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Rozvoj osobnosti podľa teórie obmedzení

Piatok
Mapa Krátkodobých Cieľov

Pondelok
Logické premýšľanie

Streda
Strom prítomnej reality

Tvoj život je systém

Tvoja práca je systém

Tvoj osobný a pracovný rozvoj je systém

Konštantné dosahovanie
výsledkov je systém

Tvorba vzťahu je systém

Čo je to systém?

Systém je proces, ktorý používa
vstupy, aby vytvoril výsledky.

Vstupy › Proces › Výsledky

1. VÝSLEDKY
Stanov výsledky, ktoré chceš dosiahnuť.

2. PROCES

Vymysli proces, pomocou ktorého
dosiahneš výsledky.

3. VSTUPY

Zisti, aké vstupy budú potrebné na to,
aby proces priniesol výsledky.

Presný opak je tradičné školstvo

Najprv sa niečo nauč na strednej a vysokej škole

Potom mágia

Potom sa zamestnaj na základe toho, čo už vieš

Toto je dôvod, prečo sa tento
kurz nazýva strategický
vzdelávací systém

Strategický - premýšľame o tvojej
budúcnosti a tvoríme plán čo musíš
urobiť

Vzdelávací - získavaš schopnosti,
vedomosti a vlastnosti, aby si to vedel
robiť

Systém - čo sa naučiť ako prvé, čo ako
druhé, čo ako tretie

Problémy v živote

Nevieme, aké chceme výsledky v
rôznych oblastiach našich
životov

Práca

Vzťah

Víkend

Zábava

Cvičenie

Používame vedomé, aj
podvedomé vzorce správania -
systémy - ktorých si nie sme
vedomí a ktoré nemáme pod
kontrolou

Naučili sme sa ich v detstve

Častokrát sú kontraproduktívne - sú nám na škodu

Nehľadáme iné vstupy

Nové schopnosti, vedomosti a vlastnosti

Nové hmotné/nehmotné zdroje

Riešenie
Naučiť sa premýšľať v systémoch a procesoch

Premýšľať nad tým, aké výsledky
chceš dosahovať

Tvoj pracovný život je systém

Nazvi si to

Podnikanie

Povolanie

Práca

Vstup

Proces

Výsledky

Zdroje → Praca → Uspokojenie potrieb toho, kto platí

Podnik - zákazník

Zamestnanie - šéf

Zdroje

• čas

• vedomosti, schopnosti, vlastnosti

• tvoje kontakty

• peniaze, ktoré môžeš investovať

• systémy

• špeciálne požiadavky

• priestory

• pracovné pomôcky

Práca

Podnik

Práca zameraná na zákazníkov
• získavanie zákazníkov

• uspokojovanie potrieb zákazníkov

Práca zameraná na biznis
• prevádzkovanie biznisu

• podpora biznisu

Zamestnanie

Uspokojenie potrieb

Podnik

• Uspokojivý výkon

• Psychologické uspokojenie

• Ekonomické uspkojenie

Zamestnanie
Zadania úloh

Uspokojiť ego nadriadeného

Systémové koncepty

• Organizácie / Systémy majú svoj účel.

Práca - zarobiť peniaze

Práca - robiť to, čo ťa napĺňa

Podnik - uspokojovať potreby
zákazníkov, zamestnancov a investorov

Komunikácia - nadväzovať a prehlbovať
vzťahy s druhými ľuďmi

• Každá z častí je závislá (v
nejakom detaile) na ostatných
článkoch reťaze.

• Majiteľ systému určuje jeho účel.

Existuje „najslabší článok“

• Rozdielne schopnosti článkov,
odchýlka od normálu a
premenlivé pracovné zaťaženie
spôsobujú, že nie je možné
udržať všetko v rovnováhe.

• Jeden element systému je viac
obmedzený ako iný.

• Ak celý systém závisí na
spolupráci elementov, najslabší
článok je ten, ktorý určuje silu
reťaze.

• Presne vyvážená reťaz
(systém) je silnejšia ako
nehomogénna reťaz, ale keď sa
dostane do bodu zlomu, je
potrebné postarať sa o všetky jej
články.

TOC - Teória obmedzení

„Každý reálny systém, ako je
biznis, musí v sebe zahŕňať
aspoň jedno obmedzenie. Ak by
to tak nebolo, systém by mohol
produkovať neobmedzené
množstvo čohokoľvek, o čo
usiluje, v prípade biznisu
zisk.......... .“

Dr. Eli Goldratt

Presvedčenia teórie obmedzení

Podnikanie (tvoja práca, tvoj život) je
systém... so vstupmi a výstupmi, ktorý
sa realizuje pomocou zdrojov, ktoré
majú špecifické schopnosti, a ktorý
riadia prírodné zákony.

„Cieľ“ pre systém je potrebné
zadefinovať a zmerať.

Hlavným cieľom väčšiny biznisov je
zarobiť viac peňazí teraz a v budúcnosti,
pričom nebudú narušené nutné
podmienky, ktoré stanovil majiteľ. Nutné
podmienky môžu byť veci ako „pracujem
iba 40 hodín týždenne“, „mám čas na
dobrý rodinný život“, „vedome
nenarušujem zákony“, či „robím niečo,
čo mám skutočne rád“.

Problém, týkajúci sa zdrojov alebo
logiky, ktorý blokuje našu schopnosť
dosiahnuť naše ciele, je považovaný za
systémové obmedzenie.

Keď spravíme podrobný výskum,
zistíme, že existuje len veľmi málo
„skutočných“ systémových obmedzení,
často ich nenájdeme viac ako jedno-dve.

Čo je teória obmedzení?

Teória obmedzení metodológia
vylepšovania procesu, vychádzajúca z
predpokladu

že systém má jeden cieľ

a že systémy sa skladajú z niekoľkých
prepojených článkov

z ktorých jeden predstavuje obmedzenie pre celý systém.

Napríklad, cieľom spoločnosti môže byť
maximalizovať čistý zisk - spoločnosť
bude mať niekoľko biznis procesov, z
ktorých jeden bude najviac obmedzovať
čistý zisk spoločnosti

Teória obmedzení chce maximalizovať
efektivitu systému, tým, že vytvorí
situácie, ktoré:

identifikujú

využívajú

manažujú

...systém, prostredníctvom ich
kľúčových bodov pre výkon a ich
vzájomných interakcií.

Proces rozmýšľania

Čo chcem dosiahnuť - veľmi aktívne
premýšľam nad tým, čo konkrétne
chcem a akým spôsobom to budem riešiť

Podnik • Marketing

Život
• Strategické riešenie problémov

• Taktické riešenie problémov

Logistické aplikácie
Maximalizujem efektivitu toho, čo robím

Podnik

• Operácie

• Distribúcia

• Projektový manažment

• Financie

Život

Osobná produktivita

Prehlbovanie a skvalitňovanie vzťahov

Efektívne učenie sa a vzdelávanie

3 jednoduché otázky

Ako zarobime viac peňazi?

Tak, že sa sústredíme na tých
NIEKOĽKO kritických premenných, ktoré
umožňujú najlepší výkon systému.

Nebezpečenstvo: Multitasking

Predpoklad: čím skôr začneme
projekt/úlohu, tým skôr ich
dokončíme. NESPRÁVNE

To sa stáva zriedkavo, keďže čím
viac máme otvorených
záležitostí, na ktorých sa
snažíme pracovať, tým viac sa
natiahne dátum dokončenia pre
všetky z nich. Nič sa neurobí
skôr.

Nový prístup: Projekt/úloha A je
priorita, pracuj na nej ako na
prvej veci, počas útlmu maj B a
možno aj C strategicky
pripravené v zálohe. Pracuj na
nich sekundárne a dočasne a
hneď ako sa znovu vynorí cieľ A,
vráť sa k nemu ako ku svojej
priorite.

Ráno pracujem na priorite - práci

Keď mám mŕtvy čas - e-maily a FB

Keď si potrebujem oddýchnuť od práci - cvičiť

Maj nachystaný „zásobník“ na
nápady pre zaujímavé, ale
rozptyľujúce záležitosti. Nastav
si pravidlá, kedy ich budeš po
jednej vkladať do svojho
rozvrhu. To ťa udrží sústredeným
a zároveň ti umožní skúmať
ďalej.

Cieľ = zlepšiť prietok

Spoločnosť / Jednotlivec, ktorý
aplikuje teóriu obmedzení, bude
považovať za prioritu to, čo je
najvýznamnejším obmedzením
pre biznis / život.

Vyriešenie tohto problému bude mať
pravdepodobne najväčší pozitívny dopad
na biznis / život, v porovnaní s inými
možnými vylepšeniami.

Čo je obmedzenie?

Obmedzenie je hocičo čo obmedzuje
systém v dosahovaní požadovaného
cieľa alebo výkonu. Obmedzenie sa dá
zobraziť ako „hrdlo fľaše“ v štruktúre,
ktoré určuje maximálnu kapacitu
systému.Alebo ako upchaté potrubie

Interné verzus externé obmedzenia

Obmedzenia môžu byť interné,
nachádzajúce sa v spoločnosti (napríklad
niečo, čo môže spoločnosť ľahko
kontrolovať alebo meniť)

alebo externé (napríklad obmedzenie,
ktoré spoločnosť nedokáže v tejto chvíli
kontrolovať, avšak môže podniknúť
kroky na to, aby ho vyriešila v
strednodobom až dlhodobom horizonte).

5 krokov pre sústredenie sa na správnu vec

Krok 0 – Preskúmaj systém a
stotožni sa s jeho cieľom

Zisti, čo sa v tvojom živote deje a čo od neho očakávaš
Čo sa deje - denník

Čo očakávaš - tvoje ciele

Krok 1 – Identifikuj systémové obmedzenie

Aby bolo možné prekonať obmedzenie,
je nutné ho najprv identifikovať

Strom prítomnej reality - hľadáme tvoje
obmedzenie- najslabší článok tvojej
reťaze

Krok 2 – Rozhodni, ako zosilníš
najslabší článok

Sústreď sa na to, ako získaš viac v rámci
súčasných obmedzení

Krok 3 – Všetko podriaď
rozhodnutiu, ktoré si urobil.

Zabráň tomu, aby materiály, potrebné
na ďalší krok, „čakali v rade“ pri zdroji,
ktorý sa netýka obmedzenia.

Všetok tvoj čas, schopnosť koncentrácie,
zdroje - venuj v prvom rade na
zosilnenie tvojho obmedzenia

Krok 4 – Zosilni systémové
obmedzenie

Získaš novú schopnosť

Získaš novú vedomosť

Získaš novú vlastnosť

V osobnom živote je toto častokrát
spojené s prekonávaním strachov a
budovaním vnútornej sily -
uvedomovaním si, čo je vlastne pre mňa
vôbec možné

V pracovnom systéme je to viac o
menežovaní jednotlivých zdrojov

Krok 5 – Ak bolo obmedzenie
odstránené v predchádzajúcich
krokoch, vráť sa ku kroku 1.

Nachádzaš nový najslabší článok a riešiš ho

Výkon = Potenciál - Obmedzenia
Výkon je to, čo reálne dosiahneš,
vytvoríš, vyprodukuješ

www.porazskolu.sk/sv11

Tvoja úloha = dokonči si Strom
predpokladov do piatku

Konzultácie
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