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Vsebina 

•  pomen izdelave kriterijev za ocenjevanje 
kakovosti človeškega kapitala podjetja s 
poudarkom na osebnostnih lastnostih 
sodelavcev 

•  predstavitev FTK© testa karakterja 

Pragma d.o.o. Koper 



Kako napovedovati 
posameznikovo delovno uspešnost 

“Ni je večje moči kot je sposobnost napovedovanja 
posameznikovega bodočega vedenja.”    
   Max Weber 

Pragma d.o.o. Koper 



Poslanstvo kadrovske funkcije 

Zagotavljanje optimalnega števila in 
kakovosti zaposlenih glede: 

•  trenutnih potreb 
•  bodočih potreb 

Pragma d.o.o. Koper 



Temeljno vprašanje za 
kadrovskega strokovnjaka 

“Kaj je kakovosten sodelavec ?” 

Pragma d.o.o. Koper 



Ocenjevalni postopek 

•  Ocenjevalni kriteriji (1) 

•  dejanske značilnosti osebe (2) 

•  Ocena skladnosti med 1 in 2 

•  Odločitev 

Pragma d.o.o. Koper 



Od delovnega mesta k 
organizacijski vlogi 

“KAJ” 
(analiza 

dela) 

“KAKO” 
(način  

delovanja) 
VEDENJE 

      REZULTATI 
Pragma d.o.o. Koper 



Dimenzije delovne uspešnosti 

•  Task performance 

•  Contextual performance 

•  Ethical performance 



Dve plati delovne uspešnosti 

•  Izvajanje nalog (KAJ - produktivnost) 

•  Ustvarjanje pozitivne delovne klime 
(KAKO - vključevanje v socialni sistem) 

Pragma d.o.o. Koper 



Profil organizacijske vloge 

Profil = nabor in opis želenih kriterijev: 
•  OBJEKTIVNI (starost, spol, izobrazba, izkušnje..) 

•  SUBJEKTIVNI (osebnost, sposobnosti, 
motivacija..) 

Pragma d.o.o. Koper 



Objektivni kriteriji - primer 

Projektant informacijskih sistemov/ želeni 
profil: 

•  Starost: 25-30 
•  Izobrazba: informatik, VII. Stopnja 

•  Tehnična znanja: Visual Basic, Java script, Perl, ASP 
•  Jezikovna znanja: aktivno angleško 
•  Predhodne izkušnje: krajše del. izkušnje na podobnih delih 

Pragma d.o.o. Koper 



Socialno-kognitivna teorija (R. Bandura) 

POSAMEZNIK 
Kognitivne in socialne 
sposobnosti 
Motivacija 
Osebna učinkovitost 
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POSAMEZNIK 

Delovna uspešnost je interakcija med 
posameznikom in njegovim okoljem  

OKOLJE 

KLIMA 

KULTURA STRUK-
TURA 

skladnost 

 VEDENJE 



Koncept osebne učinkovitosti 

 
Ni dovolj imeti sposobnosti, vanje moramo 

tudi verjeti ! 

Pragma d.o.o. Koper 



Projektant informacijskih 
sistemov-želeni osebnostni profil 

0

1

2

3

4

5

dinamizem  dominantnost  koopera-
tivnost  

vestnost  odprtost za 
novosti  

čustvena 
stabilnost 



Motivacijski kriteriji - primer  
 

Projektant informacijskih sistemov-želeni profil 
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Vestnost 

Natančnost Zanesljivost Vztrajnost Marljivost 

Pragma d.o.o. Koper 

Držati se prodajnega načrta – 
vztrajati do njegove realizacije 



Organizacijski profil 
Želena vrednost  

faktor 1 2 3 4 5 

1. Usmerjenost na cilje * 

•  doseganje rezultatov * 

•  načrtovanje aktivnosti * 

•  upravljanje s časom * 

2. Intelektualne sposobnosti * 

•  reševanje problemov * 

•  kreativnost * 

3. Vodstvene sposobnosti  * 

4. Vzpostavljanju in vzdrževanje medsebojnih relacij * 

•  naklonjenost sodelovanju z drugimi * 

•  delo v teamu * 

5. Čustvena stabilnost * 

•  sposobnost za delo v stresnih pogojih * 

•  sposobnost iniciative in avtonomnega delovanja * 



Podlaga za racionalno izvajanje kadrovskih 
aktivnosti 

     zahtevani 
  organizacijski        primerjava 
       profil                         in analiza 

       skladnosti 
   

dejanski/ osebni    KADROVSKE       
profil                    AKTIVNOSTI  

                   - selekcija 
   - ocenjevanje 
   - usposabljanje 
   - razvoj kariere… 
    

Pragma d.o.o. Koper 



Predstavitev FTK©  
testa karakterja 



Filozofija našega pristopa 

•  Prave spremembe se začnejo samo takrat, ko se za 
to odločim sam. 

 FTK© nam je v oporo pri iskanju odgovorov na 
temeljna življenjska vprašanja: 

•  kdo sem 
•  kaj hočem 
•  kako naj realiziram svoja hotenja 



ZAVEST: veljajo zakoni logike 
-1/7 

PODZAVEST: zakoni logike ne 
veljajo 6/7 

Kako narediti razumljivo 
“nelogično”? 



Kako je nastajal FTK© test 

Metoda1 + Metoda2 + Metoda3 +………. 
+ Metoda8 = FTK© test 

 
 

MTMM 
(Multy Traits – Multy Metods) 



FTK©
 test je psihološko orodje, ki 

omogoča sočasen dostop do 
naslednjih velikih teorij človekove 

osebnosti: 
 

Le Senne, Plutchik, Barret-
Williams,Eysenk, Holland, Jung/ 

Myers/Briggs, Big-5, Cattell. 
 



Prednosti FTK© testa 

•  Bistveno višja napovedna vrednost 
bodočega organizacijskega vedenja 
kandidatov zaradi križanja podatkov 

•  Prijaznost do kandidatov zaradi kratkega 
časa, ki je potreben za izpolnjevanje testa 

•  Varčen iz stroškovno-finančnega vidika 



Najpogostejša področja 
uporabnosti FTK© testa 

•  Selekcija 
•  Ocenjevanje potenciala za vodenje 
•  Karierni razvoj 
•  Načrtovanje realnih potreb po izobraževanju in 

osebnostni rasti 
•  Teamsko delo 
•  Komunikacija 
•  Coaching 
•  Letni razgovori, itd. 



Da bi  bolje razumeli sebe in druge 

poznavanje sebe    
   
 

sprejemanje sebe 

 poznavanje     
drugih 
 

sprejemanje  
drugih 



Namesto zaključka 

Ali bi kraljeviču uspelo najti Pepelko brez 
njenega čeveljca? 

 
 
 
 
 
In živela sta srečno do konca svojih dni. 

Hvala za vašo potrpežljivost. 
 
 
 
 


