Zahájení plánu rozvoje
Přehled
Plán rozvoje pomáhá rozpoznat vaše profesní ambice a stanovit rozvojové cíle pomocí akčních kroků a
termínů dosažení cílů, které vám pomohou soustředit se na vaše krátkodobé a dlouhodobé profesní ambice.
Tato pracovní pomůcka vás provede zahájením vašeho plánu rozvoje a průběhem profesního rozhovoru s
vaším vedoucím.
Kdo to provádí: Proces je zahájen ze strany zaměstnance. Kroky při tomto procesu provedou rovněž HRBP
a manažer zaměstnance.
Krok 1
Ve svém Workday vyberte pracovní modul
Talent and Performance (Talent a výkon).

Krok 2
V nabídce My Development (Můj rozvoj)
vyberte položku Start Development Plan
(Zahájit plán rozvoje).

Krok 3
Z rozbalovací nabídky vyberte šablonu pro
přezkum Development Plan (Plán rozvoje).
Krok 4
Zadejte dnešní datum u položek Period Start
Date (Počáteční datum období) a Period End
Date (Konečné datum období). K vašim
rozvojovým cílům budou přiřazena konkrétní
data. Pokud zde zadáte aktuální datum, budete
mít v případě potřeby možnost vytvořit nový
plán rozvoje později.
Krok 5
Klikněte na Submit (Odeslat).
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Krok 6
Výběrem možnosti Open (Otevřít) nastavíte
obsah plánu u svého Plánu rozvoje.

Pokud jste již dříve sdělili informace o svých
profesních ambicích a možnostech týkajících
se cestování nebo přemístění, budou tyto
informace v této sekci předem vyplněny.
Krok 7
Pokud si přejete aktualizovat nebo přidat
informace v sekcích Career Preferences
(Profesní preference) nebo Career Interests
(Profesní zájmy), klikněte na ikonu tužky
napravo od těchto sekcí.
Krok 8
Chcete-li přidat nebo upravit informace v sekci
Job Interests (Pracovní zájmy), klikněte na
ikonu tužky
napravo od této sekce. Můžete
vyhledávat a volit profily pracovních míst ve
společnosti CoorsTek, které vás oslovují z
hlediska vaší touhy po budoucím růstu.
Krok 9
Chcete-li přidat nebo upravit informace v sekci
Travel Preferences (Cestovní preference),
klikněte na tužku
napravo od této sekce.
Krok 10
Chcete-li přidat nebo upravit informace v sekci
Relocation Preferences (Preference
přemístění), klikněte na tužku
napravo od
této sekce.
Po dokončení každé sekce kliknutím na
zaškrtávací políčko tuto sekci uložíte.

Krok 11
Kliknutím na Next (Další) přejděte na další
sekci.
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Vyplní se všechny aktivní cíle rozvoje, které
jste již zadali do svého profilu ve Workday.
Krok 12
U předem vyplněných cílů klikněte na ikonu
tužky, abyste mohli provést úpravy, nebo na X
pro odstranění ze šablony.
Krok 13
Chcete-li přidat další cíle rozvoje, klikněte na
tlačítko Add (Přidat).

Krok 14
Přidejte svůj Development Objective (Cíl
rozvoje). Sekci Additional Information (Další
informace) je možné použít k rozpracování
vašeho cíle.
Krok 15
Z rozevíracího seznamu vyberte příslušnou
kategorii položek rozvoje.
Krok 16
K tomuto cíli přidejte počáteční datum a
předpokládané datum dokončení. Pokud
potřebujete upravit data po odeslání plánu,
můžete tak učinit prostřednictvím svého
pracovního modulu Talent and Performance
(Talent a výkon).
Krok 17
Vyberte aktuální stav pro cíl rozvoje.
Krok 18
Výběrem zaškrtávacího políčka tento cíl
uložíte.
Opakujte kroky 13 až 18 výše a přidejte
jakékoli další cíle rozvoje.
Krok 19
Kliknutím na Next (Další) přejděte na další
sekci.
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Krok 20
Projděte si Career Discussion Questions
(Otázky k diskusi o kariéře) a zvažte, jak na ně
odpovíte. Tuto sekci nemůžete během procesu
Nastavení obsahu upravovat, ale budete moci
přidat své odpovědi poté, co váš HRBP
zkontroluje váš plán.
Krok 21
Pokračujte kliknutím na Next (Další).

Krok 22
Projděte si souhrn svého Plánu rozvoje, který
bude zaslán vašemu HRBP. Sekce můžete
podle potřeby upravovat.
Krok 23
Klikněte na Submit (Odeslat).
Krok 24
Jakmile váš HRBP zkontroluje a schválí obsah
vašeho Plánu rozvoje, dostanete úkol do
doručené pošty. Vyberte úkol Development
Plan – Employee Plan (Plán rozvoje – Plán
zaměstnance) v doručené poště.

Krok 25
Projděte si sekci Interests and Mobility (Zájmy
a mobilita) a v případě potřeby proveďte
úpravy.
Krok 26
Kliknutím na Next (Další) přejděte na další
sekci.
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Krok 27
Projděte si sekci Development Objectives
(Cíle rozvoje) a v případě potřeby proveďte
úpravy.
Krok 28
Kliknutím na Next (Další) přejděte na další
sekci.
Krok 29
Klikněte na ikonu tužky napravo od první
otázky (povinná odpověď)

Krok 30
Přidejte svou odpověď na otázku k diskusi o
kariéře.
Krok 31
Kliknutím na zaškrtávací políčko svou odpověď
uložíte.
Opakujte kroky 29 až 31 u zbývajících 2 otázek
k diskusi o kariéře.
Krok 32
Pokračujte kliknutím na Next (Další).
Krok 33
Projděte si souhrn svého Plánu rozvoje a podle
potřeby proveďte případné změny.
Krok 34
Klikněte na Submit (Odeslat).

Krok 35
Jakmile stisknete tlačítko Submit (Odeslat),
obdržíte zprávu týkající se naplánování diskuse
o rozvoji se svým vedoucím. Kliknutím na To
Do (Co udělat) zobrazíte další podrobnosti.
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Krok 36
Vytiskněte si Plán rozvoje a naplánujte
schůzku se svým vedoucím, na níž plán
podrobně proberete.
Krok 37
Jakmile dokončíte naplánovanou diskusi se
svým vedoucím, klikněte na Submit (Odeslat),
abyste ověřili, že diskuse dle To Do (Co udělat)
je ukončena.
POZNÁMKA: Neklikejte na Submit (Odeslat),
dokud nedokončíte diskusi o rozvoji se svým
vedoucím.
Jakmile stisknete Submit (Odeslat), váš plán
bude předán vašemu vedoucímu ke kontrole a
potvrzení, že diskuse byla ukončena.
Krok 38
Jakmile váš manažer zkontroluje a potvrdí
obsah vašeho Plánu rozvoje, dostanete úkol do
doručené pošty. Vyberte úkol Development
Plan – Manager Plan (Plán rozvoje – Plán
manažera) v doručené poště.
Krok 39
Váš hotový Plán rozvoje se zobrazí na
obrazovce s požadavkem na potvrzení.
Klikněte na ikonu tužky
,
abyste mohli vybrat stav potvrzení. Potvrzení
můžete provést s komentáři nebo bez nich.

Krok 40
Pokud se rozhodnete potvrdit s komentáři,
přidejte veškeré komentáře do pole pod
stavem potvrzení.
Krok 41
Výběrem zaškrtávacího políčka své komentáře
uložíte.
Krok 42
Klikněte na Submit (Odeslat).

Upravila Lori Terrell dne 26.9.2019

Strana 6 z 7

Často kladené otázky
Jak mám svůj Plán rozvoje vytisknout? Klikněte na svůj pracovní modul Talent and Performance (Talent a
výkon) a vyberte položku Printable Review (Tisknutelné posudky) v sekci My Performance (Můj výkon). Z
rozevíracího seznamu budete moci vybrat svůj Plán rozvoje k vytisknutí.

Co když chci upravit své Cíle rozvoje? Cíle rozvoje si můžete prohlédnout po výběru pracovního modulu
Talent and Performance (Talent a výkon). V této nabídce máte možnost upravit aktuální cíle nebo přidat další
cíle.
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