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VUCA



VUCA PASAULIS

Volatility – nestabilumas, 
kintamumas,

Uncertainty - neapibrėžtumas, 
Complexity – sudėtingumas,
Ambiguity – dviprasmiškumas.

U.S. Army War College



VUCA PASAULIS

� Panašu, kad VUCA tikrai ne mažės, o priešingai – plėtosis 
absoliučiai.

� 2017 spalio mėn. ITxpo parodoje Gartner, Inc. specialistai, 
pateikdami 10 pagrindinių IT tendencijų, teigia, kad kitais metais 
ir vėliau dvi iš jų bus susijusios su kontrafaktine realybe. 

1. 2022 metais daugiau kaip pusė informacijos bus melaginga. Ir 
tai lies ne tik privatų pasaulį, bet ir oficialią žiniasklaidą.

2. Vystysis melagingos informacijos kūrimo technologijos ir tos 
melagingos informacijos atpažinimo technologijos.



VUCA PASAULIS IR FAKE

� Iš krūvos anksčiau įrašytų kalbų galima modeliuoti naujas, kurių 
neįmanoma atskirti nuo tikros.

� Ant bet kurio balso galima „uždėti“ bet kurį balsą.
� Realiu laiku galima transliuoti objekto kalbą net kai jo tiesiog nėra 

(net ir gyvųjų tarpe).



TECHNOLOGIJOS



ALGORITMAI

� 2017 m. sausio 11 d. atidaryta Hamburgo koncertų salė 
Elbfilharmonie.

� Architektai Jacques Herzog, Pierre de Meuron ir akustikas 
Yasuhisa Toyota.

� „Aš 100% kontroliuoju algoritmo suderinimą, o toliau jau 
nebekontroliuoju nieko“.

Benjamin Koren



KOMPETENCIJOS



FUTURE OF JOBS REPORT

� 2015 m. pradžioje tyrime dalyvavo 366 kompanijos
� Tyrimas reprezentuoja daugiau 13 milijonų darbuotojų
� iš 9 industrijų (finansinės paslaugos ir investavimas, informacinės 

ir komunikacinės technologijos, energetika, bazinė infrastruktūra, 
mobilumas, prekyba, sveikatos apsauga, žiniasklaida, pramogos ir 
informavimas bei profesionalios paslaugos)
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2015 2020

1. Kompleksinis problemų sprendimas Kompleksinis problemų sprendimas

2. Veiksmų koordinavimas su kitais Kritinis mąstymas

3. Žmonių valdymas Kūrybingumas

4. Kritinis mąstymas Žmonių valdymas

5. Derybos Veiksmų koordinavimas su kitais

6. Kokybės kontrolė Emocinė kompetencija

7. Paslaugumas Apgalvoti sprendimai ir sprendimų priėmimas

8. Apgalvoti sprendimai ir sprendimų priėmimas Paslaugumas 

9. Aktyvus klausymas Derybos

10. Kūrybingumas Kognityvinis lankstumas



• Išvystyti gebėjimai, naudojami siekiant išspręsti naujas, 
mažai apibrėžtas problemas sudėtingose realaus pasaulio 
sąlygose

Kompleksinis 
problemų 

sprendimas

• Logikos ir argumentų panaudojimas nustatant alternatyvių 
sprendimų, išvadų ar požiūrių į problemas stipriąsias ir 
silpnąsias puses

Kritinis 
mąstymas

• Gebėjimas sugalvoti neįprastas ar sumanias idėjas apie 
tam tikrą temą ar situaciją, arba sukurti kūrybingų būdų, 
kaip išspręsti problemą

Kūrybingumas

The Future of Jobs, Employment, Skills and Workforce Strategy for the 
Fourth Industrial Revolution, January 2016



BIG DATA



BIG DATA, ANALIZĖ IR TEKSTAI

� Intelligent Information lab. 2009 m. sukūrė StatsMonkey, skirtą 
tekstų sportine tematika rašymui.

� 2010 m. Narrative Science, Inc perdaro StatsMonkey į Quill, kuri 
kas 30 s. generuoja naują žinių pranešimą, ir ne tik spaudai.

� Programa puikiai tvarkosi ir su verslo analitika.

� Pasak vieno iš Narrative Science įkūrėjų Kristian Hammond 2025 
m. daugiau kaip 90% žiniasklaidos generuos tokios technologijos.

� Vienas iš pagrindinių investuotojų - In-Q-Tel (CŽV padalinys).



BIG DATA, ANALIZĖ IR TEKSTAI

� 2013 m. Google registruoja patentą, kuris aprašo sistemą 
automatizuotam personalizuotų el. pašto ir soc. tinklų pranešimų 
kūrimui. 

� Sistema analizuoja jau esančius raštus ir generuoja naujus, 
remdamasi individualiu stiliumi ir maniera.

� Beveik viską, ką rašome dažnai, gali rašyti sistema.
� Maža to, sistema gali prognozuoti, remdamasi didžiuliais 

duomenų masyvų įvairialype analize.
� Ir kalbėtis su žmonėmis.
� Arba kitais chatbot‘ais :)



BIG DATA, ANALIZĖ IR TEKSTAI

� ChatBot‘ai tą jau daro ir nelabai įmanoma atskirti su kuo 
bendraujam. Tiesa, kol kas daugiau prekyboje.

David A. Marcus. 
Facebook Messenger Hits 100,000 bots". Retrieved 2017-09-22

„Dabar mes padvigubinome pranešimus tarp verslo ir žmonių  
iki dviejų milijardų pranešimų per mėnesį iš daugiau nei 100 000 
robotų. 
Praėjusių metų rugsėjo mėn. buvo tik 33 000. 
Tai beprotiška“. 



BIG DATA, ANALIZĖ IR TEKSTAI

� 2017 m. ATD tarptautinėje konferencijoje ir parodoje Atlantoje (10 
000 dalyvių) pristatomos sistemos, kurios stebėdamos darbuotojo 
elgesį, gali ir mokyti.

� Sistemos gali prižiūrėti mokymąsi. 

� Sistemos jau dabar gali prognozuoti darbuotojo galimas klaidas 
dar jam nelystant ir iš anksto pasiųsti mokytis to, ko nemokėjimas 
gali tas klaidas nulemti.



1.

2.
3.



BIG DATA, DI, DARBUOTOJAI

� Vis didesnė paklausa tiems, kurie dirba su DI.
� Glassdoor kiekvienais metais reitinguoja profesijas pagal atlygį, 

pasitenkinimą ir laisvas vietas. 
� Iš 2017 m. TOP 10 beveik visos daugiau ar mažiau susijusios su 

darbu su duomenimis.

� HR manager – 6-oje vietoje :)

https://www.glassdoor.com/List/Best-Jobs-in-America-LST_KQ0,20.htm



BIG DATA, DI, DARBUOTOJAI

� Atrenkant darbuotojus tenka apdoroti vis daugiau duomenų. 
� Čia jau gelbsti DI algoritmai.
� Resume Matcher skaito Wikipedia apie konkrečias pareigas, 

tūkstančius 
♦ (ne)atrinktų, 
♦ atidėtų kandidatų, 
♦ mokosi atrinkti 
♦ ir atrenka.

� Sėkmingai! 

https://www.technologyreview.com/s/602998/asias-ai-agenda-human-capital-and-ai/



BIG DATA, DI, DARBUOTOJAI

� MIT Technology Review duomenimis  ~70% HR žmonių iš Azijos 
šalių įsitikinę, kad po 5 metų teks ieškoti talentų tarp DI 
algoritmų.

Kas 

atrinks 

DI 

algoritmus???

https://www.technologyreview.com/s/602998/asias-ai-agenda-human-capital-and-ai/



BIG DATA, DI, DARBUOTOJAI

� Atrinktus darbuotojus galima ir prižiūrėti.
� Registruoja klavišų paspaudimus, judesius pele, naršymą, 

fotografuoja ekraną. 
� Dar ir renka metaduomenis: e-mail‘ų laiką, atsakymo greitį,  kt. 

duomenis.
� Apdoroja. 
� Ir gali pasakyti, kokiu metu ofisas efektyvus, kas naudoja 

netinkamus slaptažodžius, kas nukopijavo klientų bazę ir t.t.



BIG DATA, DI, DARBUOTOJAI

� Nustato, kuris darbuojas kur buvo.
� Analizuodama susirašinėjo turinį (tam tikrų žodžių naudojimą), 

gali pasakyti, kada ir kaip keičiasi darbuotojo emocijos, iniciatyva, 
įsitraukimas.

� Analizuodama susirašinėjimo toną, pasikeitimus elgsenoje – gali 
nustatyti....?

� O jeigu dar stebi ir pokalbius tualete mobilaus pagalba?

� KAM BEREIKALINGI VADOVAI???



BIG DATA, DI, DARBUOTOJAI, ROBOTIZACIJA

� Neatsitiktinai:
♦ 72% amerikiečių bijo darbo vietų automatizacijos.
♦ 76% nuogastauja, kad tai padidins ekonominę nelygybę.
♦ 75% mano, kad ekonomikai nepavyks sukurti naujų 

(technologiškesnių) darbo vietų, pakeičiančių tas, kurios dings dėl 
automatizacijos.

♦ 76% teigia, kad nesisiūlys į tas darbovietes, kur sprendimus 
priiminės HR DI.

Pew Research, 2017



DI IR REZULTATAI

� „Capgemini“ tyrėjai apklausė 1000 organizacijų, kurios įdiegė DI 
pagrįstas sistemas, ir nustatė, kad 

� „HarleyDavidson“2930% padidino pardavimus, naudodamas DI 
įrankį per tris mėnesius, naudodamas DI įrankį per tris mėnesius;

� "KLM", Nyderlandų avialinijoje, agentai padedami DI, galėjo 
pagerinti klientų aptarnavimo efektyvumą 35%;

� ir t.t.

Capgemini Digital Transformation Institute, State of AI survey, 
N=993 companies that are implementing AI, June 2017



DI IR DARBO VIETOS

� keturiose iš penkių iš jų buvo sukurta daugiau darbo vietų. 
� du trečdaliai respondentų teigė, kad dėl AI bendras darbo vietų 

skaičius nesumažėjo. Capgemini Digital Transformation Institute, State of AI survey, 
N=993 companies that are implementing AI, June 2017



DI IR DARBO VIETOS

� „Capgemini" tyrėjai apklausė 1000 organizacijų, kurios įdiegė AI 
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B2B, B2C AR H2H?



OLDSTERS (SILVER) HYPE



OLDSTERS (SILVER) HYPE

� Brandžių žmonių „nurašymas“ iš rinkos.
� Nors tai ne tendencija.
� Tik realybė.

� Bet – žmonija senėja. Rinka didėja.
� Reikalinga priežiūra ir pagalba.

� Rinka tampa jų vaikai, kurie turi rūpintis jais.
� Pagrindinė tendencija - kaip į įvairių technologijų vartotojus arba 

mados taikinius.



OLDSTER (SILVER) HYPE



OLDSTER (SILVER) HYPE

Turint galvoje totalaus infantilėjimo
tendencijas
(daugiau apie tai greitai bus keliuose 
artimiausiuose „Verslo klasė“ 
numeriuose), 
tokios kartų bendradarbiavimo 
tendencijos yra 

neišvengiamos vertybių, patirties, 
žinių perdavimo, asmenybės 
formavimo(si) srityse.

GAL TAI DAR VIENA TENDENCIJA 

DARBO RINKOJE?



BENDRADARBIAVIMAS



HR VERSLO PARTNERYSTĖS TENDENCIJOS

� Apibendrindamas 7-o HR kompetencijų tyrimo etapo 
duomenis (dalyvavo 22 HR asociacijos su 32000 respondentų), 
David Olson Ulrich mato tokias HR verslo partnerystės 
modelio ateities tendencijas:

� HR kurs vertes daugeliui suinteresuotųjų šalių. Kaip verslo 
partneriai, veiksmingi HR specialistai atliks pagrindinį 
vaidmenį apibrėžiant, kuriant ir palaikant investuotojų 
vertinamą lyderystės kapitalą.

Dave Ulrich. 
5 Future Prospects For The HR Business Partner Model. 2017



HR VERSLO PARTNERYSTĖS TENDENCIJOS

� HR kuriamos vertės judės nuo talentų iki organizacijos ir 
lyderystės. Be talentų tiekimo, HR suteiks tokių galimybių kaip 
greitis/judrumas, informacija/analitika, bendradarbiavimas, 
tinkama kultūra, inovacijos ir kt.

� HR technologės ir efektyvės. HR technologijos pereis nuo 
efektyvumo prie inovacijų, prie informacijos, prie ryšio.

� Norėdami būti verslo partneriai, HR specialistai turės įgyti 
tinkamas kompetencijas.

� HR bus struktūruotos ir nestruktūruotos informacijos šaltinis, 
siekiant pagerinti verslą.

Dave Ulrich. 
5 Future Prospects For The HR Business Partner Model. 2017
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NEĮMANOMAS BE 
KO?

Sunkiai įmanomas 
be ko?

BENDRA-

DARBIAVIMAS


