Simulator Suite™ 

Manažér 

Úloha 

Proces 

Vízia 
Stratégia 

Líder Executive 

Management 
e-SimulatorTM 

High Potential 
e-SimulatorTM 

Executive 
e-SimulatorTM 



„3 hodiny v koži manažéra“ 

• Realistická virtuálna simulácia 

• Spoľahlivo identifikuje líderský potenciál 

• Výborný základ pre tvorbu rozvojového 
plánu 

Reálne, 
okamžité, 

rozpoznateľné 

• Návrh biznis plánu 

• Poradenstvo obchodnému zástupcovi 

• Riešenie problému s výkonom 
podriadeného 

• Jednanie s nahnevaným zákazníkom 

Vedenie 
fiktívnej 

spoločnosti 



E-Simulator™ vs. dotazník 

Skúsenosti  
účastníkov 

Zdroj: Global Assessor Pool, 2012 



Simulácia a „On-the-job“ rozvoj 

Program rozvoja s 
použitím simulácie 

Zdroj: Global Assessor Pool, 2012 

Simulácia 1.  
Skupinový 

debrief 
On-the-job 

zadanie 
Simulácia 2. 

Zameranie: 
• Ponaučenie zo 
simulácie 
• Prijatie spätnej 
väzby 

Zameranie: 
• Uplatniť osvojené 
zručnosti 
• Posúdiť zlepšenie 
 

Zameranie: 
• Vystaviť náročným 
situáciám z 
manažérskeho života 
• Posúdenie silných 
stránok a príležitostí 
rozvoja 
 

Prenos naučeného 

Úloha kouča: 
• Podporiť vhľad a 
sebareflexiu 
• Sprevádzať cez 
bariéry 
 

Úloha 
nadriadeného: 
• Nájsť vhodné „on-
the-job“ zadanie 
• Priebežne 
poskytovať  spätnú 
väzbu 




