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Kapitola 1 
Význam štúdia manažmentu vo verejnej službe 

 
1.1 Úvod 
 
Prvé dve  kapitoly prvého manuálu Manažment nás uvedú do problematiky tým, že sa 
pozrieme na charakteristiku účinného manažmentu a teórií manažmentu, 
a preskúmame rozdielnosti a podobnosti  manažmentu vo verejnom a súkromnom 
sektore. 
 
Prvá kapitola sa začína vysvetlením významu štúdia manažmentu pre účtovníkov vo 
verejných službách. Pomôže vám to zistiť vplyv niektorých terajších manažérskych 
ideí na súčasný vývoj a problémy verejných služieb. Kapitola pokračuje identifikáciou 
a diskusiou o úlohách a aktivitách, ktoré všeobecne súvisia s manažmentom. Všíma 
si tradičné názory na úlohy manažmentu a dáva ich do protikladu s novšími analýzami 
činnosti manažérov. Záverečná časť kapitoly skúma modely manažmentu 
v súkromnom sektore na jednej a verejnom sektore na druhej strane. 
 
1.2 Ciele 
 
Po absolvovaní tejto študijnej kapitoly by ste mali byť schopní lepšie  
• posúdiť, čo už o manažmente viete a vysvetliť, prečo má štúdium manažmentu pre 

vašu prácu v oblasti verejných financií význam,  
• diskutovať o charakteristike efektívneho manažmentu a jeho dopadoch na 

výkonnosť, 
• identifikovať všeobecné princípy manažmentu, 
• porovnať a nájsť rozdiely v aplikovaní všeobecných princípov manažmentu v rámci 

verejného a súkromného sektora, ako aj medzi nimi navzájom 
 
1.3 Plánovanie štúdia 
 
Na dokončenie tejto študijnej kapitoly budete potrebovať 
• tento text, 
• dve hodiny na jeho preštudovanie. 
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1.4 Význam štúdia manažmentu? 

 
Ľuďom v mnohých profesiách, napríklad účtovníkom viac vyhovujú  jednoznačné, 
kvantifikovateľné údaje ako teórie a koncepcie, ktoré jasne nedávajú jednoznačne 
„správnu odpoveď“ a ktoré sú raz moderné a inokedy nemoderné. Možno si kladiete 
otázku, ako súvisí štúdium manažmentu s verejnými financiami a s vašou 
každodennou prácou. Keď si osvojíte túto a nasledujúcu kapitolu, dúfame, že budete 
mať jasno o potrebe štúdia manažmentu v kontexte s verejnou službou.  
Pre štúdium spôsobu myslenia manažmentu existujú dva všeobecné dôvody: 
• je dobré pochopiť, ako ľudia dokážu spolu čo najlepšie spolupracovať ako 

jednotlivci, účastníci skupiny alebo ako členovia väčšej organizácie, 
• ide o užitočné znalosti, na základe ktorých možno zvažovať, porovnávať 

a formulovať vhodný praktický manažment. 
 
Pochopenie podstaty manažmentu automaticky nerieši problémy manažmentu, ktoré 
sa preslávili svojou nejasnosťou a rôznorodosťou. Avšak poznanie teórií a koncepcií 
manažmentu  je jedným z mnohých nástrojov manažéra na riešenie problémov. 
Pomáha manažérom predvídať, analyzovať a predchádzať problémom, poskytuje 
užitočné informácie o tom, ako iní interpretovali takéto situácie a ako sa ich pokúšali 
riešiť. Nie je pravdepodobné, že by vaše vedomosti z teórie manažmentu  stačili na 
jednoduché vyriešenie problémov, povedzme, návrhu organizácie alebo podnikovej 
kultúry. Ale vedomie, že existujú spôsoby analyzovania a riešenia celej škály 
problémov manažmentu (navrhnuté teoretikmi), bude pre vás cenným prínosom.  
 
Štúdium prístupov z pohľadu manažmentu umožní aj nahliadnuť do vašej vlastnej 
práce ako manažéra a tým zlepšiť vlastnú výkonnosť, pretože ako hovorí Henry 
Mintzberg: 
 
Manažérska efektívnosť významne ovplyvňuje vlastný pohľad na vlastnú prácu... 
Preto manažéri, ktorí dokážu byť introspektívni pokiaľ ide o ich vlastnú prácu, budú 
pravdepodobne efektívni vo svojom zamestnaní.   
 
(Mintzberg, 1975, s. 173) 
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1.5 Čo je manažment 

 

1.5.1 Kto sú manažéri? 
 
 
Zamyslite sa trochu nad svojím pracoviskom (alebo nad tým, kde ste v minulosti 
pracovali). Koho by ste označili za manažéra? Čo robia manažéri inak ako pracovníci, 
ktorí nie sú manažérmi? 
 
Pravdepodobne ste identifikovali manažérov vo vašej organizácii ako ľudí, ktorí 
zodpovedajú za riadenie práce iných. Možno ste aj vy manažér. Na rozdiel od 
manažéra, členovia organizácie, ktorí pracujú priamo na úlohách a nezodpovedajú za 
dohľad nad prácou iných, nemajú manažérske úlohy. 
 
Ako iste viete, vo väčšine stredných a veľkých podnikov (a dokonca aj v niektorých 
malých), existujú rôzne úrovne manažérov, ktoré možno rozdeliť na: 
 
• vrcholoví manažéri, 
• manažéri na strednej úrovni, 
• manažéri na najnižšej úrovni riadenia.  
 
Hierarchia manažmentu 
Vrcholoví manažéri zodpovedajú za hlavné smerovanie organizácie. Vytyčujú 
dlhodobé ciele a politiku organizácie, ktorá sa zvyčajne dáva do súvislosti 
s predstavenstvom. 
 
Medzi  manažérov na strednej úrovni riadenia patria vedúci pracovníci a odborníci 
(profesionáli), ktorí zodpovedajú za také oblasti ako financie alebo marketing. 
Zodpovedajú za prípravu strednodobého rozpočtu a plánov pre svoju funkčnú oblasť, 
vysvetľujú politiku organizácie, zavádzajú postupy, kontrolujú výsledky a podávajú 
hlásenie smerom hore, vrcholovému manažmentu. 
 
Manažéri na najnižšej úrovni riadenia alebo prevádzkoví manažéri zodpovedajú za 
rozpis harmonogramov prác na každodennú činnosť organizácie a vykonávajú úlohy 
obyčajne spájané s nižším stredným manažmentom a inšpektormi, napríklad pri 
monitorovaní a porovnávaní dosiahnutých výsledkov s rozpočtom, termínmi 
a štandardmi, robia bežné rozhodnutia v súlade so stanovenou politikou organizácie 
a stanovenými postupmi. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Cvičenie 1.5.1 
Ako by ste odpovedali na otázku: aká je všeobecná definícia manažmentu? Napíšte 
zopár svojich myšlienok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spätná väzba 
 
Možno ste odpovedali v tom zmysle, že „manažment znamená zariadiť, aby úlohu 
plnil niekto iný“, alebo „manažment riadi činnosť organizácie“. Alebo ste sa poučili 
z predchádzajúcich poznámok o manažéroch a napísali ste niečo ako „manažment 
zodpovedá za stratégiu, funkčné oblasti a bežnú prevádzku organizácie.“ Všetky 
odpovede sú správne.  
 
Manažment je proces kompletizácie aktivít, s čo najefektívnejším využitím zdrojov 
organizácie. Ako ste videli, patria sem jej ľudské zdroje, ale životne dôležitým 
aspektom manažmentu je riadenie a dohľad nad prácou iných. Charakter činnosti, 
ktoré organizácia sleduje a ciele, ktorými je táto činnosť determinovaná, takisto určuje 
jej manažment. 
 
Veľmi všeobecne možno povedať, že: 
 
Manažment znamená prácu s ľudskými, finančnými a materiálnymi zdrojmi za 
účelom dosiahnutia cieľov organizácie, prostredníctvom procesu plánovania, 
organizovania, riadenia ľudských zdrojov, vedenia a kontrolovania. 
 
(Megginson, Mosley a i. 1992) 
 
Schematicky sa to dá znázorniť takto: 
 

1.5.2 Manažment je 
 
 
Manažment   –––––
–––> 

plánovanie 
organizovanie 
personalistika ––> 
riadenie/resp. 

 
ľudské 
finančné    –––––––
> 

 
 
ciele organizácie 
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vedenie 
kontrolovanie 

materiálne zdroje 

    
 
 
Zdroj: Megginson a i. 1989 
 
Vo všetkých svojich aktivitách sa manažment riadi dvoma všeobecnými zásadami, 
ktorými sú: 
• účinnosť 
• efektívnosť 
 
 
Efektívnosť sa týka vzťahu medzi vstupmi a výstupmi. Keďže manažéri zodpovedajú 
za riadenie obmedzených alebo nákladných vstupov (ako sú peniaze, čas, zariadenie 
a práca zamestnancov), snažia sa maximalizovať výstupy, ktoré sa pomocou týchto 
vstupov dosahujú. Inými slovami, pokúšajú sa minimalizovať náklady na vstupy 
a dosahovať maximálne hodnoty vo vzťahu k nim. 
 
Účinnosť, na druhej strane, sa týka  úspešného dosiahnutia zámerov a cieľov 
organizácie. Organizácia je účinná  vtedy, keď robí to, čo má a robí to dobre. Ako je 
zrejmé, účinnosť označuje kvalitný a optimálny súlad medzi aktivitami organizácie 
a jej poslaním. 
 
Účinnosť sa orientuje na výsledok a efektívnosť na prostriedky. Ako napísal Peter 
Drucker v diele Úlohy, zodpovednosť a prax manažmentu, 
 
Efektívnosť znamená robiť veci správne, účinnosť znamená robiť správne veci. 
 
(Drucker, 1974) 
 
Organizácia potrebuje manažment na: 
• dosahovanie cieľov, 
• udržanie rovnováhy medzi protikladnými zámermi, 
• dosahovanie účinnosti a efektívnosti.* 
 

1.5.3 Aké sú úlohy manažérov? 
 
Francúzsky priemyselník Henry Fayol v roku 1916 identifikoval viaceré prvky, činnosti, 
ktoré predstavujú manažérske funkcie. Boli to: 
• predvídanie a plánovanie, ktoré si vyžaduje, aby manažér predvídal budúce trendy 

alebo udalosti a na základe ich analýzy rozhodol, čo treba urobiť, 
• organizovanie, do ktorého patrí to, aby manažér určil štruktúru činnosti organizácie 

a rozvrhol umiestnenie pracovníkov a zariadenia, 
• prikazovanie, ktoré znamená, že manažér dáva inštrukcie a kompetencie. Možno 

to rozšíriť aj na koncepciu usmerňovania, t. j. na rady, vysvetlenia 
a povzbudzovanie, 
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• kontrolovanie, sem patrí nepretržité monitorovanie prebiehajúcich výkonov 
v porovnaní s požadovanými štandardmi, a korekcie skutočného stavu voči 
plánovanej úrovni 

• koordinovanie, ktoré znamená to, že všetky zdroje a aktivity kontroluje a zlaďuje 
manažér v záujme dosiahnutia cieľov organizácie. 

 
* Podľa Fayola, tieto úlohy fungujú v organizácii spoločne, pod silnou samokontrolou.   

Viď účinnosť – dosahovanie cieľov, efektívnosť – použitie čo najmenšieho množstva 
zdrojov, podľa H. Koontz, H. Weihrich: Management, s. 34 
 

1.5.4 Nako ľko platí tento tradi čný názor? 
 
Od roku 1916 už uplynul nejaký čas, ale ešte aj dnes mnohí manažéri odpovedajú na 
otázku, čo robia, niektorou alebo všetkými úlohami z Fayolovho zoznamu, to je, že 
plánovanie, organizovanie, riadenie, kontrolovanie a koordinácia. Pochopiteľne, za 
roky, ktoré uplynuli od roku 1916, viacerí autori ďalej rozvíjali Fayolove koncepcie, 
napríklad zdôraznením významu takých prvkov v úlohe manažéra, ako sú 
komunikovanie a motivácia pracovníkov. 
 
V roku 1975 Henry Mintzberg uverejnil významný článok (s výstižným titulkom „Práca 
manažéra: folklór a fakty“), v ktorom znovu skúmal skutočné úlohy manažérov. 
Mintzbergova analýza vychádzala z jeho vlastného pozorovania a praktických zistení 
ďalších výskumníkov, čo manažéri naozaj robia. 
 
Cvičenie 1.5.4 
 
Ak zastávate manažérsku pozíciu na akejkoľvek úrovni, venujte niekoľko minút posúdeniu vlastnej 
práce a označte pravdivosť alebo nepravdivosť nasledujúcich výrokov označením príslušného krúžku. 
(Ak nie ste manažérom, urobte toto cvičenie na základe správania manažéra, ktorého prácu máte  
možnosť zblízka pozorovať.) 
  Pravda Lož  
  

1. Vo všeobecnosti, nemám dosť času na to, aby 
som premyslene a systematicky robil tie 
plánovacie úlohy, ktoré si moja práca vyžaduje. 
 

 
✯  

 
✯  

  
2. V mojej práci sa nevyžaduje nijaká operatíva 
alebo iná zodpovednosť, mám výlučne 
manažérske úlohy, to je plánovanie, delegovanie 
a dozor nad mojimi podriadenými. 
 

 
 

✯  

 
 

✯  

  
3. Najužitočnejšie informácie, potrebné pre moju 
manažérsku prácu dostávam z oficiálneho 
manažérskeho informačného systému, ako sú 
výpisy z počítača, oficiálne hlásenia a písané 
memorandá. 
 

 
 

✯  

 
 

✯  

  
4. Manažment je umenie, a nie veda 
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a nevyžaduje si také formálne vzdelanie, ako 
napríklad lekár alebo právnik 
 

✯  ✯ 
 

 
Spätná väzba 
 
Vaše odpovede na tieto výroky sa týkajú vašich vlastných (alebo kohosi iného) skutočných skúseností, 
a preto neexistuje správna alebo nesprávna odpoveď. Tieto vyhlásenia sa týkajú štyroch  hlavných 
mýtov o manažérskej práci, ktoré Mintzberg odhalil v polovici 70-tych rokov. Vaše odpovede môžu, 
a nemusia byť v súlade s Mintzbergovými závermi.  
 
Výrok č. 1: Ak ste na tento výrok odpovedali kladne, súhlasíte s Mintzbergom, ktorého zistenia odhalili 
pravdu o mýte, že manažéri plánujú uvážlivo a systematicky. Nebudete asi prekvapený, ak sa dozviete, 
že manažéri pracujú neúnavným tempom, za neustáleho prerušovania ich činnosti. (Citoval jeden 
britský výskum, z ktorého vyplynulo, že manažéri majú neprerušovanú polhodinu iba raz za dva dni!) 
Pochopiteľne, stručnosť, rôznorodosť a nesúvislosť manažérskych aktivít má dopad na ich plánovaciu 
činnosť a je teda klamstvom označovať manažérov za uvážlivých a systematických plánovačov. 
 
(Ak ste náhodou označili túto odpoveď za nepravdivú, patríte do skupiny veľmi šťastných a unikátnych 
manažérov!) 
 
Výrok č. 2: Ak máte takú skúsenosť ako väčšina manažérov, potom ste sa nad týmto výrokom hlasno 
zasmiali. Mintzberg zistil  s určitosťou, že manažéri majú popri plánovaní, delegovaní a kontrolovanie, 
bežne celý rad iných povinností. Uviedol príklad jedného človeka, ktorý položartom opísal manažéra 
ako osobu, ktorá prijíma návštevy aby ostatní zamestnanci mohli konať svoju prácu. Označil 
„ceremoniálny“ aspekt manažérskej práce (vítanie významných zákazníkov alebo odovzdávanie zlatých 
hodiniek pracovníkom odchádzajúcim do penzie a pod.) za dôležitú súčasť svojej práce. Zaregistroval, 
že spoločenské aspekty manažérskej práce im umožňujú nahliadnuť do vonkajšieho prostredia 
a monitorovať vzťahy svojej organizácie k tomuto prostrediu užitočným spôsobom. Vyššie postavenie 
manažérov  im umožňuje dostupnosť privilegovaných informácií a je významnou súčasťou ich práce 
získavať takéto informácie a oznamovať ich svojim podriadeným. 
 
Zdravý rozum hovorí, že tieto zistenia neplatia v rovnakom rozsahu aj u manažérov na strednej úrovni 
riadenia. Vašou úlohou nemusí byť odovzdávanie zlatých hodiniek, ale všeobecný záver Mintzbergovho 
zistenia – že manažérske úlohy sa realizujú na špičke iných úloh (a v protiklade s nimi) – 
pravdepodobne bude v súlade s vašimi poznatkami. Platí Mintzbergov záver – že tieto dodatočné úlohy 
v skutočnosti umožňujú manažérovi držať ruku na pulze udalostí – aj pre vašu prácu? 
 
(A znovu, ak vaša odpoveď na tento výrok bola kladná, ste naozaj šťastný človek!) 
 
Výrok č. 3: Asi neprekvapuje, z hľadiska jeho zistení o manažérskych spoločenských úlohách, že 
Mintzbergov článok nesúhlasil s týmto výrokom. Z jeho výskumu vyplynulo, že manažéri vo výraznej 
väčšine dávajú prednosť neformálnej verbálnej komunikácii pred písomnou, oficiálnou formou. Prišiel 
ďalej k záveru, že manažéri vítajú to čo označil za „mäkké“ informácie, ako sú klebety, povesti 
a špekulácie. Zistil, že tieto „mäkké“ informácie boli cenné vzhľadom na ich aktuálnosť, pretože 
najnovšie správy mohli byť kriticky dôležité, ale ešte nebol čas na ich spracovanie do oficiálnej správy. 
Mintzberg namietal, že preferovanie „mäkkých“ informácií znamenalo, že plánovanie manažérov 
a modely riešenia problémov sa opierali o neúplné a nesystémové údaje. Uprednostňovanie verbálnej 
komunikácie má dva dôležité dôsledky: 
• strategická databáza organizácie je zrejme uzamknutá kdesi v manažérovej hlave, a preto je ťažké 

sa k nej dostať a používať ju, 
• manažéri pokladajú za časovo náročnú povinnosť delegovať, pretože nemajú poruke danú zložku, 

ktorú by jednoducho niekomu odovzdali. Vedia, že budú musieť poskytnúť informácie slovne a zdá 
sa im rýchlejšie ak ju odovzdajú osobne, ako keby mali informovať podriadeného, ktorý by to 
úspešne odovzdal na potrebnú úroveň. Niektorí manažéri preto majú problémy s delegovaním. 

 
Kým Mintzberg by teda označil výrok č. 3 za lož, vaša vlastná skúsenosť vám možno kázala označiť ju 
za pravdivú. Môže to súvisieť so špecifickými úlohami v oblasti financií,  ktorých samotný charakter ich 
predurčuje viac na používanie „tvrdých“ informácií ako v iných oddeleniach organizácie. (Mintzberg 
skúmal veľkú skupinu vrcholových manažérov.). Je možné, že Mintzbergove odporúčania v oblasti 
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zlepšenia manažérskej práce (s ktorými sa čoskoro stretnete v ďalšej časti, kde je uvedená  časť 
z Mintzbergovho článku) mali pozitívny vplyv  na manažérsku prax za tie dve desaťročia, ktoré odvtedy 
uplynuli. 
 
Výrok č. 4: Mintzberg by s týmto výrokom súhlasil. Namietal, že manažment, podľa jeho pozorovania, 
určite nebol vedou a vlastne ani skutočnou profesiou (v klasickom zmysle). Dospel k záveru, že nieje 
možné dať manažérom rovnaké profesionálne základy, ako majú lekári alebo právnici, pretože vlastne 
nikto nedokáže presne povedať, čo sa manažér potrebuje naučiť na to, aby robil svoju prácu, okrem 
nejakých totálne abstraktných nápadov. Manažérska práca je mimoriadne komplikovaná a ťažká. 
Rozporné a neustále požiadavky na reakcie manažérov spôsobujú, že ich práca je charakterizovaná 
útržkovitosťou, povrchnosťou a neformálnym verbálnym komunikovaním. V dôsledku týchto 
charakteristík teda je márna snaha urobiť manažérsku prácu „vedeckejšou“ alebo systematickejšou.  
 
Možno sa vám zdajú Mintzbergove názory kontroverzné a snáď úsilie ekonomických 
škôl v uplynulých dvoch desaťročiach a programy školení, ako je toto vaše, predsa len 
spochybnili jeho tvrdenia. Na druhej strane môžete súhlasiť s tým, že v kurzoch 
zameraných na prípravu manažérov je málo toho, čo pripravuje manažérov na 
nepretržité prerušovanie ich práce a pracovnú záťaž, ktoré sú pre ich činnosť už 
notorické. 
 
Vo všeobecnosti Mintzberg odporúča, aby si manažéri uvedomili pravý charakter 
svojej práce, aby efektívnejšie dokázali prekonávať jej nevýhody. Navrhuje, že viac 
času venovaného plánovaniu a väčšie vynaložené úsilie na brífingy a komunikovanie 
s podriadenými pomôže manažérom svoju prácu lepšie vykonávať. 
 

1.6. Teória manažmentu vo verejných službách  
 
Bez ohľadu na to, či  sa zhodujete s Fayolovým alebo Mintzbergovým delením 
manažérskych aktivít alebo s Mintzbergovým názorom, že manažment nie je per se 
profesiou, budete pravdepodobne súhlasiť  s tým, že práca manažéra je zvláštna a že 
existujú úlohy, ktoré sú identifikovateľné ako spoločné pre všetkých skutočných 
manažérov. Úlohou tejto časti je poskytnúť vám solídne zdôvodnenie úloh, ktoré sa 
pokladajú u manažérov vo finančných funkciách v oblasti verejných služieb za 
najdôležitejšie. 
 
Vynára sa však iná otázka. Sú úlohy manažérov vo verejnom sektore také isté ako 
v súkromnom sektore? Existujú všeobecné charakteristiky manažmentu, ktoré sa 
vzťahujú na oba sektory? Pravdepodobne sa zhodneme v tom, že určite niektoré sú, 
ale sú tieto rozdielnosti dôležitejšie ako to, čo majú spoločné? 
 
Aby sme mohli tieto otázky zodpovedať, treba preskúmať to, čím sa verejný sektor líši 
od súkromného. 
 

1.6.1 Model súkromného sektora 
 
Ako viete, súkromné podniky sa v trhovej ekonomike opierajú o princíp konkurencie 
(hospodárskej súťaže). Podniky sa snažia zabrať pre seba takú veľkú časť celkového 
trhu, aká sa len dá, v priamej konkurencii s ostatnými dodávateľmi. To umožňuje 
maximalizovať ich zisk. Podiel na trhu vychádza z celého radu faktorov, okrem iných 
aj z: 



          MANAŽMENT 

 18 

• ceny, 
• kvality, 
• dizajnu, 
• použiteľnosti, 
• silného spoliehania sa na značku a na lojálnosť. 
 
Vo všeobecnosti sa podniky snažia propagovať, stimulovať dopyt pre svoj tovar alebo 
služby a predávať ich pomocou svojich marketingových aktivít. Ich vzťah so 
zákazníkom má primárny význam a ich rozpočet vychádza z odhadu predaja týmto 
zákazníkom. 
 
Súkromné podniky sú motivované snahou o dlhodobú maximalizáciu zisku. Preto sa 
vo svojom úsilí z nákladového hľadiska  zameriavajú na najefektívnejší spôsob 
produkcie tovaru a služieb, ktoré sú na trhu vysoko žiadané, teda tie, ktoré zákazníci 
chcú kupovať a platiť za ne. Nemajú záujem o produkovanie tovarov alebo služieb, 
ktorých výrobné náklady pohltia zisk, alebo ktoré zaujímajú predovšetkým takých ľudí, 
ktorí ich nie sú schopní zaplatiť, alebo ktorí za ne platiť nie sú ochotní. Súkromné 
podniky sa nestarajú o problémy distribúcie zdrojov pre spoločnosť ako celok; ich 
sféra zodpovednosti sa obmedzuje len na trh. 
 

1.6.2 Model verejného sektora 
 
Organizácie zabezpečujúce verejné služby sú na druhej strane priamo 
zainteresované na implementácii kolektívnych hodnôt spoločnosti, tak ako sú 
vyjadrené v politickom systéme štátu. Znamená to, že sú nevyhnutne zapojené do 
zlaďovania protikladných hodnôt a nárokov  na limitované zdroje .  
Financované sú z verejných zdrojov, hoci niektoré služby môžu aj účtovať, pôsobiť na 
domácom trhu a dosahovať aj istú mieru návratnosti kapitálu. Systém alokácie týchto 
prostriedkov v organizáciách verejných služieb, vyjadrený v ich rozpočte, prihliada aj 
na politické kritériá. 
 
Organizácie zabezpečujúce verejné služby majú mnohoraké ciele. Mnohé existujú 
aby poskytovali služby, ktoré trhovým podmienkam nevyhovujú a na to, aby zaručili  
základný spoločenský štandard, o ktorom spoločnosť  prostredníctvom politických 
postupov rozhodla, že je potrebný. Organizácie zabezpečujúce verejné služby sa 
zodpovedajú širokej škále klientely, v podstate celej verejnosti v jej rôznych úlohách 
občanov, klientov a daňových poplatníkov. Rôzne záujmové skupiny neustále súperia 
o rozdeľovanie tých skromných fondov, ktoré organizácie zabezpečujúce verejné 
služby spravujú. Voči občanom sú organizácie zabezpečujúce verejné služby (OVS) 
povinné 
 
dbať na normy rovnosti, dôslednosti a spravodlivosti, čo sa nevyžaduje ... od 
podnikateľských firiem. 
 
(Gunn, 1988, s. 23) 
 
Aktivity organizácií zabezpečujúcich verejné služby, dokonca aj tie, ktoré  sú 
pridružené k internej administratíve a k jej štruktúram,  v porovnaní so súkromným 
sektorom oveľa väčšmi kontroluje legislatíva, vládne inštitúcie a ostatné regulačné 
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mechanizmy. Napríklad, vo Veľkej Británii organizácie zriadené miestnou 
samosprávou  nemôžu poskytovať služby mimo územia samosprávy, ktorá ich 
zriadila. Hoci ich konkurenti zo súkromného sektora takéto obmedzenia nemajú. 
Takéto nariadenia a obmedzenia však niekedy majú experimentálny charakter 
a menia sa s politickými zmenami. 
 
Ako sme už uviedli v tejto  kapitole, verejné služby vo Veľkej Británii prešli za 
posledných pätnásť rokov prudkými zmenami a naďalej sa menia. Jedným z takýchto 
aspektov je terajší posun mnohých verejných orgánov (ako sú miestne 
administratívne orgány) z úlohy poskytovateľov služieb do úlohy orgánov 
umožňujúcich poskytovanie služieb. To má osobitný význam  pre riadiace procesy 
a cykly týchto organizácií, ktoré poskytovanie služieb teraz musia riadiť na  základe 
požiadaviek najefektívnejšieho spôsobu využitia verejných prostriedkov (best value), 
verejného obstarávania, dohliadajú na zmluvné záväzky, monitorujú kvalitu a úroveň 
poskytovaných služieb a tak ďalej.  
 
Model verejného sektora je zosumarizovaný v nasledujúcom úryvku z článku Stewarta 
a Ransona „Manažment vo verejnej sfére“. 
 
Verejný sektor má svoje vlastné podmienky, ktoré sa, na škodu veci, ignorujú. Tieto 
podmienky samotné sú výrazom zásadných dôvodov, prečo musí mať manažment vo 
verejnom sektore svoj vlastný model. Verejný sektor je oblasťou, v ktorej sa hodnoty  
dajú realizovať tak, ako sa nedajú realizovať mimo nej. Ekonómovia by povedali, že 
verejný sektor je potrebný na korektúru nedokonalostí trhu, na poskytovanie služieb, 
ktoré trh nemôže dávať alebo na prerozdeľovanie zdrojov.  
 
Takéto konštatovania však nepostačujú, pretože verejnú sféru definujú negatívne. 
Túto sféru možno pokladať aj za verejnú, a  to nielen kvôli náprave deformácií 
spôsobených trhom, ale aj za takú, kde sa môžu realizovať osobitné hodnoty.  
Takto možno vo verejnej sfére presadzovať prvok spravodlivosti pri plnení potrieb, 
ktoré trh nedokáže ani vyjadriť. Ak teda chceme mať vo verejnej sfére spravodlivosť, 
potom to musí mať vplyv na charakter manažmentu. Pri úsilí o efektívne využívanie 
prostriedkov, treba položiť dôraz na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť. Pre model 
súkromného sektora stačí už prvá dvojica. Ak ale máme záujem o hodnotu, nazvanú 
spravodlivosť, potom sa vyžaduje osobitný systém manažmentu. Potreba sa musí stať 
koncepciou manažmentu. 
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Takže vo verejnej sfére treba byť spravodlivý. Spravodlivosť je produktom verejnej 
sféry. Je prosbou jednotlivca nasmerovanou do širšieho verejného publika. 
Spravodlivosť nemožno realizovať jednotlivcom, ale pre jednotlivca. Ak chceme 
spravodlivosť vo verejnej sfére, potom manažment musí spravodlivosti pomáhať. 
Nestačí sa len pýtať na efektívnosť manažmentu, treba sa pýtať, či je manažment 
spravodlivý. Manažment pri budovaní  vedomia občana musí vytvoriť celú sústavu 
vzťahov, pre ktoré niet v modeli súkromného sektora miesta. 
 
 
Verejnosť nie sú iba stránky  alebo zákazníci organizácie verejného sektora. Ako 
občania tvoria súčasť tejto organizácie. Občianstvo vo verejnej sfére má byť 
základnou hodnotou.  
 
Hodnoty, ktoré sa vo verejnej sfére prejavujú, určujú zmysel manažmentu, 
vymedzujú podmienky jeho pôsobenia a špecifikujú rôznorodosť jeho úloh. Tvoria 
základ modelu manažmentu vo verejnej sfére s princípmi, ktorými  sa odlišuje od 
manažmentu v súkromnej sfére.  
 
  

Model súkromného 
sektora 

 
Model verejného sektora 
 

  
Individuálna voľba na trhu 
 
 
Dopyt a cena 
 
Uzatvorený len pre 
súkromné akcie  
 
Rovnosť na trhu 
 
Snaha uspokojiť 
požiadavky trhu 
 
Dominantné postavenie 
zákazníka 
 
Konkurencia ako nástroj 
trhu 
 
 
Možnosť zániku ako stimul 
 

 
Kolektívna voľba ako 
nástroj politiky 
 
Potreba zdrojov 
 
Otvorený pre verejné 
 akcie 
  
Rovnosť potrieb 
 
Hľadanie spravodlivosti 
 
 
Občiansky princíp 
 
 
Kolektívne akcie ako 
nástroj politiky 
 
Hlas verejnosti ako 
podmienka/Všetko je 
podmienené názormi 
verejnosti 

  
 
Dilemou súkromného sektoru je, že verejný sektor vytvára podmienky a od týchto 
podmienok závisí aj súkromný sektor. Dilemou verejného sektoru je, že hoci má svoje 
princípy, musí sledovať smerovanie súkromného sektoru. Definovanie verejného 

Odstránené: ¶

Odstránené: ¶
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a súkromného sektora  od seba závisia. Musia sa však líšiť, lebo len tak sa dajú zo 
strany manažmentu pochopiť  a pre jeho potreby využi ť.  
 
1.7. Zhrnutie 
 
V tejto kapitole sme sa oboznámili s úlohami a všeobecnými cieľmi manažérov, 
vrátane názorov Henryho Fayola a Henryho Mintzberga a videli sme, ako niektoré 
spôsoby myslenia manažmentu vplývajú na činnosť organizácií verejných služieb. 
Posúdili sme aj modely manažmentu v súkromnom sektore  na jednej a vo verejnom 
sektore na druhej strane. 
 
Už by sme mali lepšie chápať význam štúdia manažmentu pre manažment verejného 
sektora. V nasledujúcej kapitole sa dozvieme podrobnosti o historickom vývoji teórie 
manažmentu. 
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Kapitola 2 
 
Vývoj teórií manažmentu 
 
2.1 Úvod 
 
Táto kapitola sa začína upozornením vo vzťahu k používaniu teórie manažmentu 
a teórie kontingencie. Nasleduje úvod do troch škôl manažmentu, ktoré vznikli od 
začiatku minulého storočia: klasická teória, teória medziľudských vzťahov a teória 
kontingencie u nás skôr známa ako alternatívna teór ia. Každá z týchto teórií sa 
bude skúmať vo vzťahu s vtedajším podnikateľským kontextom  a vo vzťahu 
s predchádzajúcimi teóriami manažmentu. Prediskutujú sa výhody a nevýhody 
každej z nich a je zaradených aj niekoľko cvičení, aby ste si utvrdili pochopenie 
týchto teórií a zlepšili tak svoje vlastné schopnosti analyzovať ich výhody 
a nevýhody. 
 
2.2 Ciele  
 
Po preštudovaní tejto kapitoly dokážete lepšie: 
• porovnať a rozlíšiť jednotlivé školy manažmentu, 
• posúdiť vývoj teórie manažmentu, 
• diskutovať o praktickom význame teórie  pre problémy manažmentu.  
 
2.3 Plánovanie štúdia 
 
Na dokončenie tejto kapitoly budete potrebovať 
• tento text, 
• nájsť si dve hodiny na jeho preštudovanie. 
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2.4 Úvod do teórie manažmentu 
 
Ako sme už uviedli v predchádzajúcej kapitole, a ako to bezpochyby potvrdíte 
z vlastnej skúsenosti, efektívny manažment je spletitý a ťažký. Problémy 
manažmentu sú často komplikované a rôznorodé. Nájdenie dokonalej metódy 
manažmentu má asi takú pravdepodobnosť, ako nájdenie stratenej Atlantídy, ale už 
skoro celé storočie sa analytici manažmentu pokúšajú práve o to. Ich úsilie je často 
poznačené dobou, v ktorej žili a chvíľku niektoré z ich riešení mohli aj fungovať. Ale 
ani jedna z nich nemôže úprimne tvrdiť, že sa stala kľúčom k perfektnému riadeniu 
organizácie.  
 
Napriek tomu ich úsilie je poučné, pretože problémy, s ktorými zápasili, sú 
univerzálne:  

• Aká je najlepšia štruktúra organizácie? 
• Ako motivovať pracovníkov na všetkých úrovniach, aby pracovali 

efektívnejšie? 
• Ako vo všeobecnosti môžu manažéri usmerňovať a riadiť organizáciu  tak, aby 

sa jej ciele dosiahli čo najlepšie? 
 
V tejto kapitole sa dozviete hlavné tézy storočnej diskusie o teórii a technike 
manažmentu, ktorá stále pokračuje.  Netreba si pamätať mená mysliteľov a roky, 
o ktorých budete čítať (hoci možno prídete na to, že spájať mená s teóriou pomôže 
lepšie zapamätať si ich myšlienky). Na čo by ste sa mali zamerať pri štúdiu tejto 
kapitoly, to sú: 

• hlavné myšlienky každej myšlienkovej školy, 
• poradie, v akom sa postupne objavovali, 
• príčiny, pre ktoré na istej úrovni uspeli, prečo inokedy prepadli a boli 

spochybnené a nahradené inými teóriami.  
Pre študijné účely sme zjednodušili celú širokú vývojovú škálu do troch hlavných 
myšlienkových škôl: 

• klasická teória, 
• teória medziľudských vzťahov, 
• teória náhodilosti. 
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2.5 Klasická teória 
 
Pre účely tohto štúdia pojem „klasická teória“ je použitý pre prácu troch významných 
mysliteľov, ktorí pôsobili na začiatku minulého storočia. Boli to: 

• Max Weber, 
• Henry Fayol, 
• Frederick Winslow Taylor. 

 
Všetci traja vyvinuli svoje vlastné unikátne a vplyvné teórie. Niektorí lektori 
manažmentu vyhradili pojem „klasický“ pre prácu Henryho Fayola, za jeho úsilie 
identifikovať a definovať všeobecné zásady manažmentu, aplikovateľné vo všetkých 
organizáciách. Američan Frederick Winslow Taylor sa považuje za zakladateľa tzv. 
vedeckého prístupu k manažmentu. (On je aj pôvodcom veľmi dôležitého výskumu 
časovej závislosti výkonu /meranie spotreby času na jednotlivé pracovné úkony/ 
a v oblasti ergonomicky; obidva aspekty tejto práce ovplyvnili jeho závery o zásadách 
manažmentu.) Max Weber bol veľmi vplyvný nemecký sociológ. Jeho byrokratický 
model organizácie vyplynul z jeho priekopníckej práce v oblasti histórie a sociológie. 
 
Títo myslitelia sa uvádzajú spolu ako klasickí teoretici, pretože písali približne 
v rovnakom období (koniec devätnásteho a začiatok dvadsiateho storočia), hlásali 
jednotný mechanistický a hierarchický model organizácie a mali podobný 
racionalistický a univerzálny názor na prevádzku organizácie a ľudí, ktorí v nej 
pracovali. 
 

2.5.1 Max Weber (1864-1920) 
 
Max Weber bol vedec bez praktických skúseností v oblasti manažmentu. Jeho 
sociologické pozorovania ho však priviedli k vypracovaniu modelu organizácie, ktorý 
vychádzal z analýzy byrokracie, ktorá mala trvalý vplyv na myslenie manažmentu. 
 
Weber pokladal rozvoj byrokracie za súčasť širšieho modelu industrializácie 
a modernizácie spoločnosti. Nazýval byrokraciu „organizačným vyjadrením 
industrializácie“ a poukázal na to, že šlo o ideálny spôsob na uľahčenie prechodu od 
manažmentu malého rozsahu k veľkým podnikom. Bol presvedčený, že prechod 
k veľkej priemyselnej výrobe znamená využitie racionalizácie vzťahov v jej orgánoch. 
Inými slovami, v modernom industrializovanom svete postoj a činnosť vedenia mali 
formálnejšie, metodické a neosobné základy. 
 
Weber identifikoval viaceré charakteristiky byrokracie: 

• oficiálne, písomne stanovené pravidlá pre riadenie prevádzky inštitúcie a jej 
úradníkov, 

• formálne uznaná hierarchická štruktúra riadenia, 
• uznávané štandardy, ktoré sa vyžadovali pre vstup do hierarchie a postup 

v nej, 
• zásada, že jednotlivci a miesta, ktoré zastávajú, sú oddelené, tým sa 

organizačné (a nie osobné) potreby na pracovisku veľmi uprednostňovali, 
• písané záznamy o činnosti a rozhodovaní, 
• neosobné vzťahy medzi organizáciou a klientmi, 
• pevné platy úradníkov. 
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Weber zdôrazňoval, že tieto racionálne aspekty byrokratickej organizácie znamenajú 
zlepšenie oproti starému systému „láskavosti a priazne“. Uznal však, že organizácie 
tohto druhu nie sú ani celkom dobré, ani celkom zlé a pripustil negatívny a nefunkčný 
potenciál byrokracie. Analýzu byrokracie vydal v diele Teória sociálnej a ekonomickej 
organizácie, ktoré napísal v roku 1910. Jeho dielo však nebolo preložené do 
angličtiny až do roku 1940, keď rozpútalo v anglicky hovoriacom svete debatu 
o kladoch a záporoch byrokracie.  
 
Dnes je termín „byrokracia“ synonymom organizačnej stagnácie. Treba si však 
uvedomiť, že byrokratická organizácia je čosi viac ako malichernosť 
a administratívne odklady. Weberova historická perspektíva poukázala na fakt, že 
byrokratický systém bol oproti starému zlepšením a podnes má isté klady. Namiesto 
otázky, či vôbec má byrokracia nárok na existenciu by snáď bolo vhodnejšie položiť 
otázku, akú úroveň byrokracie potrebuje organizácia (v akých oblastiach 
a aktivitách). Aj najpružnejšie organizácie, ak chcú ostať efektívne,  asi budú 
potrebovať prvky hierarchie, pevné pravidlá a rutinné postupy. 
 

2.5.2 Henry Fayol (1841-1925) 
 
Fayol sa pokúsil vytvoriť univerzálny prístup k problému riadenia organizácie 
každého druhu.  Presadzoval názor, že princípy, ktorými sa dobrý manažment riadi, 
sú všeobecné a tieto princípy sa možno a treba učiť. Na základe svojich skúseností 
z francúzskeho banského priemyslu vypracoval štrnásť zásad manažmentu.  
 
Vzhľadom na jeho prax v ťažkom priemysle možno ani neprekvapuje, že Fayol 
zastával mechanistické názory na fungovanie organizácie a relatívne málo sa 
zaujímal o charakteristiky správania sa jednotlivcov (behaviorálne charakteristiky) 
v jej rámci. Bol presvedčený, že pracujúci sú motivovaní ekonomickou nutnosťou a 
manažment ich kontroloval s využívaním moci a autority, ale aj poskytovaním 
primeranej mzdy za primeranú dennú prácu. 
 
Fayol pristupoval k organizácii zhora dolu, čiže strategicky. Bol jedným z prvých 
mysliteľov, ktorý sa pokúsil identifikovať manažérske úlohy a tvrdil, že 
administratívne funkcie v každej organizácii možno rozdeliť na: 

• prognózovanie, príp. predvídanie a plánovanie 
• organizovanie 
• prikazovanie 
• kontrolovanie  
• koordinovanie 

Dôraz kládol na potrebu jasne definovaných cieľov, autority a úloh. Tvrdil, že jedným 
zo základných princípov organizačnej štruktúry má byť „jednotné velenie“, to je 
súvislý tok kompetencií zhora nadol v celej hierarchickej pyramíde, kde každý 
zamestnanec má len jedného vedúceho. Vzťah kompetencie a komunikovania 
v rámci organizačnej hierarchie „kompetenčný rebríček“. V rámci tohto systému sa 
má obmedziť počet podriadených každého manažéra a rutinné rozhodovania treba 
delegovať. 
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Mnohé zo všeobecných doktrín manažmentu, ktoré dnes pokladáme za samozrejmé, 
po prvýkrát sformuloval práve Fayol. Sem patria: 

• špecializácia úloh pomáha efektívnosti, 
• efektívnosť minimalizuje pohyb (stabilnosť) zamestnancov, 
• ľudia a materiál majú byť v pravý čas na pravom mieste, 
• dobrá pracovná morálka zvyšuje produktivitu, 
• k zamestnancom treba byť spravodlivý, 
• ciele sa majú ujednotiť a úsilie koordinovať v každej časti organizácie, 
• kompetencie sa spájajú s príslušným stupňom zodpovednosti. 

 
Uvádzame štrnásť Fayolových zásad manažmentu: 
 
Štrnás ť Fayolových zásad manažmentu: 
 
1   Deľba práce 
 

 
Špecializácia je najefektívnejším využitím ľudského úsilia. Realizáciou 
iba jednej časti práce môže robotník pri rovnakom úsilí produkovať 
viac. 
 

 
2   Právomoci a zodpovednos ť  

 
Právomoc znamená právo udeľovať príkazy a vyžadovať poslušnosť, 
zodpovednosť je výsledkom právomoci. 
 

 
3   Disciplína 
 

 
Dodržiavanie organizačných pravidiel je nevyhnutnosťou. Najlepší 
spôsob, ako dosiahnuť, aby nadriadení boli „dobrí“, aby platili jasné 
a spravodlivé pravidlá a dohody, je spravodlivé používanie sankcií 
a pokút. 
   

 
4   Princíp jedného vedúceho 
 

 
Každý jednotlivý zamestnanec má mať len jedného nadriadeného. 

 
5   Jednotnos ť riadenia 
 

 
Všetky zložky organizácie musia smerovať koordinovaným 
a koncentrovaným úsilím k tomu istému cieľu. 
 

 
6   Podriadenie záujmov 
jednotlivca všeobecnému záujmu 
 

 
Záujem organizácie má prednosť pred záujmom jednotlivého 
zamestnanca. 
 

 
7   Odmeňovanie zamestnancov 
 

 
Celkové platy a kompenzácie zamestnancov musia byť spravodlivé 
voči zamestnancovi aj voči organizácii. 
 

 
8   Centralizácia 
 

 
Podriadenosť v dôsledku decentralizácie a práva manažéra ako 
konečnej autority musia byť v rovnováhe. 
 

 
9   Rebríček kompetencií 
 

 
Organizácia musí mať jasný kompetenčný rebríček a systém 
komunikovania zhora nadol a musia ho dodržiavať manažéri aj 
podriadení. 
 

 
10 Poriadok 
 

 
Ľudia a materiál musia byť v danom čase na príslušných miestach  
v záujme dosiahnutia maximálnej efektívnosti – t. j. všetko má svoje 
miesto a všetko je na svojom mieste. 
  

 
11 Rovnos ť v jednaní 
 

 
Zárukou  spravodlivosti voči všetkým zamestnancom, ku ktorým treba 
pristupovať, pokiaľ možno, ako k seberovným,  je zdravý rozum 
a skúsenosť. 
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12 Stálos ť zamestnancov 
 

 
V záujme udržania organizačnej efektívnosti treba minimalizovať 
pohyb zamestnancov.  
 

 
13 Iniciatívnos ť 
 

 
Pracujúcich treba stimulovať pre rozvíjanie a realizovanie plánov na 
zlepšenie. 
 

 
14 Korporatívny duch 

 
Manažment musí podporovať ducha jednoty a harmónie medzi 
zamestnancami. 
 

Zdroj: Megginson a i. 1989 
 

2.5.3 Frederick Winslow Taylor (1856-1915) 
 
Taylor, na rozdiel od Fayola, sa primárne orientoval na výrobné operácie na úrovni 
dielne. To bol výsledok jeho inovatívnej činnosti v oblasti priemyselného inžinierstva, 
v ktorej dokázal, ako možno zvýšiť produktivitu a účinnosť racionalizáciou pohybu 
pracovníkov. Taylorov záujem o skúmanie časovej závislosti výkonu vyústil do 
zamerania jeho zásad na vedecký manažment pre zlepšenie produktivity 
pracovníkov. 
 
Taylor riešil manažment ako technický problém v troch samostatných oblastiach: 

• vypracovanie organizačnej štruktúry, 
• vzorový projekt práce a úloh, 
• správny výber a motivácia pracovníkov.  

 
Podobne ako Fayol aj on považoval organizáciu ako hierarchickú pyramídu. 
V priamom protiklade k Fayolovej téze o jednotnosti riadenia však Taylor prišiel 
s myšlienkou funkcie predáka, podľa ktorej robotníci zodpovedali za svoju prácu nie 
jednému, ale štyrom vedúcim. Domnieval sa, že toto rozdelenie nadriadenosti bude 
mať za následok účinnejšiu kontrolu. 
 
Taylorov skutočný talent bol v oblasti druhého prvku jeho zásad manažmentu: 
vypracovanie vzorového projektu na plnenie úlohy. Ako sme už uviedli, bol otcom 
ergonomiky a skúmania časovej závislosti výkonu. Jeho metóda sa opierala 
o o podrobný rozbor všetkých úloh a funkcií a experimentoval s hľadaním časovo 
najúspornejších spôsobov ich realizácie. 
 
Konečným prvkom Taylorovho manažérskeho modelu bol výber a motivácia 
prvotných robotníkov: Mal racionalistické názory na pracovnoprávne vzťahy a bol 
presvedčený, že robotníkov motivovali ekonomické hľadiská. Tvrdil, že neefektívnosť 
sa dá odstrániť presviedčaním robotníkov, že je v ich záujme odvádzať dobrú prácu: 
Dosiahol to zavedením kusovej úkolovej sadzby, čiže čím boli produktívnejší, tým 
viac zarábali. Dúfal, že takto sa podarí spojiť záujem robotníkov o vyššie mzdy so 
záujmami organizácie o zvýšenie produktivity a ziskov. Jeho postoj k odborom bol 
nepriateľský, lebo podľa jeho názoru bol konflikt medzi robotníkmi a manažmentov 
prekážkou na ceste k produktívnejšej organizácii a vo všeobecnosti aj sociálneho 
a ekonomického pokroku. 
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Cvičenie 2.5.3 
 
Dobré a zlé stránky klasickej teórie budeme posudzovať neskoršie. Zbadali ste nejaký nedostatok alebo 
nepresnosť v modeloch organizácií, resp. manažmentu, navrhovaných klasickými teoretikmi? Uveďte tri alebo 
štyri myšlienky. 
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Spätná väzba 
 
 
Mohli ste uviesť viacero poznámok.  Napríklad ste mohli zaregistrovať, že Taylorove názory na výrobné vzťahy 
ignorovali ľudskú dimenziu. Mohli ste si všimnúť potenciálnu strnulosť Fayolovho modelu alebo administratívnu 
neohrabanosť u Webera. Celkovo sa dajú vidieť dva hlavné nedostatky klasických názorov na manažment: 

• ich mimoriadna racionalita a 
• ich tendencia nechápať skutočné pocity, motiváciu a správanie sa ľudí v organizácii. 

 
Klasickí teoretici tým, že pokladali ľudské bytosti za „ozubené kolieska dobre namazaného stroja“, zanedbali fakt 
že správanie ľudí (a jeho dopad na organizáciu) je komplikovanejšie než „Homo Economicus“, teda bytosti 
motivovanej výlučne jej ekonomickými záujmami. V klasickej teórii je stimulovanie ľudí možné  predovšetkým 
ekonomicky, a keďže tieto nástroje má v rukách organizácia, ľudia sú vlastne pasívnym prvkom, ktorým 
organizácia manipuluje podľa svojich potrieb. Podľa klasickej teórie treba organizáciu navrhnúť tak, aby 
neutralizovala nepredvídateľnosť konania jednotlivca nariadením pravidiel a ukladaním pokút. 

 
 
2.6 Teória medzi ľudských vz ťahov 
 
V 30-tych a 40-tych rokoch sa svet oboznámil s dielom výskumníkov, ktorí skúmali 
psychológiu pracovných síl. Z ich výsledkov vznikla nová myšlienková škola, ktorá 
spochybnila klasické názory na manažment – teória medziľudských vzťahov (alebo 
behavioristická). Škola medziľudských vzťahov sa od starších modelov líšila v dvoch 
dôležitých oblastiach: 
• mala odlišný pohľad na človeka v organizácii 
• vychádzala z empirického výskumu. 
 
Tento nový prístup vychádzal z výskumu uskutočneného v závode Hawthorne firmy 
Western Electric v USA. Výskumníci sa podujali skúmať vplyv osvetlenia na 
produktivitu práce. Prekvapilo ich však, že produktivita práce vzrástla aj pri zníženom 
osvetlení. Došli k záveru, že produktivita pracovníkov súvisela s tým, čo nazvali 
hawthornovým efektom: to je faktom, že skupinová morálka sa zvýšila jednoducho 
preto, lebo pracovníci mali pocit dôležitosti a páčilo sa im, že sa im venovala 
pozornosť. 
 
Na tomto základe a na základe ďalších výskumov profesor Ekonomickej fakulty 
Harvardskej univerzity Elton Mayo navrhol nový model organizácie a ľudí v nej. 
Argumentoval, že ľudia nie sú motivovaní len ekonomickými ale aj sociálnymi 
potrebami a nadobúdajú zmysel svojej identity v interakcii s inými osobami. 
Racionalizácia pracovného procesu pri industrializácii (výroba na bežiacich pásoch 
a pod.) ich zbavila samotného zmyslu práce, takže jednotliví pracovníci hľadali 
zmysel života budovaním sietí sociálnych vzťahov v rámci svojich organizácií. 
Reagovali tým na sociálne sily, aj na ekonomické tlaky. (Napríklad, hawthornský 
výskum ukázal, že tlak skupiny dokáže prinútiť príliš rýchlych robotníkov, aby 
spomalili, aby zabránili svojmu ignorovaniu zo strany ostatných robotníkov.) 
Pracovníci boli najefektívnejší  pod takým manažmentom, ktorý splnil ich sociálne, aj 
ekonomické potreby. 
 
Hawthornský výskum a podobné aktivity v teréne sa stali míľnikmi pochopenia 
organizácií, pretože podnietili teoretikov na zaplnenie slepých miest v klasickej teórii 
manažmentu. Pridali do dovtedy čisto formálneho modelu organizácií humánne 
hľadisko a tým demonštrovali existenciu „neoficiálnych organizácií“, teda 
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spoločenských sietí, a odhalili prítomnosť a vplyv skupín na každej úrovni. Skupina 
mala dve navzájom súvisiace funkcie: 
• Presadzovala zhodnosť (konformitu), vytvorila normy správania, ktorými sa 

mali členovia skupiny riadiť 
• Pomáhala poskytovaním pomoci a útechy svojim členom, osobitne 

v znervózňujúcom alebo škodlivom prostredí. 
Podstatou behavioristického prístupu bolo presvedčenie, že organizácie v záujme 
optimálneho fungovania musí mať dva ciele: 
• efektívnosť a 
• spokojnosť zamestnancov. 
 
Myšlienku behavioristického prístupu k manažmentu prevzali viacerí analytici, 
vrátane Douglasa McGregora, ktorý v 60-tych rokoch ponúkol teóriu manažérov typu 
X a Y. Definoval manažéra typu X ako takého, ktorý vychádzal z predpokladu, že 
robotníci majú vrodenú lenivosť, nezodpovednosť a motivuje ich potreba 
ekonomického zabezpečenia. Na rozdiel od toho manažér typu Y predpokladal, že 
zamestnanci hľadajú zodpovednosť a uspokojenie v práci a tak podporoval väčšiu 
nezávislosť a vyššiu úroveň rozhodovania u svojich podriadených. Ako je zrejmé, 
tieto dva štýly manažmentu sa vzťahujú na klasický a behavioristický model 
manažmentu.  
Výskumníci ľudských vzťahov a behaviorálni vedci nie sú proti byrokratickému 
hierarchistickému modelu zástancov klasickej teórie, ale domnievajú sa, že by sa dal 
zlepšiť tým, že by sa stal menej formálnym a umožnil by väčšiu účasť podriadených 
na rozhodovacom procese.  
 
Teória medziľudských vzťahov bola kritizovaná za jej tendenciu uprednostňovať 
spokojnosť zamestnancov pred cieľmi organizácie  a zdravým pomerom nákladov 
a zisku a za podporu „mäkkého“, paternalistického  štýlu manažmentu. Poukázalo sa 
aj na to, že je mylné pokladať uspokojenie v práci za hlavný zmysel aktivít 
zamestnancov. Pre niektorých z nich ostáva ekonomická odmena  hlavným 
motivačným prvkom a ich výkonnosť je lepšia pod systémom manažmentu, ktorý ho 
používa – a naozaj ho aj preferujú. Okrem toho, prílišné zdôrazňovanie skupinového 
systému v rámci organizácie môže viesť k fragmentácii a nedostatočnej jednote 
v spoločných cieľoch a smeroch, osobitne vtedy, keď ciele  nižšie postavených 
zamestnancov nie sú totožné s cieľmi vyššieho manažmentu. 
 
Napriek istým nedostatkom behavioristického prístupu, tento významne prispel 
k teórii a praxi manažmentu a naďalej sa pokladá za dôležitý. Medzi najdôležitejšie 
poučenia patrí: 
• Manažér musí prihliadať nielen na ekonomickú motiváciu zamestnancov, ale aj na 

ich potrebu byť sociálne akceptovaní, i vzhľadom na príslušnosť a identitu. 
• Manažment musí uznávať a identifikovať neformálne zoskupenia, uvedomovať si 

potenciál týchto skupín vo vzťahu k cieľom organizácie a riadiť tieto skupiny tak, 
aby sa ich kolektívne normy zhodovali a podporovali organizačné ciele. 

• Nápady na zlepšenie výkonnosti organizácie môžu prichádzať od pracovníkov zo 
všetkých úrovní organizácie, teda nielen z manažérskej úrovne. 
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2.7 Teória systémov – nové perspektívy manažmentu 
 
Hoci teória medziľudských vzťahov spochybnila mnohé tézy klasického manažmentu, 
ponechala jednu z jej hlavných myšlienok: presvedčenie, že jediný systém 
manažmentu možno použiť v každej organizácii. Musel prísť iný spôsob nazerania na 
organizácie, aby sa prekonala myšlienka univerzálnosti, ktorá bola hlavným pilierom 
teórie manažmentu od Fayolových čias. Tento predpoklad sa nespochybňoval 
priamo, ale bol výsledkom úsilia zistiť nakoľko prenikavý bol dopad sociálnych, 
politických a legislatívnych zmien 60-tych rokov na podniky. 
 
Teória systémov bola vyvinutá, aby vysvetlila environmentálne vplyvy na organizácie 
v tomto období. Teória systémov hlásala model organizácie ako systému, teda 
organizovaný a komplexný celok, v ktorom každé hľadisko má súvislosť so všetkými. 
Zmena v jednej oblasti organizácie sa odrazí všade. Hlásatelia tejto teórie (Johnson, 
Kast a Rosenzweig) poukazovali na to, že organizácie (a skupiny v ich rámci) na 
najabstraktnejšej úrovni operujú v trojfázovom procese: 
• prijímanie vstupov (ako sú suroviny, zariadenia, ľudské a finančné zdroje), 
• nejaká forma ich spracovania (prevádzka alebo proces), 
• produkovanie výstupov (hotového tovaru alebo služieb, výsledkov a spokojnosti). 
 
Tento názor viedol k významnému vývoju manažérskeho myslenia: k myšlienke 
organizačnej variácie. Keďže organizácia berie vstupy od spoločnosti v širšom 
zmysle, rozmedzie medzi organizáciou a externým prostredím je skôr otvorené ako 
zatvorené. Organizácie pôsobia vo veľmi rozdielnych prostrediach; z toho vyplýva, že 
samotné organizácie – a vyhovujúce spôsoby ich manažmentu – budú rôzne.  
 
Teória systémov takto viedla k vzniku alternatívneho prístupu k manažmentu. 
 
2.8 Teória kontingencie alebo alternatívna teória 
 
Podľa teórie kontingencie alebo inak aj alternatívnej teórie neexistuje taký systém 
manažmentu, ktorý by úspešne fungoval v každej organizácii. Rôzne organizácie 
potrebujú rôzny metódy riadenia. Toto tvrdenie sa môže zdať zarážajúco 
samozrejmé, ale znamenalo kvalitatívny skok v rozvoji teórie manažmentu.  
 
Organizácie sa môžu líšiť v mnohých oblastiach, v závislosti od takých faktorov, ako 
sú: 
• vlastníctvo: zistilo sa napríklad, že organizácie verejnej služby majú väčší sklon 

k byrokracii ako súkromné podniky, 
• veľkosť: väčšie organizácie bývajú byrokratickejšie ako malé, 
• prostredie: rýchlo sa meniace prostredie si vyžaduje pružnejšie organizačné 

štruktúry, 
• charakter činnosti: niektoré druhy prác spôsobujú v organizácii väčšie odcudzenie 

ako v iných, čo si vyžaduje rozdielny štýl manažmentu. Pracovnoprávne vzťahy 
sú väčšmi konfrontačné v baniach  ako napríklad v školách alebo nemocniciach, 

• technológia: V polovici 60-tych rokov Joan Woodward poukázal na to, že podnik 
je úspešnejší, ak je zladená jeho organizačná štruktúra s technologickými 
procesmi (napríklad v definovaní reťaze kompetencií a komunikovania alebo 
v pomere počtu manažérov k počtu zamestnancov). 
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2.8.1 Manažment inovácie 
 
Míľnikom v rozvoji alternatívnej teórie bola v roku 1961 publikácia T. Burnsa a G. M. 
Stalkera Manažment inovácie. Títo britskí analytici identifikovali dva druhy 
organizácií: 
• mechanistické organizácie, nachádzajúce sa v stabilnom prostredí, v ktorom firmy 

nie sú nútené inovovať, 
• organické organizácie, nachádzajúce sa v rýchlo sa meniacej situácii, v ktorej sa 

vyžadovali pružné reakcie na podmienky prostredia. 
 
Mechanistické organizácie charakterizuje hierarchická štruktúra a strnulé „vertikálne“ 
vzťahy medzi vyššími a nižšími úrovňami. Úlohy boli prísne špecializované 
a vymedzené, pričom prevádzku a pracovné správanie určovali nadriadení, ktorí od 
pracovníkov vyžadovali poslušnosť a lojálnosť k firme. (Ako je zrejmé, tento typ 
organizácií sa veľmi podobá na modely predpokladané klasickými teoretikmi.) 
 
Organické organizácie na druhej strane charakterizuje neformálna, horizontálna sieť 
kontroly a komunikovania, kde sa expertíza alebo znalosti môžu nachádzať na 
ktoromkoľvek mieste siete. Komunikovanie má skôr charakter poskytovania 
informácií a rád, než udeľovania príkazov zhora. Úlohy sú navzájom holisticky 
prepojené (dôraz na význam celku a prepojenosť jeho častí) s cieľmi organizácie 
a zvládajú sa pružne, tímovou prácou. Oddanosť týmto úlohám a projektom sa 
v rámci organizácie pokladala za dôležitejšiu ako lojálnosť a poslušnosť. Ako 
poznamenali Burns a Stalker, takýto organický systém zvláda podstatne lepšie 
zmeny prostredia a inovačné tlaky, v porovnaní so strnulejším mechanistickým 
systémom. 
 
Toto sú hlavné rozdiely medzi mechanistickými a organickými organizáciami, ktoré 
druhému z uvedených typov umožnili prispôsobiť sa lepšie zmene situácie: 
• uprednostnenie sieťovej štruktúry namiesto strnulej hierarchie, 
• chýbajúce prísne stanovené individuálne úlohy, 
• nahradenie inštrukcií nadriadených informáciami a radami, 
• väčšia demokracia medzi riadiacimi a riadenými pracovníkmi, pričom manažéri 

nemajú v organizácii „patent na rozum“.  
 
Doteraz ste sa stretli s množstvom myšlienok v tejto kapitole. Nasledujúce úlohy vám 
pomôžu skontrolovať a upevniť si pochopenie rôznych myšlienkových škôl, o ktorých 
ste čítali. 
 
Cvičenie 2.8.1 
 
Tri hlavné školy manažmentu, o ktorých sme doteraz hovorili, sú uvedené ďalej. 
 
 
Teórie manažmentu 
 
Klasická teória 
 
 
Teória medziľudských vzťahov 
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Teória kontingencie  
 
 
 
K jednotlivým teóriám napíšte písmeno uvedené pri každom výroku, ktoré je pre ňu charakteristické. 
Niektoré výroky možno zaradiť do viacerých teórií a niektoré z výrokov nepatria ani do jednej z nich. 
 
Výroky:  
A    Princípy efektívneho manažmentu sú univerzálne. 
B   Organizácie sú hierarchické. 
C    Ľudia majú všeobecne zodpovedať za výsledky a nie za špecificky definované úlohy. 
D    Ľudia sú motivovaní potrebou ekonomickej istoty. 
E    Osobnostné charakteristiky ľudí sa nemajú spájať s ich úlohami v organizácii. 
F    Organizácie sú úspešnejšie ak je vyvážený pomer medzi mužmi a ženami. 
G    Organizačná štruktúra a manažment sa musia prispôsobiť podľa situácie 
H    Neformálne skupiny v rámci organizácie, aj jej formálna štruktúra, majú vplyv na jej 
fungovanie. 
I     Spokojnosť s prácou a plat majú vplyv na výkon práce. 
J    Ľudia sú v podstate leniví a ak sa len dá, vyhýbajú sa prejaveniu iniciatívy alebo preberaniu 

zodpovednosti. 
K   Pružnosť a demokratické vzťahy medzi zamestnancami napomáhajú inovácii v rámci 
organizácie. 
L    Pracovná motivácia zamestnancov závisí od výšky ich vzdelania. 
M   Ľudí motivuje potreba pocitu sociálnej identity a spolupatričnosti. 
N     Riadením organizácie sa rozumie plánovanie,  kontrola, koordinácia, prikazovanie, 

predvídanie organizovanie. 
O    Ľudia majú robiť svoju prácu na základe oficiálnych, písomných pravidiel a postupov. 
P     Organizácie sa lepšie prispôsobujú zmenám ak sa informácie a expertízy šíria horizontálne 

a nesústreďujú sa vo vrcholovom manažmente. 
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Spätná väzba 
 
Správne odpovede sú: 
 
Klasická teória:  A, B, D, E, J, N, O  
Teória ľudských vzťahov: A, B, H, I, M 
Alternatívna teória: C, G, K, P 
 
Výroky F a I nepatria do nijakej z tých teórií, ktoré sme preberali. 
 
Dva z týchto výrokov sú trochu odlišné, a preto ste ich možno pripojili aj k iným teóriám, pretože sa 
neobjavujú v žiadnom z uvedených modelových odpovedí. Sú to: 
• je možné, že ste uviedli výrok B aj pod alternatívnou teóriou, pretože podľa kauzálnej zásady ste 

mohli predpokladať, že isté organizácie najlepšie fungujú v hierarchiách. Bolo by však omylom 
domnievať sa, že podľa alternatívnej teórie všetky organizácie by mali byť hierarchie. 

• Možno ste uviedli výrok J pod teóriou medziľudských vzťahov na základe toho, že hlásateľ tejto 
teórie Douglas McGregor identifikoval tento výrok s manažérom X. Nie je však správne tvrdiť, že 
McGregor alebo iní obhajcovia behavioristického prístupu by pokladali toto tvrdenie za univerzálnu 
pravdu. 

 
Ak sa vaše odpovede (okrem týchto dvoch) líšili od správnych odpovedí, mali by ste sa asi vrátiť 
k príslušným častiam tejto kapitoly a osviežiť si ich v pamäti. 

 
 
2.9 Teórie manažmentu: úspechy a zlyhania 
 
Každá zo škôl teórie manažmentu, ktoré sme uviedli, vznikla ako reakcia na trendy 
a podmienky v čase svojho vzniku. Každá z teórií má svoje prednosti a nedostatky, 
úspechy a zlyhania. Stojí za to, bližšie sa nimi zaoberať. Pritom si pravdepodobne 
všimnete, že v širšom zmysle slova sa myslenie manažmentu vyvíjalo, zbavovalo sa 
negatívnych aspektov a správne myšlienky sa zachovávali (alebo sa k nim vrátili po 
počiatočnom odmietnutí). 
 
Klasická teória 
 
Taylorov vedecký manažment a Fayolov administratívny manažment boli veľmi 
významné v tom, že sa snažili analyzovať a zlepšiť prácu manažérov. Postupy, 
pracovné procesy a pravidlá, ktoré hlásali, zlepšovali produktivitu priemyselného 
prostredia tých časov a uľahčovali prácu manažmentu. 
 
Klasické metódy manažmentu zlyhali v tom, že boli príliš vedecké, pokladali 
organizáciu za stroj a robotníkov za ozubené kolieska v  ňom. Nebrali do úvahy 
ľudský element, nestarali sa o psychologické potreby robotníkov, ako je tvorivosť, 
sociálna identita a priznanie osobnej hodnoty. 
 
Ako sme uviedli, byrokracia analyzovaná a obhajované Maxom Weberom sa 
pokladala poväčšine za smiešnu a nehospodárnu. Ale v byrokratickom modeli 
organizácie naďalej sú pozitívne črty, okrem iného jeho egalitárske aspekty a systém 
zásluhovosti, ako aj povinnosť skladať účty a oficiálna povinnosť zachovávať 
bezúhonnosť a jasné normy pracovných výkonov. Viaceré tieto aspekty zrejme 
spôsobujú, že až do dnešných dní trvá prevaha byrokratických princípov v mnohých 
orgánov verejného sektora. 
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Teória medzi ľudských vz ťahov 
 
Behaviorálny prístup uspel, lebo nahradil mechanistické názory na organizáciu, ktorú 
presadzovala klasická teória. Jej hlavným prínosom bolo, že: 
• analyzovala správanie skupiny a jej vplyv na organizáciu, 
• dokázala mobilizovať robotníkov tým, že uspokojovala ich sociálne 

a psychologické potreby, 
• uznala význam spokojnosti robotníkov ako významného aspektu cieľov 

organizácie. 
 
Prax však občas ukázala nedostatky týchto hodnôt, pretože prikladala väčší význam 
spokojnosti robotníkov ako cieľom organizácie. 
 
Teória kontingencie/Alternatívna teória  
 
Alternatívnu teóriu uprednostňujú terajšie školy ekonomického myslenia, takže je asi 
jednoduchšie vidieť jej klady ako zápory. Medzi jej klady patrí: 
• jej schopnosť spoznávať a kombinovať najlepšie prvky ostatných teórií (menovite 

úsilie klasickej školy o dosiahnutie vysokej účinnosti a behavioristický záujem 
o spokojnosť pracujúcich), 

• jej logické spoznanie, že štýl a prax manažmentu sa musia prispôsobiť 
okolnostiam, za akých pôsobia, 

• jej základy vychádzajúce z empirického skúmania v rôznych oblastiach, 
• jej dôraz na pružnosť a reagovanie na environmentálne zmeny. 
 
Čas ukáže, či prílišná pružnosť a relativizmus tohto prístupu sa ukážu ako jej 
prednosti alebo nedostatky . Niektorí pozorovatelia sa domnievajú, že nedostatok 
nemenných smerníc pre manažérov a názor, že „nič nie je definitívne“ môže viesť 
k príliš veľkej neistote v procese manažmentu. 
 
2.10 Zhrnutie 
 
V tejto kapitole sme preskúmali tri hlavné školy manažmentu, ktoré sa objavili od 
začiatku minulého storočia: klasickú teóriu, teóriu medziľudských vzťahov a  teóriu 
kontingencie. Posúdili sme tieto teórie v kontexte podnikateľského prostredia v ich 
časoch a v porovnaní s teóriami, ktoré im predchádzali a napokon sme zhodnotili ich 
výhody a nevýhody. 
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 Kapitola 3 
 
Čo je organizácia? 
 
 
 
3.1 Úvod 
 
Táto kapitola sa začína definíciou organizácie a niektorých kľúčových prvkov jej 
organizačnej štruktúry. Pokračuje vysvetlením použitia a významu organizačnej 
štruktúry a potom sa zameria na rôzne typy organizačných štruktúr, na spôsoby 
akým sa aktivity zoskupujú v rôznych organizáciách a na kľúčový problém rozpätia 
manažmentu. Kapitola sa skončí úlohou, pomocou ktorej zhrniete to, čo ste sa 
naučili. 
 
 
3.2 Ciele 
 
Po jej preštudovaní by ste mali dokázať lepšie  
• definovať, čo je organizácia, 
• identifikovať a hodnotiť rôzne druhy organizácií a 
• identifikovať a hodnotiť štruktúry v jednotlivých organizáciách, vrátane vzťahov 

podriadenosti a nadriadenosti. 
 
 
 
3.3 Plánovanie štúdia 
 
Na dokončenie tejto  kapitoly budete potrebovať 

• tento text, 
• kópiu organizačnej schémy vašej organizácie a 
• tri hodiny na preštudovanie. 
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3.4 Úvod do organizácií 
 
V prvej a druhej kapitole sme používali termín „organizácia“ bez jeho definovania. 
Druhý blok Manažmentu bude pokračovať skúmaním charakteru organizácií, pričom 
prvá kapitola tohto bloku popisuje a analyzuje organizácie všeobecnejšie 
a abstraktnejšie, než to bolo možné doteraz. Je úvodom a prehľadom koncepcií 
a termínov, ktoré sa pri tomto pojme používajú. Nasledujúce dve kapitoly  sa 
zameriavajú na efektívnosť organizácií vo vzťahu k štruktúre a organizačnej kultúre. 
Na konci druhého bloku by ste mali mať dobrý všeobecný rozhľad o fungovaní 
organizácie a to z formálnej aj neformálnej stránky a schopní pozrieť sa 
analytickejšie na vašu organizáciu. 
 
Cvičenie 3.4 
 
Označte výrok alebo výroky, ktoré podľa vášho názoru najlepšie definujú pojem organizácie. 
 

o  a) Organizácia je skupinou ľudí 
o  b) Organizácia je skupinou ľudí so spoločnými záujmami 
o  c) Organizácia je skupinou ľudí so spoločnými cieľmi 
o  d) Organizácia je skupinou ľudí so spoločnými cieľmi a dohodnutými postupmi, ako tieto ciele 

dosiahnuť 
o  e) Organizácia je skupinou ľudí so spoločnými cieľmi a dohodnutými postupmi, ako tieto ciele 

dosiahnuť a formálnou štruktúrou, v ktorej je určené, čo má kto robiť. 

 
Spätná väzba 
 
Výroky c, d a e sú všetky správne. Charakteristiky uvedené pod písmenami a a b sú nevyhnutnými ale 
nedostatočnými prvkami organizácie. Len existencia skupiny – príklad vo vlaku, alebo v metre – ešte 
netvorí organizáciu ľudí. Podobne ani  skupina, ktorá má len spoločné záujmy, netvorí organizáciu. 
Rozsiahla skupina Elvisových fanúšikov, napríklad, nie je organizáciou , kým si takúto organizáciu 
nevytvoria, napríklad pod názvom „Spoločnosť Elvis je nažive, má sa dobre a býva v Honolulu“. Ak sa 
na to dajú, bude to preto, lebo majú spoločný cieľ: vydávať informačné bulletiny, v ktorých budú 
oslavovať hudbu Elvisa Presleyho a navzájom sa ubezpečovať, že je živý, zdravý a šťastný kdesi 
v Honolulu a možno si naplánujú každoročnú cestu  na také miesto sveta, na ktorom sa zhodnú, že ich 
idol tam práve bol. 
 
Tento žartovný príklad ilustruje ako identifikovať kľúčové charakteristiky organizácie: ich účelovosť. 
Všeobecne akceptovanú definíciu organizácie vypracoval analytik Amitai Etzioni: 
 
Organizácie sú sociálne jednotky (alebo zoskupenia ľudí), zámerne vytvorené za 
účelom sledovania špecifických cieľov. 
 



          MANAŽMENT 

 39 

Bez ohľadu na veľkosť alebo pôvod, organizácie – či už ide o rodiny alebo nadnárodné spoločnosti – 
nie sú náhodilé, neplánované sociálne javy. Za svoju existenciou vďačia zámernému rozhodnutiu 
a plánovaniu, a úmyselne boli vytvorené na plnenie úloh so zámerom dosiahnuť dohodnuté ciele 
a zámery. Vďaka týmto cieľom sú organizácie koherentné a orientované na isté aktivity. 
 
Etzioniho definícia opisuje organizácie na ich základnej úrovni. Vo všeobecnosti „sledovanie 
špecifických cieľov“ znamená robiť čosi na ich dosiahnutie a pre väčšinu organizácií sú 
charakteristické rôzne druhy činností. Postupy a štruktúry uvedené vo výrokoch d a e nemusia 
nevyhnutne byť charakteristikami základných typov organizácií. V našej komplikovanej spoločnosti 
však sú postupy a štruktúry veľmi dôležité a ovplyvňujú schopnosť organizácie dosahovať tieto ciele. 
Neskoršie sa podrobnejšie pozrieme na vzory organizačných štruktúr. 
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3.5 Základné prvky organizácie 
  
Organizácia je teda skupina jednotlivcov so spoločným cieľom (alebo cieľmi). 
Sledovanie týchto cieľov si obyčajne vyžaduje rôzne druhy činností, ktoré sa 
najčastejšie uskutočňujú prostredníctvom sústavy stanovených postupov a štruktúr, 
navrhnutých s cieľom dosiahnuť ich lepšiu účinnosť. Jedným z aspektov skupinovej 
interakcie, ktorú má vyjasniť organizačná štruktúra, je charakter vzťahu kompetencia 
– zodpovednosť  v skupine. 
 
Manažéri, ako sme to videli v prvej kapitole, sú zamestnanci s úlohou riadiť prácu 
iných. Manažment všeobecne zodpovedá za usmerňovanie činnosti organizácie tak, 
že realizuje jej ciele čo najefektívnejšie. Jedným z hľadísk je organizovanie zdrojov, 
ktoré má organizácia k dispozícii, Nejde iba o finančné, materiálne a ľudské zdroje, 
ale aj o jej vnútornú štruktúru a (pracovné) postupy. Tu sú niektoré z  manažérskych 
organizačných aktivít: 
• navrhnutie formálnej štruktúry organizácie, 
• zoskupenie aktivít organizácie, 
• vytvorenie vzťahov medzi funkciami, prácou, úlohami a zamestnancami, 
• ďalšie delenie úloh a delegovanie kompetencií. 
 
Deľba práce umožňuje synergický efekt v rámci organizácie. (Synergia je princíp, 
podľa ktorého je výkon dvoch alebo viacerých spolupracujúcich ľudí vyšší ako súčet 
jej častí.) Termínom manažmentu, používaným pre deľbu práce, je špecializácia, 
teda zamestnanci plnia úlohy, na ktoré sú osobitne kvalifikovaní, alebo ktoré sú 
schopní vykonávať. 
 
Špecializácia práce je účinná, pretože – keďže každý zamestnanec vykonáva len 
malú časť práce - efektívne možno prideliť prácu menej kvalifikovaným 
zamestnancom. Napríklad: kvalifikovaná sekretárka znamená, že šéf výskumného 
a vývojového oddelenia nemusí svoje listy písať systémom hľadania „písmen 
stopárskym psom“. Aj zaškoľovanie na práce je jednoduchšie a lacnejšie. Pohyb 
vnútri organizácie je minimalizovaný a pri takej práci, ako je montáž na bežiacom 
páse, možno relatívne limitovaný počet operácií pracovníka monitorovať, 
zjednodušovať, aby plnili svoje úlohy rýchlejšie. Takto sa možno vynájde zariadenie, 
ktorým sa zvýši produktivita. Výsledkom skoro jedno storočie trvajúceho využívania 
montážnych pásov je však to, že ak sa používajú do extrému, deľba práce je 
monotónna, nudná a v konečnom dôsledku nastáva odcudzenie a neefektívnosť 
pracovníka. 
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3.6 Organiza čná štruktúra 
 
Organizačná štruktúra je schematické znázornenie formálnej štruktúry organizácie. 
Je plánom deľby práce v rámci organizácie a ukazuje aj (hierarchický) systém 
riadenia, komunikačné kanály, členenie na oddelenia, rozpätie manažmentu atď. 
Organizačná štruktúra však nezachytáva pôsobenie neformálnych skupín, ktoré – 
ako sme to videli v 2. kapitole – sú v každej organizácii. 
 
„Systém riadenia“ sa týka vzťahu kompetencie a zodpovednosti, spájajúci v rámci 
organizácie nadriadených s podriadenými. Aby sme použili Fayolov termín 
manažmentu, ak existuje „jednotné riadenie“, potom každý zamestnanec podlieha 
a zodpovedá sa iba jednému bezprostrednému nadriadenému. Zjednodušuje to 
komunikovanie a delegovanie zodpovednosti. 
 
Vytváranie oddelení je spôsob, akým organizácia zadeľuje hierarchické úrovne 
v rámci organizácie. Vertikálny smer ide odspodu po vrchol organizačnej schémy, od 
jednej úrovne riadenia k druhej, je odrazom zvyšovania stupňa právomoci 
a zodpovednosti a „odbočky“ v rámci daných úrovní vyjadrujú počet podliehajúcich 
zamestnancov jednotlivým manažérom. Doslova vo všetkých schémach 
organizačných štruktúr tieto čiary a systém podriadenosti vytvárajú akúsi pyramídu 
hierarchie manažmentu. Tvar tejto pyramídy je dôležitým indikátorom charakteru 
organizácie. Nízka, nevýrazná pyramída je znakom malého počtu podliehajúcich 
úrovní a širokého rozpätia manažmentu. 
 
Cvičenie 3.6 
 
Nakreslite schému organizačnej štruktúry vašej organizácie na čistý papier. Pokúste sa zobraziť 
úrovne manažmentu až po vrchol pyramídy. Ak pracujete vo veľkej, veľmi komplikovanej organizácii, 
obmedzte sa len na štruktúru vášho odboru alebo funkciu, ale aj tak sa snažte ísť až po vrcholnú 
úroveň manažmentu. (To znamená, že váš náčrtok bude iba jednou časťou alebo segmentom 
pyramídy.) 
 
Aký záver urobíte na základe náčrtu vašej organizačnej štruktúry? 
 
 
Spätná väzba    
 
Pochopiteľne, organizácie sú rôzne, neexistuje jednoznačná odpoveď na túto činnosť. Ak ste našli 
schému podnikovej organizačnej štruktúry, porovnajte váš náčrt s ňou. Ak ste sa k nej nedostali, nič 
sa nestalo. Účelom tohto cvičenia je premýšľať o štruktúre vašej organizácie a môžete vychádzať 
v ďalšom štúdiu tejto a ďalšej kapitoly z vášho náčrtu štruktúry  vašej organizácie (prípadne ju 
korigovať). 
 
Bolo toto cvičenie ľahké alebo ťažké? Ak sa vám zdá ťažké, potom to môže byť zapríčinené tým, že 
ste do organizácie len teraz nastúpili alebo preto, lebo sa pohybujete v mnohých organizáciách. Môže 
to byť aj  v dôsledku toho, že organizačné schémy zaostávajú za realitou organizačnej štruktúry. Ak sa 
vám to zdá ľahké, potom je možné, že štruktúra  vašej organizácie je príliš priama (to platí osobitne 
v menších organizáciách). Alebo preto, lebo ak aj vaša organizácia nie je malá, kladie sa v nej 
dostatočne veľký dôraz na jej hierarchiu, aby si ju väčšina z vás uvedomila. 
 
V 2. kapitole sme uviedli, že  väčšina organizácií verejnej služby je byrokratická, s hierarchickou 
štruktúrou, ktorá z toho vyplýva. Poznamenali sme aj to, že byrokratické organizácie majú významné 
výhody, osobitne v agentúrach verejnej služby, ktoré musia (ako sme to videli v 1. kapitole) 
pristupovať ku každému rovnako a zodpovedne. 
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V byrokratickej organizácii bývajú úlohy veľmi špecializované. Sú stanovené a dodržiavajú sa 
formálne, prísne pravidlá, aby sa zaručila predvídateľnosť a eliminovala neistota. Kompetencie – 
zodpovednosť  sú rovnako jasne definovanými a udržiavanými vzťahmi, s nadriadenými, ktorí 
pristupujú neosobne k podriadeným. Výber a postup zamestnancov vychádza zo zásluh a nie je ničím 
neobyčajným, že jednotlivci ostávajú zamestnaní u jednej organizácie veľa rokov. (Táto tendencia sa 
môže meniť v súvislosti s tým, že spoločnosť už čoraz viac akceptuje fakt, že „celoživotné“ 
zamestnania sa už nebudú dať zaručiť.) 
 
Byrokratické štruktúry vytvárajú poriadok  a pokúšajú sa odstrániť uprednostňovanie a osobné 
predsudky nadriadených voči podriadeným. Je však známe, že príliš prísna byrokratická štruktúra je 
zdrojom problémov. Vysoko špecializované úlohy a funkcie sa môžu stať monotónnymi. Pravidlá 
a postupy môžu byť príliš obmedzujúce a byť brzdou iniciatívy. Manažéri nemôžu byť vždy nestranní. 
Všeobecne možno konštatovať, že manažmentu administratívnych orgánov chýba pružnosť a veľmi 
sa spoliehajú len na typickú byrokraciu. 
 
Keď si preštudujete tretiu až piatu kapitolu, možno sa pokúsite pozrieť sa na relatívne klady byrokracie 
v súvislosti s meniacou sa situáciou vo verejnej službe. Možno pouvažujete, či existujú realizovateľné 
alternatívy k byrokratickému systému, či byrokratické štruktúry musia nevyhnutne vytvárať kultúru 
byrokracie a či vôbec existuje spôsob, ako modifikovať byrokraciu verejných služieb tak, aby sa 
odstránili jej nevýhody a dosiahol sa lepší súlad medzi organizačnými subsystémami a ich vonkajším 
prostredím. 
 
 
3.7 Typy organizácií na základe organiza čných štruktúr 
 
Existuje veľa spôsobov hierarchického usporiadania organizácií pre dosiahnutie ich 
cieľov. Tieto spôsoby sú odrazom veľkosti a komplikovanosti organizácie, ako aj 
charakteru jej cieľov, čoho výsledkom sú tri známe typy organizácií: 
• líniový 
• líniovo-zamestnanecký 
• funkčný. 
 

3.7.1 Organizácia s líniovou organiza čnou štruktúrou 
 
Ide o najjednoduchšiu organizačnú formu. Pojem „líniový“ sa vzťahuje na tie 
oddelenia, ktoré priamo zodpovedajú za plnenie primárnych funkcií organizácie. Vo 
výrobnom prostredí sem, napríklad, patrí výroba aj predaj. V oblastiach verejnej 
služby sem budú patriť tie oddelenia, ktoré skutočne poskytujú dané služby 
(napríklad zdravotné sestry v nemocniciach, učitelia v školách alebo sociálni 
pracovníci v oddeleniach sociálnych služieb miestnej samosprávy). V podnikoch, 
ktoré sú organizované na základe ich primárnych funkcií, alebo „línií“, je jednotnosť 
riadenia normou. Jednoduchá líniová organizácia je ilustrovaná týmto diagramom. 
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           Prezident 

 

            

    vedúci        vedúci 

    odbytu        výroby 

 

 

 

 
Líniová organizácia 

 

3.7.2 Organizácia s líniovo - zamestnaneckou organiz ačnou štruktúrou 
 
S rastom organizácie treba najímať zamestnancov, ktorí tieto primárne funkcie 
nevykonávajú priamo. Organizácia potrebuje aj služby zamestnancov, ktorí nie sú 
priamo zapojení do hlavného druhu činnosti organizácie, ale nejakým spôsobom tejto 
činnosti napomáhajú. Výsledkom je líniovo- zamestnanecký model, v ktorom sa 
pridali úrovne, aby slúžil oddeleniam základnej línie  a pomáhali efektívnejšie 
dosiahnuť ciele organizácie. Použijeme zase náš príklad z výroby: medzi 
zamestnancov budú patriť údržbári výrobných zariadení a zamestnanci oddelenia 
nákupu. Vo verejných službách budú k nim patriť nemocniční úradníci a v školách 
sekretárky. Na diagrame je ilustrácia líniovo - zamestnaneckého modelu organizácie. 
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Líniovo - zamestnanecká organizačná štruktúra 
 
 
      Prezident 
 
 
 
   Nákup  Financie a účtovníctvo   Personalistika  
 Právne 
   (zamestnanci) (zamestnanci)    (zamestnanci) 
 (zamestnanci) 
      
     
  Manažér       Výrobný 
  predaja       manažér 
 
 
 

 

 
Takéto delenie má niekoľko výhod. Umožňuje to napríklad: 

• zachovať vplyv líniových oddelení 
• personálne vybavenie organizácie sa môže prispôsobiť vonkajšiemu 

prostrediu. 
Napríklad pri nízkom dopyte po výrobkoch, organizačné znižovanie počtu 
pracovníkov sa môže robiť predovšetkým v líniových oddeleniach. Pri zvýšenom 
dopyte po výrobkoch a službách, ale pri súčasnej potrebe zníženia nákladov, sa 
znížia  počty zamestnancov oddelení. 
 

3.7.3 Organizácia s funk čnou organiza čnou štruktúrou 
 
Keď sa funkcia zamestnanca, povedzme, na oddelení financií stane takou dôležitou, 
že jeho činnosť je kritickou z hľadiska úspešnosti organizácie, tento fakt sa 
zakomponuje do organizačnej štruktúry. Stáva sa organizáciou s funkčnou 
organizačnou štruktúrou. Najvyššia úroveň funkčnej organizačnej schémy je na 
nasledujúcom diagrame. 
 
Najvyššia riadiaca úroveň na schéme funkčnej organizačnej štruktúre 
 

 

       Prezident 

 

 

    Manažér   Manažér   Finančný 

    výroby   marketingu (predaja)  manažér  

 

Organizácie zabezpečujúce verejnú správu obyčajne majú do istej miery charakter 
funkčných organizácií. Napríklad, politické  orgány v organizáciách verejnej správy, 
ako sú výbory v miestnych orgánoch, sú organizované líniovo – bytový výbor, 
finančný výbor a tak ďalej. 
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3.8 Vnútorné štruktúry organizácií 
 
Organizačný proces vytvárania skupín aktivít sa nazýva vytváranie útvarov. Táto 
tvorba môže byť: 
- funkčná, 
- divízna, 
- maticová. 
 
Fakticky väčšina organizácií využíva kombinácie uvedených modelov, pretože rôzne 
typy činností v rámci organizácie často lepšie spolupracujú pri rozdielnych modeloch 
skupín. Mnohé organizácie  používajú funkčný prístup na ich najvyššej rozhodujúcej 
úrovni a iné modely na nižších úrovniach. 
 

3.8.1 Funk čné vytváranie útvarov 
 
Ako sme uviedli, funkčná organizácia je bežná blízko vrcholového riadenia 
organizácie, hoci sa môže vyskytnúť aj na nižšej úrovni. Jej výhodou je, že: 
• umožňuje prísnejšiu kontrolu na úrovni vrcholového manažmentu, 
• podieľa sa na účinnosti v dôsledku špecializácie, 
• centralizuje expertízu organizácie, 
• zachováva potenciál a prestíž hlavných funkcií, 
• minimalizuje nákladnú duplicitu personálu a zariadení. 
Nevýhodou je, že: 
• pri zväčšovaní organizácie je koordinácia medzi funkciami komplikovanejšia 

a problematickejšia, 
• každý manažér kontroluje iba úzku, špecializovanú funkciu, takže príprava 

manažérov na prevzatie funkcií vo vrcholovom manažmente je problematická,  
• jednotlivci majú sklon budovať si lojalitu len k ich špecifickej funkcii a nie 

k celej  organizácii. 
Funkčná organizácia je centralizovaná. Ostatné dve formy tvorby odborov, na ktoré 
sa zameriame teraz, sú na rozdiel od nej decentralizované. (Za povšimnutie však 
stojí, že väčšina organizácií je komplikovanou zmesou oboch modelov.) 
 

3.8.2 Divízna organizácia 
 
Divízna organizácia sa môže vytvárať na rôznych základoch. Divízia sa môže 
organizovať podľa: 
• výrobkov a služieb, 
• teritórií, 
• zákazníkov, 
• postupov alebo druhu zariadení. 

 
Každá divízia má svoje vlastné funkčné kapacity, oddelenia, divízie atď. 
 
Delenie divízií podľa výrobkov sa organizuje na základe špecifických výrobkov (alebo 
služieb). Tento druh vytvárania odborov umožňuje venovať špecifickým výrobným 
líniám koncentrovanú pozornosť. 
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Delenie divízií podľa teritória (nazývané aj ako regionálny alebo zemepisný princíp 
delenie) zoskupuje aktivity podľa miesta prevádzky. 
 
Zákaznícke delenie divízií organizuje svoje činnosti tak, že sa koncentruje na klientov 
alebo na využívanie výrobkov alebo služieb. Využíva sa v prvom rade pri organizácii 
predaja alebo pri servisných činnostiach  alebo vtedy, keď organizácia má jedného 
alebo viacerých klientov s mimoriadnymi nárokmi na kvalitu, rýchle dodávky a pod. 
Z hľadiska adaptabilnosti na konkrétnu skupinu zákazníkov je tento druh delenia 
veľmi vhodný. Pohotovostné oddelenia  nemocníc možno pokladať za príklad 
zákazníckeho delenia. 
 
Delenie divízií podľa postupov alebo druhu zariadení znamená zoskupenie aktivít  
s orientáciou na výrobný proces alebo druh zariadenia. Najčastejšie sa vyskytuje vo 
výrobe a funguje najlepšie tam, kde si prevádzka zariadenia vyžaduje osobitnú 
kvalifikáciu, alebo má takú veľkú kapacitu, prípadne zariadenie je také drahé, že sa 
kvôli dosahovaniu zisku musí nepretržite využívať. 
 
Medzi výhody divíznej organizácie patrí: 
• na divíznej úrovni je jednoduchšia koordinácia jednotlivých funkcií, 
• každú divíziu možno pokladať za ziskové stredisko, zodpovedajúce za svoj 

rozpočet a finančné výsledky, čím sa jednoduchšie sledujú výkony každej sféry. 
(Vo verejnej službe sa to týka nákladového manažmentu stredísk u každej 
špecifickej služby. Mieste orgány sú obyčajne organizované okolo služieb, lebo 
ich funkcie sú veľmi rôznorodé.), 

• nakoľko divízie sú odrazom komplexnosti celej organizácie, vedúci divízií 
nadobúdajú široké manažérske skúsenosti. Preto sú divízie dobrým miestom pre 
vyšší manažment a organizácia môže poobsadzovať vyššie manažérske miesta 
vnútorným povyšovaním tých vedúcich pracovníkov, ktorí dokonale chápu činnosť 
organizácie. 

 
Medzi nevýhody patrí: 
• celkove si vyžaduje viac pracovníkov a väčšie materiálne zdroje (v každej divízii 

napríklad môže byť samostatné účtovníctvo a marketing) a vzhľadom na 
nepotrebnú duplicitu z hľadiska zdrojov a úsilia, môže potenciálne znížiť účinnosť. 
Zdroje nemusia byť vždy plne využité. 

• Medzi divíziami môže vzniknúť konkurencia, ak dochádza k prekrývaniu ich trhov, 
alebo ak sa pokúšajú získať financie z toho istého zdroja.  

• Môže sa stať, že vrcholový manažment nedokáže dobre kontrolovať, lebo existuje 
príliš veľa divízií s veľkými kompetenciami.  

 

3.8.3 Maticové organizácie 
 
Maticové organizácie sú alternatívnou formou modelu organizácie, ktorý vychádza 
z praxe americkej kozmickej agentúry NASA. Ide o hybridný model vyvinutý 
z jedného alebo viacerých iných modelov organizácií. Všeobecne možno povedať, že 
reaguje na potrebu vytvorenia unikátnych projekčných tímov, ktoré tvorí kombinácia 
kvalifikácií z rôznych oblastí špecializácie. Maticový model organizácie znamená 
vytvorenie nezávislého tímu špecialistov, ktorí spolupracujú len po dobu dokončenia 
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špecifického projektu. Jeho charakteristikou je forma „zdvojeného manažmentu“, kde 
členovia tímu sú riadení nielen bežným štábom, funkčným alebo líniovým 
manažmentom, ale aj určeným manažérom projektu, ktorý ich riadi počas trvania 
projektu.  Takže manažérsky dozor prichádza nielen zhora, ale aj zo strany, čím 
matica dostáva dve osi. Diagram ilustruje princíp maticového modelu organizácie. 
 
 
Príklad maticového delenia na odbory 
 

 

       Hlavný vedúci pracovník 

 

 

   Riadenie Finančný Nehnuteľnosti    Služby Komunitné  
   projektov odbor      zložky 

        

 

 

   Manažér  

   projektu A 

    

 

   Manažér  

   Projektu B 

 

   Manažér  

   Projektu C 

 
   
Keďže maticový model organizácie má takú štruktúru, ktorá dokáže rýchlo a vhodne 
reagovať na zmeny, umožňuje výrazne zlepšiť pružnosť celej organizácie a tým aj jej 
konkurencieschopnosť v rýchlo sa meniacom prostredí. Tieto charakteristiky vám 
možno pripomenú črty (rozoberané v kapitole 2) organických organizácií, 
definovaných Burnsom a Stalkerom v 60-tych rokoch. Naozaj, maticový systém 
podľa všetkého nesie mnohé stopy organickej organizácie: 
• sieťovú štruktúru, 
• orientáciu na projekt, 
• distribúciu informácií a expertíz po celom tíme, 
• celkové demokratické vzťahy medzi členmi tímu. 
 
Maticový model organizácie preberá najlepšie črty organickej organizácie. Ide 
o rýchlo reagujúci, vizionársky model, orientovaný na špecifické projekty 
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s obmedzenou životnosťou. Motivuje otvorenosť komunikovania a koordináciu aktivít 
medzi príslušnými funkčnými špecialistami. Plní aj osobné ambície členov tímu 
v oblasti tvorivosti, rôznorodosti a skupinovej súdržnosti a interaktívnosti, ktorá sa 
spája s tímovou prácou. 
 
Maticový model organizácie sa nemusí obmedzovať len na malé podniky alebo na 
podniky súkromného sektora. Vzhľadom na to, že kombinuje projektovú orientáciu 
organizácie (horizontálna os matice) so zachovanou líniou zodpovednosti 
existujúcich úrovní manažmentu v organizačnej hierarchii (vertikálna os), funguje 
dokonca aj vo veľkých administratívnych celkoch (akým je NASA). Motivuje 
„intrapreneurship“, t. j. právo zamestnancov na preberanie podnikateľskejších úloh 
v rámci veľkých administratívnych organizácií. 
 
Model maticových organizácií má aj rôzne nevýhody: 
• Jednotlivé projekty síce možno účinnejšie realizovať, ale vzhľadom na 

variabilnosť trvania prepojení jednotlivých projektov môže byť celková koordinácia 
problematická.  

• Napätie môže vznikať kvôli tomu, že členovia projektového tímu sa zodpovedajú 
dvom rôznym manažérom, ktorí môžu mať rôzne priority a termíny. Manažér 
projektu naozaj závisí od funkčného manažéra, ktorý zabezpečuje zdroje. Na 
riešenie konfliktov možno budú potrební sprostredkovatelia. 

• Rôzni funkční špecialisti jedného tímu sa môžu stretávať s konfliktnou 
lojálnosťou, ak tím nie je dostatočne súdržný a vzhľadom na dočasný charakter 
úlohy nemá dostatočný pocit „spolupatričnosti“ (aj keď v niektorých prípadoch ide 
o dlhodobé úlohy).  

 
 
3.9 Rozpätie manažmentu 
 
Tu by bolo vhodné vrátiť sa ku koncepcii rozpätia manažmentu, ktorý sme už 
spomínali v súvislosti s organizačnými modelmi a štruktúrami. Rozpätie manažmentu 
(nazývaný aj rozpätím kontroly) znamená počet podriadených podliehajúcich 
jedinému manažérovi. Pojem vznikol z klasickej teórie manažmentu a pôvodne sa 
týkal len identifikovania optimálneho počtu podriadených jedného nadriadeného raz 
a navždy. (Optimálny počet vyšiel na 6.) Dnes sa myšlienka, že by mal existovať 
správny počet podriadených jedného manažéra, pokladá za zastaranú. Nahradil ju 
alternatívny prístup (contingency approach), ktorý uvádza, že optimálny počet závisí 
od viacerých premenných faktorov danej situácie manažmentu. 
 
Hoci optimálny počet závisí od okolností, je pravdou, že je obmedzený počet 
podriadených, ktorých nadriadený môže efektívne riadiť. Faktory, ktoré na to majú 
vplyv sú tieto: 
• podobnosť úloh podriadených, 
• geografická blízkosť podriadených, 
• zložitosť funkcií, 
• stupeň vyžadovaného priameho dohľadu, 
• stupeň požadovanej koordinácie dozoru, 
• stupeň plánovania vyžadovaného od manažéra, 
• organizačná pomoc (napr. disponovanie sekretárom/kou) manažérovi. 
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Rozhodovanie o rozpätí manažmentu, pôsobiaceho na rôznych úrovniach 
organizácie, má rôzny vplyv na jej výkonnosť. Nevhodne stanovené rozpätie môže 
veľmi znížiť účinnosť, produktivitu a nákladovú efektívnosť. Napríklad, ak je rozpätie 
príliš široké, manažéri sú príliš rozptýlení a nemusia problém zaregistrovať, až kým 
nie je neskoro. So znižovaním rozpätia kontroly, to je keď sa zmenší počet priamych 
podriadených, úmerne sa zvyšuje počet manažérskych miest. Ak je rozpätie príliš 
úzke, manažéri nevyužívajú svoju plnú kapacitu, podriadení sú vystavení nadmernej 
kontrole, a okrem toho sa včasnosť a presnosť informácií zmenšuje pri jej pohybe 
cez mnohé manažérske úrovne. 
 
Vysoké a ploché  organiza čné štruktúry 
 
Problém rozpätia manažmentu priamo súvisí s tým, či organizácia má vysokú alebo 
plochú hierarchiu. „Vysoká“ manažérska pyramída má úzke rozpätie kontroly zo 
strany manažmentu a „plochá“ pyramída naopak široké. S vývojom teórie 
manažmentu v minulom storočí sa menili aj názory na ideálny tvar hierarchie 
manažmentu. Napríklad, veľký alebo aj stredný podnik, ktorý sa striktne pridržiaval 
predpísaného modelu šiestich podriadených jednému manažérovi na každej úrovni, 
vytvorí dosť vysokú pyramídu manažmentu. Alternatívny prístup, ktorý vznikol 
v posledných tridsiatich rokoch, zdôrazňoval prispôsobovanie organizačnej štruktúry 
konkrétnemu počtu premenných faktorov, ktoré mali vplyv na organizáciu, s veľkým 
dôrazom na význam vonkajšieho prostredia. Dnes, ako to uvidíme v článku 
Christophera Lorenza, sa názor mnohých teoretikov priklonil k myšlienke „plochá je 
najlepšia“ . 
 
3.10 Zhrnutie 
 
V tejto kapitole sme prebrali niektoré kľúčové prvky tvorby organizácií a ich štruktúr, 
vrátane spôsobu, akým sa zoskupujú úlohy, zodpovednosť a vzťahy. Posudzovali 
sme úrovne organizačných hierarchií z rôznych hľadísk, vrátane modelu líniového, 
funkčného, divízneho a maticového. Pozreli sme sa aj na rozpätie manažmentu 
a ako vyzerá vo vysokej a v plochej organizačnej štruktúre. 
 
Literatúra 
 
Odporúčaným čítaním je kniha Ako chápať organizácie? od Charlesa B. Handyho. 
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Kapitola 4 
 
Štruktúra, vz ťahy a efektívnos ť organizácie 

 
 
4.1 Úvod 
 
Táto kapitola sa začína ilustrovaním tvorby organizačných štruktúr a ich adaptáciou 
na plnenie cieľov organizácie, pohľadom ako fungujú vo vašej organizácii a cvičením 
z reštrukturalizácie regionálnej rady v Kente. Potom bude nasledovať diskusia 
o decentralizácii, ako jednej z možných charakteristík organizačnej štruktúry. 
 
Kapitola preskúma niektoré prvky ľudských vzťahov v rámci organizácie, ktorej sa 
organizačná štruktúra týka a zameria sa na koncepciu úlohy a postavenia , ako aj na 
analýzu vzťahov medzi mocou, vplyvom, autoritou a spoľahlivosťou. 
 
Záverečná časť pojednáva o vplyve rôznych mocenských skupín v organizačnej 
štruktúre a skončí prehľadom argumentov Petra Druckera, že potreba účinného 
informačného manažmentu sa čoraz väčšmi stáva hlavným faktorom vplývajúcim na 
formu organizácie. 
 
4.2 Ciele 
 
Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali dokázať lepšie: 
• vysvetliť význam cieľov organizácie pri návrhu štruktúry, 
• identifikovať zdroje moci, kompetencie, vplyvu v organizačnej štruktúre 

a diskutovať o ich dôsledkoch, 
• posúdiť rôzne typy organizačných štruktúr vo vzťahu k jej cieľom.  
 
 
4.3 Plánovanie štúdia 
 
Na dokončenie tejto kapitoly budete potrebovať 

• tento text, 
• tri hodiny na preštudovanie. 
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4.4  Úvod 
 
Kapitola 3 sa zaoberala otázkou „Čo je organizácia?“ a skúmala viaceré hľadiská 
organizačnej štruktúry, ako ich ilustrujú schémy organizačnej štruktúry rôznych tvarov 
a výšok. Organizačnú štruktúru, ako ste videli 
 
tvorí séria funkcií  umiestených do okienok rovnakej veľkosti so sieťou prepojení, 
z ktorých je zrejmé smerovanie moci a kompetencie zhora dolu, cez vedúcich 
oddelení až po najnižšiu úroveň. 
 
(Ernest a Young, 1992) 
 
Organizácie, ako ste zaregistrovali v kapitole 3, sú skupiny ľudí, ktoré vyvíjajú 
spoločné aktivity v záujme dosiahnutia spoločných cieľov. Ako v každej skupine ľudí, 
aj v organizácii existujú ľudské vzťahy. Na rozdiel od manželstiev alebo rodín, 
interakciu medzi ľuďmi v rámci organizácie neovplyvňujú citové spojenia, ale 
mocenské vzťahy. Tieto mocenské vzťahy – a spôsob ich prepojenia s organizačnou 
štruktúrou a efektívnosťou – sú predmetom skúmania tejto kapitoly. 
 
4.5 Ciele a štruktúra organizácie 
 
Ako si spomínate z tretej kapitoly, jedným z hľadísk práce vrcholového  manažmentu 
je proces navrhovania organizačnej štruktúry tak, aby organizácia čo najlepšie 
dosahovala svoje zámery. V praxi sú však mnohí generálni manažéri v takej situácii, 
že nenavrhujú organizáciu od nuly, ale obyčajne menia a reštrukturalizujú existujúce 
organizácie. 
 
Cvičenie 4.5  
 
Zmyslom tejto úlohy je pomôcť vám premýšľať o prepojenosti cieľov organizácie a návrhu jej štruktúry. 
 
Ako vplývajú ciele organizácie na jej štruktúru? Došlo k nejakým štrukturálnym zmenám počas 
posledných niekoľkých rokov (alebo práve o nich prebieha diskusia), ktorých cieľom bolo vytvorenie 
lepšieho  prepojenia organizačnej štruktúry s cieľmi vašej organizácie? Pod záhlaviami, umiestenými 
nižšie, uveďte tri ciele organizácie a tri štrukturálne prvky, ktorých zámerom je implementácia týchto 
cieľov. (Ak dokážete priamo prepojiť tieto štrukturálne prvky s cieľmi organizácie, je to ešte lepšie, hoci 
v mnohých organizáciách sú veľmi komplikovane prepletené, čo znemožňuje jednoznačné 
poprepájanie.)  
 
   Cieľ     Štrukturálny prvok 
 
   .     . 
    
   .     . 
 
   .     . 
 
Teraz si prečítajte článok v prílohe 1 „Vývoj finančnej služby“ o tom, ako kentská okresná rada 
reštrukturalizovala svoju finančnú službu. Zopakujte cvičenie a vyberte z uvedeného zoznamu tri ciele 
organizácie a tri súvisiace prvky, ktoré sa najlepšie hodia na konečný výsledok reštrukturalizačného procesu 
regionálnej rady v Kente.  
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 Cieľ     Štrukturálny prvok 
 
   .     . 
    
   .     . 
 
   .     . 
 
Možné ciele: 
• „umožniť a nie poskytovať“, 
• väčší súlad medzi požiadavkami klientov (stránok) a poskytovateľov služieb, 
• výchova občanov komunity o poskytovaných službách, 
• väčšia zodpovednosť z hľadiska nákladov, 
• zníženie počtu poskytovaných služieb, 
• zlepšený finančný manažment a využívanie finančných informácií. 
 
Možné štrukturálne prvky: 
• vyššia štruktúra, 
• rozpor medzi kupujúcim a dodávateľom, 
• viac plochá štruktúra, 
• maticový model organizácie, 
• centralizovaná organizácia, 
• decentralizovaná organizácia. 
 

Spätná väzba 
 
Zrejme nebolo možné predpokladať znalosť cieľov a štrukturálnych prvkov vašej organizácie, keďže 
sú v každej organizácii iné. Dúfame však, že toto cvičenie vás nútilo premýšľať  a dávať do súvislosti 
štruktúru vašej organizácie a jej ciele. 
 
Je však možné naviazať spätnú väzbu na vašu analýzu reštrukturalizácie finančnej služby regionálnej 
rady v Kente. Šlo o komplikované podujatie, ktoré trvalo niekoľko rokov, takže vaše odpovede mohli 
byť rôzne (hoci sme od vás chceli, aby ste analyzovali výsledok reštrukturalizácie, a nie nejaké 
polovičné stavy). Jedna z možných odpovedí vyzerá takto: 
 

Cieľ      Štrukturálny prvok 
   
• väčší súlad medzi požiadavkami klientov 

(stránok) a poskytovateľov služieb 
 
 

• decentralizované organizácia 

• väčšia zodpovednosť z hľadiska nákladov 
 
 

• rozpor medzi kupujúcim a dodávateľom 

• zlepšený finančný manažment a využívanie 
finančných informácií 

 
 

• plochá štruktúra 

Všimnite si, že ciele a štrukturálne prvky nepatria jednoznačne, ide o komplex a vzájomne prepojený celok, 
ktorý je odrazom komplikovaného a mnohostranného charakteru reštrukturalizácie a cieľov regionálnej rady 
v Kente. 
 
Všimli ste si, že ciele finančnej služby regionálnej rady v Kente sa vlastne dajú zhrnúť do hesiel 
„Bližšie k zákazníkovi“, „Prevod (kompetencií)“ a „Manažment namiesto administratívy“? Je to v súlade 
s radou manažmentu o reštrukturalizácii, že ciele organizácie sa musia vyjadriť stručne (hoci iba 
vágne alebo aj trochu vizionársky) na vrcholnej strategickej úrovni, pri postupnom prechode cez 
stredné a operačné stupne organizácie sa musia postupne spresňovať. Jasné a úderné heslá majú za 
účel  počas celého procesu udržať organizáciu v kurze. 
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Decentralizácia 
 
Príklad reštrukturalizácie v regionálnej rade Kentu naznačuje zaujímavú otázku 
decentralizácie v organizáciách verejných služieb. Decentralizácia znamená 
rozptýlenie oprávnení a rozhodovacieho procesu na nižšie úrovne organizácie. 
Prevláda tvrdenie, že decentralizácia zlepšuje prevádzkovú účinnosť. Napríklad 
finančný riaditeľ kentskej regionálnej rady Peter Martin je o tom presvedčený. 
Reštrukturalizačné iniciatívy v orgánoch verejnej služby v čoraz väčšej miere 
prinášajú práve tento trend prerozdelenia kompetencie a zodpovednosti. Takéto 
organizačné zmeny v štruktúre organizácie sú však účinné len vtedy, ak sa 
s rozšírením zodpovednosti deleguje na nižšie stupne aj dostatok kompetencií. 
 
 
Medzi faktory ovplyvňujúce rozhodovanie o decentralizácii a jej stupni patrí: 
• filozofia manažmentu organizácie, 
• vývoj jej organizačného rastu, 
• zemepisné rozmiestnenie jednotlivých zložiek, 
• možnosť účinnej kontroly, 
• kvalita manažérov na rôznych úrovniach, 
• rôznorodosť výrobkov alebo ponúkaných služieb, 
• (pre organizácie verejnej služby) politika ústrednej vlády a zákony. 
 
Tieto faktory sa často líšia aj v rámci jednotlivých útvarov tej istej organizácie a budú 
sa meniť podľa prostredia organizácie. 
 
Peter Martin v článku uvádza koncepciu, ktorá sa vzťahuje na decentralizáciu. Ide 
o slovo  „prenos“ (devolution). Prenos (prenášanie) je radikálnejšou formou 
decentralizácie. Týka sa prenesenia kompetencie a zodpovednosti  smerom von 
a ich integrovanie do rôznych orgánov  alebo rôznych častí organizácie (napríklad 
z centrálnej finančnej služby úradu  na organizácie sociálnych služieb  v orgánoch 
miestnej samosprávy). Tento termín sa obyčajne používa v politickom kontexte, 
napríklad pri debate o prenášaní niektorých kompetencií centrálnej vlády do 
regionálnych centier v Škótsku alebo vo Walese. Na druhej strane decentralizácia 
obyčajne znamená fyzické prevedenie pracovníkov a zdrojov z ústredného úradu do 
zemepisne rozptýlenejších miestnych úradov. (Treba však poznamenať, že sa tieto 
pojmy často zamieňajú.)  
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4.6 Vzťahy v rámci organizácie 
 
Ako vidieť z článku o reorganizácii v Kente, organizačné štruktúry formálne upravujú 
a určujú charakter vzťahov v rámci organizácie. Organizáciu možno pokladať za 
sociálny systém, teda za súbor sústavy ľudských vzťahov, pôsobiacich na seba 
navzájom rôznym spôsobom. Sociálny systém jednej organizácie zahrňuje všetkých 
ľudí v nej a ich vzťah navzájom aj voči okolitému svetu. 
 
Pre zdravú organizáciu je charakteristická sociálna vyváženosť: dynamická pracovná 
rovnováha medzi vzájomne súvisiacimi časťami sociálneho systému. Tým sa zaručí, 
že keď dochádza k menším zmenám, absorbujú sa prispôsobením systému a udrží 
sa rovnováha. Nerovnováha nastane, keď v sociálnom systéme nastane príliš rýchlo 
príliš veľa zmien. 
 
Sociálny systém v organizácii má tri dôležité zložky: „psychologické kontrakty“,  rolu 
a postavenie. 
 

4.6.1 Psychologické kontrakty 
 
Teoretici ľudských vzťahov a motivácií zdôraznili, že zamestnanci pri vstupe do 
organizácie požadujú viac než iba ekonomickú odmenu (pozri kapitoly 2 a 8). 
Hľadajú hodnotné sociálne vzťahy, podporu pri plnení svojich osobných očakávaní 
a možnosť na zvyšovanie vlastnej sebaúcty.  
 
Práca každého zamestnanca prináša so sebou „psychologický kontrakt“, ktorým je 
definované, akú formu ich psychologického zapojenia do sociálneho systému mala 
mať. Na rozdiel od finančnej odmeny alebo iných podmienok, psychologické 
ocenenie zamestnanosti sa prejavuje len zriedka otvorene, zriedka sa o ňom 
oficiálne diskutuje, alebo dáva písomne, na rozdiel od oficiálneho zamestnaneckého 
kontraktu zamestnanca. Z tohto dôvodu sú „psychologické kontrakty“ často zdrojom 
nedorozumenia medzi zamestnancami a ich zamestnávateľmi alebo  manažérmi 
v tých prípadoch, keď sú rozdiely v chápaní toho, na čo sa vlastne vzťahujú. 
 
Avšak udelenie psychologickej odmeny za vykonanú prácu zamestnanca je často 
skoro tak dôležité ako jeho mzda a bezpochyby je dôležitým faktorom motivácie 
pracovnej výkonnosti. Ak sa splnia psychologické očakávania zamestnancov, majú 
sklon k spokojnosti, zotrvaniu v zamestnaní a ich pracovný výkon sa zvyšuje. 
 

4.6.2 Rola 
 
Aby ľudia boli schopní v organizácii spolupracovať, je potrebné, aby nejakým 
spôsobom mohli predpokladať, ako sa budú ostatní správať. Tomu zodpovedá 
systém pridelených rolí, ktorým sa uľahčujú vzťahy medzi zamestnancami v rámci 
sociálnej štruktúry v organizácii. Rolu možno pokladať aj za vzorec očakávaného 
správania zamestnanca pri jeho aktivitách, na ktorých sa podieľajú aj iní. 
 
Zamestnanci môžu svoje rôzne roly pokladať trochu za rozporné alebo nemajú jasno, 
čo sa od nich očakáva. Mentori (obyčajne trochu vyššie postavené osoby, ktoré však 
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nemusia nevyhnutne byť ich priamymi nadriadenými) im môžu pomôcť pochopiť 
požiadavky na nich kladené tým, že im poradia, ako sa majú správať v zmysle ich 
rolí. Ak má zamestnanec viac než jedného mentora, umožní mu to získať 
komplexnejšiu predstavu o svojej role a zabrániť tak niektorým úskaliam, ktoré môžu 
súvisieť s názormi jediného poradcu. 
 
4.7. Postavenie  
 
Inou zložkou siete vzťahov v sociálnom systéme organizácie, je postavenie (status – 
pozn. nejde o funkčné postavenie). Postavenie udáva relatívny sociálny status 
jednotlivca v rámci skupiny; môže pritom byť aj indikátorom stupňa jeho uznania, 
„uctievania“ alebo akceptovania v skupine. Rôznorodé faktory, ktoré na pracovisku 
vplývajú na postavenie, sú uvedené v diagrame. 
 
 

 

Spôsob odmeňovania   pracovné podmienky   vzdelanie 

 

 

 

pracovné  zaradenie            schopnosti 

 

       POSTAVENIE 

 

kvalifikácia        zamestnanie 

 

 

 

výška platu          dĺžka zamestnania                  vek 

 

Hlavné prvky postavenia v zamestnaní 

Podobne ako koncepcia roly aj postavenie vytvára systém vzťahov medzi ľuďmi. 
Postavenie sa síce dá zneužiť, bežne je však výhodné, pretože zvyšuje 
predvídateľnosť a stabilitu pracovných vzťahov zamestnancov. Zamestnanci 
s vysokým statusom majú v organizácii väčší vplyv a na všetkých stupňoch môžu 
lepšie komunikovať s ostatnými zamestnancami. 

Postavenie je pre každého z nás dôležité. Strata alebo zbavenie postavenia znamená 
pre väčšinu ľudí vážny problém. Túžba dosiahnuť postavenie je v rámci organizácie 
pozitívnym faktorom, ak slúži na motiváciu zamestnancov, na zlepšenie ich 
pracovných výkonov. Nadmerné zaoberanie sa postavením však môže viesť 
k nežiaducej konkurencii a k rozladenosti medzi zamestnancami a tým aj ohroziť 
efektívnosť organizácie. Tie organizácie, ktoré dokážu zvyšovať status svojich 
zamestnancov realizáciou cieľov organizácie, dosiahnu silnejšiu motiváciu a lojálnosť 
u zamestnancov. Naopak, organizácie, ktorých aktivity alebo kultúra organizácie 
pôsobia na postavenie zamestnancov deštruktívne, budú mať problémy s motiváciou 
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alebo ich udržaním. 

Symbolmi vyjadrujúcimi postavenie sú privilégiá a viditeľné predmety, ktoré dostávajú 
zamestnanci s konkrétnym postavením (alebo rolou) a slúžia na odlíšenie postavenia 
od iných „hodností“ v rámci organizácie. Medzi symboly postavenia patria firemné 
autá, atraktívne kancelárie a dokonca aj príslovečný kľúč k sociálnym zariadeniam 
riaditeľstva. Ide o vážne záležitosti a musia sa účelne využívať. Pri ich správnom 
ovládaní sa symboly postavenia môžu stať zdrojom ašpirácií a motivácie 
zamestnancov. 

 
 
4.8  Moc, vplyv a kompetencia 

 

Moc, kompetencia a vplyv sú súčasťou ľudských vzťahov, pomocou ktorých sa aktivity 
organizácie realizujú. Úzka prepojenosť týchto koncepcií sa môže definovať takto: 

• Moc je schopnosť dosiahnuť, aby iná osoba myslela, alebo urobila niečo. 

• Vplyv je proces, ktorým sa to dosahuje. 

• Kompetencia je právo použiť moc. 

V tejto časti, po prediskutovaní problematiky moci, vplyvu a kompetencie, bude 
nasledovať úloha s cieľom pomôcť pri aplikovaní toho, ako ste pochopili koncepciu 
v realistickom scenári. Touto úlohou vás uvedieme do diskusie o zodpovednosti 
a povinnosti skladať účty (accountability) a ich vzťahu k moci a kompetencii. 

 

4.8.1 Moc 

Ako sme uviedli na začiatku kapitoly, ľudskú interakciu v organizácii charakterizujú 
mocenské vzťahy, ktoré sú definované a ich priebeh je definovaný v organizačnej 
štruktúre. Uznáva sa, že manažéri pri vrchole organizačnej pyramídy (aj ak je veľmi 
plochá, nízka) majú viac moci ako tie osoby, ktoré sú na nižších úrovniach 
hierarchického systému riadenia. Potenciál má rôzne zdroje a má viaceré 
charakteristiky. Hlavné druhy moci sú: 

 
• donucovacia moc, 
• moc odmeňovať , 
• legitímna moc, 
• moc kontroly informácií, 
• moc referenta, 
• moc expertná. 
 
Donucovacia moc pramení zo schopnosti presadzovať pokyny alebo inštrukcie 
prostredníctvom fyzickej alebo ekonomickej sily. Napríklad väzenia a koncentračné 
tábory riadia donucovaním. Relevantnejším príkladom v kontexte manažmentu však 
je ten prípad, keď nadriadený núti zamestnanca dodržiavať politiku firmy hrozbou 
prepustenia. 
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Ak donucovacia moc je bičom, potom odmeňovanie je cukrom. Vyplýva z práva 
udeľovať želané odmeny, akými sú platy a výhody tým zamestnancom, ktorí pracujú 
dobre. Aby systém moc odmeňovať fungovala, musí mať manažér, ktorý sľubuje, 
schopnosť tento sľub plniť. 
 
Legitímna moc sa týka moci, ktorú pracovník získal na základe svojho postavenia 
v hierarchii. Ide o synonymum kompetencie. 
 
Moc kontroly informácií je zrozumiteľná už z názvu. Vyplýva z dostupnosti alebo 
kontroly vybraných informácií, ktoré ostatní potrebujú, ale nemajú. 
 
Moc referenta alebo aj jednotlivca  vyplýva z osobnostnej moci. Tento druh moci sa 
prejavuje v snahe identifikovať sa s vedúcim alebo s tým, čo symbolizuje. Osobná 
charizma, šarm, odvaha a iné obdivované vlastnosti, sú dôležitým faktorom výkonu 
moci. 
 
Moc experta vychádza z predpokladanej odbornosti jednotlivca. Môže vyplynúť 
z vysokej vzdelanostnej úrovne alebo kvalifikácie, profesionálneho postavenia alebo 
preskúšaných znalostí a skúseností. 
 
Ďalším dôležitým, hoci poľutovaniahodnou mocou e negatívna moc, teda schopnosť 
neumožniť, aby sa niečo stalo. Tento typ moci má každý pracovník, na všetkých 
úrovniach organizácie a dôjde k jej využitiu, keď 
• zamestnanci sledujú svoje ciele, ktoré nie sú v súlade s cieľmi organizácie, 
• je nízka morálka. 
 
V organizáciách, ktoré si chcú udržať vysoký morálny stav a vysoký stupeň 
identifikácie osobných cieľov a cieľov organizácie, dochádza k menšej miere 
využívania negatívneho potenciálu. Neprekvapuje, že autori diela Hľadanie 
dokonalosti Peters a Waterman, našli málo negatívneho potenciálu v tých 
organizáciách, ktoré dosahovali špičkové výsledky, teda v tých, v ktorých všetci 
zamestnanci dodržiavali podnikovú kultúru a uznávali jej hodnoty. 
 

4.8.2 Vplyv 
 
Vplyv je úzko spojený s mocou a všetky typy moci, ktoré sme posudzovali, majú 
príslušnú metódu vplyvu. Napríklad u donucovacieho potenciálu je prostriedkom 
vplyvu sila; u legalizačného potenciálu určuje vplyv sústava pravidiel a postupov 
v organizácii atď. Existuje široká škála vplyvu na prácu v každej organizácii a v 
rôznych situáciách sa používajú rôzne metódy vplyvu. 
Existujú dve ďalšie metódy uplatnenia vplyvu, ktoré stoja za zmienku: 
• vyjednávanie alebo rokovanie a 
• „ekológia“ organizácie. 
 
Mnohí z tých, ktorí študujú problematiku vzťahov v organizáciách majú sklon 
zameriavať sa príliš úzko len na mocenské vzťahy. Rokovania aj „ekológia“ sú veľmi 
účinnými a užitočnými metódami vplyvu v organizácii, ktorými sa dá vyhnúť použitiu 
surovej moci. K vyjednávaniu a rokovaniam často dochádza medzi jednotlivcami 
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približne rovnakého postavenia a týkajú sa, napríklad, poskytnutia vzájomnej podpory 
alebo služieb. 
 
„Ekológia“ je koncepciou, ktorú presadzuje teoretik organizácie Charles Handy. Ide 
o procedurálne hľadiská rozhodovacieho procesu a prihliadanie na existujúce 
prostredie v organizácii, napríklad: 
• metódy a načasovanie obehu programu a zápisníc zo zasadaní, 
• veľkosti pracovných skupín, 
• rozmiestnenie kancelárií a ich prístupnosti (blízkosť kancelárie manažéra 

k pracovníkom, kde má umiestnený stôl – zdá sa byť prekážkou, či má kancelária 
manažéra dvere otvorené alebo nie), 

• zasadací poriadok na poradách (je to okrúhly stôl alebo sa sedí podľa zaradenia). 
 
Handy je presvedčený, že tieto  „ekologické“ úvahy môžu podvedome pôsobiť na 
pracovníkov a vytvárať alebo odstraňovať prekážky a podporovať rôzne druhy 
správania. „Ekológia“ ako metóda vplyvu je obyčajne kontrolovateľná zo strany 
vyššieho manažmentu. 
 

4.8.3 Kompetencia 
 
Legalizačný potenciál, teda moc, ktorá vyplýva z postavenia pracovníka v organizácii, 
sa volá kompetencia. V manažérskom postavení sa kompetencia týka práva 
udeľovať príkazy a predpokladať ich plnenie. 
Oficiálne je kompetencia úloha jednotlivca v organizácii, a rozlišuje medzi 
osobnosťou zamestnanca a jeho postavením z hľadiska kompetencie. Tento názor 
bol spochybnený  v 30. rokoch Chesterom Barnardom, teoretikom v oblasti ľudských 
vzťahov, ktorý vypracoval alternatívny názor, známy ako teória akceptovania 
kompetencie. Barnard bol presvedčený, že kompetencia manažéra, ak nie je 
akceptovaná jednotlivcami, nad ktorými sa vykonáva, je len nominálna a nie reálna. 
Identifikoval štyri podmienky, ktoré sa musia byť splnené skôr, než zamestnanci 
príjmu a budú konať podľa kompetencie manažéra: 
• pokyny manažéra musia byť zrozumiteľné, 
• musia pochopiť, že inštrukcie, ktoré dostali, sú v záujme plnenia cieľov 

organizácie, 
• musia byť presvedčení, že inštrukcie sú v súlade s ich vlastnými cieľmi, 
• musia mať mentálnu aj fyzickú schopnosť realizovať tieto inštrukcie. 
 
Existujú dva potenciálne konfliktné typy kompetencií v organizácii: 
• líniová kompetencia, ktorú manažéri realizujú smerom k bezprostredným 

podriadeným a 
•  kompetencia tímov –  je právo tímov alebo špecialistov radiť alebo poskytovať 

odporúčania aj svojim nadriadeným. 
 
Konflikt môže vzniknúť medzi týmito zdrojmi kompetencií z mnohých dôvodov, 
vrátane týchto: 
•  zamestnanci sú spravidla mladší a vzdelanejší ako línioví manažéri, 
•  zamestnanci môžu prekračovať svoje kompetencie, 
•  zamestnanci sa môžu pokúšať ťažiť z nápadov, ktoré uplatnil líniový manažment 
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•  zamestnanci ako odborníci môžu uvádzať líniový personál používaním   žargónu 
alebo technických termínov do rozpakov alebo ho popudzovať, 

• vrcholový manažment nevymedzí dostatočne jasne zodpovednosť zamestnancov. 
 
(Myslíte si, že tieto zdroje napätia medzi tradičnými líniovými manažérmi a 
zamestnancami môžu existovať aj v systéme dvojitého riadenia maticového modelu 
organizácie, o ktorej sme diskutovali v tretej kapitole?) 
 
Doteraz to teda bola skôr abstraktná diskusia o moci, kompetencii a vzťahoch 
v organizácii. Nasledujúca úloha je určená na usporiadanie toho, ako ste pochopili 
tieto koncepcie a aby ste ich aplikovali v komplexných situáciách z reálneho života, 
s ktorými sa stretávate vo vašej práci. 
 
Cvičenie 4.7 
 
Prečítajte si nasledujúci scenár a odpovedzte na nasledujúce otázky výberom z viacerých možností  

 
Scenár 
 
Odbor umenia a knižníc regionálnej rady vytvoril malú miestnu zložku, ktorej účelom mala byť kontrola 
objednávania kníh a časopisov do miestnych knižníc v jednej zo šiestich administratívnych jednotiek. 
Zložku tvorili štyri ženy, všetky absolvovali knihovníctvo a boli vo veku 26 – 35 rokov a všetky 
pracovali aspoň posledných päť rokov na  odbore umenia a knižníc. Ich nadriadeným bol manažér na 
radnici v inom meste, ktorý dozeral aj na ďalších päť zložiek na rôznych miestach okresu. Tento 
nadriadený jednotlivé zložky navštevoval náhodne a ak potrebovali poradiť, mohli mu zavolať. 
 
Keď sa vytvorila prvá zložka (jednotka), nikto nebol poverený jej vedením, všetky práce boli 
rovnomerne rozdelené a nemali k dispozícii nijakých úradníkov. Po niekoľkých mesiacoch odbor 
umenia a knižníc sa domnieval, že by sa komunikovanie s miestnou zložkou zlepšilo, keby jedna zo 
zamestnankýň, nazvaná kontaktnou osobou, bola zodpovedná za všetky telefonáty medzi nimi a 
okresnou radou. Rozhodli touto úlohou poveriť najstaršiu členku tímu a menovanie nebolo oficiálne. 
 
Ako rástla zodpovednosť a administratívne práce, ústredie, domnievajúc sa, že potrebuje zlepšiť 
kontrolu, menovalo  kontaktnú osobu „poverenou pracovníčkou“. Dostala do kompetencie viaceré 
oblasti úradu, vrátane: 
• dohľadu nad úradníkmi, ktorých im pridelili, 
• oprávnenie podpisovať žiadosti o voľno, 
• pomáhať ústrediu pri hodnotení ostatných pracovníkov. 
 
V skutočnosti však nebola nadriadenou ostatných pracovníkov. Asi po roku ju menovali vedúcou 
úradu a rozumelo sa, že bola faktickou nadriadenou. 
 
Toto postupné sústreďovanie moci a kompetencie v rukách jednej pracovníčky vyvolávalo napätie 
a hnev. Všetky štyri pracovníčky boli do zamestnania prijaté za rovnakých podmienok, pracovali spolu 
za takých istých podmienok a riadili sa systémom, v ktorom služobný postup vychádzal z otvorenej 
súťaže a oficiálneho hodnotenia pracovníkov. Navyše, menovaná zamestnankyňa nechcela byť 
vedúcou a opakovane informovala svoje spolupracovníčky, že nechce tieto poverenia a mala 
v úmysle  pracovať v poverenej oblasti tak málo, ako sa len dalo. 
 
O niekoľko mesiacov sa vzdala poverenia. Ponúkli to miesto inej zamestnankyni, ktorá chcela byť 
manažérkou a mala dobrú kvalifikáciu na tú prácu, ale ponuku odmietla, lebo mala pocit, že práca, 
a kompetencie a zodpovednosť s ňou spojené, neboli „dosť jasne stanovené“. Porozprávala sa 
s ostatnými pracovníčkami a všetky sa dohodli, že tú prácu odmietnu, ak im bude ponúknutá, pretože 
funkcia nebola ešte stále oficiálna a nespájala sa s vyšším platom. 
 
(Upravené z Megginsona, Mosleyho a i., 1992) 
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Otázky: 
 
Vyznačte jednu alebo viac odpovedí uvedených pod nasledujúcimi otázkami: 
 
1. Čo by ste urobili, keby ste boli prvým vedúcim kancelárie? 
o  a  Pokúšal by som sa vysvetliť nadriadenému, aby pochopil situáciu.   
o  b Oznámil by som stav priamo vyššiemu nadriadenému. 
o  c Urobil by som to isté ako ona. 
o  d Žiadal by som po menovaní vyšší plat.  
 
2. Ako by ste reagovali, keby vám ponúkli to miesto ako druhému? 
o  a Odmietol by som ho, práve tak ako ona. 
o  b Vzal by som ho. 
o o  c Navrhol by som, aby sme si prácu podelili medzi mňa a ostatných. 
o o  d Požiadal by som, aby sa funkcia stala oficiálnou, aby sa vypísal konkurz, aby sme sa 

o ňu mohli všetci uchádzať. 
 
3. Čo treba urobiť, aby sa miesto stalo oficiálnym? 
o  a Viac peňazí. 
o  b firemné auto 
o  c jasný popis práce 
o  d vyššia kompetencia. 
 
4. Čo vyplýva z prípadu v oblasti kompetencie, zodpovednosti a moci? 
o  a Moc je dôležitejšia ako kompetencie 
o  b zodpovednosť bez kompetencie vyvoláva problémy 
o  c manažér potrebuje mať symboly moci, aby si získal vážnosť u podriadených 
o  d na realizovanie zodpovednosti musí korešpondovať s dostatkom kompetencií a moci. 
 
5. Čo z prípadu vyplýva pre organizačnú štruktúru? Uveďte dva a alebo tri nápady. 
 
 
Spätná väzba 
 
Ako v mnohých iných prípadoch v skutočnom živote, ani tu neexistuje jednoznačná odpoveď na 
otázky zo scenára a jednoduchšie je identifikovať nesprávne rozhodnutie než správne. Možno však 
hovoriť o „lepších“ a „horších“ riešeniach. 
 
Otázka 1:  Väčšina študentov, ktorá tento prípad analyzovala, odpovedala, že by postupovala ako 
vedúca kancelárie (c), t. j. vzdala by (pravdepodobne v dôsledku frustrácie z neželaného pracovného 
zaťaženia). Viacerí študenti by sa energickejšie pokúšali vysvetliť situáciu manažérovi (a). Požiadavka 
na viac peňazí za výkon funkcie vedúceho kancelárie (d) mohla signalizovať nadriadenému správny 
názor zamestnancov, že s úlohou súvisí veľmi odlišný druh práce, ktorá si vyžiada väčšiu odmenu. 
Neodporúča sa však obchádzanie nadriadeného (b). 
 
Otázka 2: Situácia v scenári sa tak zhoršila, že druhá zamestnankyňa naozaj mala málo možností. 
Odmietnutie vedenia kancelárie (a) sa chápalo, ale keďže chcela tú funkciu, tak nabrala pre ňu 
nepríjemný obrat. Keby však bola prijala ponuku za ponúknutých podmienok (b), bola by zdedila 
všetky problémy svojej predchodkyne; nereagujúceho nadriadeného, zvýšené pracovné zaťaženie bez 
zvýšenej mzdy; nedostatočná kompetencia na to, aby mohla prácu vykonávať. (A tieto problémy ešte 
mohli byť znásobené zvýšenou nevôľou jej spolupracovníčok.) Je však jasné, že vtedy, keď jej ponúkli 
miesto, zvýšené pracovné zaťaženie vyplývajúce z administratívnych komplikácií už znemožnili návrat 
k pôvodnej demokratickej deľbe práce (c). Ak by prácu bola veľmi chcela, a bola presvedčená, že 
možno pracovať pod takým necitlivým nadriadeným (bez potrebnej istoty), bola by navrhla, aby sa 
miesto oficiálne zriadilo a potom sa oň uchádzala (d). 
 
Otázka 3:  Odpovede (a), (c) a (d) sú v tomto prípade najvhodnejšie. Najdôležitejšími prvkami 
potrebnými na posilnenie vedúceho kancelárie sú jasný popis práce a kompetencie na jej 
vykonávanie. To by celkom určite prinieslo iné označenie práce (alebo aspoň jej oficiálne vytvorenie) 
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a zvýšenie mzdy. Ďalšie symboly postavenia, ako sú samostatná kancelária, osobná tajomníčka alebo 
firemné auto (b) nie sú nevyhnutné a ich pridelenie by bolo treba starostlivo zvážiť, aby nevyvolávali 
závisť ostatných zamestnancov. 
 
Otázka 4: Najvhodnejšími odpoveďami sú (b) a (d). Zo scenára jasne vidieť, že zodpovednosť bez 
kompetencie vytvára množstvo problémov (b), v tomto prípade vážny pokles spokojnosti a motivácie 
pracovníkov, spôsobujúcej odcudzenie a vyčerpanosť pracovníkov. Tento prípad názorne ilustruje, že 
k zodpovednosti treba prideliť aj primerané množstvo moci a kompetencií na jej realizáciu (d). 
 
Moc je dôležitejšia ako kompetencie (a) len v tých prípadoch, keď vedúci má toľko referenčného 
potenciálu alebo osobného „čara“, že by to vynahradilo prípadný nedostatok oficiálnej, legitímnej moci. 
Toto sa nikdy nedá zaručiť a v každom prípade to nie je vhodným, ani dostatočným základom, na 
ktorom by sa vytvárali účinné vzťahy medzi pracovníkmi. 
 
Symboly postavenia (c) sú slabou náhradou za skutočné kompetencie a sú menej dôležité ako 
vyslúžiť si rešpekt podriadených potrebným stupňom legalizačného potenciálu z poverenia 
organizácie. 
 
Otázka 5: Mali by ste sa trochu zamyslieť nad touto otázkou a uviesť nejaké nápady zo začiatku tejto 
kapitoly a z 3. kapitoly a sformulovať svoje odpovede. Ak posudzujeme knižničnú zložku vo vzťahu 
k štruktúre organizácie, ako najdôležitejšie sa javí to, že táto zložka nie je dostatočne pevne 
zakotvená v organizačnej štruktúre regionálnej knižničnej služby, aby jej to umožnilo efektívne 
fungovanie. Iným zorným uhlom je, že štruktúra odboru umenia a knižníc nie je postačujúca na 
miestnej, prevádzkovej úrovni. Mala sa úradne vytvoriť ďalšia manažérska úroveň, aby sa zaručilo 
správne fungovanie tejto zložky. 
 
Neurčitý štatút zložky vyplynul zo skutočnosti, že bola relatívne nová, vytvorená pred iba dvoma rokmi 
a že kompetentný vedúci, ktorý ju mal riadiť, sa nestaral o posúdenie jej potrieb a prevádzku zo 
štrukturálneho hľadiska. Nepresne, improvizovane sformulované postavenie zložky znamenalo, že 
kľúčový pracovník štábu nemal dostatočné kompetencie na efektívny výkon jej práce. Jasným 
signálom je, že v čase rastu (v tomto prípade knižničnej zložky) alebo šetrenia treba monitorovať 
a prípadne zmeniť štruktúru organizácie. 
 
Zlé riadenie, ktoré sa prejavilo v scenári, dobre ilustruje to, že štruktúra organizácie nie je len schéma 
na začiatku výročnej správy. Je to jasné a konkrétne definovanie úrovní zodpovednosti 
a komunikačných kanálov v rámci organizácie. Organizačná štruktúra teda definuje pracovné vzťahy. 
Ak formálna štruktúra neodráža (a definuje) reality funkčných vzťahov, môže dôjsť k vážnym 
problémom. 
  
Kompetencie, zodpovednos ť a povinnos ť sklada ť účty  
 
Scenár pri aktivite 4.7 je zaujímavou ilustráciou významu zodpovednosti a povinnosti 
sklada ť účty  v organizáciách. 
• Zodpovednosťou sa rozumie povinnosť,  ktorá vznikla akceptovaním delegovanej 

manažérskej kompetencie pracovníkom. 
• Povinnosťou skladať účty sa rozumie to, že zamestnanec sa bude posudzovať 

podľa miery plnenia svojej zodpovednosti. 
 
Koncepcia (a praktické otázky) delegovania budú predmetom 10. kapitoly. Teraz 
treba len poznamenať, že delegovanie nezbavuje manažéra pôvodnej zodpovednosti 
za plnenie úlohy alebo za vzniknutú situáciu. (V uvedenom scenári  napríklad 
konečná zodpovednosť za problémy okolo miestnej zložky bola na okresnom 
vedúcom.) 
 
Dôležitým princípom efektívnej  organizácie je, aby jednotlivec dostal dostatočné 
kompetencie na plnenie svojich úloh. Takúto vyrovnanosť medzi kompetenciami 
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a zodpovednosťou však možno len ťažko dosiahnuť. Vyššie úrovne manažmentu 
často váhajú s delegovaním úmerných kompetencií k zodpovednosti a mnohí 
manažéri majú viac zodpovednosti ako kompetencií. Môže to byť zdrojom frustrácie 
a neefektívneho riadenia. 
V  prípadoch, keď manažérove kompetencie presahujú ich zodpovednosť, môže 
dôjsť k  arogantnosti a zneužitiu moci. 
 
 
4.9 Moc a štruktúra organizácie 
 
Rozdelenie moci v rámci organizácie môže ovplyvniť jej štruktúru. Len v tých 
prípadoch, keď nositelia moci sú pripravení, alebo ju musia odovzdať niekomu inému 
(alebo inej skupine), bude sa štruktúra meniť. 
 
Henry Mintzberg zistil, že skupiny v organizácii majú svoje ciele a využívajú svoje 
zdroje moci na to, aby ju ťahali svojím smerom. (Otázka skupín v rámci organizácie 
sa skúma v ôsmej kapitole.) Mintzberg skúmal napätia a tlaky v organizácii 
a identifikoval päť hlavných častí každej organizácie, ktoré majú svoje vlastné 
záujmy. Došiel k záveru, že ľudia v týchto rôznych častiach organizácie fakticky 
vytváranú záujmové skupiny, ktoré sa pokúšajú upraviť organizačnú štruktúru tak, 
aby vyjadrovala ich postavenie a maximalizovala ich vplyv. 
 
Päť častí, ktoré Mintzberg identifikoval v organizácii: 
• Strategický vrchol, ktorý určuje ciele a politiku a pokúša sa dotlačiť organizáciu 

k centralizovanému rozhodovaniu. 
• Manažment stredného stupňa, ktorý zabezpečuje implementáciu politiky 

a riadenie iných.  Snažia sa o dosiahnutie autonómie a vyvíjajú tlak na vytváranie 
divíznej štruktúry. 

• Prevádzkové jadro a profesionáli, poskytujúci služby a pokúšajúci sa 
štandardizovať kvalifikácie. Táto skupina sa pokúša znižovať vplyv technokratov. 

• Technokrati (napríklad pracovníci zaoberajúci sa evidenciou využitia systému – 
hlavní kontrolóri, výrobní inžinieri, navrhujúci výrobné postupy), ktorí sa riadia  
racionálnymi metódami, pravidlami a štandardizáciou a prikláňajú sa 
byrokratizmu. 

• Pomocný tím, ide často o skupinu s malým legalizačným potenciálom, ktorá hľadá 
vplyv pomocou neformálnych prostriedkov. 

  
Nedávno Peter Drucker v Riadení pre budúcnosť uviedol ďalší typ moci, 
ovplyvňujúcej organizačnú štruktúru: moc potrebnú na  riadenie informácií. Drucker 
uvádza, že tok dát, ktoré umožňujú informačné technológie pre organizácie, môže 
manažérov zaplaviť. Potreba riadenia informácií - tak, aby sa dali využiť v záujme 
plnenia cieľov organizácie – si vyžaduje radikálnu zmenu organizačnej štruktúry. 
Drucker predpokladá vznik celkom plochých organizácií (na spôsob orchestra), 
v ktorých odborníci referujú priamo vrchnému manažmentu, bez akýchkoľvek 
sprostredkovateľským úrovní manažmentu. Táto perspektíva síce pripadá mnohým 
organizáciám ako extrémistická, je však možné, že potreba informačného 
manažmentu spôsobí výrazné zníženie manažérskych úrovní v mnohých 
organizáciách. 
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Cvičenie 4.9 
 
Máme tu dva rôzne názory na to, ako môže moc ovplyvniť organizačnú štruktúru – názor Henryho 
Mintzberga a Petra Druckera. Vráťte sa k článku o reštrukturalizácii finančnej služby Kentskej 
regionálnej rady, potom doplňte nasledujúce výroky tým, že vyhodíte nesprávne a napíšte stručné 
zdôvodnenie svojho rozhodnutia.  
 
1. Reorganizácia finančnej služby Kentskej regionálnej rady je v súlade/v rozpore s Mintzbergovými 
názormi: 
 
Zdôvodnenie 
 
 
 
 
 
 
2. Reorganizácia finančnej služby Kentskej regionálnej rady je v súlade/v rozpore s Druckerovými 
názormi: 
 
Zdôvodnenie   
 
 
 
 
 
 
 
 

Spätná väzba 
 
Výrok 1:  Reorganizácia finančnej služby Kentskej regionálnej rady je zrejme v rozpore 
s Mintzbergovými názormi, že vrcholový manažment: 
• zámerne decentralizoval a zbavil zodpovednosti a kompetencií nižšie úrovne, 
• vytvoril zámerne viac plochú organizačnú štruktúru v priebehu reorganizácie. 
 
Podľa Mintzbergovho názoru ide o netypické správanie, pretože jeho analýza naznačuje, že 
„strategický vrchol“: 
• sa pokúša skoncentrovať a udržať moc na najvyšších úrovniach, 
• má snahu tlačiť do centralizovanej organizačnej štruktúry. 
 
Okrem toho nie je to charakteristické ani pre „technoštruktúru“ (do ktorej patrí štáb finančného 
manažmentu), ktorý má snahu rozvíjať byrokratizmus s príslušnou vysokou hierarchickou štruktúrou. 
 
Výrok 2: Reorganizácia finančnej služby Kentskej regionálnej rady zrejme zodpovedá Drukerovmu 
názoru. Reorganizácia sa robila čiastočne preto, aby pomohlo manažmentu informácií, čo by na 
oplátku pomohlo finančnej službe dosiahnuť väčšiu citlivosť voči potrebám klientov. Finančný riaditeľ 
regionálnej rady v Kente Peter Martin napísal, že prevedenie finančnej podpory na odbor služieb 
„umožní zlepšiť finančné informovanie ... tým, že umožní miestny vstup a prístup do finančných 
systémov a zaručí dostupnosť príslušného finančného zdroja v rámci útvarov“. Toto potvrdzuje 
Druckerovo tvrdenie, že organizačná štruktúra sa čoraz väčšmi bude prispôsobovať potrebám 
informačného útvaru.  
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4.10 Zhrnutie 
 
V tejto kapitole sme skúmali problém cieľov organizácie a pozreli sme sa na spôsob, 
akým môžu ovplyvniť štruktúru organizácie, vrátane decentralizácie a prenášania 
kompetencií. Videli sme, ako organizačná štruktúra vytvára a formálne stanovuje 
vzťahy v rámci organizácie, všimli sme si niektoré dôležité prvky týchto vzťahov, 
vrátane psychologických kontraktov, rolí a postavenia. Preskúmali sme aj dôležité 
otázky moci, vplyvu a kompetencie a s tým spojené problémy zodpovednosti 
a povinnosti skladať účty. Posudzovalo sa aj to, ako spôsob rozdelenia moci v rámci 
organizácie môže ovplyvniť jej štruktúru a skončili sme dvoma teóriami: 
Mintzbergovou teóriou záujmových skupín a Druckerovými myšlienkami o vplyve 
manažmentu informácií na organizačnú štruktúru. 
 
 
Literatúra 
 
Pochopenie organizácií: Charles B. Handy  
Strategická čítanka: Susan Segal-Hornová  
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Príloha 1 
 
Vývoj finančnej služby 
Pred šiestimi rokmi regionálna rada v Kente začala meniť štruktúru a postupy a tieto 
zmeny pokračujú tak v záujme dosiahnutia ich pôvodných cieľov, ako aj riešenia 
nových výziev, akou je napríklad povinné vypisovanie tendrov. Finančný riaditeľ 
Peter Martin opisuje, akú úlohu zohral finančný odbor vo veľkej reorganizácii. 
 
Tento článok voľne vychádza z prednášky na konferencii zorganizovanej IIR Ltd. 
O riadení štrukturálnych a kultúrnych zmien regionálnej samosprávy. 
 
Každú prednášku o zmenách manažmentu, ku ktorým dochádza v Kente približne 
šesť rokov, začínam varovaním: čo je dobré v Kente, nemusí nevyhnutne fungovať aj 
u vás. Náš vývoj pokračoval tak, ako sa nám zdalo vhodné v našich konkrétnych 
podmienkach. To, čo bude nasledovať, je opis a nie predpis, ale mnohému sa dá 
poučiť z toho, čo sme urobili správne a ešte viac z toho, čo sme urobili zle. 
 
Keďže financie slúžia celému manažmentu organizácie, treba ich najprv dať do 
kontextu zmien manažmentu. Zmeny v Kente sa začali palácovou revolúciou vnútri 
vládnucej konzervatívnej skupiny, tá vyniesla k moci nového Vodcu, ktorý však nebol 
spokojný s tradičným spôsobom riadenia  samospráv. (Náhodou ide o veľmi vhodný 
čas na napísanie tohto článku, ktorý sa pozerá dozadu a dopredu práve v čase, keď 
práve spomínaný Vodca odstupuje z funkcie.) 
 
Boli menovaní externí konzultanti, ktorých úlohou bola revízia oddelení ústredia  
a nimi uplatňovaných postupov. Na základe ich správy bol vymenovaný Paul Sabin 
za hlavného šéfa s cieľom, aby realizoval zmeny, navrhnuté v správe konzultantov. 
Preto bol celý proces v jeho počiatočnej fáze iniciovaný zvonku existujúcim vedením, 
a hlavnou úlohou, pred ktorou nový šéf stál, bolo zabezpečiť, aby sa s tým 
zamestnanci stotožnili, boli plne zainteresovaní a zapojení.. 
 
V priebehu niekoľkých mesiacov, boli zmeny, ktoré sme chceli urobiť, zhrnuté do 
troch zásad manažmentu: „Bližšie k zákazníkovi“, „Prechod (kompetencií)“ a 
„Manažment namiesto administratívy“. Ide naozaj o heslá a samé osebe možno 
vyzerajú povrchne, ale v spojení sa navzájom doplňujú a predstavujú energický 
postoj. 
 
Pokúšajú sa totiž povedať, že máme ísť bližšie k našim zákazníkom, počúvať ich 
a tak zistiť, čo vlastne zákazníci chcú od našich služieb. Ak budeme robiť to, čo 
potrebujú, potom musíme delegovať kompetencie dolu, k tým, ktorí sú zapojení do 
poskytovania týchto služieb.  
 
Ak títo ľudia budú efektívne využívať spomínané kompetencie, potom ich budú 
musieť manažovať a  nepostupova ť administratívne, byrokraticky . Tieto tri 
jednoduché výroky spolu vlastne obsiahli podstatu tých zmien, ktoré sa snažíme 
robiť. 
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Zdôvodnenie  
 
Logika presunu zodpovednosti na tých manažérov, ktorí sú v kontakte s klientmi, je 
veľmi jednoduchá, pretože oni najlepšie poznajú miestne potreby a požiadavky na 
ich služby. Ak im umožníme voľne využívať tie zdroje, ktoré im poskytneme,  budú 
najlepšie vedieť, ako ich použiť efektívne. Konečným cieľom je účinnejšie 
poskytovanie služieb. 
 
K zmenám dochádzalo dlho. Nezačali sme s jasným projektom, v ktorom sa vedelo 
kde, čo a ako. Poučili sme sa zo snahy robiť tie zmeny, ktoré navrhli konzultanti vo 
svojej správe. Konzultanti tiež nepoznali všetky odpovede; nevedeli dokonca ani 
všetky otázky. 
 
Základom bolo prevedenie kompetencií do našich odborov a tam na jednotlivých 
manažérov, ale vždy k tomu malo dochádzať k rámci danej korporácie. V praxi bol 
položený dôraz na prenos kompetencií a korporačný rámec bol v pozadí a v tom 
vlastne bol už celé roky koreň problému. 
 
Druhé dve koncepcie znamenali jasné zameranie na zodpovednosť as rozvoj pri 
budovaní kultúry v jednotlivých pracovných činnostiach a postupoch  – vedúcich 
zamestnancov a jednotlivých manažérov – ako aj výkonného manažmentu 
Hodnotenie pracovných výsledkov ako aj platy od vodené od pracovných výsledkov  
sa teraz vzťahujú na všetkých pracovníkov. 
 
Pustili sme sa do zmeny kultúry, čo je teraz veľmi módny výraz, ale pred šiestimi 
rokmi to bola málo známa koncepcia. Zmena prístupu k ľuďom v organizácii sa 
začala na samotnom vrchole. Spomínam si, keď najvyšší úradníci ako skupina nám 
prišli rozprávať o tom, čo chceme dosiahnuť, jeden externista, ktorý bol s nami, 
v polovici podujatia vyhlásil: „Ak chcete zmeniť organizáciu, musíte sa najprv zmeniť 
vy sami.“ 
 
To teda bola novinka pre skupinu ostrieľaných, zrelých, skúsených vedúcich 
predstaviteľov samosprávy! 
 
So zmenami kultúry sme v organizácii postupovali kaskádovite na nižšie úrovne, 
počínajúc vyššími manažérmi a potom postupne nižšie, pričom všetky odbory si 
vypracovali vlastné programy zmeny kultúry. Proces ešte stále trvá, ale už to 
nenazývame zmenou kultúry. Tohto roku sme sa zapojili do veľkého rozvojového 
programu manažmentu, nazvaného „ kontaktujme sa“. Bolo doňho zapojených 1200 
manažérov stredného stupňa z celej organizácie a týkal sa ich prístupu, plného 
zapojenia sa do projektu a činnosti organizácie a komunikácie. 
 
Celkom nedávno sa všetky stupne manažmentu zapojili do programu vyjasňovania 
hlavných úloh vedenia a odčleňovania podporných funkcií. 
Budúce zmeny budú poväčšine motivované zmenami požiadaviek na služby, ako je 
zmena v nárokoch na služby v oblasti vzdelávania, s väčšou mierou delegovania  na 
miestnu úroveň, a v sociálnych službách, kde sa predpokladá , že náklady na 
starostlivosť budú rozdelené medzi poskytovateľa a prijímateľa. . Preto chceme mať 
jasne identifikované povinnosti zo strany obstarávateľov ako aj poskytovateľov. 
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Rozvoj decentralizácie riadena je podľa môjho názoru dobrým základom pre pokrok 
v tomto smere. 
 
Všetko nám to pomáha predpokladať, že dôjde k povinnému alebo dobrovoľnému 
vypisovaniu tendrov. Predpokladám, že dôjde k vývoju ďalšej externalizácie, čo inými 
slovami bude znamenať externých kontraktorov, ale môže znamenať aj premenu 
interných dodávateľov na nezávislých externých dodávateľov. 
 
Aký to malo dopad na financie a ako financie reagovali a ako budú reagovať, keď 
nastanú takéto zmeny v riadení organizácie? Odpoviem na tieto otázky v štyroch 
oblastiach: organizovanie finančnej funkcie, plánovanie, finančná kontrola 
a manažment finančných informácií. 

organisation of the function; the planning framework; the financial control framework; 
and financial management information. 
 
Stáž (secondment) 
 
Organizovanie funkcií finančného oddelenia. Podľa odporúčaní z pôvodnej správy 
konzultantov, sme v roku 1986 zorganizovali stáží pracovníkov finančného odboru 
v odbore služieb. Vtedy sa im to síce veľmi nepáčilo, ale s prihliadnutím na 
predpokladaný budúci vývoj šlo o dočasné opatrenie. Týkalo sa to len veľkých 
odborov – v podstate iba školstva a sociálnych služieb, a len profesionálnych funkcií, 
ako účtovníctvo, rozpočet a finančné poradenstvo. 
 
Hoci jednotlivcov odbor služieb priebežne riadil, pretože boli na stáži, existoval jasný 
kontakt s ich finančným odborom. Bola to reakcia na obavy jednotlivcov ohľadom 
vyhliadok na kariéru.  
 
Po niekoľkých rokoch bolo zrejmé, že stáže nepomáhajú odboru služieb tak účinne, 
ako sme chceli. Preto sme došli k záveru, že ak sa manažment prevedie - 
decentralizuje do odboru služieb, musia sa previesť - delimitovať aj financie. Preto 
sme začali prevádzať zamestnancov z pôvodného oddelenia financií  do odboru 
služieb.  
 
Zámerne používam slovo „prevádzať - delimitovať“. Nešlo len o decentralizáciu – 
fakticky sme ich urobili integrálnu súčasťou odboru služieb.  
 
Prvou predpokladanou výhodou malo byť zabezpečenie lepších služieb pre 
manažérov (sociálneho odboru) a lepšie  poskytovanie našich vlastných (finančných) 
služieb podľa hesla „bližšie k zákazníkovi“. Malo sa aj podnietiť zlepšenie toku 
finančných informácií, ku ktorým sa ešte vrátim, tým, že boli možné lokálne vstupy 
a existovala dostupnosť finančného systému, ako aj dostupnosť príslušných 
finančných zdrojov v rámci odboru. 
 
Zdalo sa mi, napokon, že sa tým zvýši aj finančná zodpovednosť odboru služieb, 
keďže dôjde k infiltrácii viacerých odborníkov z oblasti financií. 
 
V záujme prevedenia zamestnancov z pôvodného oddelenia financií sme najprv 
revidovali našu činnosť v centre organizácie, aby sa identifikovalo, akú podporu 
možno previesť a  potom podporu pre tento proces zorganizovať. Robili sme 
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rozhovory v každom odbore, aby sme zistili, čo je pre nich vhodné a ako by finančná 
služba mala fungovať v systéme ich manažmentu služieb. 
 
Na rozdiel od predchádzajúcich limitovaných stáží šlo teraz o komplexný pokus, do 
ktorého boli zapojené všetky odbory a všetky pomocné finančné aktivity – 
pokladničné aj profesionálne. 
 
Výsledkom prevádzania pracovníkov bolo, že som musel vypracovať systém 
vedúceho v danej profesii. Čo tým máme na mysli? Naďalej by som ostal finančným 
riaditeľom,. Stále budem zodpovedať za efektívnosť finančnej služby v organizácii 
a ako profesionálny vedúci som mal zodpovedať za tieto úlohy v novom, 
decentralizovanom prostredí. 
 
Funkcia vedúceho v danej profesii má tri úrovne. Pomáha jednotlivcom v tom, že im 
zaručuje potrebné školenie, ale aj vyhliadky na postup, ale zároveň pomáha aj 
vedeniu odboru zabezpečením istoty, že kvalita nimi poskytovaných finančných 
služieb je stála. Napokon je zárukou aj pre celú organizáciu, predstavovanú jej 
voleným vedením a jej vedúcimi pracovníkmi, že finančné služby a finančné aktivity 
v celej organizácii majú požadovanú kvalitu a štandard. 
 
Ako sme prechádzali procesom prevodu našich pomocných aktivít, vkročili sme do 
tretej fázy  skvalitňovania finančnej služby. Doterajšou snahou bolo identifikovať tie 
činnosti, ktoré sme mohli presunúť do odborov služieb. Ostala nám zmes činností 
v centre a preto bolo potrebné predovšetkým zistiť, či máme pre tento zvyšok 
v centre kvalifikovaný manažment. 
 
Naskytla sa tak možnosť na vyjasnenie a posilnenie mojej úlohy ako šéfa úradu a 
profesného šéfa, ktorú sme nesmeli premeškať. . Ako súčasti hlavného tlaku 
organizácie museli sme sa podujať na vyjasnenie toho, ktoré z tých finančných 
aktivít, ktoré ostali v centre majú naozaj korporačný charakter a ktoré boli pomocnými 
a bolo by rozumnejšie ponechať ich v centre. 
 
Bolo potrebné mať tak zorganizované financie, a to v centre aj na odboroch, aby boli 
dostatočne flexibilné a dokázali reagovať na budúce zmeny, akými sú aj na zmeny 
poskytovaných služieb, ako je rozšírenie škôl udržiavaných z grantov, ktoré už teraz 
vytvárali konkurenčné prostredie. 
 
 
Výsledkom tejto tretej etapy vývoja sú tri časti finančnej služby, ako je to uvedené 
v diagrame 
 
1. V centre ostala malá korporačná finančná zložka, zložka podnikateľských 
finančných služieb, ktorá je tiež v centre, ale z ktorej príjmov budeme žiť, a potom je 
tu väčšina finančníkov, rozdelená do odborov  služieb. Ja zodpovedám za priame 
riadenie financií a nateraz aj za zložku podnikateľských finančných služieb. 
 
Vykonávam úlohu profesného šéfa voči prevedeným (decentralizovaným) 
finančníkom, ktorých pritom riadi manažment daného odboru služieb. To je 
v diagrame rozdiel medzi plnými a prerušovanými čiarami. Vo funkcii mi pomáha 
veľmi malá skupina. 
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Z hľadiska interného manažmentu organizácie vidím svoju úlohu ako šéfa (finančnej) 
služby a nie ako šéfa odboru. Finančný odbor som fakticky zrušil. 

Diagram  

 

Súčasná organizácia financií  

   CENTRUM    SLUŽBA 

 HOP podpora    vedúci pracovník 

 

 

 

 Finančné   Finančné  prevedené/delimitované financie 
 organizácie   služby   

 

Zdroj: Vývoj finančnej služby: Verejné financie a účtovníctvo, 4. decembra 1992, s.. 15-17  
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Kapitola 5 
 

Kultúra organizácie a efektívnos ť 
 
 
 
5.1 Úvod 
 
Táto kapitola sa začína definovaním organizačnej kultúry a jej významu a potom 
bude skúmať jej rôzne prvky a klasifikáciu. Pokračuje pohľadom do problémov 
spájaných s kultúrou, vrátane problematiky viacerých kultúr v jednej organizácii a ako 
zvládať konflikty, ktoré pri tom môžu vzniknúť. Kapitola potom skúma otázky zmeny 
podnikovej kultúry. V závere sa zamýšľa nad problémov verejnej služby v súvislosti 
s prechodom na väčšmi trhovo orientovanú kultúru. 
 
5.2 Ciele  
 
Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali dokázať lepšie: 
• identifikovať prvky podnikovej kultúry, 
• identifikovať „kultúrne“ zdroje konfliktov a prediskutovať formy ich zvládnutia, 
• prediskutovať, ako riadiť vplyv kultúry organizácie  na plnenie pracovných 

povinností, 
• prediskutovať meniaci sa charakter kultúry organizácie  vo verejných službách. 
 
 
5.3 Plánovanie štúdia 
 
Na dokončenie tejto študijnej kapitoly budete potrebovať 

• tento text, 
• tri hodiny na preštudovanie. 

 
  
Predchádzajúce kapitoly  sa zaoberali organizačnou štruktúrou a vzťahmi v rámci 
organizácie. Táto kapitola skúma ďalší a všadeprítomný aspekt života organizácie: 
jej kultúru. Ako uvidíme, kultúra organizácie má životne dôležitý význam pre 
efektívnosť, kvôli jej pôsobeniu na spokojnosť zamestnancov a ich motiváciu, na 
prístupy k riešeniu problémov organizácie, na jej orientáciu a zameranie. 
 
Čo je kultúra? 
 
Pojem „kultúra“ je veľmi dôležitý. Výskum manažmentu si ho vypožičal z antropológie 
a upravil na jeho použitie pre skúmanie organizácie. Keď antropológovia hovoria o 
„kultúre“ , nehovoria iba o návšteve baletu alebo národnej galérie. Ide o oveľa širšiu, 
holistickú koncepciu, ktorá súvisí s vedomím a praxou identifikovateľnej skupiny ľudí, 
ktorá im pomáha robiť to, čo majú. Kultúru možno definovať rôznymi spôsobmi, ale 
možno ju opísať aj ako celé zdedené duchovné bohatstvo, hodnoty, presvedčenie 
a vedomosti skupiny ľudí, spojených  spoločnými tradíciami, ktoré si členovia skupiny 
odovzdávali a upevňovali. 
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V ľudskom spoločenstve existuje veľa rozličných kultúr, každá so svojimi vlastnými 
všeobsahujúcimi ideami a spôsobmi konania, s dosahom na  všetky ľudské stránky, 
od viery o pôvode vesmíru, až po normy krásy a správny spôsob varenia. Každý 
ľudský tvor sa rodí do jednej z týchto kultúr a vnútorne sa stotožňuje s mnohými z jej 
hodnôt. Pri prechádzaní človeka z jednej kultúry do druhej, sa jedinec musí naučiť 
pravidlá a praktiky platné v novej kultúre. 
 
 
5.5 Čo je kultúra organizácie  a na čo ju študova ť? 
 
Ako ste pravdepodobne predpokladali, viaceré tieto zásady kultúry sa môžu aplikovať 
na skupiny ľudí, ktoré tvoria organizácie. Kultúra organizácie  je súhrn prístupov, 
presvedčení, hodnôt a modelov správania, ktoré tvoria podstatu identity každej 
organizácie.  
 
Podľa Nancy Foyovej, má každá organizácia svoju kultúru, práve tak, ako každý 
jednotlivec má svoju osobnosť. Mnohé aspekty podnikovej, korporačnej kultúry sú 
práve také komplikované, iracionálne a záhadné ako prvky ľudskej osobnosti a často 
majú svoje korene v spôsoboch a preferenciách zakladateľov organizácií. Tak, ako je 
pre človeka ťažké zbadať vlastné excesy, tak je pre členov organizácie ťažké vidieť 
firemné bizarnosti, alebo zbadať, že niektoré vžité postupy v organizácii by sa mohli 
robiť aj inak. 
 
Hádam najvýstižnejšiu definíciu podnikovej (organizačnej) kultúry napísal Peter 
Drucker, ktorý ju definuje ako „ducha organizácie“ (Drucker, 1955).Tento „duch“ 
preniká do všetkých aspektov organizácie a dokázalo sa prepojenie organizačnej 
kultúry a  
 

� štýlu manažmentu, 
� stratégie, 
� kvality služieb, 
� štruktúry a 
� efektívnosti organizácie. 

 
Kultúra je nepostrádateľným aspektom sociálneho systému organizácie. Kultúra 
organizácie  pomáha vytvárať pocit kolektívnej identity so všetkými sprievodnými 
psychologickými prínosmi, ktoré prináša pre jednotlivých zamestnancov. Ak je súlad 
medzi očakávaniami zamestnancov na jednej a   etikou organizácie,  na druhej 
strane, kultúra organizácie  môže pomôcť a posilňovať osobnú oddanosť organizácii. 
Pomáha stabilite sociálneho systému organizácie a usmerňuje správanie pomocou 
zavedených noriem a príslušnými kontrolnými mechanizmami.  
 
Zo strategického hľadiska kultúra organizácie  pomáha identifikovať ciele a hodnoty, 
ktorými sa organizácia riadi a ktorými sa hodnotí úspešnosť a hodnota. Kultúra môže 
naznačovať aj vhodný spôsob prístupu k vonkajšiemu prostrediu. Pre úspešnosť 
organizácie je životne dôležité dosiahnuť dobrý súlad medzi stratégiou a kultúrou. 
 
Kultúra organizácie  je osobitne dôležitá v prípadoch organizačných zmien. (Táto 
otázka sa podrobnejšie skúma ďalej v tejto kapitole.) Pripomínam  článok 
o Regionálnej rade v Kente (v 4. kapitole), že zmena kultúry sa považovala za 
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nevyhnutnú podmienku efektívnej reštrukturalizácie finančnej služby. V súkromnom 
sektore sa podrobne skúmal vplyv organizačnej kultúry na úspešnosť fúzií a prevzatí 
korporácií.  
 

5.5.1 Prvky kultúry 
 
Organizačnú kultúru môžeme voľne charakterizovať ako „ducha organizácie“, je však 
možné identifikovať a analyzovať jej viaceré aspekty. Dôležité prvky organizačnej 
kultúry sú znázornené v diagrame. 
 
 

 
rozprávky a mýty          rituály a symboly 
 
hodnoty, presvedčenia 
a domnienky  
 
   
vedenie a        štruktúra  
manažment        a systémy 
 
 
 
 
 
 
Prvky organiza čnej kultúry 

 
 
Ako vidieť z diagramu, centrom organizačnej kultúry sú hodnoty. Ide o tie zásady 
a kvality, ktoré sa pokladajú skutočne za želateľné a ktoré formujú to, čo organizácia 
robí a ako to robí. (Organizácia môže používať rôzne výrazy na vyjadrenie tejto 
koncepcie: napríklad vedenie IBM používa výraz „etika“; iné organizácie používajú 
pojem „misia“.) Hodnoty môžu byť : 
 

� inštrumentálne (napríklad: integrita, čestnosť, zdvorilosť) alebo 
� terminálne (napríklad: služba zákazníkom, kvalita a pod.). 

 
Hodnoty organizácie formujú jej presvedčenie a predpoklady a prenikajú do všetkých 
ostatných zložiek jej kultúry. Hodnoty tvoria jadro konkrétneho „receptu“ na 
úspešnosť organizácie. 
 
Étos organizácie sa často podáva v podobe svojráznych príbehov a mýtov – niektorí 
odborníci to nazývajú folklórom. (Dejiny organizácie a významné dramatické 
momenty v nich, uvedené v článku Nancy Foyovej tiež patria do tejto kategórie, 
podobne ako vtipy na účet firmy.) Napríklad, ak najčastejšie opakovanou historkou vo 
firme je to, ako starý Kováč išiel autom celú noc v snehovej víchrici na druhý koniec 
štátu, aby zákazníkovi doručil dôležitú objednávku, chce sa ňou dokázať, že 
spoľahlivosť firmy, služba zákazníkom a nadšenie zamestnancov patria k vysoko 
ceneným hodnotám na ich podnikovom rebríčku. Ale len v tom prípade, ak starý 
Kováč je hrdinom príbehu. Ak by v príbehu vyzeral ako babrák alebo obetavý hlupák, 
príbeh by potom hovoril o celkom iných hodnotách. Hrdinovia (alebo zlosynovia) 

 

 

 



          MANAŽMENT 

 73 

organizácie nám signalizujú veľa o firemnom presvedčení a ideáloch. Hrdinovia 
vytvárajú štandard, stávajú sa vzorom a symbolizujú hodnoty organizácie smerom 
dovnútra aj k vonkajšiemu svetu.  
 
Pri analýze podnikového folklóru sa treba snažiť identifikovať: 

� podstatu toho, čo by presvedčenie malo odrážať, 
� nakoľko je toto presvedčenie udomácnené vo vedení a na ostatných 

úrovniach organizácie, 
� či presvedčenie je odrazom silných alebo slabých stránok, 
� kto sú hrdinovia a aký je ich vzťah k tomuto presvedčeniu. 

 
� Organizácia má aj svoje rituály a symboly, medzi ktoré môže patriť aj imidž 

firmy, propagovaný dovnútra aj smerom von, predpisy týkajúce sa oblečenia, 
firemný žargón, spôsob oslovovania, druh osláv, formy vytvárania 
kolektívneho ducha atď. Toto udáva druh očakávaného a oceňovaného 
správania v rámci organizácie a dominantné prístupy k ich prominentným 
nositeľom. 

 
Organizačnú kultúru často určuje špička organizácie a štýl vedenia a manažmentu sú 
dôležitými kanálmi jej šírenia. (O vedení budeme podrobnejšie diskutovať v 9. 
kapitole.) Správanie sa vodcov demonštruje celú škálu presvedčení a predpokladov 
o firemných prioritách, a o zamestnancoch a ich potrebách a motiváciách. Aké taktiky 
manažmentu sa preferujú; ako sa realizujú konzultácie (ak vôbec existujú), kto robí 
zásadné rozhodnutia, ako funguje organizačná politika; všetko toto je vyjadrením 
a potvrdením podstaty podnikového presvedčenia. 
 
Štruktúra a systém organizácie (vrátane toho, čo Charles Handy nazýva „ekológiou“, 
opísanou v kapitole 4 sú tiež kľúčovými prvkami tvorby a pestovania organizačnej 
kultúry. Naznačujú, či organizácia preferuje spoluprácu alebo konkurenciu, či 
uprednostňuje otvorené alebo prísne kontrolované komunikovanie, či sa zdôrazňuje 
hierarchia alebo projektovo orientovaná metóda práce. Aký systém sa pokladá za 
kľúčový, ako prebieha školenie, ako sa určuje a monitoruje stratégia – to všetko sú 
dôležité faktory ovplyvňujúce organizačnú kultúru. 
 

5.5.2 Typy kultúry 
 
V 70-tych rokoch analytik manažmentu R. Harrison definoval štyri všeobecné 
klasifikácie kultúry organizácie . Jeho ideu prevzal a popularizoval Charles Handy 
a táto klasifikácia je teraz široko akceptovanou (Harrison, 1972, Handy, 1993). Tieto 
štyri typy kultúry sú: 

� kultúra moci, 
� kultúra roly, 
� kultúra úlohy, 
� osobná kultúra. 

 
Kultúru moci často nachádzame v podnikateľských organizáciách, kde moc má 
v rukých jedna osoba (alebo malá skupina kľúčových osôb). Kontrola sa udržiava 
prostredníctvom menovania do kľúčových pozícií a osobnými kontaktmi s vodcom. Je 
len málo oficiálnych pravidiel a komunikovanie sa uskutočňuje prostredníctvom 
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priamych osobných kontaktov. Rozhodovanie sa robí na základe mocenských 
vzťahov, a nie spoluprácou alebo tímovou prácou. Úspešný jednotlivec je mocensky 
orientovaný, sebavedomý, má hrošiu kožu a je ochotný podstupovať riziko. Výhodou 
tohto druhu kultúry je schopnosť rýchlo reagovať na zmeny alebo výzvy 
z vonkajšieho prostredia. Nevýhodou je, že v podstate autokratický systém riadenia 
ľudí znervózňuje a dokonca aj rutinné operácie závisia od rozhodnutia niekoľkých 
kľúčových jedincov. Výraznou charakteristickou črtou tohto typu je, že organizačný 
rast v nej spôsobuje problémy. 
 
Handy použil na ilustrovanie dynamiky mocenskej kultúry sieť, v ktorej strede je 
vodca, kontrolujúci celok. 
 
Kultúry roly majú všetky charakteristické črty klasickej byrokracie a sú veľmi časté vo 
veľkých organizáciách. Štruktúra je hierarchická. Pre postupy, komunikovanie 
a zodpovednosť platia presné pravidlá, formálne kanály hlásení. Od zamestnancov 
sa očakáva, aby plnili svoje špecifické úlohy a držali sa predpisov. Na oplátku môžu 
očakávať bezpečné a predvídateľné zamestnanie. Takéto kultúry sú najúspešnejšie 
v stabilnom prostredí, avšak veľmi pomaly reagujú na prudké, ale aj na mierne 
zmeny. 
 
Handy prirovnal kultúru roly ku starogréckemu chrámu, vzhľadom na jej formálnu 
štruktúru a starostlivo diferencované komunikačné toky (rôzne funkcie alebo 
oddelenia predstavujú jednotlivé stĺpy chrámu). 
 
Kultúry úloh charakterizuje ich dôraz kladený na realizovanie a dokončenie úloh 
alebo projektov. Prejavujú sa orientáciou na projekt, otvorenou komunikáciou 
a tímovou prácou, všeobecne spájanou s modelom maticovej štruktúry. Moc a vplyv 
sú rozptýlené a opierajú sa o odbornosť jednotlivca a ochotu pracovať v tíme. 
Úspešní jednotlivci sú dobrými koordinátormi a členmi tímu, sú prispôsobiví 
a spoliehajúci sa na vlastnú odbornosť. Kultúra úloh často vytvára pružné a tvorivé 
pracovné prostredie, s vysokou úrovňou psychologickej spokojnosti pre tých 
zamestnancov, ktorí zapadajú do profilu firmy. Takéto kultúry sa však ťažko 
kontrolujú, a medzi tímami môže vzniknúť vnútorná konkurencia, ak na dokončenie 
projektov nie sú dostatočné zdroje. 
 
Handy symbolizuje kultúru úloh ako sieť (alebo maticu), pričom priesečníky 
predstavujú miesta koncentrácie moci a vplyvu. 
 
Osobná kultúra existuje na pomoc rozvoja a rastu jej členov. Dominujú individuálne 
ciele a členovia sú ťažko zvládnuteľní a neakceptujú  konvenčné mocenské systémy, 
ako postavenie, odmena alebo kompetencie expertov. Organizačná kontrola je 
nepatrná, najdôležitejšou hodnotou je rovnostárstvo a moc a vplyv sa delia. 
Neprekvapuje, že osobnú kultúru nachádzame v rodinách, komunitárných 
experimentoch, ako sú kibuci a oveľa zriedkavejšie v komerčných organizáciách 
alebo vo verejnej službe. Jednotlivcov s týmto druhom orientácie však nachádzame 
v organizáciách s iným druhom kultúr a často spôsobujú poruchy a problémy 
s riadením. 
 
Handy charakterizuje osobnú kultúru ako neusporiadaný zhluk. 
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5.5.3 Orientácia 
 
Ďalšou metódou analyzovania kultúry organizácie  je skúmanie primárnej orientácie 
organizácie. Orientáciu si môžeme predstaviť ako gravitačné pole, vplývajúce na 
úsilie organizácie smerom k úlohe alebo cieľu, ktorý sa pokladá za najdôležitejší. 
Orientácia organizácie je iný spôsob, ako opísať organizačné hodnoty, keďže 
organizácia najsilnejšie usmerňuje svoje úsilie na tie ciele, ktoré pokladá za 
najhodnotnejšie. Máme tri hlavné oblasti organizačnej orientácie: 
orientácia na výrobky alebo služby, 
orientácia na predaj, 
orientácia na zákazníka. 
 
Orientácia na výrobky alebo služby znamená väčší záujem o výrobný proces ako 
o zákazníka. Organizácia má predstavy o potrebách zákazníka a produkuje výrobky 
alebo služby v súlade s týmto svojím názorom. Predaj a marketing vychádzajú 
z predchádzajúcich aktivít organizácie, z nízkych cien alebo zdedenej atraktívnosti 
svojich výrobkov alebo služieb.  
 
Orientáciu na predaj si vyžaduje organizácia, ktorá usmerňuje svoje úsilie na 
stimulovanie záujmu zákazníkov o existujúce výrobky alebo služby. Sem môže patriť 
pokus presvedčiť existujúcich zákazníkov, aby zmenili názor a prispôsobili ho ponuke 
organizácie. Zmena orientácie dopytu sa často pokladá za dočasnú módnu zmenu, 
ktorá sa zase vráti k pôvodnej, keď „zákazníci prídu k rozumu“. 
 
Orientácia na zákazníka znamená orientáciu organizácie na zistenie potrieb 
zákazníka a snahu o výrobu takého produktu, ktorý mu bude vyhovovať. Pokles 
dopytu alebo predaja núti organizáciu upraviť výrobok podľa zákazníckych 
preferencií a nesnažiť sa o zmenu zákazníckych požiadaviek, alebo „čakať až 
zmenia názor“. 
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V období rýchlych zmien (ako je tomu dnes), sa orientácia na zákazníka pokladá za 
najúspešnejšiu zo všetkých troch orientácií. Ako ste videli v kapitole 2, Burns 
a Stalker považovali organický organizačný model za taký, ktorý sa najlepšie dokázal 
prispôsobiť zmenám prostredia a inovačným tlakom. Môžeme preto uzavrieť, že 
orientácia na zákazníka je súčasťou „balíka“ charakteristík – spolu s plochou 
hierarchickou štruktúrou, otvoreným komunikovaním, a nie hierarchickými 
pracovnými vzťahmi – ktoré umožňujú organizácii vyrovnávať sa so zmenami 
a uspieť v súčasnom konkurenčnom prostredí. 
 

5.5.4 Faktory ur čujúce organiza čnú kultúru 
 
Organizačná orientácia, ako aj kultúra organizácie  vo všeobecnosti, je ovplyvnená 
viacerými faktormi, ako sú: 

� veľkosť, 
� technológia, 
� prostredie, 
� ciele a zámery, 
� ľudia, 
� história a vlastníctvo. 

 
Je zrejmé, napríklad, že priemyselná výroba, ktorá používa ťažké obrábacie stroje, 
bude väčšmi orientovaná na výrobky alebo na predaj, ako podnik na vývoj 
počítačového softvéru, ktorý robí výrobky presne na mieru. Starší podnik bude asi 
tiež spoliehať na moc hierarchie alebo na kultúru roly (podľa veľkosti podniku), kým 
novší na kultúru úlohy a na plochejšiu hierarchickú štruktúru. 
 
Úloha 5.6 
 
Táto úloha má poslúžiť na usporiadanie predchádzajúcej diskusie o organizačnej kultúre. 
 
1 Usporiadajte nasledujúce definície kultúry organizácie  v poradí najlepšia na prvom 
a najhoršia na poslednom mieste 
 
Organizačnú kultúru možno definovať ako: 
a) skonštatovanie poslania a stratégie organizácie 
b) súhrn organizačných hodnôt, presvedčení a modelov správania, čo je pre ňu podstatné 
c) faktory, ktoré ovplyvnili výber štruktúry organizácie 
d) duch organizácie 
 
2 Päť zložiek kultúry organizácie : 
 

. 
 
. 
 
. 
 
. 
 
. 
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3 K nasledujúcej klasifikácii kultúry organizácie  napíšte písmeno tých výrokov, ktoré správne 

vystihujú jej daný typ. Môžu tam byť aj také výroky, ktoré nespadajú pod žiadnu z uvedených 
typov kultúry. 

 
Kultúra roly 
 
Osobná kultúra 
 
Kultúra moci 
 
Kultúra úlohy 
 
a) zaručená zamestnanosť náhradou za nasledujúce postupy  
b) schopnosť rýchlo reagovať na zmeny prostredia 
c) cieľom je starostlivosť o jednotlivých členov organizácie 
d) orientácia na dokončenie projektu 
e) ťažká kontrolovateľnosť  
f) hierarchická štruktúra s presne definovanými metódami a komunikačnými kanálmi 
g) rozhodnutia sa robia na základe mocenských vzťahov 
h) funguje najlepšie v stabilných podmienkach 
i) (ne)podriadenosť je ťažko kontrolovateľná  
j) nekonzultatívny štýl riadenia zamestnancov nemotivuje 
k) prevláda tímová práca, expertíza a otvorené komunikovanie  
l) podporuje pocit izolovanosti pracoviska. 



          MANAŽMENT 

 78 

Spätná väzba 
 
1 Najlepšie je poradie 
b) 
d) 
a) 
c) 
 
Možné sú nejaké malé odchýlky, ale určite ste všetci dali na prvé miesto b) a to preto, lebo ide 
o najúplnejšiu definíciu, kým písmeno c) na posledné, pretože také faktory, ako technológia 
a prostredie môžu ovplyvniť štruktúru práve tak, ako ju môže ovplyvniť organizačná štruktúra. Trochu 
menej isté je relatívne zaradenie d) a a). Avšak d) sa zaradilo lepšie ako a) preto, lebo „duch 
organizácie“ síce trochu vágne, ale predsa len prechádza celou organizáciou, kým výroky o poslaní 
a stratégii organizácie sa vynášajú na vrchole a nemusia sa tak trvale dotýkať denného života 
pracovníkov.  
 
2 Päť zložiek kultúry organizácie : 
• Hodnoty, presvedčenie a domnienky 
• Príbehy a mýty 
• Rituály a symboly 
• Vodcovstvo a štýl manažmentu 
• Štruktúra a systém 
  
3 Správne odpovede: 
 
Kultúra roly:  a), f), h) 
Osobná kultúra: c), i) 
Kultúra moci: b), g), j) 
Kultúra úlohy: d), e), k) 
Výrok l) je falošný. 
 
Ak ste mali nejakú nesprávnu odpoveď, vráťte sa a prejdite si celú diskusiu o organizačnej kultúre. 
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5.7 Úspešné organiza čné kultúry 
 
Dôležité je všimnúť si z doterajšej diskusie, že rôzne aspekty organizácie – jej 
štruktúra, kultúra, stratégia, technológia a súlad s vonkajším prostredím – tvoria 
vzájomne prepojený celok, a v záujme maximalizácie efektívnosti organizácie musia 
byť čo najväčšmi integrované. Perfektne integrovaná organizácia bude vždy 
nedosiahnuteľným ideálom, ale početné výskumy dokazujú, že silné, súdržné 
a dobre integrované kultúry sú predpokladom úspechu organizácie. 
 
Kultúra bude mať vždy dôležitý význam pre stratégiu organizácie. Na jednej strane 
treba zvažovať a vyberať strategické možnosti tak, aby čo najlepšie ladili s kultúrou; 
na druhej strane samotnú organizačnú kultúru treba periodicky prehodnocovať so 
zohľadnením strategických podmienok, vynútených vnútornými alebo vonkajšími 
faktormi. 
 
Spokojnosť zamestnancov a oddanosť sú dôležitými zložkami úspechu organizácie. 
Peters a Waterman v Hľadaní dokonalosti zistili, že manažéri a zamestnanci dávajú 
prednosť kultúre organizácie, v ktorej: 
• sú otvorené komunikačné kanály vo všetkých smeroch, 
• zamestnanci sa podieľajú na rozhodovaní, 
• zamestnanci majú značnú možnosť kontrolovať svoju vlastnú prácu, 
• práca zamestnancov je hodnotená podľa špecifických kritérií a nie ľubovoľne. 
 
Inými slovami, ľudia uprednostňujú prácu v otvorených, spravodlivých, 
konzultatívnych kultúrach, v ktorých rešpektujú ich samostatnosť. 
 
Silné, súdržné kultúry dokážu maximálne motivovať zamestnancov a tímovú prácu 
tým, že účinne tlmočia platné hodnoty (Peters a Waterman ich nazývajú 
„nadriadenými cieľmi“). Sila a súdržnosť však môžu mať aj nevýhody. Silné, kohézne 
kultúry môžu vzdorovať zmenám, avšak súčasné trendy si vyžadujú pružné 
a prispôsobivé organizácie. Toto vnútorné napätie však možno minimalizovať, ak sa 
prístupnosti zmenám dá popredné miesto medzi určujúcimi  hodnotami organizácie. 
 
Veľký pohyb pracovníkov, osobitne na vyšších úrovniach, môže mať negatívny 
dopad na jasnosť kultúry organizácie . 
 
5.8. Kultúra prekážkou úspechu 
 
Nesúlad medzi kultúrou a ostatnými dôležitými aspektmi organizácie, ako sú 
stratégia, štruktúra, technológia, pracovné postupy atď. môže vyvolať celý rad 
problémov. Ak nie je dostatočná integrácia týchto prvkov, vyššie vedenie môže 
rozhodnúť o úprave kultúry organizácie . ? alebo jeden alebo viac rozporných prvkov, 
alebo oboje?. Aplikácia zmeny organizačnej kultúry bude predmetom ďalšej časti 
tejto kapitoly. 
 
Kultúrne pokrytectvo 
Ak sa manažment rozhodne zosúladiť niektoré prvky firemného života 
s organizačnou kultúrou, musia sa takéto zmeny robiť v celej organizácii opatrne 
a s rozmyslom, aj ak sme svedkami istej nevšímavosti zo strany organizácie  alebo 
odporu zo strany niektorých záujmových skupín. 
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Ak sa tak nestane, dôjde k situácii, ktorú možno označiť za „kultúrne pokrytectvo“. 
Ide o dosť bežný problém, ktorý nastane, keď zmeny v kultúre ostanú len v rovine 
vyhlásenia zámeru vyššieho vedenia organizácie.  
 
V takýchto prípadoch sú činy dôraznejšie ako slová. Napríklad, ak organizácia hlása 
rešpektovanie rodinného života zamestnancov, ale nemá skoro nijaké programy pre 
udeľovanie materskej dovolenky, odmieta diskutovať o možnosti udelenia rovnakej 
možnosti pre mužov, alebo je tlak na zamestnancov, aby ostávali v kancelárii do 
ôsmej alebo deviatej večer, zamestnancom je jasné, že politika a prax nie sú 
v súlade s peknými slovami. Kultúrne pokrytectvo môže spôsobiť odcudzenie, 
demotiváciu a opotrebovanie zamestnancov. 
 
Kmeňový konflikt 
Až doteraz sme o organizačnej kultúre diskutovali ako o jednotnom celku. 
Skutočnosť je však často iná. Subkultúry prekvitajú v organizáciách každej veľkosti, 
práve tak ako v celej spoločnosti. Možno ich označiť za „kmene“, obývajúce územie 
celej organizácie. Tieto subkultúry sa často tvoria na oddeleniach, okolo funkcií alebo 
druhu práce a sú odrazom znepokojenia a predsudkov, spájaných s nimi. Možno 
máte osobnú skúsenosť s tým nepriateľstvom a stereotypmi, akú prejavujú pracovníci 
ostatných oddelení voči pracovníkom učtární.  
 
Takéto „kmeňové“ rozpory nie sú škodlivé, ak ostávajú v rovine dobromyseľných 
žartov a rivality, a dokonca môžu tímového ducha v kmeni posilňovať. Stávajú sa 
škodlivými vtedy, keď začínajú byť prekážkou efektívnosti pracovnej skupiny alebo jej 
schopnosti spolupracovať s ostatnými skupinami. Stratégie na riešenie konfliktov 
medzi skupinami sú podrobnejšie opísané v 6. kapitole. Konflikty sa môžu vyskytnúť 
v dvoch hlavných oblastiach: 
• v oblasti cieľov a ideológie, 
• v teritoriálnych oblastiach (v najširšom zmysle, vrátane sféry zodpovednosti, 

otázok postavenia a pod.). 
 
Všeobecne možno konštatovať, že je lepšie (a ľahšie) vážnym konfliktom 
predchádzať, ako ich riešiť po ich vypuknutí. Ak dôjde k potrebe riešenia konfliktu 
medzi „znepriatelenými kmeňmi“, je potrené hľadať riešenia v duchu spolupráce, 
ktoré obidvom skupinám umožnia niečo získať, namiesto jasného víťaza a jasného 
porazeného. V niektorých prípadoch je potrebné konflikty oficiálne riešiť. V menej 
závažných situáciách možno uplatniť takéto stratégie: 
• preskupenie pracovných skupín, 
• nájdenie spoločného cieľa, 
• integračné vyjednávanie (tvorivé riešenia umožnia každej skupine niečo hodnotné 

získať bez toho, aby sa museli vzdávať niečoho životne dôležitého). 
 
Najlepšie je, ak sa dá nájsť také riešenie, ktoré posilní lojálnosť obidvoch skupín voči 
organizačnej kultúre. 
 



          MANAŽMENT 

 81 

5.9 Zmena organiza čnej kultúry 
 
Niekedy robí v organizácii problémy nemoderná alebo nevhodná kultúra. Zámerná 
zmena kultúry je jednou z najťažších manažérskych úloh, keďže kultúra organizácie  
zahŕňa všetko, ale pritom nie je oficiálne definovaná a kontrolovateľná. Ako sme už 
uviedli, úsilie vyššieho manažmentu často ostáva len v rovine vyhlásení a nikdy 
neprejde k činom. Ak má byť zmena kultúry účinná , musí sa integrovať do praktickej 
politiky  organizácie   na všetkých jej úrovniach. 
 
K veľkým posunom v organizačnej kultúre dochádza obyčajne pri reakcii na väčšie 
zmeny v štatúte organizácie (napríklad pri fúzii, prevzatí alebo zásadnej 
reorganizácii), prípadne pri niektorých kritických strategických zmenách smerovania. 
K takýmto zmenám obyčajne dochádza pri zmene vonkajších podmienok, niekedy 
takých, ktoré sa firmy existenčne dotýkajú. V týchto situáciách môžu nastať celkom 
rýchle zmeny organizačnej kultúry. K zmenám organizačnej kultúry môže dôjsť aj 
pomaly, organicky, napríklad v dôsledku takých faktorov, ako je technologický vývoj. 
Jedným z najbežnejších katalyzátorov zmien organizačnej kultúry súčasnosti sú 
revolúcie v informačných technológiách, ktoré zasiahli oblasti od výroby novín, 
bankovníctva, diagnostiky v medicíne až po objednávku náhradných dielov na vráta 
od garáže. 
 
Niektoré časti kultúry sa menia ťažšie. Podľa viacerých výskumov  zamestnanci sa 
menej bránia takým zmenám kultúry, ktoré prinášajú menej osobných obmedzení 
a viac autonómie pre pracovníkov a opačne. (To zodpovedá plochej, menej 
hierarchickej organizačnej štruktúre.) Takéto zmeny nie sú vždy možné. Charles 
Handy obhajuje možnosť existencie viacerých kultúr v rôznych častiach organizácie, 
v závislosti od toho, aká kultúra (roly, úloh alebo moci) najlepšie pomáha dosiahnuť 
konkrétne ciele. Ak sa akceptuje tento kurz, organizácia si musí dať pozor, aby 
zabránila vzniku „kmeňových“ konfliktov medzi rôznymi subkultúrami a podporovať 
primeranú úroveň jednotiacich cieľov, hodnôt a politiky v celej organizácii.  
 
Hľadisko kultúry je dôležitým prvkom zmeny manažmentu (budeme sa ním zaoberať 
v 11. kapitole). Na analýzu viacerých prvkov organizačnej kultúry boli vypracované 
diagnostické nástroje, akým je kultúrny audit. Jednou z dôležitých foriem využitia 
informácií, ktoré sa s jeho pomocou získali, je identifikovanie a korektúra v tých 
sférach, kde dochádza k výrazným prejavom nespokojnosti. Ako uvádzajú 
priemyselní psychológovia: 
 
Nefungujúca kultúra sa prejavuje v takých ukazovateľoch, akými sú nízka kvalita 
práce, nízka úroveň spätosti s organizáciou, nevyužitá kapacita jednotlivcov, vysoká 
miera absencií a  fluktuácia pracovných síl, zhoršená zdravotná situácia v 
organizácii, alkoholizmus, stres a vysoká úrazovosť. 
 
(Fletcher a Jones, 1992, s. 30) 
 
Zlepšenie v oblasti kultúry, ktoré prinieslo vyššiu spokojnosť zamestnancov, môže 
mať za následok zreteľné zlepšenie vo všetkých týchto oblastiach. 
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5.10 Organiza čná kultúra vo verejných službách 
 
Kultúra v organizáciách verejnej služby, ako to už vyplýva z ich samotnej podstaty, 
má iný charakter ako podniková kultúra v súkromnom sektore. Súkromné spoločností 
závisia od procesov, ktoré prebiehajú v trhovom prostredí. V mnohých prípadoch 
(možno povedať, že vo väčšine prípadov), na rozdiel od nich, organizácie verejnej 
služby existujú preto, aby uspokojovali tie potreby, ktoré trh neuspokojuje, alebo 
nemôže uspokojiť. Marketing sa v týchto službách nepokladá za legitímny 
prostriedok fungovania. Mnohé oblasti verejnej služby však napriek tomu začínajú vo 
zvýšenej miere aplikovať trhovú orientáciu a stratégie. Najvýraznejšie sa to prejavuje 
už teraz v tých službách, ktoré sú vystavené (alebo budú vystavené) konkurenčnému 
prostrediu tendrov na vnútorných trhoch. Napríklad mnohé nemocnice, školy, 
internáty a múzeá prešli do prechodného obdobia od orientácie na služby k orientácii 
na zákazníka. 
 
Cvičenie 5.10 
Účelom tohto cvičenia je analyzovať do akej miery sa dá trhová orientácia aplikovať na verejné služby. 
Uvádzame tri definície marketingu (Hannagan, 1992). 
 
(Marketingom) sa rozumie celá oblasť podnikania zo zorného uhla konečných 
výsledkov, teda zo zorného uhla zákazníka. 
 
(Peter Drucker) 
 
Marketing je proces manažmentu, ktorý zodpovedá za rentabilné identifikovanie, 
predpokladanie a uspokojovanie požiadaviek zákazníka. 
 
(Chartered Institute of Marketing) 
 
(Marketing) je ľudská činnosť orientovaná na uspokojovanie potrieb a želaní vo 
výmenných procesoch. 
 
(Philip Kotler)  
 
V cvičení sú tieto definície rozvedené na ich jednotlivé prvky. Vyznačte pri každej fráze, či sa vzťahujú, 
alebo nevzťahujú na organizácie verejnej služby (OVS). 
 

Prvok definície 
 
Marketing je: 

 
týka sa 
OVS 

 
netýka sa 

OVS 
 

1a ... celá oblasť podnikania z hľadiska 
konečných výsledkov 

  

1b ... t. j. z hľadiska zákazníka   
2a ... proces manažmentu   
2b ... zodpovedajúci za identifikáciu,   
2c ... predpokladanie   
2d ... a uspokojovanie požiadaviek zákazníka   
2e ... ziskovosti.   
3a ... ľudská činnosť zameraná na uspokojovanie 
potrieb 

  

3b ... a želaní   
3c ... prostredníctvom výmenných procesov   
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Spätná väzba 
 
Existujú isté možnosti rôznych odpovedí na tieto aktivity, hoci väčšina z vašich tipov by mala byť 
v okienku „týka sa“, čiže väčšina týchto prvkov, ktoré pokladáme za marketingové, sa majú – aspoň 
teoreticky – vzťahovať aj na verejnú službu. Tu sú možné odpovede. 
 

Prvok definície 
 
Marketing je: 

 
týka sa  
OVS 

 
netýka sa 

OVS 
 

1a ... celá oblasť podnikania z hľadiska 
konečných výsledkov 

 
X 

 

1b ... t. j. z hľadiska zákazníka X  
2a ... proces manažmentu X  
2b ... zodpovedajúci za identifikáciu, X  
2c ... predpokladanie X  
2d ... a uspokojovanie požiadaviek zákazníka X  
2e ... ziskovosti.  X 
3a ... ľudská činnosť zameraná na uspokojovanie 
potrieb 

X  

3b ... a želaní  X 
3c ... prostredníctvom výmenných procesov X  

 
 
1a-b: Platia obidva výroky. Táto definícia nám v skutočnosti nehovorí veľa, okrem toho, že organizácie 
majú vo svojej činnosti v prvom rade prihliadať na potreby zákazníkov. (Inými slovami, majú byť 
orientované na zákazníka.) To však nastoľuje vážnu otázku, kto sú vlastne zákazníci organizácií 
verejnej služby. V súkromnom sektore existuje priama väzba medzi platbou a obdržaním tovaru alebo 
služieb. Vo verejnom sektore však väzba medzi platbami a poskytnutím tovarov alebo služieb nie je 
taká jednoduchá a priama. Niekedy je ten, čo platí a ten, čo dostáva tá istá osoba a niekedy nie je. 
K tejto otázke sa vrátime v nasledujúcej úlohe. 
 
2a-d:  Pravdepodobne ste tieto výroky označili ako také, ktoré sú aplikovateľné na verejnú službu, za 
predpokladu, že klientov organizácie možno klasifikovať ako zákazníkov. 
 
2e: Pravdepodobne ste tento prvok označili za neaplikovateľný na verejnú službu. Rentabilnosť je 
prvok trhu a ako sme videli v predchádzajúcich kapitolách, hlavným dôvodom existencie verejných 
služieb je poskytovanie výhod, ktoré trh neposkytuje presne z toho dôvodu, že nie sú ziskotvorné 
(rentabilné). V ostatných pätnástich rokoch sa však snažili vo verejnom sektore poskytovanú hodnotu 
za peniaze zvýšiť a mnohé oblasti verejnej služby sú teraz predmetom verejných konkurenčných 
tendrov a požiadaviek návratnosti. Tieto požiadavky oproti minulosti väčšmi približujú verejný sektor 
k etike rentability. 
 
3a-c: Ide o najvšeobecnejšiu z troch definícií marketingu, ktorú ste zrejme pokladali za najpresnejšie 
vyjadrenie aktivít verejnej služby. Pri výroku 3b sme sa však rozhodli, že nejde o tvrdenie 
aplikovateľné na organizácie verejnej služby, pretože verejné služby sú orientované na potreby, a nie 
na želania. Organizácie verejnej služby slúžia na uspokojovanie potrieb obyvateľstva ako celku, a nie 
na dodávanie takých výrobkov a služieb tým, ktorí by ich chceli a ktorí si to môžu dovoliť. 
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5.11  Zhrnutie 
 
V tejto kapitole sme sa zamerali na koncepciu organizačnej kultúry a identifikovali 
sme niektoré jej prvky. Definovali sme štyri základné typy organizačnej kultúry: moc, 
úloha, rola a osobnosť, spôsoby analyzovania kultúry, napríklad v súvislosti 
s orientáciou, veľkosťou, technológiou alebo prostredím. Skúmali sme rozdiel medzi 
úspešnými kultúrami a takými, ktoré odrážajú problémy organizácie a napokon sme 
sa pozreli aj na problematiku zmeny organizačnej kultúry. 
 
 
Literatúra 
 
Charles B. Handy:  Pochopenie organizácie (Understanding Organisations)  

Gerry Johnson a Kevan Scholes: Skúmanie firemnej stratégie (Exploring Corporate Strategy)  

G. A. Cole: Manažment (Management)  
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Kapitola 6 
 
Skupiny v organizácii 

 
6.1 Úvod 
 
Táto kapitola je diskusiou o spolupráci jednotlivcov v skupine. Začína sa definovaním 
skupín a pokračuje teóriami vzniku a rozvoja skupín. Nasleduje skúmanie efektívnosti 
skupín a správaním jednotlivca. V kapitole sú ďalej návrhy spôsobov riešenia 
konfliktov medzi skupinami v rámci organizácie a končí sa diskusiou, či teória 
manažmentu o „ efektívnych tímoch“ je jediným spôsobom ako zaručiť dobrý výkon 
skupiny. 
 
6.2 Ciele 
 
Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali dokázať lepšie: 
• identifikovať a analyzovať vlastné skúsenosti s prácou v skupinách, 
• identifikovať a prediskutovať spôsoby zlepšenia skupinovej práce, 
• pozorovať a analyzovať správanie v skupinách, 
• odporučiť spôsoby vytvárania efektívnych pracovných skupín. 
 
6.3 Plánovanie štúdia 
 
Na dokončenie tejto študijnej kapitoly budete potrebovať 

• tento text, 
• štyri hodiny na jeho preštudovanie. 

 
6.4 Úvod do problematiky skupín 
 
Niet pochýb, že skupiny veľmi ovplyvňujú  správanie jednotlivca. Miller a Race 
impozantne vyjadrili svoje názory v diele Systémy a organizácie: 
 
Jednotlivec ... (sám osebe) nemá význam, má ho len vo vzťahu s inými, s ktorými je 
v interaktívnom vzťahu. Využíva ich, a oni jeho, na vyjadrenie názorov, na činy 
a vyjadrenie svojej roli v skupine. Jednotlivec je tvorom skupiny, je skupinou 
jednotlivcov.   
 
(Miller a Race, 1967, str. 17), 
 
William Whyte vyslovil skôr opatrnú perspektívu o vplyve skupín na jednotlivcov 
v organizácii, keď opísal strach z: 
 
prostredia, v ktorom je každý úzko prepojený do vzájomnej spolupatričnosti; v ktorom 
niet blúdenia, ale panuje tam hlboká emocionálna záruka, vyplývajúca z totálnej 
integrácie do skupiny 
 
(Whyte, 1955)  
 



          MANAŽMENT 

 86 

Na niektoré problémy, vyplývajúce zo straty individuality v skupine, sa pozrieme 
v ďalšej časti kapitoly. 
 
Prevláda však dosť veľká zhoda v názore, že členstvo v skupine výrazne zlepšuje 
osobný dobrý pocit a výkonnosť. Rensis Likert vo svojom diele Nové modely 
manažmentu píše, že pracovné skupiny sú dôležitým zdrojom potreby pocitu 
uspokojenia jednotlivca a ako vedľajší produkt, majú aj kladný vplyv na jeho 
produktivitu. 
 
Výskumy z Hawthornu, realizované firmou Western Electric Harvardskej ekonomickej 
fakulty v rokoch 1927 – 1932, odhalili prevažujúci vplyv sociálnych faktorov na 
správanie sa na pracovisku (viac informácii je v predchádzajúcich kapitolách). Viedlo 
to k vzniku školy manažmentu, ktorá zdôrazňovala, že robotníci chceli vytvárať 
skupiny a to pomáhalo zvyšovať ich morálku. 
 
Rastúci význam sa prikladal organizovaniu pracovných skupín, ako spôsobu 
zlepšovania kvality pracovného života, tovarov a služieb a zvyšovania produktivity. 
Vytvárali sa skupiny, aby jednotliví jej členovia mali šancu zapájať sa do procesov 
rozhodovania a riešenia problémov. 
 
Pozrieme sa teraz podrobnejšie na to, čo sú vlastne skupiny a ako fungujú. V tejto 
kapitole uprednostňujeme výraz „skupina“ pred „tímom“, hoci niektoré materiály 
používajú naopak radšej druhý z nich. 
 
6.5 Čo je skupina? 
 

6.5.1 Psychologická skupina  
 
V tejto kapitole hovoríme o psychologických skupinách a nie o skupine jednotlivcov, 
akou sú napríklad ľudia v jednom autobusovom spoji, alebo ktorú tvoria návštevníci 
divadla. 
 
Psychologická skupina je akékoľvek množstvo ľudí, ktorí navzájom na seba pôsobia 
(sú v interaktívnom vzťahu), psychologicky sa navzájom berú na vedomie pokladajú 
sa za skupinu. Psychologická skupina musí mať: 
• minimálne dvoch členov, 
• spoločnú komunikačnú sieť; každý člen skupiny musí byť schopný komunikovať 

s každým ďalším členom skupiny, 
• zdieľaný pocit kolektívnej identity; každý člen skupiny sa musí identifikovať 

s ostatnými členmi a nepokladať sa za indivíduum, konajúce nezávisle, 
• spoločné ciele, 
• skupinovú štruktúru; jednotlivci na seba berú isté roly, ako človek nápadov, muž 

kompromisov a tak ďalej a potom sa ich stále pridržiavajú. 
 

6.5.2 Neformálne a formálne skupiny 
 
Skupiny môžu byť formálne alebo neformálne. 
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• Formálne skupiny sú tie, ktoré sú v organizácii vedome vytvárané na dosiahnutie 
kolektívneho účelu. Majú formálne úlohy, ako dokončenie práce, vypracovanie 
návrhu a udržiavanie spojenia. 

• Neformálne skupiny sú kolektívy jednotlivcov, ktorí vytvárajú skupinu v dôsledku 
vzájomnej závislosti členov, vzájomného ovplyvňovania správania a na 
uspokojovanie vzájomných potrieb. 

 

6.5.3 Účel skupín 
 
Skupiny slúžia organizačným aj individuálnym potrebám. Cieľ skupiny v oblasti 
uložených úloh sa niekedy dostáva do konfliktu s jej sociálnymi cieľmi, čo môže 
členov odvádzať od potešenia zo spolupráce s ostatnými členmi skupiny. V takýchto 
prípadoch neuspeje buď organizácia alebo jednotlivec. Ďalšie problémy sa môžu 
vyskytnúť, keď rôzni jednotliví členovia chcú uspokojiť rôzne potreby prostredníctvom 
členstva v skupine. V diskusii o špecifických problémoch vo vnútri skupín budeme 
pokračovať neskoršie.  
 
 
Cvičenie 6.5 
 
Na vyhradenom mieste vymenujte skupiny, do ktorých v zamestnaní patríte. Pokúste sa identifikovať 
aspoň tri. Musia ich tvoriť aspoň dve osoby, aby ste sa mohli nazývať skupinou a aby ste splnili 
definíciu psychologickej skupiny, ktorá je uvedená vyššie. 
 
 
Pozrite si zoznam skupín, do ktorých ste zapojení a napíšte hlavný/prvý a druhý dôvod, ktorý podľa 
vášho názoru majú. Uveďte, či dochádza ku konfliktu zo vzájomných a individuálnych dôvodov. 
 
 
 
 
 
Ktoré z uvedených skupín sú formálne a ktoré sú neformálne? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spätná väzba 
 
Touto úlohou sa začala analýza vašich skupín: Môžete ich ďalej deliť na stále alebo dočasné formálne 
skupiny. Napríklad odbor v organizácii môže byť stálou formálnou skupinou, ale projektová skupina, 
vytvorená v jeho rámci, sa po dokončení projektu rozpustí. 
 
Neformálne skupiny obyčajne vznikajú popri formálnych skupinách, obyčajne preto, aby uspokojili 
individuálne potreby. Vznikajú na základe interakcie medzi jednotlivcami. Môžu to byť napríklad 
skupiny ľudí, ktorí pravidelne spolu obedujú. Patria medzi vítané objekty. 
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6.6 Sledovanie vývoja skupiny 
 
Ak pojem neformálnych a formálnych skupín sledujeme v rámci nášho 
organizačného definovania psychologickej skupiny, vyplynie z neho, že neformálne 
skupiny sú vždy psychologické a formálne nimi nemusia byť. 
 
Napríklad, veľké personálne oddelenie v organizácii je formálnou skupinou. Spĺňa 
kritériá, ktoré boli uvedené. Nemusí však byť nevyhnutne psychologickou skupinou. 
Pracovníci tohto oddelenie na seba nemusia interaktívne pôsobiť, alebo sa pokladať 
za členov jednej skupiny. V oddelení môžu vzniknúť menšie, neformálne skupiny. To 
sú psychologické skupiny. 
 
Skupina vznikne potom, keď sa v nej jednotlivci navzájom spoznajú a vytvoria sa 
spoločné úlohy. Skupina prechádza etapami. Môže sa stať, že v niektorej z týchto 
etáp ustrnú a skupina sa stane neúčinnou. Etapy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, 
čo je model, ktorý vypracoval v roku 1965 Barry Tuckman na ilustrovanie dozrievania 
a rozvoja skupín. 
 
 

6.6.1 Tuckmanove etapy formovania skupiny 
 
 
 
ETAPA 
 

 
PROCES 

 
FORMOVANIE 
 

 
Ľudia sa snažia navzájom spoznávať. 
Ešte netvoria skupinu. 

 
KONFLIKTY 

 
Konfliktná etapa, v ktorej sa rokuje 
a dosiahne sa spoločný cieľ. 
 

 
VZNIK PRAVIDIEL 

 
Vytváranie pracovného postupu. 
 

 
REALIZÁCIA 
 

 
Požadovaný pracovný proces.  

 
 
Model tvorby skupiny 
 

6.6.2 Skupinové normy 
 
Jednou z etáp vývoja skupiny je tvorba skupinových noriem. Skupinové normy 
vytvárajú predpokladaný spôsob správania alebo presvedčenie, že v rámci skupiny 
tento spôsob formálne alebo neformálne v skupine vznikol. Usmerňujú správanie 
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a uľahčujú interakciu tým, že špecifikujú predpokladaný spôsob konania a správania. 
Tieto normy sa vytvárajú okolo špecifických objektov, ktoré sú pre danú skupinu 
dôležité, napríklad koľko hodín dennej práce sa predpokladá u jedného člena, alebo 
ako spolupracovať s manažérom – v každej skupine je to iné. Niektoré sa budú 
vzťahovať na všetkých členov skupiny a niektoré iba na jedného. 
 
Ak člen skupiny nedodržuje normy, vytvára to roztržku a pravdepodobne sa začne 
vyvíjať nátlak, aby sa podrobil. Snaha o udržanie jednoty skupiny je v mnohých 
smeroch výhodná, avšak pritom môže dôjsť aj k upusteniu od cenných myšlienok 
alebo alternatívnych prístupov. Budeme o tom diskutovať v časti tejto kapitoly 
o skupinovom myslení. 
 

6.6.3 George Homans 
 
George Homans z Harvardovej  (nie z Harvardskej!) univerzity prišiel so svojimi 
názormi na tvorbu skupín v roku 1951. Model jeho teórií je uvedený v diagrame. 
Medzi tieto teórie patrí aj úvaha o vplyve kultúrnych faktorov a faktorov životného 
prostredia na skupinové správanie. 
 
 
Homansov model spávania pracovnej skupiny 

 
Zdroj: Lawrence, 1961  
 
 
Uviedol, že každý sociálny systém, akým je skupina, je ovplyvňovaný faktormi 
v pozadí, ktoré pôsobia nezávisle od skupiny. Patrí sem fyzické prostredie (terén, 
klíma, členenie); kultúrne prostredie (normy, hodnoty a ciele) a technologické 
prostredie (úroveň vedomostí). Tieto faktory v pozadí si vynucujú istý druh aktivít 
a interakcií u ľudí zapojených do skupiny. Naopak, tieto aktivity a interakcie 
vyvolávajú isté emócie a vzťahy medzi ľuďmi navzájom aj smerom k okolitému 
prostrediu. Túto kombináciu aktivít, interakcií a pocitov, určovaných prostredím 
Homans nazval vonkajším systémom. 
 
Tento systém však neexistuje sám osebe. Ľudia si vytvárajú svoje vlastné hry, 
pocity a modely interakcie , ktoré nie sú špecifikované alebo spojené s vonkajším 
prostredím. To je vnútorný systém. 
 
Niektorí teoretici nazývajú vonkajší systém formálnym prostredím a vnútorný systém 
neformálnym prostredím. 
 
Homans dokazoval, že vonkajší systém a vnútorný systém sú navzájom prepojené. 
Zmena technológie (vonkajší systém) spôsobuje zmenu interakčného modelu, ktorý 
vplýva na vnútorný systém. Alebo naopak v prípade, že vnútorný systém vytvorí 
nový pracovný postup, zmení to aj samotný spôsob pr áce a jeho kvalitu.  Tvrdil 
tiež, že existuje vzájomné prepojenie obidvoch systémy s organizáciou. 
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To je najhodnotnejší aspekt Homansovej práce – spoznanie vzájomných súvislostí, 
ktoré sa odrážajú v celej organizácii. Rozlišoval aj medzi požadovaným správaním a 
núdzovým správaním. 
 
Táto koncepcia sa posudzuje z hľadiska manažmentu. Pri vytváraní pracovnej 
príležitosti sa na uspokojivé plnenie úloh vyžadujú isté aktivity, interakcie 
a porozumenie. Keď sa však cieľ dosiahne, vynoria sa iné aktivity, interakcie 
a porozumenie, hoci ich nikto nevyžaduje.  
 
To môže, a nemusí byť pre kolektívne účely organizácie dôležité, ale prispieva to 
k uspokojeniu individuálnych potrieb. Preto sa môžu z dlhodobého hľadiska ukázať 
ako prínosné. 
 
 
Cvičenie 6.6 
 
Vezmite si jednu z pracovných skupín, ktoré ste vymenovali v predchádzajúcej úlohe a posúďte ju 
podľa Homansovho modelu. Spíšte vaše komentáre k nasledujúcim otázkam: 
 
Aké faktory v pozadí prispievajú k fungovaniu skupiny? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aké je požadované a dané správanie v rámci skupiny? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aké správanie sa pokladá za núdzové (nečakané a neobvyklé)? 
  
 
 
 
 
 
 
 
Má takéto núdzové (nečakané a neobvyklé) správanie vplyv na cieľ, ktorý chce skupina dosiahnuť? 
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Spätná väzba 
 
 
Faktory v pozadí zahŕňajú všetky tie, ktoré sú uvedené v Homansovom modeli – organizačné 
usporiadanie z hľadiska manažmentu a technológie, fyzické prostredie, osobný background ľudí 
zapojených do skupiny. 
 
Vyžadované a dané správanie sú tie, ktoré umožňujú napĺňanie zmyslu skupiny. Možno ste súčasťou 
tímu v projekte, ktorý pracuje na vývoji nového výrobku alebo služby. Budete v interakcii s ostatnými 
členmi skupiny, pracovať, kontrolovať pokrok a dozerať na postup. To všetko sú druhy vyžadovaného 
správania. 
 
Núdzové správanie je neočakávané správanie sa, ktoré sa zrazu objaví. Možno niektorí členovia tímu 
spolu nedokážu vychádzať a treba nájsť nové riešenie pracovného partnerstva. Alebo v procese 
zavádzania novej služby občanom prídete na lepšie riešenie niektorej jej časti. To potom ovplyvní aj 
spoločný cieľ skupiny.  
 
Homansov model ilustruje, ako skupina môže ovplyvniť správanie, presvedčenie 
a postoje jeho členov. Správanie člena skupiny môže naopak ovplyvniť správanie 
skupiny. Ak chceme docieliť, aby takéto správanie prispievalo k napĺňaniu cieľov 
skupiny malo by byť (požadované správanie sa) cieľom každého, kto si želá, aby 
práca skupiny bola efektívnejšia. 
 
6.7 Dobré fungovanie skupiny 

 
Sú skupiny účinnejšie ako jednotlivci? 
 
Akou formou možno skupine pomôcť, aby bola efektívnejšia? 
 
To sú dve otázky, ktoré sa v dvadsiatych rokoch minulého storočia pokúsili 
zodpovedať britské a americké výskumné tímy v oblasti skupinového správania. 
Angela Boweyová a Roy Connelly v diele Aplikovanie koncepcie skupinovej práce 
(1975) uviedli niekoľko hlavných charakteristík, kedy sú vhodné podmienky pre 
skupinovú prácu: 
 
1) ak spoločná práca pravdepodobne prinesie lepšie konečné výsledky (z hľadiska 
rýchlosti, účinnosti alebo kvality) ako individuálna práca; 
 
2) ak zlúčenie prác do spoločnej úlohy alebo oblasti zodpovednosti je pre ich 
účastníkov dôležité; 
 
3) kde si spoločná úloha vyžaduje rôzne kvalifikácie alebo špecializácie; to znamená 
vtedy, keď je vhodný maticový/projektový manažment, ako to bolo uvedené v 3. 
kapitole; 
 
4) keď si systém neustále vyžaduje úpravy aktivít a koordináciu aktivít; 
 
5) keď konkurencia medzi jednotlivcami pôsobí proti efektívnosti. Snaha „dosiahnuť 
dobré body“ na úkor ostatných môže mať za následok nedostatočnú spoluprácu, 
koordináciu a účinné prepojenie v  situáciách, kde je to z hľadiska dosiahnutia cieľov 
organizácie dôležité; 
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6) ak úroveň stresu jednotlivca príliš bráni účinnej aktivite; 
 
 
Vytvoriť skupinu alebo nie - to je iba jedna otázka; iná nastáva po vytvorení skupiny a 
tou je, či je skupina skutočne schopná účinne fungovať a dosahovať stanovené ciele. 
Nasledujúca úloha uvádza jeden spôsob hodnotenia dobrého fungovania skupiny. 
 
 
 
Cvičenie 6.3 
  
Vyberte si dve z tých skupín, ktoré ste analyzovali v prvej úlohe tejto kapitoly. Rozhodnite sa, nakoľko 
je každá z nich efektívna v ôsmich oblastiach, ktoré sú vymenované vo formulári: ciele, účasť, pocity, 
diagnóza skupinových problémov, vodcovstvo, rozhodovanie, dôvera, tvorivosť a rast. Na stupnici 1 – 
10 uveďte vo formulári počet bodov, ktoré podľa vášho názoru skupina dosiahla v danej oblasti. 
 
Klasifikácia účinnosti skupiny 
 
Zdroj: Schein, s. 57-58 
 
 
Spätná väzba 
 
Cvičenie zdôraznilo všetky oblasti, v ktorých by skupina mala byť účinná a umožnilo vám premyslieť 
si, v čom je vaša skupina najsilnejšia a kde má slabé miesta. Identifikovanie problémových miest je 
prvým krokom k zlepšeniu. Stojí za zmienku, že v niektorých z ôsmich oblastí sa u formálnych skupín 
predpokladá iná klasifikácia oproti neformálnym skupinám, pretože formálnosť má vplyv na 
pochopenie a realizáciu. Napríklad neformálne skupiny vo všeobecnosti sa umiestňujú vyššie na 
stupnici účasti, ale formálne skupiny majú všeobecne lepšie výsledky pri stanovovaní cieľov. 
 
 
6.7 Efektívna spolupráca 
 
Môžeme hodnotiť činnosť skupiny ako celku, ale je zrejmé, že na jej úspechu 
sa podieľa každý jej jednotlivý člen.  
 
Jednotlivec, ktorý sa zapája do skupiny, musí prekonať niekoľko fáz, kým sa stane jej 
integrálnou a efektívnou súčasťou. Tieto fázy identifikoval William Schutz ako tri fázy 
začlenenia a pomôžu nám pochopiť vlastné zaradenie, ako aj prijatie nového člena 
skupiny. Týmito fázami sú zapojenie, kontrola a náklonnosť. 
 
Zapojenie znamená byť akceptovaný ako člen skupiny. Závisí to od vašej schopnosti 
vzájomne sa so skupinou ovplyvňovať, od vášho záujmu o ciele skupiny 
a podobných čŕt/záujmov medzi vami a ostatnými jej členmi.  
 
Kontrola sa týka toho, či ako nový člen budete schopný ovplyvňovať skupinu, ak o to 
budete mať záujem, alebo či bude jej vedúci na vaše podnety reagovať. Najlepším 
spôsobom vyjadrenia vlastných postojov, bez ohrozenia iných, je pokoj a asertivita. 
 
Náklonnosť je bod, v ktorom nový člen pocíti, že ho ostatní členovia prijali a uznávajú 
jeho prínos k spoločnej práci. Ukáže sa to prejavmi záujmu alebo ocenením, 
prípadne inak prejavenou podporou. 
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Každý z týchto okruhov musí prejaviť každý z členov skupiny a to v uvedenom 
poradí. Pred plným akceptovaním nového člena má tento obyčajne pocity napätia, 
frustrácie a sebahodnotenia. Každá skupina tým však musí prejsť prv, než sa stane 
schopnou skutočne fungovať ako skupina. Statické skupiny, v ktorých k tomuto 
procesu nedošlo, majú voči sebe slabé emocionálne reakcie, čo sa prejavuje malou 
motiváciou a malou súdržnosťou. 
 
Ako pomoc účinnému zapájaniu sa do práce skupiny potrebujú jej jednotliví členovia: 
• mať jasnú predstavu o cieľoch skupiny, 
• prejsť celým procesom vývoja skupiny, 
• vyjasniť si vlastné ciele, 
• zistiť, čo skupina pokladá za účinné zapojenie sa. 
 

6.8.1 Funk čné a nefunk čné správanie  
 
Členovia produktívneho tímu musia prispievať k naplneniu dvoch druhov potrieb: čo 
si práca vyžaduje a čo prospieva upevneniu a udržaniu skupiny. To, čo členovia robia 
v záujme skupiny, nazývame funkčným správaním. Vyhlásenia a správanie 
smerujúce k neúčinnosti skupiny nazývame nefunkčným správaním.  
 
Funkčné správanie, týkajúce sa bezprostredných úloh zahŕňa: 
• iniciovanie aktivity – navrhovanie riešenia, prichádzanie s novými nápadmi, 
• žiadanie informácií - vysvetlenia, ďalších údajov, 
• poskytovanie informácií, 
• vyžiadanie si názoru, 
• zhrnutie – preformulovanie návrhu po jeho prediskutovaní v skupine. 
 
Funkčné správanie v oblasti budovania a posilňovania skupiny obsahuje: 
• povzbudzovanie, 
• pomáhanie iným pri ich príspevkoch, 
• podporovanie rozhodnutia skupiny, prijímanie názorov iných. 
 
Správanie, ktoré vyhovuje obidvom kategóriám funkčného správania zahŕňa: 
• diagnostikovanie – zistenia zdrojov problémov a vhodných nasledujúcich krokov, 

analyzovanie prekážok pokroku, 
• testovanie konsenzu – vyžiadanie si názoru skupiny, aby sa videlo, či sa skupina 

blíži ku konsenzu, 
• sprostredkovanie pri rozdielnych názoroch, 
• uvoľnenie napätia, napríklad žartovaním. 
 
Príklady nefunkčného správania: 
• agresívnosť, 
• urazený odchod, 
• konkurovanie ostatným členom skupiny, napríklad prílišným rečnením, 
• pôsobenie dojmom nezúčastnenosti, pasivity. 
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6.8.2 Tímové roly 
 
Meredith Belbin a jeho kolegovia v roku 1981 podrobne skúmali tímy manažmentu 
a tvrdili, že zloženie tímu, teda kombinácia typov jednotlivcov, ktorí sú v skupine, 
môže byť dôležitá z hľadiska jej dobrého alebo zlého fungovania. Výskum zahŕňal 
skupiny účastníkov podnikateľskej hry v Britskej vysokej škole manažmentu 
a výrobných manažérov, ktorí sa pravidelne stretávali pre dosiahnutie spoločne 
dohodnutých cieľov. Z Belbinovho výskumu vyplynulo, že: 
• sa dá identifikovať osem rôznych štýlov manažmentu, ktoré označil za „tímové 

roly“, 
• skúmaní manažéri akceptovali pomerne dôsledne jednu alebo dve tímové roly, 
• sa dala predvídať rola, ktorá im pripadne pri psychometrickom testovaní, 
• pri istej kombinácii tímových rolí vytvorili efektívnejší tím, 
• tímové roly nemuseli byť nevyhnutne spájané s jednotlivými funkčnými rolami, 

dajme tomu účtovníka, ale v kombinácii prispievali k úspešnosti práce, 
• medzi faktory, ktoré prispievali k účinnému manažmentu jednotlivcov, patrilo 

správne spoznanie najvhodnejšej vlastnej úlohy a ich najlepšej kombinácie pre 
tvorbu tímu a schopnosti zistiť vlastné silné stránky a nedovoliť, aby slabiny mali 
vplyv na výkon skupiny. 

 
U jedného človeka sa môže naraz prejaviť viac než jedna rola, a nie všetky roly sa 
vyskytujú v každej skupine. Je zrejmé, že nastanú  problémy, keď v skupine 
prevažuje jeden konkrétny typ ľudí a je v nej nedostatok iných rolí. Belbinov výskum 
sa môže použiť na analýzu vlastnej pracovnej skupiny.  
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Tímové roly sú:  
 
 
Rola Opis 
Prezident Prezident predsedá tímu a koordinuje jeho úsilie. Nemusí mať 

brilantné alebo tvorivé myslenie, ale mal by byť disciplinovaný, 
cieľavedomý a vyvážený. Mal by vedieť dobre hovoriť 
a počúvať, vedieť správne hodnotiť ľudí a veci; je to človek, 
ktorý pracuje prostredníctvom iných.  

Formovač Formovač je veľmi nervózny, otvorený a dominantný, je to 
vodca pri plnení úloh a v neprítomnosti prezidenta zaňho 
ochotne zaskočí. Hoci to nemusí nevyhnutne robiť dobre. 
Jeho kladom je jeho energia a zanietenosť pre plnenie úlohy, 
ale môže byť precitlivelý, podráždený a netrpezlivý. Je však 
potrebný na vyburcovanie k činom. 

Netýkavka Na rozdiel od Formovača je introvertný, ale intelektuálne 
dominantný. Je zdrojom originálnych nápadov a návrhov, 
keďže má najväčšiu predstavivosť a je v tíme 
najinteligentnejší. Môže sa však stať, že ho nebudú zaujímať 
detaily a kritika ho rozhorčí. Treba ho poháňať, inak vypne.  

Monitor - Hodnotič Je tiež inteligentný, ale jeho inteligencia je viac analytická než 
tvorivá. Prínosom je jeho starostlivé pitvanie nápadov a schopnosť 
vidieť slabinu v tvrdeniach. Často sa menej angažuje ako iní, 
schováva sa so svojimi údajmi bokom od tímu, ale je potrebný ako 
kontrola kvality. Je spoľahlivý, ale obyčajne netaktný a chladný. 

Vyhľadávač zdrojov Je to populárny člen tímu, extrovertný, spoločenský 
a uvoľnený. To on nadväzuje a prináša nové kontakty, nápady 
a rozvoj do skupiny, je to obchodník, diplomat alebo styčný 
dôstojník. Sám osebe nie je originálny a nepatrí k hnacím 
motorom, a preto potrebuje tím na realizovanie jeho prínosu. 

Firemný pracovník Firemný pracovník je praktický organizátor. To on dokáže 
nápad premeniť na realizovateľné úlohy. Harmonogramy, 
diagramy a plány – to je jeho parketa. Je metodicky, 
dôveryhodný a efektívny, vízie ho nevzrušujú a on sám nie je 
vzrušujúci. Nevedie, ale je schopný v administratíve. 

Tímový pracant Tímový pracant drží tím pohromade iným spôsobom: 
podporou iných, počúvaním a povzbudzovaním, zlaďovaním 
a chápavosťou. Obľúbený, populárny, ale nemá zmysel pre 
konkurenciu; je to typ človeka, ktorého nezbadáte, keď je tam, 
ale chýba, keď tam nie je. 

Finišér Bez Finišéra by tím nikdy nedodržal termíny. Je to ten, ktorý 
kontroluje detaily, trápi sa kvôli harmonogramu a štve 
ostatných svojím naliehaním. Jeho neúprosná dôslednosť je 
potrebná, ale nepridáva mu na popularite.  
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Cvičenie 6.8 
 
Prečítajte si tabuľku s Belbinovým delením rolí. Vyberte si z vašich skupín jednu, ktorú model 
najlepšie vystihuje - mala by to byť pracovná skupina a mala by mať aspoň osem členov. Na 
vyhradenom mieste napíšte vaše poznámky k nasledujúcim otázkam. 
 
Kto v skupine najlepšie zodpovedá jednotlivým charakteristikám podľa Belbinovej deľbe rolí a kto má 
tendenciu k jednej alebo viacerým z nich? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kde sa hodíte vy? Aká je vaša rola? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chýbajú vám nejaké roly v tabuľke, hoci vo vašej skupine také máte? Má niekto z členov vašej 
skupiny takú rolu, ktorú ste v Belbinovej tabuľke zadefinovanú nenašli? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spätná väzba 
 
Tieto roly sa týkajú osobností a duševných schopností jednotlivcov a sú odrazom manažérskeho 
správania. Zo skupiny, ktorú ste vybrali na skúmanie, môže, ale nemusí byť jednoduché vybrať týchto 
osem typov. Ide však len o jednu možnosť analýzy skupinovej interakcie, ale identifikovanie osobností 
v skupine týmto spôsobom je vhodným východiskom a pomáha pri hľadaní kladov a slabín. Umožní 
vám nahliadnuť aj na vaše vlastné postavenie. 
 
V predchádzajúcej kapitole sme si všímali stereotypy. Belbin sa nepokúša o to isté. Jeho úlohou je 
vypracovať súbor charakteristík, ktoré sa po čase stali evidentnými v manažérskej skupine. Belbin 
neprejudikuje členov skupiny, používa empirický prístup jednoduchým hodnotením toho, čo pozoroval. 
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6.9 Konflikty a problémy skupiny 
 
Ako sme už uviedli v tejto kapitole, nefunkčné správanie môže v skupine vyvolať 
veľké problémy. 
 
Ku konfliktom dochádza v rámci skupiny vtedy, ak členom nie je jasné, čo sa od nich 
chce pri plnení spoločnej úlohy skupiny. Môže sa stať, že skupina ani nedosiahne 
spoločný zmysel svojho vzniku. 
 
Takéto zlyhanie možno pripísať: 
• neschopnosti skupiny jasne definovať spoločný zmysel skupiny a úlohy 

jednotlivcov, 
• individuálnej mylnej predstave pri chápaní zmyslu skupiny, 
• nesúladu medzi typom jednotlivca a jeho úlohou, pridelenou v skupine, 
• zhoršenej mentálnej účinnosti a tvorivosti v dôsledku prílišného podrobenia sa 

skupine. 
 

6.9.1 Skupinové rozhodovanie 
 
Posledný z uvedených faktorov sa zdá byť nepravdepodobný. Môže skupina naozaj 
vyvinúť taký tlak na svojich členov, že tým vlastne brzdí ich efektívnu účasť na 
činnosti/fungovaní skupiny? 
 
Irving Janis v roku 1972 definoval skupinové rozhodovanie ako 
 
psychologický tlak na konsenzus za každú cenu, ktorý potláča všetky odchýlky 
a úvahy o alternatívach v kohéznych skupinách rozhodovania. 
 
(Janis, 1968, s. 8)   

 
Podľa výskumu je skupinové rozhodovanie fenomén, vyplývajúci zo súčasných 
trendov na vytváranie autonómnych pracovných skupín. 
 
Došlo k posunu od individuálnych metód realizačných skupín ku skupinovým 
metódam. Autonómne pracovné skupiny sa vytvorili s tým, že zamestnanci mali 
právo na kolektívne rozhodovanie, napríklad o stratégii týkajúcej sa výrobkov 
a služieb, o najlepšom spôsobe riešenia úloh projektu, o aplikácii iniciatív v oblasti 
kvality a niekedy aj o reštrukturalizácii odborov a divízií. 
 
Zámerom je, aby sa pracovná štruktúra prispôsobila sociálnym a psychologickým 
potrebám jednotlivca a technickým aspektom vykonania práce. 
 
Ale môže dôjsť k chybám. Podľa Janisa autonómne pracovné skupiny môžu zlyhať 
kvôli „skupinovému rozhodovaniu“. Povedané jednoducho: jednotlivec sa v skupine 
stratí a súhlasí so skupinou vo všetkom, aj vtedy, ak ide o zlé rozhodnutia, ktoré 
možno ani nie sú mimo skupiny prijateľné. 
 
Janis vypracoval osem špecifických symptómov skupinového rozhodovania: 
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• ilúzia nezraniteľnosti – prejavuje sa nadmerný optimizmus  a berú sa na seba 
riziká, 

• kolektívna argumentácia – členovia skupiny kolektívne tvoria zdôvodnenia a to im 
umožňuje neprijímať negatívne informácie, 

• ilúzia morálnosti – členovia skupiny sú presvedčení o nespornosti morálnosti 
skupiny, 

• zdieľanie stereotypov – všetci majú rovnaký názor na opozičné skupiny, 
• priamy nátlak – na členov skupiny sa vyvíja nátlak, aby sa podrobili väčšine, 
• autocenzúra - vyhýbanie sa vyjadreniu vlastného názoru, ktorý nie je v súlade so 

zrejmým konsenzom skupiny, 
• ilúzia jednomyseľnosti – ilúzia, že všetci súhlasia, 
• svojvoľná kontrola informácií – členovia skupiny kontrolujú všetky prichádzajúce 

informácie zvonka a vylučujú negatívne, ktoré by mohli narušiť jednotnosť 
myslenia v skupine. 

 
Odhliadnuc od faktu, že môže existovať silný tlak na podrobenie sa vôli skupiny, 
skupinové rozhodovanie vynáša na povrch veľmi normálny ľudský inštinkt, teda 
potrebu stanovenia všeobecne platných zásad a pravidiel pre prácu a túžbu vniesť 
poriadok, zmysel do nášho života. Členstvo v skupine tomuto môže pomôcť, lebo 
nepadne zaťažko podvoliť sa všeobecnému konsenzu alebo názorom väčšiny. 
 
 
6.10 Zhrnutie 

 
V tejto kapitole sme sa pozreli na charakteristiky skupiny a teórie vzniku a vývoja 
skupín. Potom sme skúmali účinnosť skupiny a správanie jednotlivca v skupinách. 
 
 
Literatúra  
 
Charles B. Handy: Pochopenie organizácie  
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Kapitola 7 
 
Efektívna  komunikácia  
 
 
7.1 Úvod 
 
Táto kapitola sa začína definovaním komunikácie a príčinami, pre ktoré navzájom 
komunikujeme. Diskutuje sa v nej o okolnostiach formálnej a neformálnej 
komunikácie a pokračuje skúmaním významu neverbálnej komunikácie. V kapitole sa 
potom analyzujú prekážky v komunikácii a posudzujú kľúčové prvky efektívnej 
komunikácie na úrovni jednotlivca, pracovného tímu a organizácie. 
 
7.2 Ciele  
 
Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali dokázať lepšie: 
• identifikovať a prediskutovať rôzne typy komunikácie a ako ich čo najúčinnejšie 

aplikovať v rôznych situáciách, 
• demonštrovať uvedomenie si významu komunikačných schopností pre analýzu 

a riešenie problémov manažmentu, 
• analyzovať komunikáciu s manažérmi vo vašej organizácii. 
 
7.3 Plánovanie štúdia 
 
Na dokončenie tejto kapitoly budete potrebovať 

• tento text, 
• asi tri hodiny na jeho preštudovanie. 

 
7.4 Čo je komunikácia? 
 
 
Komunikáciou vo všeobecnosti rozumieme poskytovanie a získavanie informácií. 
Dôvody pre to môžu byť rôzne, ale často ide o ovplyvnenie postojov ľudí, ich 
chápanie alebo konanie.  
 
Dobrá schopnosť komunikovať je každému potrebná, ale má zásadný význam pre 
manažérov, ktorí zodpovedajú za to, že pracovníci splnia ciele oddelenia alebo 
organizácie. Získať od pracovníkov dobré výsledky si vyžaduje rozsiahlu škálu 
komunikačných aktivít, vrátane poskytovania adekvátnych informácií, ovplyvňovania, 
dávania jasných a jednoznačných príkazov, ako aj účinnú, pozitívnu alebo negatívnu 
spätnú väzbu. Ak manažér strávi príliš veľkú časť svojho času plnením úloh namiesto 
plánovania a koordinácie úsilia svojich pracovníkov, pravdepodobne by si mal 
premyslieť, aké sú jeho pracovné priority. 
 
Okrem toho manažéri majú časté kontakty smerom dovnútra a von z organizácie, 
pomocou ktorých si vymieňajú informácie a ktoré musia ovplyvňovať, pretože bez 
takejto pomoci by sa niektoré dôležité projekty nikdy nedali uspokojivo dokončiť. 
 

Komentár [J.Z.1]:  



          MANAŽMENT 

 100 

Samotný komunikačný proces je komplikovanejší, než by sa na prvý pohľad zdalo, 
čo pravdepodobne vysvetľuje, prečo pravidelne dochádza k nedorozumeniam. 
Proces komunikácie má niekoľko prvkov: 
 
• Správa – informácia, ktorú treba odovzdať príjemcovi 
• Metóda odovzdávania správy, má byť slovná alebo písomná 
• Jasnosť správy – dá sa správa ľahko pochopiť alebo je rozvláčna, plná žargónu 

a pre príjemcu nie je vhodná? 
• Komunikačný kanál, cez ktorý sa informácia odovzdáva – dochádza na ňom 

k skresleniam, omeškávaniu, alebo napríklad preklepom.? 
• Príjem informácií – je príjemca zaneprázdnený, alebo nemá chuť počúvať čo mu 

jej odosielateľ oznamuje ? 
• Spätná väzba – existuje pre ňu dostatočná možnosť, aby sa overilo, či prijímajúci 

informácii dobre porozumeli ? 
 
Cvičenie 7.4 
 
Komunikácia hrá významnú úlohu vo vašej práci, nech robíte čokoľvek a na 
akejkoľvek úrovni. Možno ste si ani nevšimli, ako veľmi je vaša práca závislá od 
komunikácie. 
 
Posúďte nasledujúce otázky. Vyznačte, ak sa to vzťahuje na vašu prácu. 
 
� Dávate ľuďom informácie alebo inštrukcie? 
� Dostávate vy osobne informácie alebo inštrukcie? 
� Spoliehate sa na formácie od iných? 
� Motivujete, presviedčate, alebo povzbudzujete iných? 
� Kritizujete, alebo obviňujete iných? 
 
 
Komunikujete pravidelne so: 
� so svojim šéfom? 
� so svojimi podriadenými? 
� s kolegami z manažmentu? 
� so zákazníkmi alebo klientmi?  
� s médiami? 
� s inými organizáciami? 
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Spätná väzba 
 
V tejto úlohe ste získali prehľad o ústrednej úlohe, ktorú komunikácia zohráva 
v mnohých oblastiach vašej práce. Možno sa vám ľahšie účinne komunikuje 
s niekým z uvedených situácií ako s iným, ale asi ste zaregistrovali, že môže dôjsť 
k nedorozumeniam aj v relatívne jednoduchej komunikácii, akým je napríklad 
poskytovanie priamej informácie. 
 
Teraz sa pozrieme na rôzne formy komunikácie a na spôsoby možných typických 
problémov. 
  
7.5 Ako komunikujeme?  

 
Formálne verzus neformálne 
 
Komunikácia môže byť formálna alebo neformálna, verbálna alebo neverbálna. 
K formálnej komunikácii dochádza vtedy, keď je stanovený program, o ktorom sa má 
rokovať a čo sa má dosiahnuť. Často je pre tento druh komunikácie charakteristické 
vyhotovenie zápisu a záruka, že všetci v organizácii, ktorých sa to mohlo týkať, sú 
v plnej miere informovaní.  
 
Neformálna komunikácia je menej oficiálnou formou poskytovania a prijímania 
informácií. Nemá priamo za cieľ dosiahnuť konkrétne špecifikované organizačné 
ciele, skôr vyplynie zo snahy informovať ľudí o záležitostiach, ktoré by pre nich mohli 
byť užitočné, požiadať ich o pomoc, umožniť im spätnú väzbu alebo jednoducho byť 
v interaktívnom kontakte s nimi.  
 
Diskusia medzi štyrmi očami, telefonický rozhovor však tiež môžu byť formálne alebo 
neformálne, v závislosti od toho, s kým sa komunikuje a za akým účelom. Aj štýl 
písomnej alebo ústnej komunikácie môže byť vo formálnych alebo neformálnych 
situáciách. 
 
Niektoré príklady typicky formálnej komunikácie: 

� rozhovor medzi štyrmi očami, 
� rokovanie o postupe v práci/projekte, 
� vystúpenie (prezentácia) na oficiálnom zhromaždení, 
� memorandum, poznámky pre pracovníkov alebo hlásenie. 

 
Niektoré príklady typicky neformálnej komunikácie: 

� telefonovanie so žiadosťou o pomoc alebo o informáciu, 
� náhodné stretnutie na chodbe, 
� rozhovor pri obede v podnikovej jedálni, 
� zápis do knihy návrhov. 

________________________________________________________________ 
 
Cvičenie 7.5 
 
Pri každej z uvedených troch situácií uveďte, akú formu by podľa vás mala mať 
komunikácia a uveďte, či podľa vášho názoru  by mala byť formálna alebo 
neformálna. 
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1 Člen vášho pracovného tímu začal pravidelne chodiť neskoro do práce. 
 
 
 
 
2 Požiadali vás, aby ste zorganizovali na odbore kampaň na zlepšenie kvality 
  
 
- mali by ste to prediskutovať s ostatnými vedúcimi odborov. 
 
 
 
 
3 Potrebujete vybaviť miestnosť na schôdzu. 
 
 
Spätná väzba 
 
Na tieto otázky nie sú jednoznačne dané odpovede, závisia veľmi od vášho rozhodnutia a na 
konkrétnych okolnostiach. Pri prvej otázke, napríklad, si môžete povedať, že bude stačiť neformálny 
rozhovor s príslušnou osobou; ak ale k tomu dochádza už nejaký čas a nedošlo k zlepšeniu po 
predchádzajúcich varovaniach, možno by bolo vhodnejšie formálne stretnutie. Pri otázke č. 2 asi bude 
najlepšie zvolať si ich všetkých na jedno alebo viac formálnych stretnutí, ale možno by sa hodilo aj 
stretnutie s niektorými z nich aj osobne. Pri otázke č.3 by asi stačil telefonát, ale ak si myslíte, že sa 
na telefonické rozhovory často zabúda, alebo treba mať o tom formálne potvrdenie, možno sa 
rozhodnete inak. 
 
7.6 Neverbálna komunikácia 
 
Ďalšou komplikáciou v komunikačnom procese je, že to čo sa nepovedalo, je 
dôležitejšie ako vyslovené slová. 
 
Môže sa napríklad povedať: „Áno, urobím to rád,“ ak žiadate od neho nejakú prácu 
navyše, ale z jeho tónu je zrejmý pravý opak. 
 
Okrem toho aj reč tela môže by  cenným ukazovateľom pocitov osoby, s ktorou 
debatujete alebo rokujete na schôdzi. Výskumy sa však zhodujú v tom, že niektoré 
gestá si nemožno spoľahlivo vysvetľova ; napríklad, ak vidíte niekoho šúcha  si 
nos, nemusí to znamena , že klame, ale len to, že ho začal svrbie . Už viac 
dokazujú skupiny rôznych gest. Takže, ak si niekto šúcha nos, zahryzne si do ruky, 
alebo si uvoľňuje golier, potom sa teória o klamaní stáva pravdepodobnejšou. 
V tabuľke sú uvedené niektoré pohyby tela, ktoré by mohli označova  konkrétny stav 
mysle. 
 
Pohyby tela, ktoré môžu vyjadrova ť nejaké konkrétne myšlienky 
___________________________________________________________________ 
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Skríženie rúk/nôh 

 
negatívny, 
defenzívny postoj 

 
Zaklonenie sa v kresle, ruky za hlavou, 
nohy na stole 
 

 
nadradenosť, 
dominancia 

 
Roztiahnuté nohy, ruky vbok, 
ukazovanie prstom 
 

 
agresivita, 
konfrontácia 

 
Dotyky tváre, poťahovanie goliera 
 

 
nepohodlie, lož 

 
Pohrávanie sa s perom, zakrývanie úst 
rukou, prekladanie papierov, rýchle 
pohyby rukami 
 

 
nervozita, napätie 

 
Hlava opretá o ruky, pozeranie sa na 
hodinky, pohrávanie sa 
 

 
nuda, nezáujem  

 
 
Väčšina manažérov nechápe reč tela dostatočne na to, aby sa pokúšali podrobne 
analyzovať pocity partnera, ale sú tu niektoré momenty, na ktoré treba prihliadať: 
 
• všetci a vždy komunikujeme prostredníctvom pohybov tela, 
• spôsob našej reakcie na niečie gestá je podvedomý, 
• naše telo prenáša informácie bez nášho vedomého zámeru. 
 
Dôležitou súčasťou účinného komunikovania je, aby sme sa tvárili dôveryhodne, že 
naše presvedčenie je v súlade so slovami a nevyvolávali zmätené alebo rozporné 
dojmy. Musíme si uvedomiť pohyby nášho tela, aby sme nimi podporili svoje slová. 
Keď naše slovné informácie sú v súlade s tónom hlasu a rečou tela ide o 
kongruentnú (zhodnú)reč tela. Ak tomu tak nie je, potom reč nášho tela je 
nekongruentná. 
 
Reč tela sa delí na pozitívnu alebo negatívnu. 
 
Pozitívna reč tela  všeobecne má kladný efekt na osobu, ktorá ju prijíma. 
Charakterizuje ho otvorený postoj, pri ktorom sú  dlane otvorené, poloha tela 
vyvážená a vzniká celkový dôveryhodný dojem. 
 
Negatívna reč tela má negatívny efekt a dá sa ešte ďalej deliť na negatívny – pasívny 
(výzor je nespoľahlivý, vyhýbavý a nedôveryhodný) a negatívny – agresívny 
(násilnícky, dominantný a neprístupný výzor). Negatívna – pasívna reč tela je 
charakterizovaná výrazom  nepohodlia, ovisnutou bradou, neistým postojom 
a vyhýbaním sa očnému kontaktu. Negatívna – agresívna reč tela je charakteristická 
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postojom, rukami vbok, prísnym pohľadom a vystrčenou bradou. Tento negatívny 
prejav reči tela v skutočnosti znamená, že osoba sa snaží kompenzovať to, že 
v skutočnosti je nervózna, ale to by pozorovateľ nemal zbadať. Aj ak sa hovoria 
celkom pozitívne veci, tento prejav nekongruentnej reči tela má na informáciu 
negatívny účinok. 
 
V podstate osoba, ktorá dostáva správu nekongruentnou rečou tela, sa stáva 
podozrievavou a nedôverčivou. 
 
Ak ste svedkom nekongruentnej reči tela, opýtajte sa otvorene, čo ho spôsobuje. 
Môžete napríklad povedať: „Zdá sa mi, že sa vám to nepáči. Bol by problém, keby 
ste mali prevziať väčšie pracovné zaťaženie?“ 
 
Videli sme, ako niečia reč tela ovplyvňuje náš vzťah k nemu. Zrkadlenie je technika, 
kde sa reč tela vedome zapája do podpory konkrétnej verbálnej informácie. Osoba, 
ktorá vedome využíva zrkadlenie, sleduje reč tela tej osoby, s ktorou hovorí, 
napríklad nakláňanie sa dopredu a dozadu takisto, ako to robí ona alebo opakovanie 
tých istých pohybov rúk. Ak sa to robí prirodzene, môže to pomôcť druhej osobe 
uvoľniť sa, urýchliť prenos správy a zvýšiť pravdepodobnosť akceptovania správy 
alebo presvedčenie o zapojení sa.  
 
Pri pozorovaní reči tela však treba prihliadať aj na rozdielnosti v kultúre, pretože 
niektoré kultúry sa zo zdvorilosti alebo z úcty vyhýbajú priamemu kontaktu 
pohľadom. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––– 
Cvičenie 7.6 
 
S vyžitím informácií o reči tela, ktorú ste si prečítali, pozorujte na schôdzi ostatných 
členov skupiny, v ktorej pôsobíte. Urobte si nejaké poznámky počas trvania 
zasadania a potom si svoje zistenia zapíšte do pracovného zošita. Máte sledovať reč 
tela kongruentnú alebo nekongruentnú, negatívnu alebo pozitívnu, nadšenie, kontakt 
pohľadom a tón hlasu. Dôverujete osobe, s ktorou hovoríte? Ak nie, prečo? Všímajte 
si mieru, v akej sa rôzni účastníci zapájajú do procesu, možno niekto, kto nerozpráva 
veľa, reaguje práve veľmi silno neverbálne. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Spätná väzba  
 
Pozorovanie skupiny vám dáva šancu využiť trochu teórie o reči tela v praxi. Možno 
ste si podvedome všimli spôsoby správania už predtým a urobili ste si názor na ľudí 
na základe videného bez toho, aby ste si uvedomili, že tým reagujete na reč tela. 
 
Pri tejto úlohe budete mať asi možnosť sledovať kongruentnú alebo nekongruentnú 
reč tela. Zaregistrovali ste aj to, že niektorí členovia skupiny vystupujú vždy, iní 
hovoria len vtedy, keď konkrétna osoba niečo povie a iní zase sotva prehovoria 
a pokladajú komunikáciu za ťažkú. Možno ste zbadali neverbálne signály, ktoré 
prichádzajú od nehovoriacich osôb, napríklad prejavy nudy, nezáujmu, nervozity 
alebo pobúrenia. 
––––––––––––– 
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7.7 Problémy komunikácie a ako ich zvláda ť 
 
F. Roethlisberger v 50-tych rokoch napísal klasický článok s názvom „Bariéry 
a prístupy ku komunikácii“, v ktorom boli cenné postrehy o tom, čo sa 
v komunikačnom procese môže pokaziť.  
 
Hoci článok má skoro pä desiat rokov, veľa z neho platí aj dnes, konkrétne: 
 
• najväčšou prekážkou komunikácie je sklon k domnienkam, 
• krotenie tendencie k domnienkam vytvára lepšie porozumenie, 
lepšie porozumenie komunikácii pomáha.  
 
Článok podčiarkuje, že domnievanie sa, čo chcú iní povedať, je prekážkou 
komunikácie. V skutočnosti nepočúvate, čo vám chcú oznámiť. Namiesto toho 
„počúvate“ vlastné hodnotenie predmetu debaty. Konverzácia môže takto pokračovať 
bez toho, aby ktorákoľvek strana počúvala argumenty druhej. 
 
Cvičenie 7.7 
 
Opíšte situáciu, ktorá vznikla na vašom pracovisku, buď s vašou účasťou, alebo ktorú 
ste pozorovali, pri ktorej došlo k zlyhaniu komunikácie a k vzniku vážnych problémov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teraz sa pokúste uviesť dôvod(y) zlyhania komunikácie. 
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–––––––––––––––––––––– 
Spätná väzba 
 
Existuje veľa možných príčin zlyhania komunikácie, ale uvádzame niektoré z najpravdepodobnejších 
 
Nedostatočná jasnosť správy – podávajúci si nie je istý prečo ju posiela alebo nechce, aby bola 
pochopená. 
Nesprávny prednes, napríklad ústne odovzdávanie komplikovaných inštrukcií, namiesto písomných. 
Osoba prijímajúca informáciu nie je schopná celkom pochopiť, napríklad v dôsledku nedostatočných 
vedomostí. 
Podávajúci a prijímajúci majú rôzne názory a ťažko možno dosiahnuť vzájomné pochopenie. 
Ak ľudia pociťujú voči sebe silnú averziu, môže to mať vplyv na pochopenie správy. 
Ľudia hovoria  presvedčivé klamstvá, aby dosiahli nejaké skryté zámery. 
Rozptýlenie, napríklad v dôsledku hluku, tepla alebo zlého svetla môže spôsobiť nepochopenie alebo 
nepočutie správy. 
Organizácia možno nemá spôsob, ako umožniť kontakt medzi ľuďmi, ktorí potrebujú istý druh 
informácií a tými, ktorí tieto informácie majú. 
Čím dlhší je kanál, ktorým informácia musí prechádzať, tým pravdepodobnejšie je, že na jeho konci 
dôjde k jej skresleniu. 
 
Ako vidíte, niektoré z týchto problémov sa týkajú osôb priamo zapojených do komunikácie, kým iné sa 
nedajú ovplyvniť a sú charakteristické pre organizáciu, v ktorej pracujú. Na komunikáciu v organizácii 
sa pozrieme v tejto kapitole trochu neskôr. 
–––––––––––––––––––––––––– 
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7.8 Hlavné zložky dobrej schopnosti komunikácie  
 
 
Schopnosť človeka účinne komunikovať je ovplyvnená spôsobom, akým sa vidíme, 
našou vnútornou predstavou samých seba. Túto predstavu nadobúdame z prístupu 
iných k nám, konkrétne od ľudí, ktorí v našom živote zohrali veľkú úlohu. Z ich reakcií 
voči nám sme usúdili, aké máme silné a slabé stránky. Ak na základe týchto 
skúseností máme o sebe slabú mienku, potom asi budeme mať problémy 
s prednášaním myšlienok, ktoré sa odlišujú od iných, alebo s prijímaním 
konštruktívnej kritiky.  
 
Ak sa rozhodneme skrývať svoje pocity, lebo sa nedomnievame, že prijímajúci by ich 
chcel počúvať, potom to môže spôsobiť potlačený hnev, ktorý na druhej strane môže 
vyvolať veľký stres. Prípadne človek môže aj vybuchnúť, a to často vedie k slovám, 
ktoré tak nemyslel. Skrývať pocity alebo prejavovať nekontrolovaný hnev, sú prejavy 
neasertívneho správania. Asertívny človek vyjadruje svoje pocity a akceptuje, že iní 
majú právo robiť to isté; vie, že pocity treba vyjadrovať konštruktívne. Takýto prístup 
je pre proces komunikácie veľmi výhodný.  
 
Okrem asertivity existuje ešte niekoľko druhov schopností, ktoré treba v záujme 
zlepšenia komunikácie kultivovať: 
 

7.8.1 Počúvanie 
 
Ide o často zanedbávanú komunikačnú schopnosť, pretože sa pokladá skôr za 
pasívnu činnosť. Článok „Bariéry a prístupy ku komunikácii“ ilustruje význam 
počúvania, ale aj to, aké je to ťažké robiť s pochopením, keď príslušní jednotlivci 
majú tiež vyhranené presvedčenie. Je ľahké nechať sa ovplyvňovať len svojimi 
názormi, alebo prerušiť hovoriaceho, lebo vlastné slová človek pokladá za 
dôležitejšie. Veľmi dobrý poslucháč nielen príjme počuté slová, ale aj to, ako boli 
povedané z hľadiska tónu, výrazu tváre a neverbálnymi signálmi, ktoré ich 
sprevádzali. 
 

7.8.2 Jasné vyjadrovanie svojich myšlienok  
 
Je dôležité mať jasno v tom, čo chceme povedať ešte predtým, ako sa o to 
pokúšame. Musíme si uvedomiť prekážky vo forme nejednoznačných slov, 
emotívneho jazyka, žargónu a technických výrazov. Musíme mať istotu, že druhé 
osoba rozumie, čo sa hovorí a čo treba prípadne podrobnejšie vysvetliť. 
 

7.8.3 Spätná väzba 
 
Ide o spôsob odovzdávania informácie inej osobe o tom, ako jej slová alebo činy 
ovplyvnili osobu, ktorej boli určené a odovzdanie inštrukcií o tom, čo sa od nej 
očakáva. Má byť otvoreným vyjadrením názoru, aby pôvodnému zdroju informácií 
(informujúcej osobe) skutočne pomohli. 
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Pri spätnej väzbe treba hovoriť konkrétne, a nie všeobecne alebo neurčito, aby 
pôvodný zdroj informácií presne vedel názor toho, kto spätnú väzbu poskytuje. 
Spätná väzba sa má robiť v pravý čas – ak je reakcia príliš neskoro, pre prijímateľa 
stratí zmysel. Treba chváliť v pravý čas; netreba dobrú prácu pokladať za 
samozrejmosť, pretože dotyčnú osobu to negatívne motivuje. Pri negatívnej spätnej 
väzbe sa treba zamerať na fakty a konkrétnosti; nezameriavajte sa kriticky na 
jednotlivca, jeho osobnosť, pretože to je emotívne a nekonštruktívne. 
 
Spätná väzba závisí vo veľkej miere od skúseností jej poskytovateľa, ale príjemca 
môže svojou otvorenosťou, povzbudením a tým, že o ňu prejaví záujem. Pri 
poskytovaní informácií je dôležité dať tomu druhému možnosť položiť otázku a žiadať 
dovysvetlenie. Ak nie je ten, komu spätnú väzbu poskytujeme ochotný ju prijať, alebo 
ide o nejednoznačnú odpoveď, treba sa spýtať, čo si o probléme myslí a overiť si, či 
záležitosť pochopil.  
 
7.9 Komunikácia v tíme 
 
Ďalšou významnou formou komunikačnej výzvy pre manažéra je ubezpečenie, že 
všetci členovia jeho tímu vedia, o čo ide a sú v plnej miere informovaní o tom, čo 
potrebujú na dosiahnutie cieľov tímu. Manažér má životne dôležitú úlohu spájania, 
koordinovania úsilia jednotlivcov. 
 
Pravidelné porady tímu pomáhajú zabezpečiť dostatočnosť informácií pre každého 
člena skupiny o činnosti skupiny a dosiahnutom pokroku. Tím treba pripraviť tak, aby 
pochopil dôležitosť týchto porád a že sa na nich musí zúčastniť každý jeho člen. Na 
porady sa hlbšie pozrieme neskoršie. 
 
Pri stretnutí tímu si treba od jednotlivcov alebo nižších útvarov vyžiadať krátke 
informovanie o ich práci, čo nie je dôležité len z hľadiska poskytnutia informácií celej 
skupine, ale aj kvôli zlepšeniu komunikačných schopností členov tímu. 
 
Manažér zodpovedá za to, že ľudia dostanú príležitosť stretnúť sa a prediskutovať 
problémy. Nemusia to byť vždy len formálne príležitosti, niekedy stačí rozhovor pri 
káve alebo pri obede na vyriešenie možného problému. 
 
7.10 Komunikácia v organizácii 
 
Už sme spomínali, že komunikačné problémy v práci sa netýkajú len odovzdávania 
informácií smerom dolu k príslušným osobám, ale aj spôsobu činnosti celej 
organizácie. Komunikácia v organizácii ako celku, ktorej cieľom je dosiahnutie cieľov 
organizácie, má niekoľko kľúčových prvkov: 
 

7.10.1 Vytvorenie/oznamovanie organiza čnej identity   
 
Manažéri musia komunikovať s vonkajším prostredím v záujme zisťovania možností 
a rizík; umožňuje im to sformulovať a prispôsobiť identitu organizácie meniacim sa 
podmienkam. Potom je dôležité oznámiť túto identitu štábu a vyjasniť mu smerovanie 
organizácie a to tak, aby ich táto informácia zapálila a motivovala. 
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7.10.2 Integrované úsilie 
 
Musí existovať vhodný komunikačný mechanizmus, ktorý umožní efektívnu 
spoluprácu všetkých zložiek organizácie. Zo strany manažérov integrácii prospieva 
účinný odstupňovaný prenos cieľov, politiky, postupov a vyhodnocovania úspechov 
smerom dolu. Geografia môže vytvárať čiastočne problémy, ak ľudia, ktorí majú byť 
v pravidelnom kontakte, sú od seba ďaleko. Starostlivé zváženie ako vybudovať 
a inteligentne využívať elektronické médiá, môže pomôcť zmenšiť tento problém. 
 

7.10.3 Informovanie pre rozhodovanie 
 
Manažéri musia pravidelne dostávať informácie zdola, aby všetci potenciálne 
problémy a možnosti dobre pochopili. Zdola často prichádzajú tvorivé nápady. Tomu 
môže brániť existencia veľmi byrokratických alebo ťažkopádnych komunikačných 
a rozhodovacích kanálov.  
 

7.10.4 Zaručiť, aby ľudia pracovali pre organizáciu, a nie proti nej 
 
Aby sa to dosiahlo, musí existovať atmosféra dôvery a pri budovaní tejto dôvery majú 
ústrednú úlohu manažéri. Vychádza sa z manažérskej čestnosti, dôslednosti, z ich 
doťahovania akcií a spravodlivého konania. Dobrá tímová práca priťahuje ľudí 
a motivuje ich pri plnení cieľov organizácie; ako sme už uviedli, účinnosť 
a spokojnosť tímu je vo veľkej miere ovplyvnená skúsenosťou ich manažéra. 
 
Manažéri zohrávajú kritickú úlohu pri zabezpečovaní uvedených aspektov účinného 
fungovania organizačnej komunikácie, pri zisťovaní vznikajúcich problémov 
a navrhovaní a implementácii riešení. Je len samozrejmé, že niektorí manažéri majú 
oproti iným väčšie možnosti na presadzovanie závažných zmien, ale niektoré 
z uvedených prvkov zodpovednosti sa vzťahujú na všetkých manažérov. 
 
7.11 Dajte to písomne 
 
Množstvo písaného materiálu závisí od druhu vykonávanej práce. Existuje niekoľko 
situácií,  
keď je dôležité urobiť písomný záznam: 
keď je potrebné zaznamenať obsah komunikácie, 
keď ide o dlhé a podrobné informácie, čo znemožňuje ich ďalšie odovzdávanie 
príslušným osobám len slovne, pretože by to nemuseli absorbovať, 
keď treba odovzdať rovnakú informáciu viacerým ľuďom, a nie je možné s nimi so 
všetkými osobne hovoriť, 
keď užitočná informácia pre niekoho nie je súrna a daná osoba sa k nej môže vrátiť 
v čase, ktorý jej bude viac vyhovovať. 
 
Písanie je časovo náročné a často si vyžaduje prepracovanie aj krátkeho materiálu. 
V niektorých prípadoch je však verbálna komunikácia jasne výhodnejšia. Človek 
možno zatúži prerokovať záležitosť s kýmsi, preskúmať rôzne možnosti, alebo 
požiadať o pomoc. V takýchto prípadoch by písanie memoranda alebo listu celý 
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proces spomalilo a pokladalo by sa za oficiálny kontakt, čím by výsledok nemusel byť 
vhodný, alebo by sa zaoberal problémom veľmi detailne. 
 
Písanie sa dá obmedziť: 

� delegovaním, 
� využívaním štandardných listov alebo štandardných odsekov na rutinnú 

korešpondenciu, 
� krátkymi odpoveďami na listy alebo memorandá, a založením ich fotokópie, 
� presvedčiť ľudí, na ktorých je spoľahnutie, aby hlásenia podávali len vo 

výnimočných prípadoch, a nie o týždenných alebo denných aktivitách. 
 
Kontrolný zoznam efektívneho písania: 

� Aké má príjemca znalosti – vie toho príliš veľa alebo príliš málo? 
� Pokúšajte sa písať jednoducho, krátke odseky a krátke vety, vyhýbajte sa 

dlhým, nepochopiteľným a abstraktným slovám. 
� Ušetrite príjemcu prílišných špeciálnych odborných výrazov, používajte ich iba 

vtedy, keď viete, že im príjemca rozumie. 
� Čitateľovi možno pomôže rozdelenie textu na kapitoly a jednotlivé časti. 
� Diagramy a tabuľky môžu niekedy úspešne nahradiť zbytočný text. 
� Presvedčte sa, či ste v texte ponechali dosť prázdneho miesta, či nie je príliš 

nahustený a ťažko čitateľný. 
 
 
7.12 Zhrnutie 
 
V tejto kapitole sme sa zaoberali komunikáciou a jej rôznymi formami. Posúdili sme 
aj prípady, kedy komunikácia nie je úspešná a kľúčové prvky efektívnej komunikácie 
na individuálnej, tímovej a organizačnej úrovni. 
 
Literatúra 
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Kapitola 8 
 
Individuálna motivácia 
 
 
8.1 Úvod 
 
Táto kapitola sa začína pohľadom do oblasti motivácie človeka a definovaním 
motivácie a jej významu pre manažérov. Preskúmame niektoré motivačné teórie 
a potom bude nasledovať diskusia o príčinách nízkej motivácie v organizáciách. 
Kapitola pokračuje metódami zlepšenia motivácie a úvahou o význame pochopenia 
faktu zo strany manažérov, že rôzni ľudia majú rôzne motivácie. Obsahuje aj časť 
o dopade zmien na motiváciu ľudí.  
 
 
8.2 Ciele 
 
Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali byť schopní lepšie: 
• Porovnať a vidieť rozdiely medzi rôznymi teóriami motivácie, 
• Posúdiť rôzne formy motivácie ľudí a odhadnúť, pre ktoré situácie najlepšie 

vyhovujú, 
• Analyzovať situáciu, keď nedostatočná motivácia spôsobuje pre manažment 

problémy a navrhnúť riešenie. 
 
8.3 Plánovanie štúdia 
 
Na dokončenie tejto kapitoly budete potrebovať 
• tento text, 
• tri hodiny na preštudovanie tejto kapitoly. 
 
8.4 Čo je motivácia 
 
Kapitoly v tomto bloku modulu Manažment skúmali viaceré problémy, vrátane 
individuálneho prístupu a osobnosti, správania v rámci organizácie a toho, ako môžu 
jednotlivci účinne spolupracovať v skupinách. Ústredným prvkom všetkých týchto 
oblastí je motivácia, lebo ak niekto nie je motivovaný, potom jeho výkon v organizácii 
nebude dostačujúci. 
 
Existujú tri rôzne spôsoby používania pojmov motív a motivácia. Sú to: 
• Ciele, ktoré si ľudia dávajú, sem patria výsledok, postavenie, moc, priatelia 

a peniaze, všetko, čo je pre jednotlivca dôležité. Tieto ciele zdôvodňujú konkrétne 
správanie. 

• Mentálne procesy, ktoré ľudí vedú pri sledovaní týchto cieľov. U ľudí vznikne 
túžba napríklad po postavení alebo peniazoch a zároveň aj pochopenie postupu, 
ktorým sa musia riadiť, aby tieto ciele dosiahli. Mentálne procesy znamenajú 
urobenie rozhodnutia o čo sa snažiť a ako postupovať. Komplikáciou mentálnych 
procesov je fakt, že jednotlivci si nemusia v plnej miere uvedomovať, alebo 
pripustiť ich skutočné motívy pri sledovaní daného postupu. 
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• Sociálne procesy, pomocou ktorých sa jednotlivci snažia ovplyvňovať správanie 
iných. Sem patrí úsilie manažérov dosiahnuť od svojich štábov lepšie výsledky 
a záruky ich lojálnosti a zaviazanosti. 

 
Motivácia je pre každého manažéra, vo všetkých organizáciách, veľmi dôležitá. Ak 
manažéri dokážu zistiť, čo ich pracovníkov motivuje, potom majú dobrú šancu využiť 
ich a zároveň im pomôcť pri dosahovaní cieľov pracovníkov aj organizácie. 
 
Cvičenie 8.4 
 
Napíšte zoznam dôvodov, kvôli ktorým pracujete. Spomeňte si aspoň na šesť z nich. 
Zoraďte ich podľa poradia dôležitosti, s najdôležitejším dôvodom na prvom mieste. 
Neskôr sa k týmto motívom vrátime podrobnejšie. 
 
 
 
Spätná väzba 
 
Nie všetci majú rovnaké dôvody a poradie dôležitosti je celkom určite veľmi 
rozdielne. Pre niektorých ľudí majú peniaze prvoradý význam, kým u iných je 
motiváciou sebarealizácia alebo spokojnosť v práci. Niektoré dôvody sa vyskytnú 
u všetkých ľudí, kým iné sú naopak veľmi osobné. Na niektorých zoznamoch sa 
môžu objaviť spoločenské alebo skupinové tlaky – napríklad nechcieť byť 
považovaný za „povaľača“ alebo kritizovaný zo strany rodiny. 
 
8.5 Teórie motivácie 
 
V oblasti motivácie sa robilo viacero výskumov a tieto sa dajú rozdeliť do takých, 
ktoré sa zamerali na reakcie, na fyziologické potreby, ciele, psychologické potreby 
alebo na sociálne sily. 
 

8.5.1 Teórie orientované na reakcie 
 
Psychológovia B. Skinner, J. Watson a E. Thorndike skúmali reakcie (špecifické 
správanie) za výskytu niektorých stimulov alebo druhov dôrazov, ktoré sa dali 
pozorovať a zaznamenať. Ústredným princípom Skinnerovej teórie posilnenia, 
odvodenej od Thorndikeovho zákona následku, je konštatovanie, že pri posilnení 
niektorých konkrétnych reakcií, obyčajne materiálnou odmenou alebo pochvalou, 
dochádza k ním častejšie a pri trestoch menej často. Skinnerovo dielo je implicitne 
motivačné, pretože ukazuje len to, že niečo posilňuje motiváciu, kým niečo iné nie. 
Bol presvedčený, že ľudia konali istým spôsobom preto, lebo to pôsobilo pozitívne 
v minulosti a nie preto, že predpokladali  pozitívne pôsobenie v budúcnosti, takže 
správanie podľa teórie ovládania nie je vedome regulované. 
 
Toto dielo o reakciách ovplyvnilo myslenie manažmentu, lebo ilustruje že: 
• chvála pôsobí lepšie ako kritika, 
• odmeny sa majú dávať za špecifické správanie, aby sa pozitívne reakcie vo 

vedomí zamestnanca bezprostredne spájali so želaným správaním.  
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Práca zakladateľa prístupu „vedeckého manažmentu“ Fredericka Winslowa (pozri 2. 
kapitolu) je prepojená s touto prácou o reakciách, pretože bol presvedčený, že čím 
sú pracujúci produktívnejší, tým lepšie ich treba platiť, aby pozitívny efekt účinnej 
práce bol v ich vedomí posilnený a aby aj naďalej tak konali. Taylorove idey o platoch 
platia aj dnes, ako to dokazuje aplikácia miezd v závislosti od výkonov aj vo verejnej 
správe. 
 

8.5.2 Fyziologické teórie 
 
Práce Clarka Hulla a Sigmunda Freuda v tejto oblasti sa zameriava na pudy 
a inštinkty. Pudy sa líšia od motívov, pretože sú prirodzené a majú fyziologickú 
podstatu, kým motívy sú naučené a majú sociálny základ. Hullova experimentálna 
teória pudov hovorí, že celé správanie je v konečnom dôsledku motivované štyrmi 
základnými potrebami – hladom, smädom, sexom a vyhýbaním sa bolesti. Freudova 
psychoanalytická teória tvrdí, že všetko správanie sa dá zredukova  na dva 
základné inštinkty, na sex a agresiu, ktoré sa spájajú s predmetmi prostredia, 
primárne v dôsledku skorej interakcie s rodičmi. 
 
Tento prístup nie je v súlade s väčšinou teórií manažmentu, pretože vychádza 
z predpokladu, že správanie je výsledkom podvedomých procesov a nie je vedome 
kontrolované. Naznačuje, že nie je možné, alebo je len veľmi ťažké meniť správanie 
ľudí. 
 

8.5.2 Teórie zamerané na cie ľ 
 
Motivačné výskumy, orientované na ciele skúmajú koncepciu očakávania, ktorej 
podstatou je, že motivácia závisí od očakávania ľudí, ktorí predpokladajú, že ich 
správanie bude mať pre nich cenný následok. Teória očakávania  je aj teóriou 
procesu; tieto teórie sa snažia pochopiť myšlienkové pochody a s tým spojené 
procesy, ku ktorým dochádza v mysli ľudí, a ktoré ovplyvňujú ich správanie.  
 
Nemecký psychológ Kurt Lewin skonštatoval, že energia pre správanie vyplýva 
z napätia, ktoré môže vzniknúť z pudov alebo z myslenia. Toto napätie vedie ľudí 
k vytyčovaniu cieľov. 
 
Americký psychológ Victor V. Vroom vytvoril teóriu očakávania, ako miery ľudskej 
motivácie. 
 
Vychádza sa z posúdenia preferencií, ktoré jednotlivec očakáva od konkrétneho 
výsledku. Keďže jednotlivé výsledky môže osoba vyhľadávať, vyhýbať sa im, alebo 
byť voči nim indiferentná, hodnota môže byť kladná (+1), záporná (– 1) alebo 
neutrálna. Použil termín subjektívnej pravdepodobnosti pre očakávania jednotlivca, 
že jeho správanie bude mať istú konkrétnu odozvu. Táto sa môže pohybovať 
v rozmedzí 0 až 1, od nulovej šance po absolútnu istotu. Sila motivácie závisí od 
želanej odozvy pre jednotlivca a pravdepodobnosti jej dosiahnutia. 
 
Výpočet teda bude: 
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Motivácia  =  subjektívna pravdepodobnosť  x  hodnota odozvy 
 
Výpočet musí prihliadať na možné výsledky v priebehu deja. Napríklad intenzívna 
práca môže priniesť viac peňazí, ale na druhej strane stratu priateľov. Výpočet treba 
robiť dvakrát a brať do úvahy dve odozvy a potom sa motivačné skóre zráta 
u obidvoch výpočtov. Motivácia bude existovať, ak subjektívna pravdepodobnosť 
a hodnoty odozvy sú kladné; ak niekto chce väčší zárobok, ale pochybuje, či zvýšené 
pracovné úsilie spôsobí zvýšenie platu, potom asi nebude motivovaný v tomto 
zmysle. 
 
Podľa teórie očakávania sú špecifické ciele viac motivujúce ako všeobecné. Týmto 
sa dajú vysvetliť rozdiely v správaní a teória sa pokúša merať intenzitu individuálnej 
motivácie pre konanie v istom zmysle. Predpokladá, že ľudské konanie je do istej 
miery racionálne a že jednotlivci si uvedomujú svoje ciele; preto sa neuvažuje v nej 
s nelogickým alebo podvedomým správaním.  
 
Teória očakávania je prepojená s technikami moderného manažmentu, stanovenie 
cieľov je pre „ciele manažmentu“ kľúčové, čo je podstatou mnohých systémov 
hodnotenia štábov. 
 

8.5.4 Teória psychologických potrieb 
 
Motivačné teórie, vzťahujúce sa na psychologické potreby, bývajú teóriami obsahu, 
pretože obyčajne ide o systematicky usporiadaný balík požiadaviek. Nepoznajú 
individuálny výber a sociálny vplyv v tom zmysle ako teórie očakávania. 
 
Najznámejšou teóriou, patriacou do tejto kategórie, je hierarchia potrieb Abrahama 
Maslowa. Podľa neho má človek päť základných potrieb – potreby fyziologické, 
potreby bezpečia, sociálne potreby, potreby uznania a sebarealizácie. Tieto potreby 
sú hierarchicky usporiadané s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečia na 
nižšom stupni a ostatné tri na vyššom stupni, ako je to uvedené v náčrte. 
 
 
 
 
 
 
 

Seba- 
realizácia 

Potreby uznania 
Sociálne potreby 

Bezpečie 
Fyziologické potreby 

 
 
 
Maslowova hierarchia potrieb 
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Celá myšlienka vychádza z toho, že človek postupuje do vyššieho stupňa hierarchie 
potrieb až vtedy, keď sú nižšie potreby uspokojené, pričom na najvyššom stupni sú 
sebaúcta a sebarealizácia. K sebarealizácii môže dôjsť napríklad vtedy, keď je človek 
v práci spokojný a má pocit plného využitia svojho potenciálu. 
 
Maslowova teória však prináša aj niektoré problémy. Na jej základe sa nedá 
správanie predpovedať, keďže neexistuje spôsob, ako zmerať uspokojenie, ktoré sa 
dosiahlo na predchádzajúcom stupni, pred prechodom do vyššej úrovne. 
 
Existuje čosi ako ideál, čo Maslow tiež akceptoval. Ľudia môžu uviaznuť na 
ktoromkoľvek stupni hierarchie z komplikovaných psychologických, kultúrnych 
a sociálnych dôvodov, ktoré Maslow neskúma. Niekto sa môže zamerať na jednu 
potrebu, na  niekoľko potrieb a sebarealizácia nemusí byť pre každého konečným 
cieľom. Dôraz kladený na jednotlivé ciele sa mení s vekom a nadobudnutými 
skúsenosťami. 
 
Maslowova teória však pomohla upozorniť na významné motivácie, ktoré vplývali na 
pracovníkov organizácie. Pripomenul aj to, že niektoré abstraktné motivačné faktory, 
ako je sebarealizácia alebo sebaúcta môžu byť dôležitejšie ako mzda alebo pocit 
bezpečia. 
 
Koncepcia sebarealizácie podporuje aj McGregorovu teóriu (hovorilo sa o nej v 2. 
kapitole), podľa ktorej Y manažéri, ktorí predpokladajú, že zamestnanci chcú 
preberať zodpovednosť a hľadať uspokojenie v práci, im ponúkajú väčšiu nezávislosť 
a účasť na procese rozhodovania. 
 
Ďalšou užitočnou teóriou je McClellandova teória (motivačná teória úspechu), ktorý 
sledoval spôsob myslenia ľudí. Podľa nej majú ľudia tri potreby: 
 
• potrebu spolupatričnosti, 
• potrebu moci, 
• potrebu úspechu. 
 
Potreba spolupatri čnosti 
Jednotlivec s vysokou potrebou združovania bude mať väčší záujem o vytváranie 
a udržanie vzťahov než o rozhodovanie. 
 
Potreba moci 
Väčšina manažérov pociťuje vysokú túžbu po moci. Jednotlivec na uspokojenie tejto 
potreby sa snaží o postup v organizácii, pretože ten umožňuje väčšiu moc a vplyv 
v organizácii. 
 
Potreba úspechu  
Jednotlivec s vysokou potrebou dosiahnutia úspechu bude vyhľadávať osobnú 
zodpovednosť, mierne a vypočítateľné riziko a spätnú väzbu o svojich výkonoch. 
 
Teórie vychádzajúce zo spolo čenských a skupinových vplyvov 
O najznámejšej štúdii, ktorá sa zaoberá touto oblasťou, sa tiež hovorilo v 2. kapitole 
Manažmentu. Elton Mayo v hawthornských experimentoch prišiel k záveru, že túžba 
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ľudí po spoločenskom ocenení mala za následok obmedzenie svojich vlastných 
výkonov v záujme dodržania noriem skupiny. Upozornil na vplyv neformálnych 
organizácií, v ktorých dokonca aj pracovné sily motivované odmenou za dosiahnutý 
pracovný výkon sa podrobia rozhodnutiu skupiny a potlačia svoju pracovnú 
motiváciu. 
 
 
Cvičenie 8.5 
 
Uvádzame rôzne teórie a výskumy motivácie. 
 
Teórie orientované na reakcie (napr. Skinner, Taylor) 
 
 
Freudova teória pudov a inštinktov 
 
 
Teória očakávania 
 
 
Maslowova teória 
 
 
Mayov výskum v Hawthorne 
 
 
 
Ku každému názvu teórie alebo výskumu napíšte príslušné písmeno k dolu 
uvedeným výrokom, ktoré sú podľa vás v súlade s uvedeným myslením alebo 
záverom. 
 
a) Spoločenský alebo skupinový vplyv je, alebo môže byť z hľadiska motivácie 
dôležitý. 
 
b) Motivácia vychádza zo základných inštinktov a skúseností z detstva; 
nepodlieha vedomej kontrole. 
 
c) Silu individuálnej motivácie konať istým spôsobom možno merať. 
 
d) Sebarealizácia je, alebo môže byť dôležitou motivujúcou silou. 
 
e) Finančná odmena je, alebo môže byť dôležitou motivujúcou silou. 
 
f) Kľúčom k efektívnej výkonnosti štábu je posilnenie jeho zodpovednosti. 
 
g) Špecifické ciele sú dôležitejšie ako všeobecné. 
 
h) Ľudia túžia po naplnení piatich základných potrieb. 
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i) Ak chceme ovplyvňovať ľudí, treba porozumieť ich mysleniu a procesom 
poznávania. 
 
Spätná väzba 
 
Správne odpovede sú: 
 

Teórie  orientované na reakcie:  e, f  

Freudova teória pudov a inštinktov: b 

Teória očakávania:   a, c, d, e, g, i 

Maslowova teória:   d, e, h  

Mayov výskum v Hawthorne:  a 

 
Možno ste nezaradili spoločenský vplyv, sebarealizáciu alebo finančnú odmenu 
špecificky pod teóriu očakávania, ale podstatné u tejto teórie je, že akceptuje, že 
všetky tieto veci sú dôležité  pre jednotlivca, v závislosti od jeho konkrétnych hodnôt. 
Hoci sebarealizačný aspekt Maslowovej teórie sa spravidla uznáva, finančná odmena 
je dôležitá z hľadiska potreby bezpečia aj z hľadiska potreby sebaúcty. 
 
8.6 Príčiny nedostato čnej motivácie 
 
Je viac ako pravdepodobné, že ste sa stretli s vplyvom nedostatočnej motivácie na 
pracovisku. Netrvá to dlho a negatívny vzťah k práci sa prejaví. 
 
Cvičenie 8.6 
 
Predstavte si odbor, v ktorom pracujete. Sú tam prejavy takéhoto správania? 
Vyznačte ich. 
 
 

Zvýšená miera absencií o  

Predlžovanie poludňajšej prestávky o  

Prehliadajú sa výkonové úlohy o  

Negatívny prístup k prácu a organizácii pri 

rozhovoroch 

o  

Veľký pohyb pracovných síl na danom 
pracovisku alebo v celom odbore 

o  

Očividná nuda a nedostatočný záujem o 
prácu 

o  

Neprofesionálna a lajdácka práca o  
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Do práce preniká čoraz viac chýb o  

Prejavy stresu o  

 
 
Spätná väzba 
 
Takéto správanie nemusí nevyhnutne znamenať demotiváciu všetkých pracovníkov. Stres napríklad 
môže naznačovať celú širokú škálu osobných alebo pracovných problémov. Avšak keď sa u niekoho 
začne ukazovať viac než jeden z takýchto prejavov a to tam, kde predtým neexistovali, treba 
demotiváciu brať vážne. Pozrieme sa teraz na niektoré príčiny nedostatočnej motivácie. 
 
 
Plat  
O plate často počúvame ako o motivačnom alebo demotivačnom prvku. Teoretici, 
ktorých sme spomínali v tejto kapitole, mu všetci prikladali rôzny stupeň dôležitosti. 
Na pracovisku ľudia sa nemusia nevyhnutne stále snažiť o vyššie platy. Po 
dosiahnutí prijateľnej minimálnej úrovne majú sklon porovnávať svoje mzdy so 
mzdami tých, ktorí majú podobnú prácu v organizácii alebo s príjmami v iných 
organizáciách. Ak majú menšie platy, začne sa vytvárať demotivácia a ak nastane, 
treba urobiť niečo v tom zmysle, aby sa platy zosúladili s inými pracovníkmi 
v rovnakom postavení. 
 
Pracovné podmienky 
Ak je pracovné prostredie špinavé, zle navrhnuté a nedostatočne vykurované alebo 
vetrané, môže sa stať príčinou nedostatočných výkonov pracovníkov. 
 
Nedostato čná podpora a nedostatok zdrojov 
Ak pracovníci pociťujú, že nemajú dostatočné zdroje (ľudské, zariadenia alebo 
financie) na realizáciu prác, potom môžu byť negatívne motivovaní. 
 
Nezmyselná práca 
Ak majú ľudia robiť prácu, ktorej zmyslu nerozumejú, potom to u nich môže vyvolať 
stratu záujmu o prácu a nespokojnosť. V takýchto prípadoch pomôže, keď sa im 
jasne vysvetlí, ako ich práca zapadá do činnosti celej organizácie a prispieva 
k dosiahnutiu spoločných cieľov. Môžu pokladať svoju prácu za nezmyselnú aj preto, 
že pre nich nie je dosť náročná a vtedy im treba uložiť takú prácu, ktorá bude pre 
nich motivujúca. 
 
Vodcovstvo 
Pracovníci očakávajú, že sa ich manažér zastane a v zásadných veciach bude za 
nich bojovať. Ak k tomu podľa nich nedochádza, začnú strácať záujem a stavať sa 
negatívne. Pre manažérov je dôležité identifikovať oprávnené požiadavky svojho 
tímu a pokúšať sa ich splniť. 
 
Pracovné preferencie a pracovné zadelenie 
Najviac demotivujúcou je priepasť medzi pracovnými preferenciami a pridelenou 
prácou. Väčšina ľudí je ochotná robiť nejaký čas aj takú prácu, ktorú nemajú radi, ale 
ak ju robia dlhšie, stávajú sa nešťastnými a trpí tým ich práca. Existujú síce ľudia, 
ktorí dokážu takúto prácu robiť stále, ale pre iných sa stáva ťažkou a má to negatívny 
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dopad aj na ostatných pracovníkov. Za takejto situácie treba preskúmať, či by sa 
nedala takáto práca zmeniť tak, aby prinášala väčšie uspokojenie. 
 
Politika 
Zamotať sa do politiky organizácie do tej miery, že sa práca nedá dobre vykonať, 
pravdepodobne vyvolá negatívne postoje. Toto sa ťažko rieši, lebo problém je často 
nedotknuteľný; ak ale vzťahy medzi dvoma vyššími vedúcimi  alebo dvoma odbormi 
sťažujú dosiahnutie cieľa organizácie, treba situáciu riešiť. 
 
Pozreli sme sa na otázky demotivácie a na niektoré problémy, ktoré môže spôsobiť. 
Teraz si všimneme spôsoby zlepšovania motivácie. 
 
 
8.7 Zlepšovanie motivácie 

8.7.1 Obohacovanie práce 
 
Na zisťovanie príčin pracovnej spokojnosti a ?obohatenie? práce sa vynaložilo dosť 
veľa energie. Teoretik očakávania J. R. Hackman vypracoval model charakteristiky 
práce vyjadrený nasledujúcim vzorcom, ktorý je základom stratégie obohacovania 
práce. 
  
   SV + TI + TS 
Obohatenie práce = –––––––––––––– x A x F      3 
 
 
Hackmanov vzorec charakteristiky práce 
 
Zdroj: Hackman, Oldham a i., 1975, s. 64. 
 
Vzorec charakteristiky práce dáva do súvislosti charakteristiku prác, individuálnych 
skúseností s touto charakteristikou a výsledky z hľadiska motivácie a výkonu. Model 
prihliada aj na túžbu jednotlivcov po raste a rozvoji. Analyzuje päť zásadných 
dimenzií práce: 
SV – kvalifikačná rôznorodosť – využívanie rôznych kvalifikácií a schopností  
TI – identifikácia úlohy – ucelená práca, ktorá má zmysel 
TS – význam úlohy - aký má práca vplyv na organizáciu 
A – autonómia – ponuka voľnosti a nezávislosti pri realizácii práce 
F – spätná väzba – informácie o dosiahnutej úrovni plnenia 
 
Obsah práce sa hodnotí podľa piatich hlavných dimenzií, pracovníci vyplnia 
dotazníky o ich pracovných skúsenostiach. Body za rôznorodosť kvalifikácie, 
identifikovanie úlohy a významu úlohy sa zrátajú a vydelia tromi ?a výsledok sa 
potom vynásobí súčtom autonómie a spätnej väzby, čím sa získa výsledok 
motivačného potenciálu. Ak jeden z troch komponentov v rovnici je nízky, potom je 
nízky aj motivačný potenciál. V tomto modeli sa autonómia a spätná väzba pokladajú 
z hľadiska ich motivačného vplyvu za dôležitejšie, takže blízkosť bodov k nule 
u ktoréhokoľvek súčiniteľa znižuje motivačný potenciál oveľa viac ako podobný počet 
bodov u ktorejkoľvek inej dimenzie. 
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Práce s vysokým motivačným potenciálom pravdepodobne spôsobujú psychologické 
stavy kritické k vysokej pracovnej motivácii a výkonu, ktorými sú: 
• vyskúšaný význam práce – jednotlivec pokladá prácu za významnú a prínosnú 
• vyskúšaná zodpovednosť – pracovník má pocit, že zodpovedá za svoj pracovný 

výkon 
• znalosť výsledkov – pracovník pozná a chápe svoju výkonnosť.  
 
Tento model identifikuje isté faktory sebarealizácie, o ktorých dôležitosti pre vysoké 
pracovné nasadanie je Hackman presvedčený a umožňuje aj vytipovanie prác, ktoré 
sú vysoko motivačné alebo veľmi demotivačné. 
 
Frederick Herzberg v 50-tych rokoch analyzoval faktory obohacovania práce. 
Požiadal 203 inžinierov a účtovníkov, aby uviedli, čo ich v práci uspokojuje a čo sa im 
na nej nepáči. Tie, ktoré spôsobovali uspokojenie nazvali „motivátormi (motivačnými 
faktormi)“. Boli to: 
• výsledok, 
• uznanie, 
• zodpovednosť, 
• postup, 
• rast, 
• samotná práca. 
 
Faktory, ktoré vyvolávali nespokojnosť, nazvali faktormi „hygieny“ alebo „kontextu“. 
Podľa jeho názoru išlo o tieto: 
 
• mzda, 
• firemná politika, 
• dohľad, 
• postavenie, 
• bezpečnosť, 
• pracovné podmienky. 
 
Podľa Herzberga zlepšenie hygienických faktorov môže viesť k odstráneniu 
nespokojnosti, ale nezvýši motiváciu. Preto podľa jeho názoru sa predefinovanie 
práce v záujme zlepšenia výkonnosti sa má sústrediť na faktory motivácie a navrhol, 
aby sa obohatenie práce dosiahlo týmito spôsobmi: 
• odstránenie kontroly, 
• zvýšenie zodpovednosti, 
• vytvorenie prirodzených pracovných útvarov, 
• poskytnutie priamej spätnej väzby, 
• vytýčenie nových úloh, 
• pridelenie špeciálnych funkcií. 
 

8.7.2 Finan čné a iné odmeny 
 
Treba upozorniť, že na základe už uvedeného, nemožno dôjsť k záveru, že ľudia 
v podstate stále postupujú do vyšších miest a majú väčší záujem o obsah ich práce 
než o priame odmeny a stimuly. Herzberg usúdil, že problémy so mzdou vyvolávajú 
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nespokojnosť, ale napríklad zvýšenie mzdy v súvislosti so systémom prepojenia 
miezd s výkonnosťou, dáva ľuďom reálny pocit dobrých výsledkov a uznania, čo 
vlastne zapadá do rádovo vyššej sebaúcty Maslowovej hierarchie. 
 

8.7.3 Niektoré iné motiva čné vplyvy 

 
 
Ak má byť motivačná úroveň v rámci organizácie dobrá, okrem náplne práce 
a zodpovednosti, spätnej väzby a odmien, treba prihliadať aj na ďalšie oblasti. 
 
• Ciele podniku – ľudia chcú vedieť, aké sú ciele podniku, inak im nie je jasné, čo 

by mali robiť a to by mohlo mať demotivačný efekt. 
• Organizačná štruktúra - organizácia musí umožňovať efektívnu a rýchlu 

komunikáciu a rozhodovanie, ako sme si to ukázali v predchádzajúcich 
kapitolách. 

• Štýl manažmentu – mal by umožniť otvorenú a slobodnú výmenu názorov 
a podnecovať zamestnancov k zapojeniu do plánovania, organizovania a kontroly 
dohodnutých cieľov. Mal by podporovať aj vytváranie malých pracovných skupín, 
s dobrým komunikovaním a pochopením. 

• Výber – dôležitý je výber správnej osoby pre danú prácu, aby sa mu nezdala  
nadmieru náročná alebo nudná, pretože je preňho príliš ľahká. 

• Školenie - pracovníci potrebujú mať pocit, že sú na prácu dobre pripravení. 
Požiadavky na prácu sa v rozvinutej organizácii menia, podobne ako technológie, 
ktoré pracovníci majú používať. Nespokojnosť môže vzniknúť aj z toho dôvodu, že 
ľudia sa novým požiadavkám rýchlo prispôsobia a zvládnu ich. 

• Uvedenie – ľudí treba do ich novej organizácie uviesť rýchlo a dôkladne, čo 
umožní čo najrýchlejšie využitie ich schopností a zabráni frustrácii. 

• Politika zamestnávania – ak je jasná, vhodná a fungujúca, potom pomáha 
pritiahnuť a udržať zamestnancov a dosiahnuť, aby pracovali na požadovanej 
úrovni. Politika má pokrývať oblasti odmeňovania, hodnotenia výkonnosti, 
naturálne výhody, možnosti postupu a disciplinárne postupy. 
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8.8 Riadenie motivácie a odme ňovania  

 
Je len samozrejmé, že ľudia za svoju prácu očakávajú odmenu a budú ochotní 
pracovať lepšie, ak budú mať pocit, že sa tým zvyšuje pravdepodobnosť odmeny 
s vyššou kvalitou a kvantitou ich produkcie. 
 
Teória očakávania však dokazuje, že ľudia sú rôzni a cenia si rôzne druhy odmien, 
a to aj vtedy, keď robia rovnaký druh práce ako iní. 
 
Manažéri musia pri motivovaní jednotlivých členov svojho štábu postupovať citlivo. 
 
Cvičenie 8.8. 
 
Ak sa má zachovať motivácia jednotlivca, je dôležité vedieť, čo od svojej práce 
očakáva. Čo uvedená osoba pokladá za odmenu? V stĺpci A vyznačte tri hlavné 
odmeny, ktoré za svoju prácu očakávate, pod B a C vyznačte ktoré tri odmeny by boli 
vhodné pre dvoch z vašich kolegov. 
 

  

A 

 

B 

 

C 

a) dobré platy alebo mzdy o  o  o  

b) vyhliadky na povýšenie o  o  o  

c) naturálne výhody o  o  o  

d) čo najviac voľného času o  o  o  

e) uspokojenie z odvedenia 
kvalitnej práce 

o  o  o  

f) vyhliadky na nadobudnutie novej 

odbornosti 

o  o  o  

g) ľahký život pri nenáročnej práci o  o  o  

h) výzva z rôznorodej práce o  o  o  

i) získanie osobnej moci o  o  o  

j) dobré pracovné podmienky o  o  o  

k) aby sa mi hovorilo presne čo 

mám robiť  

o  o  o  

l) mať istú voľnosť pri rozhodovaní 

ako robiť 

o  o  o  
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m) spoločenské kontakty so 

spolupracovníkmi  

o  o  o  

n) mať vážnosť v organizácii o  o  o  

o) iné odmeny o  o  o  

  

 
 
 
Spätná väzba 
Táto úloha uvádza veľmi rozdielne odmeny, ktoré motivujú ľudí na pracovisku. Ak 
nemáte celkom jasno v tom, čo motivuje ľudí pracujúcich vo vašom okolí, bolo by 
vhodné pokúsiť sa lepšie pochopiť, čo ich inšpiruje k lepšej práci, čo by malo byť 
súčasťou povinností dobrého manažéra. To, čo hovoria a robia, neformálne aj 
oficiálne na podujatiach, ako sú schôdze a hodnotiace rozhovory, umožňuje urobiť si 
o tom dobrý obraz. 
 
Ak manažéri vedia aké odmeny si ich pracovníci cenia, treba tieto informácie využiť 
v záujme čo najvyššieho využitia ich schopností. 
• Ak pracovníci dostávajú odmenu, ktorú si cenia, iba za to, že chodia do práce, 

a nie za to , že ju vykonávajú čo najlepšie, bude vhodné tieto odmeny zastaviť, 
alebo zmeniť tak, aby boli viazané len na dobre vykonanú prácu. 

• Treba mať také odmeny, ktoré sa jasne spájajú s dobre vykonanou prácou. To, 
ako ich pracovníci môžu získať, treba zakotviť do náplne práce pracovníka a do 
pozitívnej alebo negatívnej spätnej väzby manažéra o ich práci. 

• Je tiež dôležité, aby manažéri podporili svojich pracovníkov tým, že dobre 
pracujúci dostanú zaslúžené a očakávané odmeny. Sem patrí aj vyvíjanie tlaku na 
zaslúžené zvyšovanie miezd, včasné udelenie pochvaly a energické 
presadzovanie zaslúženého povýšenia. 

• Manažér musí vždy vedieť o zmene očakávaní zo strany zamestnancov. 
 
Teraz sa pozrieme na zmenu a motiváciu. 
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8.9 Zmena v manažmente 
 
Manažovanie zmien bolo podrobne rozobrané v 11. kapitole, ale bude vhodné 
pozrieť sa na túto oblasť aj z hľadiska individuálnej motivácie. Zmena môže byť 
relatívne malá, ako napríklad schválenie nových postupov alebo reštrukturalizácia 
odboru, prípadne veľká, možno v dôsledku vonkajších vplyvov na celú organizáciu, 
ktorá spôsobí stratu pracovných miest alebo preloženia. 
 
Nový systém práce vzniká v mnohých organizáciách a výnimkou nie je ani verejný 
sektor; zmeny modelu práce vytvárajú viac pracovných príležitostí so skráteným 
pracovným časom a pre slobodné povolania, čím sa zvyšuje možnosť stratégie 
motivovania vo forme odmien. 
 
Ľudia môžu vzdorovať zmenám, pretože znamenajú zmenu bežnej pracovnej praxe, 
ktorá podľa ich názoru dobre fungovala, ale aj kvôli potrebe učiť sa novým veciam. 
Môžu mať pocit, že k zmenám dochádza kvôli názoru manažmentu, že doteraz 
nerobili svoju prácu dobre. Zamestnanci si uvedomujú aj otrasy spôsobené 
privatizáciami a reorganizáciami, ktoré zase môžu spôsobiť stratu pracovných 
príležitostí. 
 
Existuje stratégia na potlačenie týchto obáv postupným aplikovaním zmien 
a zárukou, že nová prax a zmenené organizačné štruktúry prinesú zvýšenú motiváciu 
a nie naopak. 
 
Vysvetlenie zmien – je potrebné, aby každý bol pravidelne a často informovaný 
o udalostiach. 
 
Konzultácie – konzultácie pred rozhodnutím o realizácii zmien pomôžu pri získavaní 
podpory a zaangažovanosti voči zmenám. 
 
Zachovanie kontroly – manažéri a kontrolné orgány by mali včas informovať, aby 
nevznikol dojem u ich podriadených pracovníkov, že nevedia, o čo momentálne ide. 
 
Zabezpečenie angažovanosti pracovníkov – zmeny by mali zamestnancom podať 
tak, aby sa nimi nadchli a angažovali sa za ne. Toto je vo veľkej miere úloha 
manažmentu. 
 
Usmerňovanie individuálnych aktivít – jednotlivcom treba zabezpečiť nadobudnutie 
potrebnej praxe a skúseností, aby zmeny účinne realizovali. Tu asi zohrá veľkú úlohu 
školenie. 
 
Ostať v kontakte – veľmi prospešné je, ak manažér pravidelne chodí medzi ľudí na 
pracoviská a dáva pracovníkom možnosť pohovoriť si s ním a aj týmto prejaviť 
záujem o dobro. 
 
Poučiť sa zo zmien – nevyhnutné je monitorovanie a hodnotenie procesu zmien 
a poučiť sa z ich úspechov a nezdarov. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Cvičenie 8.9 
 
Zaoberali sme sa rôznymi aspektmi motivácie. Nasledujúca prípadová štúdia vám 
umožní využiť, čo ste sa naučili. 
 
Prípadová štúdia 
 
Ste manažérom kvality vo veľkom zdravotníckom truste a medzi vaše povinnosti patrí 
dohľad nad oddelením sťažností, ktoré tvoria vyšetrovateľ sťažností a administrátor. 
Po dobu deväť mesiacov pracovala pre vás jedna nová  absolventka. Bola prijatá na 
administratívne práce, kde mala na starosti prvé spracovanie sťažností, prípravu 
informácií do hlásenia a všeobecné kancelárske práce, vrátane dvíhania telefónov 
a vedenie archívu. Problémom je, že veľmi rýchlo pochopila, čo má robiť a teraz 
vyzerá, že ju to nudí. Jej prvé pracovné výsledky boli skvelé, ale teraz stráca tempo 
a začínajú sa objavovať chyby. Nanešťastie nie je voľné nijaké vyššie miesto, kde by 
mohla hneď postúpiť. Ďalším problémom je, že nie je spokojná so svojim platovým 
zaradením; spočiatku sa zdalo, že ju plat nezaujíma, pretože ju potešilo ponúknuté 
miesto, ale teraz sa zdá, že to má na ňu opačný efekt. Ide o pomerne málo 
kvalifikovanú prácu v porovnaní s ostatnými pracovnými miestami v oddelení kvality. 
Ešte síce za vami priamo neprišla, ale počuli ste ju negatívne sa vyjadrovať pred 
kolegami o platoch a o práci všeobecne. 
 
Čo budete v tejto situácii robiť?  
 
Spätná väzba 
 
Dôležité je pohovoriť si s ňou o jej zrejmej demotivácii; stretnutie s ňou sa dá 
osobitne dohodnúť alebo ideálnym časom na prediskutovanie otázky by bol 
hodnotiaci rozhovor. Keďže ide o málo platené miesto, je vašou úlohou manažéra 
sledovať situáciu. Musíte rozhodnúť, či viete zdôvodniť zvýšenie mzdy a zvýšenie 
zodpovednosti, alebo či nezvážite pomôcť jej s prechodom na lepšie platené 
a zodpovednejšie miesto v odbore alebo v organizácii. Musíte jej otvorene povedať, 
že robíte všetko preto, aby sa jej problém uspokojivo vyriešil. Pravdepodobne privíta 
priaznivú správu od vás. Pokiaľ ide o nudnú prácu, možno by sa jej mohla uložiť iná, 
náročnejšia práca, alebo jej uložiť vypracovanie nejakého špeciálneho projektu, ktorý 
bude na ňu klásť vyššie nároky a možno pozdvihne aj jej sebavedomie. Pochvala na 
správnom mieste by ju mohla tiež motivovať. 
 
 
V závere tejto kapitoly o motivácii si treba uvedomiť, že zamestnanci v podstate túžia 
po raste a rozvoji a väčšina chce, aby ich organizácia uspela. V tomto zmysle je 
väčšina ľudí pozitívne motivovaná nástupom do zamestnania u firmy. Ako sa táto 
pozitívna motivácia využije a rozvinie – to závisí od ich manažérov. Účinná motivácia 
iných si vyžaduje pochopenie komplikovaných príčin daného správania. Jednotlivci 
potrebujú pracovné prostredie, ktoré im umožní splniť ich ambície a dá im šancu 
trochu na toto prostredie vplývať. Chvála a povzbudenie patrí spolu s cestovaním 
k stimulácii a vianočný prídavok patrí k dobrým motivačným technikám. 
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8.10 Zhrnutie 
 
V tejto kapitole sme sa zaoberali definovaním motivácie a niektorými motivačnými 
teóriami. Uviedli sme si príznaky a príčiny demotivácie a skúmali sme spôsoby, ako 
zlepšiť motiváciu. Kapitola končí skúmaním opatrení, ktoré treba urobiť, aby sa 
v takých situáciách minimalizovala demotivácia. 
 
Literatúra   
 
Pochopenie organizácie od Charlesa B. Hardyho  
Manažment: Bartol a Martin 
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Kapitola 9 
 
Vodcovstvo 
 
 
9.1 Úvod 
 
Táto kapitola sa začína skúmaním príčin, prečo sa myšlienka vodcovstva 
v posledných rokoch tak dostala do popredia, ako aj niekoľkých typických 
stereotypov o vodcovstve. Potom prediskutujeme príčiny, prečo sú vodcovia 
potrební. Kapitola pokračuje prehľadom jednotlivých teórií o vodcovstve a otázkou, 
prečo si jednotlivé pracovné prostredia vyžadujú rôznych vodcov. Opisujú sa v nej 
zdroje sily vodcovstva a kapitola sa končí pohľadom na osobné skúsenosti študentov 
s vodcovstvom. 
  
9.2 Ciele 
 
Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali dokázať lepšie: 
• identifikovať potreby vodcovstva, 
• porovnať rôzne teórie vodcovstva, 
• vysvetliť obmedzenia vodcovstva v závislosti od pracovného prostredia, 
• identifikovať potrebu zlepšenia vlastných schopnosti viesť. 
 
9.3 Plánovanie štúdia 
 
Na dokončenie tejto kapitoly budete potrebovať 

• tento text, 
• asi tri hodiny na preštudovanie. 

 
9.4 Úvod do teórie vodcovstva 
 
V posledných rokoch sa venuje čoraz väčšia pozornosť myšlienke vodcovstva. Je to 
dôsledok toho, že teórie manažmentu sa zamerali na zvyšovanie výkonnosti celej 
organizácie vytvorením správnej firemnej kultúry. Teoretici v tejto oblasti to dali do 
súvislosti s osobami v organizácii, ktoré majú kľúčové úlohy pri tvorbe tejto kultúry: 
s vodcami. 
 
Skúmanie koncepcie vodcovstva okamžite prináša so sebou celú sériu otázok. 
Vodcovia sa rodia, alebo sa robia? Existujú nejaké charakteristiky dobrého vodcu? 
Možno prijať rôzne štýly vodcovstva? Možno sa vodcovstvu naučiť? 
 
Podobne, ako mnohé iné princípy manažmentu, aj koncepcia vodcovstva má 
politické aj historické pozadie.  
 
Prinajmenšom vo Veľkej Británii vznikali vo verejných školách a v armáde početné 
tradičné koncepcie vodcovstva. 
 
Mnohé z týchto tradičných koncepcií platia aj dnes. Verejné debaty sa často 
sústreďujú na otázku, akú má moc vodca niektorej konkrétnej politickej strany, firmy 
alebo odborov. Existuje nepísaný súbor predpokladov, ako túto moc merať. Jedným 
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z predpokladov je, že vodca robí všetky rozhodnutia sám, odchýlky alebo dokonca 
debaty zo strany podriadených o nich nie sú prípustné a že vodca nemá meniť 
orientáciu, alebo sa nechať ovplyvňovať vonkajšími vplyvmi. Veľmi zriedka sa 
spochybňuje aj to, či tento model vodcovstva je efektívny pri dosahovaní určených 
cieľov. 
 
Iným výsledkom historického pohľadu na ideu vodcovstva je, že sa vytvorili 
stereotypy vhodnosti na vodcovstvo. V minulosti bolo bežným stereotypom, že 
vodcom má byť „vzdelaný biely muž zo strednej alebo vyššej triedy“. 
 
V tejto kapitole sa pokúsime rozuzliť niektoré z komplikovaných myšlienok koncepcie 
vodcovstva a osvetliť niektoré jeho charakteristiky, čo pomôže využiť energiu 
a schopnosti rôznych pracovných síl dneška. 
 
9.5 Potrebujeme vodcov? 
 
V úvode sme uviedli, že niektoré tradičné myšlienky o vodcovstve neplatia, alebo sú 
nepotrebné. Znamená to, že samotné vodcovstvo nie je potrebné? Môžu organizácie 
existovať bez vodcov? 
 
Cvičenie 9.5  
 
Predstavte si situáciu v skupine, kde podľa vášho názoru nie je vodca. Môže to byť na základe vašej 
skúsenosti zo zamestnania alebo mimo neho. Uveďte, aké dôsledky vyplynuli z toho, že v skupine 
takýto vodca chýba? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spätná väzba 
 
Každá situácia je iná, takže za rôznych okolností neexistencia vodcovstva bude mať rôzne dôsledky. 
Možno ste však uviedli niektoré z nasledujúcich možností: 
• neurčitosť cieľov, 
• stanovené ciele sa ťažko dajú dosiahnuť, 
• nedostatok usmernenia v skupine, 
• zmätené úlohy v skupine, 
• duplicitné úsilia, 
• konflikty v skupine, 
• nedostatočná motivácia členov skupiny, 
• nejasnosti, 
• nedostatočný zmysel pre dosahovanie výsledkov, 
• pomalosť rozhodovania, 
• iní, ľudia mimo skupiny, to hodnotili negatívne. 
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Úloha vodcu 
 
Väčšina ľudí na základe vlastnej skúsenosti súhlasí s tvrdením, že  vodcovia sú 
potrební. V širšom zmysle by vodca mal byť schopný: 
• oznámiť ciele, 
• pripomenúť skupine ciele a prípadne uviesť spôsob, ako tieto ciele dosiahnuť, 
• pomôcť definovať úlohu skupiny, 
• eliminovať duplicitu, 
• motivovať skupinu, 
• jasne komunikovať predstavy, 
• vytvárať jasné ciele a medzníky ich plnenia a informovať skupinu o ich dosiahnutí, 
• minimalizovať konflikty v skupine, 
• stanovovať jasné harmonogramy a priority, 
• pôsobiť ako vyslanec voči tým, ktorí sú mimo skupiny. 
 
V tejto časti sme sa pozreli na dôvody, prečo sú vodcovia potrební. V ďalšej časti 
kapitoly sa pozrieme na možné formy vodcovstva. 
 
9.6 Rôzne teórie o vodcovstve 
 
Zo štúdia manažmentu už vieme, že o každej významnejšej teórii manažmentu 
existuje veľa, často protichodných, teórií. Neprekvapí vás teda, že ani s vodcovstvom 
to nie je iné. Existujú štyri hlavné smery teórie vodcovstva: 
 

 
do konca 40-tych rokov  
 

 
prístup na základe 
charakteru 

 
od konca 40-tych do konca 60-tych 
rokov 
 

 
prístup na základe 
štýlu  

 
od konca 60- do začiatku 80-tych 
rokov 

 
prístup náhodilý  
 

 
od začiatku 80-tych rokov 
 

 
transformačné 
vodcovstvo 

 
Pochopiteľne, tieto roky nie sú presné, ale iba orientačné z hľadiska kľúčových etáp. 
Treba si zapamätať aj to, že nadchádzajúca teória neznamenala kompletný zánik 
predchádzajúcej. Teraz sa pozrieme na jednotlivé prístupy podrobnejšie. 
 

9.6.1 Prístup na základe charakteru 
 
Podľa tohto prístupu sa vodcovia rodia, a nevytvárajú, pričom veľký dôraz sa kládol 
na nájdenie a podporu rodených vodcov. Výskum tohto obdobia sa preto zameriaval 
na identifikovanie charakteristík alebo kvality dobrých vodcov. Prihliadalo sa na celú 
širokú škálu charakteristík, vrátane fyzických, inteligencie a schopností charakteristík 
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priamo súvisiacich s úlohami, ako sú motivácia, ako aj na sociálne charakteristiky, 
ako sú kooperatívnosť, družnosť a takt. 
 
Cvičenie 9.6.1  
 
Vyberte si osobu, ktorú pokladáte za dobrého vodcu. Napíšte jeho 10 najlepších kvalít. Po spísaní 
zoznamu sa opýtajte dvoch ľudí (kolegov, priateľov alebo členov rodiny), aby urobili to isté cvičenie 
o tých osobách, ktoré pokladajú za dobrých vodcov. Potom si  porovnajte svoje poznámky. 
 
 
 
Spätná väzba 
 
Väčšina ľudí pri tomto cvičení zistí a následne upozorňuje, že každý zoznam kvalít je iný. 
 
Toto posledné cvičenie  ukazuje približný spôsob vyhľadávania vhodných typov 
podľa charakterového prístupu. Do roku 1950 bolo viac ako 100 prác na túto tému 
a medzi nimi bolo len málo podobností. Len 5% identifikovaných charakteristík bolo 
vo všetkých prácach spoločných. Často sa stalo, že jeden výskum „vypichol“ 
konkrétnu charakteristiku a v druhých sa pritom ani nevyskytla. Z väčšiny 
výskumných prác sa dali identifikovať tri charakteristiky: 
• Inteligencia, ktorá by mala byť nad priemerom, ale nie na úrovni génia. Osobitne 

dôležitá je schopnosť riešenia problémov v praktickej aj abstraktnej rovine. 
• Iniciatíva. 
• Sebaistota. 
 
Posledné štúdie pridali ďalšiu charakteristiku: 
• „Vrtuľníkový faktor“, to je schopnosť povzniesť sa nad každodenné detaily 

a urobiť si o veci názor z nadhľadu. 
 
Z uvedeného je jasné, že je naozaj problém urobiť si pevný záver na základe 
takýchto výskumov. Vyplynulo z nich však, že niektoré charakteristiky vodcovstva 
môžu byť v istých situáciách úspešnejšie. 
 

9.6.2 Prístup na základe štýlu 
 
Štýlový prístup kladie dôraz väčšmi na správanie než na nejaké vrodené kvality. 
Výskum sa zameral na typ správania, ktorý účinnejšie zapôsobil na podriadených. 
Implicitne z toho vyplýva, že vodcovstvu sa možno naučiť. V tejto oblasti pôsobilo 
viacero teoretikov a každý z nich hlásal inú metódu. Všeobecne však možno 
povedať, že väčšina sa pokúšala opísať rôzne formy manažmentu. My sa zameriame 
na tri štýly manažmentu: autokratický, liberálny (laissez-faire) a participatívny. 
 
Autokratické črty 
 
Autokratickí vodcovia: 
• pri plnení úloh sa spoliehajú na svoju moc a postavenie, 
• starajú sa o to, aby ľudia uznali ich postavenie, napríklad nedovolia, aby ich 

podriadení oslovovali krstným menom, 
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• sa raz rozhodnú a potom neradi menia názor, pretože pružnosť považujú za 
slabosť, 

• nestarajú sa o názor iných a neprizývajú ich do rozhodovacieho procesu, 
vydávajú príkazy o potrebných krokoch bez konzultácií, 

• oceňujú lojálnosť, netolerujú opozíciu a neradi vidia tvorivé myslenie, lebo ho 
pokladajú za ohrozenie ich autority, 

• si nechávajú informácie pre seba ako spôsob kontroly, 
• zriedka delegujú kompetencie, s výnimkou svojich „favoritov“, ktorí sa im obyčajne 

podobajú a riadia sa tými istými zásadami, 
• uprednostňujú rokovania s jednotlivcami a neradi zvolávajú porady, 
• väčšinou komunikujú písomne. 
 
Liberálne charakteristiky  
 
Liberálni vodcovia: 
• vydajú tímu všeobecné pravidlá a smernice, ale osobne sa nezapájajú, 
• nevyžadujú od tímu disciplínu, 
• umožnia, aby si členovia tímu vyberali spolupracovníkov sami a priority sa 

obyčajne stanovujú kolektívne, 
• nechajú na tíme, aby definoval problém a hľadal aj jeho riešenie, 
• vyhýbajú sa rozhodnutiam alebo preberaniu zodpovednosti za výsledok, 
• nechávajú slabé výkony bez postihu; dobré výsledky bez odmeny. 
 
Participatívne charakteristiky 
 
Participatívni vodcovia: 
• uznávajú potrebu dobrého komunikovania a pravidelne sa s tímom stretávajú 

a vytvárajú silného tímového ducha, 
• väčšinou komunikujú zoči-voči, 
• zapájajú tím do rozhodovacieho procesu, ale nevzdávajú sa zodpovednosti alebo 

kontroly, lebo konečné rozhodnutia si ponechávajú pre seba, 
• majú dobré medziľudské vzťahy a komunikačné schopnosti a pravidelne 

informujú tím. 
 
 
Cvičenie 9.6.2 
 
V každej z nasledujúcich situácií uveďte, ktorý štýl vodcu by ju najúčinnejšie zvládol: 
 
 
Situácia 
 

 
štýl vodcovstva  

 
Loď sa potápa. Všetci ju musia okamžite opustiť. 
 

 

 
V škole založia Združenie rodičov a učiteľov 
(obdoba rodičovského združenia). Treba 
rozhodnúť o tom, kto bude na jeho čele.  
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Spätná väzba   
 
V prvej situácii ste sa pravdepodobne rozhodli pre autokratický štýl a v druhej pre participatívny. 
 
Cvičenie je ilustráciou jedného z problémov štýlu, ktorého výskum trval do konca šesťdesiatych rokov. 
Rôzne situácie si vyžadujú rôzne štýly a ten istý jednotlivec sa môže podľa situácie radikálne 
rozhodnúť. 
 
 
Z výskumu je zrejmé, že participatívny štýl vodcovstva sa prejavuje v spokojnosti 
podriadených, menším pohybom pracovnej sily a nižším počtom sťažností 
a konfliktov a uprednostňovaním zo strany podriadených. 
 
Pri tomto štýle je však mimoriadne ťažké získať konkrétne výsledky v oblasti 
produktivity. Uvádza sa, že tento štýl si pletie príčiny s následkami a že efektívnejšia 
práca dovoľuje ešte participatívnejší štýl manažmentu, namiesto toho, aby to bolo 
naopak. 
 
9.6.3 Náhodilý prístup 
 
Ako sme o tom hovorili v 2. kapitole, teoretici boli presvedčení, že neexistuje ideálny 
systém manažmentu; jeho vhodnosť závisí od prostredia, v akom sa organizácia 
nachádza. Preto neprekvapuje presvedčenie, že efektívny vodca je ten, kto úspešne 
identifikoval faktory ovplyvňujúce danú situáciu a primerane tomu upravil svoje 
vodcovské správanie. 
 
Medzi tieto faktory patrí: 
• vzťah medzi vodcom a skupinou, konkrétne stupeň dôvery skupiny v schopnosti 

vodcu, 
• charakter úloh podriadených: miera problémov spojených s ich plnením, ich 

dôležitosť a ako často k nim dochádza, 
• stupeň kompetencií, ktoré boli vodcovi udelené a akú mieru kontroly vodca má 

nad skupinou; napríklad, či vodca môže oceniť alebo postihnúť jednotlivé výkony 
v skupine, 

• podobnosť alebo rozdielnosť skupiny, či jej členovia majú podobné kvality 
a schopnosti. 

 
Napríklad, manažér môže vydať veľa smerníc a inštrukcií niekomu neskúsenému 
a málo sebaistému, kým na druhej strane môže dať celkom voľnú ruku niekomu, kto 
pritom vykázal dobré výsledky a ktorému vyhovuje tento štýl riadenia. Vodca sa musí 
vzdať každého náznaku autokratického riadenia, ak jeho skutočné kompetencie sú 
obmedzené a namiesto toho by sa mal pokúsiť presviedčať alebo ovplyvňovať. 
Neskoršie v tejto kapitole sa pozrieme na situáciu, keď je kontrola manažéra 
obmedzená. 
 
Jednou z najdôležitejších koncepcií náhodilého prístupu k vodcovstvu bola koncepcia 
prof. Johna Adaira, nazvaná vodcovstvo sústredené na akciu. Táto koncepcia 
vychádza z predpokladu, že vodca má tri kategórie rovnako dôležitých povinností: 
• splnenie úlohy, 
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• vybudovanie tímu, 
• rozvoj jednotlivcov.  
 
Neznamená to, že tieto povinnosti sú za každej situácie a vždy rovnako dôležité. 
Účinný vodca spozná, kedy a za akých okolností dať prednosť jednému z aspektov. 
Táto koncepcia tvrdí, že v časovom úseku sú tieto tri zložky rovnako dôležité. Prílišné 
zdôrazňovanie jednej z povinností vodcu pravdepodobne spôsobí problémy 
v ostatných. 
 
Celkove náhodilý prístup je podľa výsledkov výskumu užitočnejší ako ostatné dva. 
Experti si však neboli istí realizovateľnosťou školenia manažérov na efektívne 
zvládanie každej novej situácie. U štýlového prístupu sa stále musí dokazovať, že 
výskum sa viac zameriava na príčinu než na účinok. Umožnia efektívne pracujúci 
manažérom radšej prijať náhodilý prístup ako naopak? Napokon, niektorí kritici 
poukázali na to, že náhodilý prístup degraduje koncepciu vodcovstva na čosi na 
spôsob mechanického manažmentu. Naozaj je ťažké diferencovať medzi koncepciou 
štýlu „vodcovstva“ a štýlu „manažmentu“. Pri náhodilom prístupe sa vodcovia 
navzájom nijakým spôsobom neovplyvňujú. Alan Bryman to vysvetľuje takto: 
 
Zrejme chýba ten aspekt, že vodcovstvo prináša so sebou schopnosť inšpirovať 
iných k vyšším výkonom. Rastúce uvedomenie si týchto otázok rozhodlo 
o usmernení štvrtej fázy výskumu vodcovstva. 
 
9.6.4 Transforma čné vodcovstvo 
 
Myšlienku transformačného vodcovstva odštartovalo dielo Hľadanie dokonalosti od 
Thomasa J. Petersa a Roberta H. Watermana v roku 1982. Autori uvádzajú, že 
vodcovstvo treba odlišovať od manažmentu. „Transformný vodca“ je človek, ktorý 
vylepší motiváciu a dosiahne zapojenie podriadených do ich problému. „Transakčný 
vodca“ dosiahne zapojenie podriadených nejakou formou výmeny. Najčastejšie ide 
o odmenu vodcu pracovníkom vo forme zvýšenia platov. Tým sa môže odmeniť 
pracovník za dobre urobenú prácu, ale nezväzuje  vodcu a vedeného do vzájomného 
a spoločného úsilia. 
 

Peters a Waterman tým naznačujú, že vodcovstvo sa prejavuje v inej rovine ako bežné 
manažérske aktivity. 
 
Transformačných vodcov pokladajú podriadení za ľudí vysokých kvalít, s lojálnosťou, 
ktorá na nich pôsobí inšpiratívne. Faktory vytvárania jeho charizmy vyplývajú z 
backgroundu podriadených a z ich prístupu k autoritám, zo vzťahu medzi vodcom 
a skupinou, z konkrétnej situácie a z toho, v akej miere vodca zdieľa spoločné 
záujmy skupiny. Inými relevantnými faktormi sú dôvera skupiny ku kompetentnosti 
vodcu, jeho schopnosť ovplyvňovať a predchádzajúca oddanosť podriadených 
organizácii. 
 
Niektoré problémy, súvisiace s predtým uvedenými výsledkami výskumu, sa vynorili 
až pri tomto prístupe. Dochádza k  sporom, či sa transformačný vodca rodí alebo 
vzniká. Podľa niektorých expertov sa tomu dá naučiť, kým iní tvrdia, že ide o osobné 
charakterové vlastnosti. Napokon niektorí komentátori cítia isté prepojenie medzi 
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tranformačnými a charizmatickými vodcami. Koncepciu charizmy možno len ťažko 
definovať a to vedie k najrozličnejším subjektívnym záverom. 
 
 
 
Cvičenie 9.6.4 
 
Pomocou nasledujúcej tabuľky identifikujte, ku ktorému vodcovskému prístupu (charakterový, štýlový, 
náhodilý alebo transformačný) patrí daný výrok. 
 
 
Výrok 
 

 
Trend výskumu 

(charakterový, štýlový, náhodilý alebo 
transforma čný)  

 
1 Vodca musí vyjadrovať jasnú víziu. 
 

 

 
2 Keďže vodcov nemožno vychovať, musíte 
dokázať vybrať si ich. 
  

 

 
3 Od vodcov sa vyžaduje, aby dokázali potlačiť 
svoju prirodzenosť, skúmať existujúcu situáciu 
a vybrať najlepší štýl jej zvládnutia. 
 

 

 
4 Zamestnanci budú účinnejšie pracovať pre tých, 
ktorí používajú dané štýly vodcovstva ako pre 
tých, ktorí používajú iné štýly. 
 

 

 
 
Spätná väzba 
 
Správne odpovede boli tieto: 
 
1 Transformačné vodcovstvo 
 
2 Charakterový prístup 
 
3 Náhodilý prístup 
 
4 Štýlový prístup 
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9.7 Vodcovstvo a prostredie 

 
Rôzne prostredia si jasne vyžadujú rôzne štýly riadenia. Bude vhodné preskúmať 
vaše prostredie a rozhodnúť sa, či existujú nejaké obmedzenia a prekážky 
vodcovstva. Táto časť vám s tým pomôže. 
 
Moc vodcu 
 
V každej organizácii majú ľudia vo vedúcich postaveniach rôzny stupeň moci. 
Vodcovia, ktorí majú možnosť odmeniť, alebo potrestať podriadených (disciplinárnym 
riadením, stanovením platu, zamestnaním alebo prepustením zo zamestnania atď.) 
majú väčšiu moc ako tí jedinci, ktorí majú zodpovednosť vedúcich, ale k takýmto 
krokom nemajú oprávnenie. Napríklad firma na dodávanie potravín na recepcie, ktorá 
si všetkých zamestnancov najala sama a pracuje na zhotovení menu, je z hľadiska 
vodcovstva vo veľmi dobrom postavení. Jej technické zabezpečenie síce môže byť 
komplikované, ale vodcovské postavenie je veľmi silné. 
 
Vžite sa však do postavenie človeka, ktorý prvý rok predsedá výboru pre oslavy 
Vianoc. Technické úlohy síce môžu byť ľahšie, ale vodcovská úloha je oveľa ťažšia, 
pretože nemáte systém podriadených. Vodca v tejto situácii čelí rôznym problémom.  
• Je ťažké dopredu určiť, ako k celej veci pristupovať a čo sa bude pokladať za 

úspech – ľudia vo výbore majú svoje názory na vlastné postavenie v ňom. 
• Ide o dobrovoľný výbor. Vodca preto nemôže vydávať každému rozkazy. 
• Legitímnosť vodcu môže byť spochybnená. Niektorí členovia môžu byť jeho 

predsedníctvom pohoršení. 
 
Cvičenie 9.7 
 
Premyslite si všetky tri situácie vodcov a vyplňte tabuľku. Niektoré ďalšie vymyslené situácie: kvôli 
meškaniu kohosi iného, ste sa neočakávane stali predsedom inauguračnej schôdze tímu projektu, 
ktorý veľmi nepoznáte; ste predsedom výboru, alebo máte predsedať udalosti so sociálnou skupinou; 
rozhodnite sa, čo robiť, ak ste so skupinou v aute, ktoré sa pokazilo, alebo ak ste niekde uviazli; 
rozhodnite, čo treba urobiť, ak spolupracovník/kolega príde za vami s problémom, alebo sa dostane 
do krízy. (Ak máte problémy vžiť sa do týchto situácií z vlastnej skúsenosti, skúste to so situáciou, 
ktorú ste pozorovali u niekoho iného vo vodcovskej úlohe.) Pre každú situáciu dajte hodnotenie od 1 
do 5 pre každé jedno z troch záhlaví. 
Situácia 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 

Štruktúrovaná/ 
neštruktúrovaná 
úloha 
 
1 = neštruktúrovaná 
 
5 = štruktúrovaná 
 

Vzťahy s danými 
jednotlivcami 
 
(napr. legitímnos ť 
toho, že ste vodcom) 
 
1 = slabé 
 
5 = dobré vz ťahy 

Kontrola nad danými 
jednotlivcami 
 
(napr. vaša možnos ť 
najať, prepusti ť, 
odmeni ť, tresta ť) 
1 = slabá možnos ť 
 
5 = silná možnos ť 
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Spätná väzba 
 
Vaše odpovede, pochopiteľne, budú závisieť od zvolenej situácie. Vysoké skóre bude znamenať silné 
vodcovstvo v daných situáciách; väčšina ľudí zažila situácie, keď ich vodcovská úloha bola trochu 
pochybnejšia. Mnohí manažéri vo verejnej správe, ale aj v súkromnom sektore, zisťujú, že majú dosť 
nízke kompetencie, pretože organizácia je veľmi hierarchická. V takých hierarchiách, bez veľkého 
množstva konzultácií na vyšších stupňoch hierarchie a keď sa veľké množstvo rozhodnutí robí na 
úrovni výboru, môže byť ťažké implementovať potrebnú akciu. Môže to napríklad znamenať, že 
samotný manažér nemôže prijať, alebo prepustiť zo zamestnania, alebo schváliť zvýšenie platu, hoci 
by to bolo veľmi potrebné. Môže byť aj časovo veľmi náročné a komplikované získať oprávnenie na 
väčšie zmeny v sekcii alebo odbore, hoci ich cieľom je zlepšenie výkonnosti - napríklad zvýšiť počet 
pracovníkov, reštrukturalizovať, alebo aplikovať nové, modernejšie zariadenie IT. Tieto okolnosti 
sťažujú situáciu vodcov a uprednostňujú participatívnejší štýl manažmentu, vrátane dobrých 
komunikačných schopností, s veľkým dôrazom na ovplyvňovanie, motivovanie a rokovanie. 
 
 
9.8 Zdroje vodcovstva 
 
Skôr než sa pozrieme na vaše špecifické vodcovské schopnosti, preskúmame tri 
všeobecné zdroje moci vodcovstva, ktoré zohrajú úlohu pri posilnení vašej pozície 
vodcu v očiach pracovníkov, za ktorých zodpovedáte. To sú  moc interpersonálnych 
zručností, moc vedomostí a moc postavenia. 
 
 Moc interpersonálnych zru čností 
Ide o kombináciu „ľudských schopností“, ktoré si človek prináša do práce, napríklad 
dobré komunikačné schopnosti, uvedomovanie si skupinovej dynamiky. 
Prostredníctvom nich motivuje, deleguje a organizuje svoj tím. 
 
Moc postavenia 
 
Moc postavenia vyplýva z funkcie človeka. V bežných, každodenných situáciách 
tento druh moci je lepšie potláčať. Jednoduchým využívaním moci vyplývajúcej 
z postavenia sa nezvyšuje lojálnosť a nadšenie. Manažér, ktorý sústavne využíva 
moc postavenia, hovorí: „Urobte to, lebo som váš bezprostredný nadriadený“. Takýto 
typ manažéra nedokáže vyvolať pocit u pracovníkov, že sú aktívne zapojení do 
plnenia danej úlohy a naopak, nemožno od nich očakávať prejavy iniciatívy. 
 
Moc vedomostí  
 
Ide o veľmi užitočnú techniku zdieľania vedomostí s členmi vlastného tímu. Tým sa 
nielen zvyšuje účinnosť, ale vyvoláva aj rešpekt u pracovníkov. Niektorí manažéri sa 
cítia ohrození vlastnými pracovníkmi, ktorí vykazujú rovnako vysokú úroveň znalostí 
ako oni. Dobrý manažér dokáže využiť tieto vedomosti v prospech tímu 
a organizácie. 
 
Diagram ukazuje správnu vyváženosť vodcovskej úlohy v oblasti medziľudských 
schopností, vedomosťami a postavením. 
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Zdroje vodcovstva 
 

        Interpersonálne zručnosti 

 

 

 

 

             

           Postavenie 

 

             Vedomosti  

 
 
Zdroje moci vodcovstva 
 
9.9 V úlohe vodcu 
 
Ako sme už videli, úloha vodcovstva je komplikovaná a vyžaduje si celú škálu 
kvalifikácie a schopnosť prispôsobiť sa rôznym situáciám. Ukázali sme aj to, že 
vodcovia vo verejnom sektore majú obmedzené kompetencie a v takýchto 
okolnostiach je najvhodnejší participatívny štýl vodcovstva. V tejto časti budeme 
ďalej skúmať participatívny model a budete mať možnosť porovnávať s vašimi 
vodcovskými skúsenosťami. 
 
Cvičenie 9.9 
 
Vypracovali sme zoznam kvalít vodcu, vychádzajúci z participatívneho štýlu vodcovstva a uvádzame 
s tým súvisiace výroky.  
 
Pouvažujte, do akej miery sa tieto výroky vzťahujú v pracovnom kontexte na vás. Ak nie ste 
v postavení, kde sa vyžadujú vodcovské schopnosti, skúste uviesť skúsenosti z mimopracovnej 
oblasti, ako sú klubové činnosti alebo dobrovoľná práca. Vyznačte stĺpec 1, ak je odpoveď na výrok 
vždy, stĺpec 2 znamená obyčajne a stĺpec 3 občas, 4 ak platí zriedka a 5 za nikdy. 
 
Prehľad kvalít vodcu tímu 
 1 

vždy 
2 

zvyčajne 
3 

občas 
4 

zriedka 
5 

nikdy 
1 dokážem ľudí motivova ť      

2 ak treba, kritizujem výkon iných      

3 potreby organizácie majú prednos ť pred 

mojimi osobnými 

     

4 zdieľam predstavy a hodnoty firmy      

5 viem prijíma ť kritiku      

6 beriem na seba úlohu vyslanca      
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7 dokážem sa rýchlo rozhodova ť      

8 delegujem úlohy na iných      

9 som pripravený vzia ť na seba riziko      

10 som prístupný      

11 viem sa vyrovna ť s neúspechom      

12 som pripravený zodpoveda ť si za to, čo 

robím 

     

13 dokážem pracova ť pod tlakom      

14 zvládam nepopulárnos ť      

15 poznám priority mojej práce      

16 som rozhodnutý uspie ť      

 
 
 

Spätná väzba 
 
Odpovede v ľavých stĺpcoch sú najbližšie k participatívnemu štýlu. Bolo by zaujímavé požiadať vášho 
najbližšieho nadriadeného, aby vypracoval vaše skóre podľa tejto tabuľky. Bude dobrým východiskom 
pre posúdenie, ktorý z vašich aspektov treba upraviť, aby ste sa stali efektívnejším vodcom v tomto 
prostredí, v ktorom ste teraz a akú stratégiu zvolíte, aby ste dosiahli želané zmeny. Napríklad, ako by 
ste dokázali delegovať viac práce na podriadených, keď máte problémy s ich kritizovaním, keď si to 
situácia vyžiada. Je dôležité klásť si racionálne ciele, pretože je ťažké robiť v krátkom čase radikálne 
zmeny vo vlastnom dlhodobom modeli správania. Na niektoré charakteristiky sa podrobnejšie 
pozrieme, čo vám umožní zamerať sa na tie oblasti, ktoré si podľa vášho názoru vyžadujú zlepšenie. 
 
Charakteristické črty dobrého vodcu 
 
1 Motivovanie ľudí 
 
Vodcovstvo je vlastne spôsob, ako úlohu splniť rýchlo, efektívne a s využitím 
všetkých zdrojov. Najcennejším zdrojom vodcu sú ľudia a tých treba dobre 
motivovať. Aby dobrý vodca vyťažil z tímu maximum, musí ľudí povzbudzovať 
a odmeňovať. 
 
2 Konštruktívna kritika 
 
Povinnosťou vodcu je zlepšovať a udržať výkonnosť tímu a ak je to potrebné, aj tím 
kritizovať. Kritika nikdy nie je príjemná, ale nikdy nesmie byť deštruktívna. Účinný 
vodca musí docieliť výsledok pomocou taktu a citlivo, dbať na to, aby sa kritizovalo 
správanie, a nie človek a potom musí stanoviť štandardy pre budúcu prácu. 
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3 Potreby organizácie sú na prvom mieste 
 
V konečnom dôsledku vodca zodpovedá za splnenie úlohy. Znamená to zvažovať 
potreby organizácie a ľudí v nej. Musí dokázať postupovať vyvážene medzi týmito 
dvoma úlohami a byť pripravený na riešenie ich prípadného konfliktu. Môže sa však 
vyskytnúť situácia, že potreby organizácie musia byť na prvom mieste. 
 
4 Zdieľať hodnoty organizácie   
Jednoduchšie je demonštrovať vodcovstvo, ak vyvíjate aktivity paralelne s názormi 
a hodnotami organizácie. Dobrý vodca by mal zabezpečiť, aby každý poznal názory 
a hodnoty organizácie. 
 
5 Akceptova ť kritiku 
 
Vodca musí byť pripravený akceptovať kritiku, aj kritizovať. Kritika sa však nesmie 
dotknúť sebaúcty. Vodcovia musia akceptovať spätnú väzbu odkiaľkoľvek, pretože tá 
pozitívne prispieva k zlepšeniu výkonnosti. 
 
6 Pôsobi ť ako vyslanec  
 
Veľmi dôležité je, aby vodca pôsobil ako vyslanec, šíril dobrý imidž svojej organizácie 
v ostatných organizáciách, s ktorými spolupracuje. Organizácie sa často posudzujú 
podľa kvalít ich vodcov. 
 
 
 
7 Rýchle rozhodovanie 
 
Niekedy sa treba rýchlo rozhodnúť. Účinne fungujúci vodca získa všetky informácie, 
ktoré sú k dispozícii v danom čase a potom rozhodne. Niekedy je horšie 
nerozhodnúť, ako prijať rozhodnutie, ktoré sa ukáže ako chybné. 
 
8 Delegova ť úlohy 
 
Vodcovia musia byť schopní prideľovať úlohy, pretože nemajú čas robiť všetko sami. 
Delegovaním sa rozvíjajú schopnosti tímu a vodca im demonštruje, že má dôveru 
v ich schopnosti. Okrem toho, ak budú pracovať dobre, úspechy tímu sa prenesú aj 
na jeho vodcu. Delegovanie úloh je základným prvkom motivácie ľudí a rozvoja ich 
kladov. (Delegovanie úloh podrobne rozoberieme v 10. kapitole.) 
 
9 Riskova ť 
 
Celý rozhodovací proces má v sebe prvky rizika a čím vyššie postavenie na „rebríku“, 
tým väčšie riskovanie sa vyžaduje. Najdôležitejší je prístup. Riziko treba pokladať za 
výzvu, ale dôležité je, že treba znášať aj dôsledky a to bez ohľadu na to, či sú kladné 
alebo záporné. 
 
10 Prístupnos ť 
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Účinne fungujúci vodcovia majú úspechy vďaka tomu, že dokážu vychádzať s ľuďmi 
kolektívne aj individuálne. Čím je vodca prístupnejší, tým sú pravdepodobnejšie 
kladné a produktívne vzťahy s ostatnými. Komunikačné linky musia byť pre ľudí 
otvorené, aby sa problémy dali riešiť skôr, než vznikne krízový stav. 
 
11 Vyrovna ť sa s neúspechmi 
 
Zlyhanie pri konkrétnej úlohe neznamená, že vodca zlyhal ako osoba. Dôležité je 
poučiť sa z chýb a vyhnúť sa ich opakovaniu. Nezdržiavajte sa minulosťou – poučte 
sa z chýb a ide sa ďalej. 
 
12 Sklada ť účty  
 
Dobrí vodcovia vedia, že musia za svoje rozhodovania zodpovedať. Nič nevyvoláva 
väčšiu neistotu v tíme ako obavy, že sa z niekoho stane obetný baránok. Potom sa 
môže stať, že v tíme bude každý viniť každého za všetky chyby alebo omyly, čo, 
pochopiteľne, nepôsobí stimulujúco na produktívnu prácu. 
 
13 Zvláda ť stres 
 
Tlak treba vedieť pozitívne usmerňovať uvoľňovaním stresu prostredníctvom 
pasívneho či aktívneho odpočinku. 
 
14 Vyrovnáva ť sa s nepopulárnos ťou  
 
Niekedy musia vodcovia prijímať ťažké rozhodnutia, ktoré sú však z hľadiska 
budúceho úspechu nevyhnutné. Byť efektívnym vodcom nie je vždy súťažou 
o populárnosť. Vodcovia v konečnom dôsledku sú hodnotení podľa svojich 
schopností dosahovať výsledky. 
 
15 Pracovné priority 
 
Kľúčovým indikátorom úspešného vodcu je schopnosť správne určiť priority. Vždy je 
dôležitejšia kvalita ako kvantita. Naučiť sa stanovovať si priority a dobre využívať čas 
je základom pre menej nadčasových hodín strávených v kancelárii. 
 
16 Rozhodnutie uspie ť 
 
Dobrý vodca musí byť rozhodnutý byť úspešný. Vodcovstvo si vyžaduje veľké 
ambície a motiváciu. 
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9.10 Zhrnutie 
 
V tejto kapitole sme sa pozreli na niektoré tradičné názory na vodcov, potom sme 
prešli k otázke  potrebnosti vodcovstva a k niektorým teóriám vodcovstva z 20. 
storočia. Skúmali sme, ako sa rôzne štýly vodcovstva aplikujú v rôznych pracovných 
situáciách. Napokon sme sa dostali k zdrojom moci vodcov a k analýze vlastného 
vodcovstva. 
 
 
Literatúra 
 
Thomas J. Peters a Robert H. Waterman: Hľadanie dokonalosti (In Search of 
Excellence)  
Charles B. Handy: Rozumieť organizáciám (Understanding Organizations)  
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Kapitola 10 
 
Delegovanie 
 
 
10.1 Úvod 
 
Táto kapitola sa začína definovaním pojmu delegovanie a jeho významom z hľadiska 
manažmentu. Sú v nej uvedené podrobne zásady účinného delegovania a diskusia 
o tom, ako majú manažéri identifikovať úlohy a vhodných ľudí na delegovanie týchto 
úloh. Ďalej skúma skutočný proces delegovania, spolu so spôsobmi manažérskeho 
monitorovania, či sa úloha realizuje efektívne. Kapitola sa potom zaoberá 
delegovaním smerom hore a stranou a zamyslíme sa aj nad tým, prečo manažéri nie 
sú niekedy ochotní presunúť úlohy na podriadených a nad ďalšími problémami 
súvisiacimi s delegovaním. V závere sú uvedené kontrolné otázky. 
  
10.2 Ciele  
 
Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali dokázať lepšie: 
• diskutovať o faktoroch delegovania, napríklad o dôvere, splnomocnení, školení, 
• identifikovať výhody a nevýhody delegovania, 
• identifikovať spôsoby najefektívnejšieho využitia času manažéra, 
• identifikovať, kedy je delegovanie úlohy vhodné, kam delegovať úlohu a ako 

kontrolovať jej efektívnosť. 
 
10.3 Plánovanie štúdia 
 
Na dokončenie tejto kapitoly budete potrebovať 

• tento text, 
• asi tri hodiny na jeho preštudovanie. 

 
 
10.4 Čo je delegovanie? 
 
Delegovanie je proces pridelenia úloh a cieľov iným, obyčajne podriadeným osobám. 
 
Delegovanie má pre organizácie veľký význam, pretože v záujme dosiahnutia 
firemných cieľov sa úlohy a povinnosti musia prideľovať podriadeným. Jedným z 
hlavných cieľov manažmentu je dosahovanie cieľov organizácie pomocou iných. 
Delegovanie je teda hlavným prvkom práce, keď manažéri pracujú prostredníctvom 
iných, a preto patrí k najdôležitejším schopnostiam manažéra. 
 
Treba však mať na zreteli aj to, že pri reštrukturalizácii organizácie v dôsledku 
zmenených podmienok, čoraz menej ľudí preberá zodpovednosť za prácu. Preto sa 
nemusia vždy nájsť ľudia s dostatočným množstvom času alebo skúseností, na 
ktorých by sa preniesli úlohy. Ak takáto situácia nastane, možno sa prišlo na 
nedostatok pracovníkov, ktorý treba riešiť vytvorením ďalších miest a prijatím nových  
ľudí.  
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Ak ste v situácii, že dokážete včas efektívne delegovať, bude to výhodné pre 
všetkých. 
 
 
10.5 Výhody delegovania 
 
Výhody kvalifikovaného delegovania pocítite vy ako manažér, vaša organizácia 
a vaši pracovníci.  
 
Výhody pre vás 
Delegovanie niektorých úloh na iných vám umožní získať viac času na plánovanie, 
organizovanie a monitorovanie práce vášho odboru. Umožní vám riešiť tie záležitosti, 
ktoré si vyžadujú vašu odbornú kvalifikáciu a pripravovať sa na prevzatie náročnejšej 
a zložitejšej práce. Budete mať viac času na využitie vášho tvorivého potenciálu na 
riešenie problémov, na rozhodovanie a na hľadanie inovatívnych riešení. Inými 
slovami, ide o dôležitý nástroj dobrého časového manažmentu. 
 
Výhody pre organizáciu 
Efektívnosť v rámci organizácie sa delegovaním môže zlepšiť, pretože bežné 
rozhodovanie sa posúva na nižšiu úroveň. Väčšie zapojenie a väčšie splnomocnenia 
pre pracovníkov prinášajú pre organizáciu väčší zdroj nápadov, z ktorého môže 
čerpať a to môže viesť k zvýšeniu pracovných výkonov a lepšej motivácii. 
Delegovanie rozvíja aj riadiaci potenciál pracovníkov, čo umožňuje väčšiu flexibilitu 
a teda aj rýchlejšie reagovanie na zmeny. 
 
Výhody pre vašich pracovníkov 
Delegovanie umožňuje ľuďom rozvoj nových skúseností a odbornosti a môže 
fungovať ako významný motivačný faktor, konkrétne vtedy, keď sú obmedzené 
možnosti na povyšovanie.  Môže zvýšiť aj pracovnú kompetentnosť, pretože u ľudí 
stimuluje využívanie ich iniciatívy. K osobnostnému rozvoju dochádza paralelne 
s profesionálnym, keďže pracovníci  majú možnosť demonštrovať svoj potenciál 
a čerpať z doteraz nevyužitých talentov. 
 
Pochopiteľne, delegovanie má aj isté nevýhody. Napríklad môžete mať pocit, že 
strácate kontrolu, rozhodovací proces je dlhší, lebo treba konzultovať s viacerými 
ľuďmi a koniec-koncov, krízy musíte riešiť aj tak vy. Lenže výhody ďaleko prevažujú 
nad nevýhodami.  
 
Delegovanie je v podstate pre manažéra nevyhnutnosťou a nie možnosťou navyše. 
Ak by ste nedelegovali úlohy na pracovníkov, museli by ste pracovať oveľa dlhšie, 
boli by ste vystresovaný a prepracovaný, nikdy by ste nemali čas na uspokojivé 
dokončenie jednej úlohy a ostalo by vám málo času na tvorivú alebo odbornú prácu. 
 
Musíte úlohy delegovať, aby ste v práci boli efektívnejší, avšak čo nemôžete 
delegovať, je zodpovednosť za úspech alebo zlyhanie. Právo urobiť prácu sa môže 
delegovať, ako o tom budeme hovoriť neskôr v tejto kapitole, ale manažér 
v konečnom dôsledku vždy zodpovedá za činnosť svojich podriadených.  
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10.6 Zásady ú činného delegovania 
 
Delegovanie je kvalifikácia, čo znamená, že sa dá naučiť a praxou vylepšovať. 
Existujú však dobré i zlé formy delegovania a aj podaktorí z najskúsenejších 
manažérov sa môžu dostať do hociktorej z týchto kategórií. 
 
Cvičenie 10.6 
 
Nasledujúci dotazník obsahuje sériu faktorov, ktoré robia z manažéra dobrého delegujúceho. Vyplňte 
dotazník vyznačením „vždy“, „obyčajne“, „niekedy“, „zriedka“ alebo „nikdy“. Ak ste v manažérskom 
postavení, vyplňte to za seba. Ak nie ste, vyplňte to za manažéra, ktorého poznáte.  
 

  vždy oby čajne niekedy  zriedka  nikdy  
1 Každý z mojich pracovníkov vie, čo sa od 

neho o čakáva z h ľadiska postavenia, 
zodpovednosti a štandardov. 

     

2 Pracovníci sú zapojení do tvorby cie ľov, 
riešenia problémov a do rozhodovacieho 
procesu. 
 

     

3 Väčšiu časť dňa trávim plánovaním, 
organizovaním, motivovaním a kontrolou. 
 

     

4 Pri pride ľovaní práce vyberám ľudí 
mimoriadne pozorne. 
 

     

5 Pri delegovaní úlohy vždy poskytnem úplné 
a podrobné vysvetlenie. 
 

     

6 Viac sa zaujímam o výsledok než o to, ako sa 
dosiahol. 
 

     

7 Pokladám delegovanie za spôsob rozvoja 
kvalifikácie a spôsob zlepšenia povesti tímu. 
 

     

8 Pri delegovaní práce dávam kompetencie 
pod ľa potreby a na základe skúseností. 
 

     

9 Pomáham štábu v krízach, ale 
nepredpokladajú, že urobím prácu namiesto 
nich. 
 

     

10 Pri delegovaní úlohy si uvedomujem, že na 
konci budem nies ť za túto úlohu 
zodpovednos ť. 
 

     

 
Spätná väzba 
 
Čím viac máte odpovedí v stĺpcoch „vždy“ a „obyčajne“, tým väčší sklon máte k účinnému 
delegovaniu. Ak väčšina vašich odpovedí bola v stĺpci „obyčajne“, „niekedy“ a „zriedka“, potom zrejme 
ste ochotný delegovať niektoré úlohy, ale asi nie dosť často. Ak ste uviedli odpovede v stĺpcoch 
„zriedka“ alebo „nikdy“, musíte to zmeniť a preskúmať faktory, ktoré vám bránia stať sa účinným 
delegujúcim. Napríklad, súvisí to s vaším štábom, pracovným stresom alebo vašou neochotou 
delegovať? Preskúmajte aj prekážky delegovania, ktoré budú uvedené v ďalšom texte tejto kapitoly. 
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Takže, kde je kľúč k úspešnému delegovaniu? 
 
Charakteristika dobrého delegujúceho 
 
 Vie, že ciele a zámery organizácie možno dosiahnuť len účinným delegovaním. 
 Dôveruje svojim schopnostiam riadiť prácu iných a nebojí sa straty „moci“. 
 Má dôveru k schopnostiam svojho tímu, pozná jeho silné a slabé stránky 

a dokáže v plnej miere využiť jeho klady. 
 Je dobrým manažérom svojho času, čo mu umožňuje správne delegovať úlohy 

a zabezpečiť pre ne potrebné zdroje. 
 Vie, že konečná zodpovednosť leží na ňom a je pripravený podieľať sa na 

úspechu a korigovať prípadné problémy. 
 Želá si úspech svojich podriadených a je pripravený delegovať rôzne úlohy 

rôznym ľuďom. 
 Vie, že ľudia majú skryté schopnosti a nezanedbáva tichých členov svojho štábu 

pri prideľovaní úloh. 
 Pravidelne kontroluje činnosť a sleduje budúce potreby, hľadá možnosti na 

delegovanie, ako formy rozvoja schopností svojich ľudí. 
 
 
10.7 Proces delegovania 

 
Možno len vítať, že manažér chce mať čistý stôl, aby sa mohol venovať dôležitejším 
úlohám, ale pre delegovanie úloh je nevyhnutné, aby sa týmito úlohami poverili 
správni ľudia v správny čas. Ako sme už videli, manažéri môžu delegovať 
kompetencie na splnenie úlohy, ale za výsledok naďalej zodpovedajú oni. Kľúčom 
úspechu je starostlivé plánovanie. 
 
Pri plánovaní delegovania úlohy treba zodpovedať štyri otázky: 
 
„Čo delegujem?“ 
„Komu delegujem?“ 
„Ako mám začať?“ 
„Ako zaručím, že práca bude urobená dobre?“ 
 

10.7.1 Čo delegova ť? 
 
Pre účinné delegovanie manažér musí mať jasno o svojej úlohe a zodpovednosti. 
Znamená to pravidelne: 
 revidovať svoje povinnosti, aby videl ako sa jeho úloha mení, 
 overovať si hlavné zámery svojho odboru alebo oddelenia, 
 vyzdvihovať hlavné výsledky alebo mieru úspešnosti svojho odboru, 
 stále skúmať svoje pracovné zaťaženie, aby identifikoval tie úlohy, ktoré môže 

riešiť len on sám. 
 
Vďaka tejto analýze môže manažér: 
 zladiť úlohy s cieľmi, 
 rozhodnúť o tom, ktoré úlohy sú dôležité a ktoré iba bežné, rutinné, 
 urobiť si poradie dôležitosti úloh (priority), 
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 posúdiť, ktoré z úloh by mohli spadať do kompetencie podriadených, 
 identifikovať potreby školenia a pomoci pre ľudí, ktorým chce delegovať úlohy.  
 
Existuje viacero úloh, ktoré možno delegovať iným. 
1 Rutinné úlohy, ktoré sa robia pravidelne, približne rovnakým spôsobom a to 

bez ohľadu na to, či ste do nich zapojený alebo nie. Obyčajne ide o časovo 
náročné úlohy, ktoré si však nevyžadujú vašu odbornú alebo kvalifikačnú 
úroveň. 

2 Úlohy, ktoré pomáhajú pri profesionálnom rozvoji štábu. Môžu byť zaujímavé 
a niekedy aj komplikované, ktoré sú pre pracovníkov nové a pomáhajú 
zvyšovať ich schopnosti. 

3 Úlohy, pre ktoré niektorý z pracovníkov prejavil schopnosti a ktoré by zvládol 
rovnako dobre ako vy, ak si nájdete čas na to, aby ste ho to naučili. 

4 Práce, v ktorých ste vy menej kvalifikovaný ako niekto iný – musíte to zistiť 
a akceptovať, že nemôžete byť vo všetkom odborníkom. 

5 Nové kompetencie, ktorých zvládnutie by vám zabralo príliš veľa času a nie sú 
také dôležité, aby ste ich museli robiť vy osobne. 

6 Úlohy, ktoré sa vám nepáčia a ktoré naopak niekoho iného bavia. Pozor však 
na to, aby ste nedelegovali iba tie úlohy, ktoré sa vám nepáčia. 

7 Treba zvyšovať aj počet tých, ktorí dokážu zvládať aj kritické úlohy, aby tvorili 
zálohu pre prípad krízových situácií alebo pri návale práce. 

 
Pochopiteľne, nie všetky uvedené príklady musia byť v súlade. Napríklad 
delegovanie rutinných úloh neprispieva k profesionálnemu rozvoju pracovníkov. 
Preto je dôležité, aby sa manažéri snažili o vyváženosť typu delegovaných úloh 
a projektov. 
 

10.7.2 Čo sa nedeleguje? 
 
Medzi tie úlohy, ktoré sa nikdy nedelegujú, patria: 
 krízové situácie, 
 práce, na ktoré iba vy máte profesionálnu kvalifikáciu, 
 špecificky personálne a dôverné záležitosti, 
 disciplinárne otázky a riešenie sťažností, 
 tvorba politiky alebo kľúčové plánovacie rozhodnutia. 
 

10.7.3 Komu delegova ť? 
 
Výber správnej osoby pre danú úlohu má kľúčový význam, pretože môže mať priamy 
dopad na motiváciu ľudí, ktorou sme sa zaoberali v predchádzajúcich častiach. 
Citlivé delegovanie môže štáb pracovníkov motivovať a rozvíjať, kým prílišné 
delegovanie môže byť zdrojom stresu, negatívnej motivácie a hnevu. 
 
Uvádzame niekoľko návrhov na vhodných príjemcov ďalšej záťaže 
 Ľudia, ktorí sú v postavení, kde úloha perfektne zapadá do ich pracovnej náplne. 
 Ľudia s potenciálom a zápalom pre ďalší kvalifikačný rozvoj. 
 Pracovníci, ktorí túžia po väčších kompetenciách. 
 Ľudia, ktorí radi riešia problémy. 
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 Ľudia, ktorí môžu byť frustrovaní z nedostatku možností osobného rastu a privítali 
by nové úlohy na rozvíjanie ich kvalifikačnej úrovne. 

 Pracovníci, ktorých rozvoj by priamo prispel k ich osobnej úspešnosti, aj 
k úspechu odboru. 

 Ľudia, ktorí majú väčšie skúsenosti alebo vyššiu kvalifikáciu ako vy. 
 Pracovníci, ktorí majú čas učiť sa novým úlohám. 
 Členovia štábu, ktorí pri minulom delegovaní úloh boli z nejakej príčiny 

prehliadaní. 
 
Ako je zrejmé, niektorým ľuďom sa úlohy ľahšie prideľujú ako iným. Je však veľmi 
dôležité vyhýbať sa uprednostňovaniu alebo preťažovaniu ľudí, ktorých poznáte a na 
ktorých sa spoliehate, hoci sa to zdá byť najjednoduchšie, najmä keď ide o čas. 
Delegovanie na niekoho nevyskúšaného a neskúseného si nesporne vyžiada od vás 
viac času, ale prínos je potenciálne veľmi vysoký. Napríklad starostlivé delegovanie 
úlohy môže z „problémového“ zamestnanca urobiť štandardného a osobu 
s nevyužitým motivačným potenciálom. Vždy, keď poverujete niekoho novou úlohou, 
zvyšuje sa jeho skúsenosť, morálka a všestrannosť vášho odboru. To sa potom 
priaznivo odrazí aj na vás. 
 

10.7.4 Ako delegova ť? 
 
Všetko plánovanie a všetka príprava vyjde nazmar, ako nedokážete úlohu správne 
podať. Nesprávne podaná vhodná úloha môže viesť k stresu a frustrácii osoby, ktorej 
bola delegovaná. V 9. kapitole sme preberali metódu účinného komunikovania 
a účinné delegovanie je nedeliteľnou súčasťou toho istého procesu. 
 
Skôr než nejakú úlohu delegujete, musíte si ju dôkladne premyslieť. Pomocou 
nasledujúcich pravidiel získate dostatok potrebných informácií pre správne splnenie 
danej úlohy.  
 

10.7.5 Desať krokov k ú činnému delegovaniu 
 
1 Definujte úlohu, so všetkými požadovanými cieľmi. 
2 Vysvetlite, ako sa má úloha splniť – krok za krokom, ak treba, tak aj pomocou 

očíslovaného postupu. 
3 Naznačte štandardy plnenia – ako sa dozvedia, že úloha bola úspešne 

splnená.   
4 Menujte ďalšie zapojené osoby a uveďte, aké budú mať úlohy. 
5 Overte si, či jednotlivé body vašich pokynov boli správne pochopené – urobte 

prestávku a umožnite klásť otázky, aj vy sa pýtajte a prípadne zopakujte 
inštrukcie. 

6 Uveďte niekoľko príkladov a vysvetlite, čo ste mali na mysli. 
7 Vysvetlite, aké kompetencie sú s delegovanou úlohou spojené – informujte 

o rozsahu kontroly, pripomeňte, kto má konečnú zodpovednosť. 
8 Poskytnite potrebné zdroje – zaručte, že tieto osoby budú mať dostupné 

všetko, čo potrebujú na splnenie úlohy. Sem patrí zariadenie, ľudia, financie a 
prípadné školenie alebo pomoc špecialistov. 
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9 Uveďte, akú spätnú väzbu od nich očakávate a aký bude nasledujúci postup 
a ako sa urobí kontrola splnenia úlohy. 

10 Stanovte časový harmonogram, aby presne vedeli, čo sa má dokedy urobiť, 
ako aj termín konečného splnenia úlohy. Nezabudnite, že musíte byť 
informovaný o činnosti jednotlivých osôb; nie kvôli kritike, ale pre pozitívne 
povzbudenie. Po skončení úlohy sa nezabudnite poďakovať. 

 

10.7.6 Monitorovanie delegovaných úloh 
 
Udržanie si kontroly je dôležitou súčasťou úlohy manažéra, pretože manažér 
zodpovedá za výsledok delegovaných úloh. 
 
Medzi udržaním kontroly a zasahovaním však je veľmi jemná deliaca čiara. Po 
delegovaní úlohy nemusíte robiť neustále kontroly. Mohlo by to veľmi odrádzať ľudí 
a podkopať dôveru vašich pracovníkov voči vám a okrem toho by si to mohlo 
vyžiadať nesmierne veľa vášho času. Ľudia by si to mohli vysvetľovať ako vaše 
presvedčenie o ich neschopnosti dobre samostatne pracovať. Z času na čas sa 
môžu vyskytnúť problémy, ale ak ste úlohy vyberali a pridelili starostlivo, nemali by sa 
stať pravidlom.  
 
Aká má byť správna miera kontroly? 
 
Súvisia s tým dve kľúčové otázky: 
 
Prvou je úroveň kompetencií, ktorú ste s úlohou delegovali. Bežnou chybou býva, že 
manažér nedeleguje primeranú mieru kompetencií pre danú úlohu úmernú 
schopnostiam danej osoby a  daným pracovným podmienkam. Je to obyčajne preto, 
že: 
 manažér si chce zachovať plnú kontrolu  a preto nedeleguje kompetencie, alebo 
 manažér je potešený, že sa zbavil úlohy a deleguje príliš veľké kompetencie, bez 

ohľadu na schopnosti danej osoby, na jej skúsenosti a na komplikovanosť úloh. 
Vo väčšine prípadov je najlepšie riešenie kdesi uprostred obidvoch extrémov, treba 
zaručiť existenciu správne štruktúrovaného, dobre pochopeného mechanizmu 
spätnej väzby pre normálne komunikovanie. 
Nasledujúca tabuľka vám umožní určenie správnej miery kompetencie pre 
delegované úlohy. Čím vyššie je číslo, tým si vyžaduje vyššiu úroveň pridelených 
kompetencií. 
 
Správne delegovanie pre dosiahnutie dobrých výsledk ov  

 
 
Úroveň 
kompetencií  
 

 
     Úloha 

 
Zdôvodnenie 
 

 
1 

 
Skontrolujte situáciu. Zistite 
všetky fakty a oznámte mi ich, 
ja potom rozhodnem čo robiť. 
 

 
Zamestnanec je nový 
a nadriadený chce mať 
výsledok pod kontrolou. 

 
2 

 
Identifikujte problém. 

 
Zamestnanec sa vypracoval  



          MANAŽMENT 

 150 

Rozhodnite sa pre 
alternatívne riešenia a o ich 
kladoch a záporoch. 
Odporučte mi jedno z nich. 

a nadriadený chce vedieť, ako 
pristupuje k problému 
a k rozhodovaniu. 
 

 
3 

 
Preskúmajte všetky problémy. 
Oznámte mi, čo chcete robiť, 
ale nič nepodnikajte, kým si 
to nepreverím. 

 
Nadriadený dôveruje 
zamestnancovi, ale nechce 
aby konal bez jeho schválenia. 
Môže to byť preto, lebo má 
isté obmedzenia od vyššieho 
manažmentu, alebo treba 
postup oznámiť pred jeho 
začatím aj niekomu inému. 
 

 
4 

 
Riešte problém. Oznámte mi, 
čo budete robiť a ak vám to 
nezakážem, pokračujte ďalej.   

 
Nadriadený má dôveru 
k schopnostiam a úsudku 
zamestnanca a chce si 
ponechať iba konečnú 
kontrolu pred rozhodnutím.  
 

 
5 

 
Rozhodnite, ako ďalej 
a potom mi to oznámte. 

 
Nadriadený má plnú dôveru 
k zamestnancovi a nemusí sa 
s ním konzultovať pred 
začatím práce. Chce iba 
vedieť výsledok. 
 

 
6 

 
Rozhodnite sa. Netreba mi 
nič oznamovať. 
 

 
Nadriadený stopercentne 
dôveruje zamestnancovi. 
Zamestnanec je kompetentný 
konať a výsledok nemusí 
nahlasovať nadriadenému.  
 

 
 
Zdroj: Maddux, 1990, s. 46 
 
Táto tabuľka je užitočným referenčným zdrojom pri delegovaní úlohy. 
 
Druhým kľúčovým problémom manažéra pri kontrole delegovanej úlohy je kontrola 
plnenia príkazu na základe primeraných údajov, zdrojov, informácií a školenia. 
Kontrola plnenia príkazu predpokladá aj vytvorenie vhodného mechanizmu spätnej 
väzby od osoby plniacej úlohu k manažérovi, vo forme hlásení. Už pri príprave 
delegovania je potrebné starostlivo zvážiť mieru a rozsah kontroly plnenia príkazov 
a ich formu. 
 
Nasledujúca tabuľka ilustruje hlavné prvky priebežnej kontroly: 
 

Úloha manažéra Komunikovanie manažéra Opatrenia man ažéra 
 
Podporte nezávislosť 

 
Poskytnúť všetky relevantné 
informácie 

 
Vyhodnotiť výsledok 

 
Umožnite voľnosť konania 
v súlade s mierou 
delegovania 

 
Nestať sa prekážkou 
komunikovania medzi 
zamestnancom a ostatnými 

 
Navrhnúť prípadnú 
nápravu, ak si nevedia 
poradiť sami 
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Podporte iniciatívu 
a tvorivosť 

 
Monitorovať, ale nezasahovať 

Pomôcť pri riešení 
problémov, ale len tých, 
s ktorými si zamestnanci 
nevedia poradiť  

 
Vymeňte si názory, 
prejavte záujem 

 
Poskytovať úprimnú spätnú 
väzbu 

 
Vyhodnotiť plnenie 
 

 
Akceptujte chyby a poučte 
sa z nich 

 
Trvajte na tom, že potrebujete 
včasné informácie 
o dosiahnutom plnení  

 
Naplánujte potrebné 
školenie pre budúcnosť 

 
Zmierte sa s nezhodami, 
ak sa ciele dosiahli 

  
Oceňte úsilie a odmeňte 
úspešnosť 
 

 
Buďte prístupní 

  

 
Neodoberte úlohu, ak to 
len nie je absolútne 
nevyhnutné (pomôžte pri 
riešení problémov) 

  

   
   

 
 Zdroj: Maddux, 1990, s. 47  
 
Problematika školenia, o ktorej je v tejto tabuľke stručná zmienka, bude rozobraná 
v 14. kapitole.  
 
 
Cvičenie 10.7.6  
 
Odpovedzte na nasledujúce otázky z vašej práce. 
 
1. Vyberte jednu pracovnú úlohu, ktorú práve robíte a ktorá by mohla byť delegovaná inému 
pracovníkovi. Ak to vo vašom zaradení nie je možné, vymyslite si pracovnú situáciu, kde by ste mohli 
odovzdať prácu niekomu inému. Napíšte predmet práce, osobu, ktorej úlohu delegujete a aké výhody 
by vyplynuli z delegovania v tomto konkrétnom príklade delegujúcemu, delegovanej osobe a pre 
organizáciu. 
 
2. S pomocou „Desať krokov k účinnému delegovaniu“ napíšte čo poviete, aby úloha bola správne 
delegovaná a podľa možnosti čo najpodrobnejšie, najkonkrétnejšie a najštruktúrovanejšie.  
 
3. Aké opatrenia urobíte na monitorovanie postupu? 
 
 
Spätná väzba   
 
Je zrejmé, že každý bude na otázku č. 1 odpovedať inak, ale možno ste medzi výhodami uviedli, že 
budete mať viac času na iné veci, nadobudnutie novej kvalifikácie pre osoby, ktorým ste úlohu 
delegovali, prispenie k celkovej efektívnosti organizácie tým, že sa bežné rozhodovanie posúva na 
nižšiu úroveň. 
 
Na základe nasledujúceho kontrolného zoznamu zistite, či medzi vašimi odpoveďami na druhú otázku 
nie sú medzery. 
 Vymenovanie úloh a jej hlavných cieľov, 
 Vysvetlenie postupu plnenia úlohy, 
 Uvedené akceptovateľné štandardy plnenia, 
 Uvedenie, kto ďalší je do projektu zapojený, 
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 Skontrolovanie pochopenia úlohy kontrolnými otázkami s možnosťou položiť otázky, 
 Zopakované inštrukcie v prípade potreby, 
 Uvedenie vhodných príkladov, 
 Poskytnutie kompetencií na vykonanie práce, 
 Poskytnutie potrebných zdrojov na realizovanie práce, 
 Uvedenie postupu na kontrolu pokračovania práce, 
 Stanovenie časového harmonogramu a termínu dokončenia. 
 
Vaša odpoveď na tretiu otázku mala obsahovať tieto faktory: 
 Pravidelné kontrolovanie štandardov plnenia, 
 Záruku, že sa dodrží časový plán, 
 Pravidelnú spätná väzba, 
 Záruka udržiavania potrebnej úrovne kompetencie, aká bola dohodnutá pri delegovaní, 
 Podpora a pomoc pri výskyte problémov, 
 Pravidelné hodnotenie výsledkov. 
 
 
Vo väčšine prípadov budete úlohy delegovať na svojich podriadených. Za istých 
okolností je však vhodné delegovať aj inými smermi. 
 
 
10.8. Delegovanie smerom vyššie a horizontálne 

 
Za istých okolností musí manažér delegovať úlohy svojim nadriadeným manažérom 
alebo iným nadriadeným osobám. Identifikovanie týchto situácií je práve tak dôležité 
ako účinné delegovanie smerom dole. Niektoré prípady, keď by k tomu mohlo dôjsť: 
 Úloha náleží nadriadenému, pretože bude mať dopad na oblasť, za ktorú 

zodpovedá. Napríklad: stratégia, personálne otázky alebo rozpočet. 
 Úloha, ktorá vám alebo vášmu podriadenému bola pridelená, náhle presiahne 

predpokladaný rámec. Napríklad: úloha sa stane politicky citlivou alebo vyvolá 
zvýšenú mediálnu pozornosť. 

 Nadriadený disponuje kompetenciami alebo informáciami, ktoré sa týkajú situácie 
a ktoré vy nemáte, napríklad, keď sa problém dotýka iných odborov, nad ktorými 
má dohľad vyššie postavený funkcionár. 

 Dostanete sa do styku s problémom z interného alebo externého prostredia, na 
ktorého riešenie nie ste vybavení, čo však uniklo vašim nadriadeným. Napríklad, 
nová legislatíva, ktorá má pre organizáciu strategický význam. 

 Rozsah delegovanej úlohy je širší než sa predpokladalo a vy sa dostávate do 
problémov, napríklad z hľadiska časového, rozpočtového alebo pre nedostatok 
odbornosti. 

 
V niektorých prípadoch pripadá do úvahy aj horizontálne delegovanie (do strán) 
niekomu, kto pracuje na rovnakej úrovni ako vy, napríklad, keď by sa žiadala ich 
konkrétna expertíza alebo ich kontakty. Pri delegovaní smerom hore alebo 
horizontálne sa prechádza približne rovnakým procesom ako pri delegovaní svojim 
podriadeným. Hlavný rozdiel je v použitom tóne a štýle –ide skôr o žiadosť než 
o dávanie pokynov. 
 
Delegovaniu smerom hore sa nedá vyhnúť, naopak. Vaši manažéri budú radi, ak 
prejavíte potrebnú iniciatívu a upozorníte, že potrebujete pomoc zhora, alebo že ste 
ich na niečo upozornili. Ide o nevyhnutnú súčasť účinného dvojsmerného 
komunikovania. 
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Niekto sa necíti dobre v situácii, keď musí delegovať úlohu smerom vyššie, ale 
existujú ľudia, ktorí celkovo neradi delegujú. Pozrieme sa na príčiny tohto postoja. 
 
10.9 Problémy s delegovaním 
 
Doteraz sme posudzovali účinné delegovanie. V tejto záverečnej časti sa pozrieme 
na príčiny, pre ktoré niektorí manažéri majú problémy s ukladaním úloh podriadeným 
a na niektoré problémy s delegovaním. 
 
Neochota delegova ť 
 
Niektorí ľudia delegujú bez problémov. Iní váhajú, alebo vôbec nedelegujú. Váhanie 
má veľa príčin a obyčajne majú korene v mentálnych bariérach. Aký je váš postoj 
k delegovaniu? 
 
 
Cvičenie 10.9 
 
Označte výrok, ktorý najlepšie vystihuje váš postoj k delegovaniu. 
 

 
1 
 

 
Dokážem to urobiť lepšie 

 
  

 
2 
 

 
Delegovaním by som sa stal nepopulárnym 

 
  

 
3 
 

 
Z dlhodobého hľadiska tým ušetrím čas 

 
  

 
4 
 

 
Možno budú proti, ale výhody sa čoskoro ukážu 
 

 
  

 
5 
 

 
Moji pracovníci sa potešia náročnosti nových 
úloh 
 

 
  

 
6 
 

 
Nie som presvedčený, že to urobia dobre 

 
  

 
7 
 

 
Za zlé výsledky budú brať na zodpovednosť 
mňa 
 

 
  

 
8 
 

 
Očakáva sa to odo mňa 

 
  

 
9 
 

 
Budem mať viac času na plánovanie  

 
  

 
10 

 

 
Ja to urobím rýchlejšie 

 
  

 
11 

 

 
Ich úspech bude dobrý aj pre mňa  

 
  

 
12 

 

 
Ak poverím niekoho iného, nebudem mať čo 
robiť 
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13 

 

 
Nerád robím všetko sám, mám príliš veľa práce 

 
  

 
14 

 

 
Na niektoré práce nie som práve najlepší 

 
  

 
 
 
Spätná väzba 
 
Ak ste vyznačili čísla 3, 4, 5, 9, 11, 13 a 14, máte k delegovaniu kladný vzťah. Ak ste vyznačili čísla 1, 
2, 6, 7, 8, 10 a 12, musíte sa vážne zamyslieť nad tým, koľko času vás stojí odmietnutie delegovania 
a bráni vám robiť dôležitejšie veci. Ak ste vyznačili zmiešané odpovede, potom zrejme niektoré úlohy 
dokážete delegovať, ale asi máte zábrany, čím si zbytočne prirábate prácu. 
 
 
Pozrime sa na niektoré prekážky podrobnejšie. 
 
„Dokážem to urobi ť lepšie“ 
Vychádza sa z mylného presvedčenia o vlastnej dôležitosti a hoci to v danej chvíli 
môže platiť, z dlhodobého hľadiska to nie je správne. V súvislosti s úlohou voľba nie 
je medzi kvalitou vašej práce a práce vašich podriadených. Ide o voľbu výhodnosti 
vašej realizácie jedinej úlohy, oproti oveľa dôležitejším úlohám v oblasti plánovania, 
motivovania, kontroly a tvorby účinného tímu – a v nájdení dostatočného času na 
tieto úlohy. 
 
„Delegovaním by som sa stal nepopulárnym“ 
Mnohí ľudia sú radi, keď ich ľudia majú radi a mnohí manažéri sa trápia, aby kvôli 
delegovaniu neprišli o priazeň podriadených, ktorým by sa úloha nemusela páčiť. Ak 
delegujete iba rutinnú, nudnú alebo hrubú prácu a navyše ju ani nerozdeľujete 
správne, riskujete naozaj nevôľu. Ak sa však úlohy rozdeľujú správne a sú to úlohy 
rôzne, obsahujúce výzvu, ale aj rutinu, väčšina pracovníkov privíta možnosť získať 
nové schopnosti. Vyhýbanie sa delegovaniu znamená pre vašich pracovníkov 
stagnáciu a tím sa stane menej efektívnym, a to len preto, že vy ste pod stresom. 
 
 
„Nie som presved čený, že to urobia dobre“ 
Ak pochybujete o schopnostiach vašich ľudí, problém je vo vás alebo v tom, že úlohy 
sa v minulosti nedelegovali správne. Ak sú úlohy v súlade s kladnými stránkami ľudí, 
ak majú potrebné nástroje a sú vyškolení pre úlohy a komplikované úlohy nadväzujú 
na jednoduchšie, potom by nemali byť väčšie problémy. Nikdy sa nedozviete, čo vaši 
ľudia dokážu, ak im nedáte možnosť prejaviť sa. Spočiatku, pochopiteľne, môže 
dochádzať k chybám, pretože ľudia, ktorým ste delegovali úlohy, ešte nemajú vaše 
skúsenosti. Keby ste ich podporovali odpočiatku, mali by ste byť presvedčení, že sa 
raz stanú tak kompetentnými, ako ste vy. 
 
„O čakáva sa to odo m ňa“ 
Takto manažéri obyčajne ospravedlňujú to, že riešením problémom a rozhodovaním 
nepoveria svoj štáb. Dochádza k tomu často vtedy, keď Pracovníci prídu 
k manažérovi s problémom. Namiesto diskutovania o probléme, manažér problém 
rieši. Keďže pracovníci nerozvíjajú svoje schopnosti, strácajú sebadôveru a čoraz 
väčšmi sa spoliehajú na rozhodovanie manažéra o všetkých otázkach. Niekedy 
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k tomu dochádza neúmyselne, ale často ide o zámer manažéra v snahe udržať sa 
v postavení. Konečným dôsledkom všetkého je menej tvorivý prístup k rozhodovaniu 
a riešeniu problémov, keďže vždy ide len o názor jednej osoby. 
 
„Ja to urobím rýchlejšie“ 
V prípade náhlej krízy je to naozaj asi najlepšie riešenie. Vo väčšine prípadov však 
čas venovaný vysvetleniu pracovníkom ako si počínať v konkrétnej situácii, ušetrí čas 
v budúcnosti. Ak  neinvestujete čas do delegovania teraz, budete robiť úlohy, ktoré 
by váš štáb mal robiť v budúcnosti. 
 
„Za zlé výsledky budú bra ť mňa na zodpovednos ť“ 
Samozrejme, konečnú zodpovednosť za výsledky odboru, ponesiete vy. Avšak dobré 
výsledky vášho štábu sa priaznivo prejavia aj na vás a budú odrazom dobrého 
riadenia vašej oblasti. Pri správnom používaní delegovania je pravdepodobnosť 
výskytu vážnych nedostatkov minimálna. 
 
„Ak poverím niekoho iného, nebudem ma ť čo robi ť“ 
Vlastne by ste veľkú časť vášho času mali venovať plánovaniu a kontrole a nie 
bežnej práci na úlohe. To sú aktivity, ktoré naozaj sú na prospech účinného 
fungovania odboru a dosahovaniu vytýčených cieľov. 
 
Skôr alebo neskôr sa musíte oboznámiť s umením delegovania úloh. Nielenže vám 
to umožní efektívnejšie využívať váš čas, ale je to aj príprava na postup, pretože čím 
vyššie postavenie, tým viac činností sa musí delegovať na podriadených a tým viac 
sa delegovanie stane bežnou rutinou. 
 
Po analýze príčin, prečo ľudia neradi delegujú, budeme pokračovať s problémami, 
ktoré sa pri delegovaní môžu vyskytnúť. 
 
Typické problémy s delegovaním 
V tabuľke je uvedených 18 potenciálnych problémov, pričom na niektoré ste už 
natrafili a rady, ako ich zvládať. 
 
 
       Možný problém 

 
Možné riešenie 
 

 
1 
 

 
Pracovníci sú pohoršení, lebo dostávajú 
nudné úlohy. 
 

 
Pripadá im, že sa zbavujete úloh, preto sú pobúrení. Vždy sa 
snažte spájať náročné a príjemné úlohy s rutinnými.  

 
2 

 
Pracovníci odmietajú pracovať s tým, že  
nevedia, ako to majú robiť. 

 
Rozložte prácu na jednotlivé prvky a nechajte ich robiť najprv  
jednoduchšie veci a potom komplikovanejšie. Ak treba, 
zorganizujte školenie. 

 
3 

 
Pracovníci tvrdia, že majú veľa práce. 

 
Skontrolujte si ich pracovnú vyťaženosť. Zabezpečte, aby 
dostávali zaujímavú aj rutinnú prácu. Ak je naozaj pravda, čo 
hovoria, zvážte, čo by sa dalo urobiť. 
 

 
4 
 

 
Úloha sa neustále opakuje, ale delegovanie 
trvá dlhšie, ako jej dokončenie. 

 
Ak je to možné, začnite niekoho učiť, ako sa úloha plní. 
Čoskoro to dokážu. Inak to budete musieť stále robiť sám. 
 

 
5 

 
Váš nadriadený trvá na tom, aby ste 

 
Ak ste delegovali dostatok kompetencií, možno sa vám to 
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 kontrolovali činnosť svojich podriadených. bude zdať zbytočné. Ak je to možné, pohovorte si s vaším 
nadriadeným a vysvetlite váš názor a podstatu vášho 
rozhodnutia. 
 

 
6  

 
Máte dojem, že váš manažér očakáva od 
vás splnenie úlohy, ktorú ste chceli 
delegovať. 

 
Ak je to naozaj tak, potom to radšej urobte, ale najprv si to 
overte u svojho manažéra. Jemu pravdepodobne viac záleží 
na dobrom výsledku ako na tom, kto v skutočnosti prácu 
urobí. 
 

 
7 

 
Máte dojem, že v dôsledku prílišného 
delegovania strácate kvalifikáciu. 

 
To treba len vítať, pretože dochádza k nahradeniu vašej 
kvalifikácie, ktorú ste boli zvyknutí používať, kvalifikáciou 
manažérskou – a so súčasným rozvojom kvalít vášho štábu. 
 

 
8 

 
Nerozumiete svojej práci natoľko, aby ste 
mohli kontrolovať, alebo posudzovať 
dodržiavanie noriem. 

 
Ak je to možné, naučte sa koľko sa len dá, aby ste aspoň 
dokázali klásť vhodné otázky. Táto situácia sa môže veľmi 
dobre hodiť na delegovanie kontrolnej funkcie smerom hore 
alebo horizontálne.  
 

 
9 

 
Zamestnanci si chodia po radu, ako plniť 
delegovanú úlohu. 

 
Môže to znamenať, že úloha pri delegovaní nebola dobre 
vysvetlená. Môže to znamenať aj nedostatok sebadôvery, tak 
ich pomocou otázok priveďte k správnym odpovediam. 

 
10 

 
Pracovníci splnili úlohu veľmi nekvalitne.   

 
Buď úlohu dostala nesprávna osoba alebo delegovanie nebolo 
správne. Môže znamenať aj to, že mechanizmus spätnej 
väzby je nedostatočný a štandardy neboli dobre pochopené. 
Dajte si pri budúcom delegovaní pozor na tieto faktory. 
 

 
11 

 
Niektorí pracovníci sú preťažení, iní zase 
nemajú čo robiť. 

 
Presvedčte sa, či sa delegovanie vzťahuje na každého, teda 
nielen na tých, ktorým dôverujete alebo na tých, ktorí majú 
vysokú kvalifikáciu. Možno sa nájdu skrytí odborníci a to by 
určite posilnilo ich sebadôveru. 

 
12 

 
Zamestnanci nerozumejú cieľom 
a štandardom.  

Ak je to možné, zapojte ich do ich tvorby pre úlohy 
a zodpovednosť  jednotlivcov a vysvetlite ich súvislosť s cieľmi 
a normami organizácie. 

 
13 

 
Pracovníci nerobia veci tak ako vy. 
 

 
Ide v podstate vždy o výsledky. Ak len nerobia niečo 
vyslovene neefektívne, nechajte ich robiť po svojom. 
 

 
14 

 
Vyzerá, že najkvalifikovanejší ľudia robia 
najmenej vzrušujúce práce. 

 
K tomuto dochádza, keď sa manažér bojí chýb alebo toho, že 
pri vynikajúcich výkonoch pracovníkov vyjdú najavo 
nedostatky manažéra. Úlohy treba ukladať podľa kvalifikácie a 
schopností zamestnancov a podľa situácie okolo úlohy. 
(Napríklad, ak je niečo veľmi súrne, netreba prihliadať na to, či 
už niekedy v minulosti tú istú úlohu pracovník robil.) 
Monitorovanie výkonov a prideľovanie príslušnej kompetencie 
pomáha manažérovi sledovať, ako sa úlohy plnia. 
 

 
15 

 
Máte problémy dohodnúť sa na 
podrobnostiach delegovanej úlohy so 
zamestnancom.  

 
Jasnosť cieľov zaručuje, že budú pochopené. Dávajte 
inštrukcie bez toho, aby ste boli príliš kritickí za metodologické 
odchýlky. Sledujte výkony pozorne.  
 

 
16 

 
Výkon zamestnanca ohrozuje úspešnosť 
výsledku. 

 
Zistite príčinu a urobte nápravu. Sem môže patriť zmena 
úrovne kompetencie a poskytnutie väčšej pomoci. 
V najhoršom prípade poverte úlohou niekoho iného. 
 

 
17 

 
Nestíha sa termín. 

 
Zistite problém. Presvedčte sa o reálnosti časového 
harmonogramu. Ak je reálna, prehodnoťte ciele, štandardy 
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a priority s daným pracovníkom. Ak problémy trvajú, 
požiadajte svojho manažéra o pomoc. 
 

 
18 

 
Úlohu ste delegovali na podriadeného 
a vznikla nepredvídaná kritická situácia.  

 
Okamžite odoberte úlohu a dokončite ju vy sám, s prípadnou 
pomocou vyššieho funkcionára. Po prekonaní krízy 
skontrolujte príčiny jej vzniku a urobte preventívne opatrenia. 
 

Zdroj: upravené podľa Maddux, 1990, s. 57-61. 
 

Cvičenie 10.10  
 
Nasleduje príklad typickej skúškovej otázky, ktorá si vyžaduje použiť všetky dostupné informácie týkajúce sa 
delegovania, ktoré ste načerpali v tejto kapitole. Pokúste sa na ne odpovedať a potom sa pozrite na vzorové 
odpovede v časti Spätná väzba.  
 
Otázka: 
 
Vaša bezprostredná nadriadená robí s vami pravidelný šesťmesačný hodnotiaci pohovor. V priebehu rozhovoru 
vám položí otázku týkajúcu sa vašich osobných hodnôt, vášho „prístupu“ k práci a vašich schopností riadiť štáb. 
Je presvedčená, že sa „príliš orientujete“ na ľudí, že delegujete príliš veľa a málo kontrolujete pracovné výkony 
vášho tímu. Vaša manažérka zdôrazní význam účinnej zodpovednosti štábu a podľa jej názoru vaše „hodnoty“ 
manažmentu sú v rozpore s jej hodnotami. Preto vás požiadala, aby ste sa vyjadrili k týmto témam a predložili 
správu, v ktorej: 
 jasne definujete zásady účinného delegovania, 
 vysvetlíte, na čo treba prihliadať a aké kroky treba urobiť v záujme efektívneho pridelenia úlohy 

a zodpovednosti štábu, 
 vysvetlíte, ako účinné delegovanie môže zlepšiť výkonnosť vášho tímu. 
 

Spätná väzba 
 
Vo vašej správe ste sa mali zmieniť o týchto bodoch. 
 
Zásady účinného delegovania: 
 zabezpečiť, aby štáb jasne pochopil, čo sa od neho očakáva, 
 vyčleniť si čas na správne delegovanie a na úplné a podrobné vysvetlenie úlohy, 
 poskytnúť všetky potrebné zdroje, 
 podporiť pracovníkov štábu, ale nerobiť prácu za nich, 
 prideliť kompetencie podľa potrieb na plnenie úlohy, podľa existujúcich okolností a podľa individuálnych 

skúseností, 
 sústrediť sa na výsledky, a nie na metódu realizácie úlohy. 
 
Prideľovanie úloh: 
 rozhodnite sa, ktoré úlohy možno delegovať  a potom vyberte vhodných členov tímu na plnenie úlohy podľa 

kvalifikácie, schopností a situácie, 
 všímajte si, ktoré úlohy prirodzene spadajú pod ich kompetencie, 
 dbajte o prideľovanie úloh, pretože to môže mať vplyv na motiváciu ľudí, 
 vyhýbajte sa uprednostňovaniu, prideľujte úlohy aj tichým a „problémovým“ členom tímu, ako aj tým, ktoré 

prejavujú prirodzený záujem a nadšenie, 
 delegujte úlohy, ktoré sú: rutinné, nové a sú výzvou; schopné pomôcť profesionálnemu a osobnému rozvoju; 

kritické; ktoré nemáte rád, 
 nedelegujte úlohy takým ľuďom, ktorí majú na ne nadmernú kvalifikáciu; prípadne ich využite ako možnosť 

poučiť sa pre ostatných členov štábu.  
 
Zaručenie zodpovednosti: 
 ubezpečte sa, či štáb pozná mieru pridelených kompetencií a že ostatní to tiež vedia, 
 ponechajte si vlastnú zodpovednosť, konečné účty skladá manažér, 
 zabezpečte, aby boli jasné výkonnostné normy (štandardy výkonov), 
 vytvorte si mechanizmus spätnej väzby a pravidelne ho využívajte, 
 vypracujte časový harmonogram a jasný termín dokončenia úlohy, 
 pravidelne kontrolujte prácu. 
 
 
Ako sa dá zlepšiť výkonnosť tímu účinným delegovaní: 
 pracovníci získajú skúsenosti so stanovovaním cieľov, o rozhodovacom procese a o riešení problémov, 
 rozvíja sa tým kvalifikácia, odbornosť a sebadôvera, 
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 štáb uznáva, aký význam má ich činnosť pri dosahovaní cieľov, 
 pôsobí ako motivujúci faktor, osobitne ak sú obmedzené možnosti pre postup, 
 vyzdvihuje ľudí s manažérskym potenciálom, 
 organizácia má k dispozícii väčšiu skupinu talentovaných ľudí, pretože nadobudli viaceré kvalifikácie, 
 buduje sa dobrá povesť tímu a dôvera manažéra k vlastným ľuďom, 
 manažér má viac času na plánovanie, organizovanie, na vypracúvanie nových nápadov na zlepšovanie 

podniku. 
 

10.11 Zhrnutie 
  

V tejto kapitole sme zvažovali výhody delegovania pre organizáciu a charakterizovali 
sme osobu účinného delegujúceho. Všimli sme si proces výberu vhodných úloh pre 
delegovanie podriadeným a etapy procesu delegovania. V kapitole sme 
prediskutovali aj otázku delegovania smerom hore a do strán a uzavreli sme ju 
časťou, v ktorej sa hovorilo o tom, prečo niektorí majú ťažkosti s delegovaním 
a o problémoch, ku ktorým občas pri delegovaní dochádza. 
 
Táto kapitola uzatvára všeobecnú časť štúdia manažmentu. 
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Kapitola 11 
 
Riadenie zmeny 

 
11.1 Úvod 
 
Táto kapitola sa začína pohľadom na špecifický proces, pri ktorom dochádza 
k zmene, zahŕňajúcej plánovanie, získanie súhlasu so zmenou, jej podporu 
a napokon realizáciu. Pozrieme sa aj na niektoré prekážky, ktoré bránia zmenám 
a potom aj na spôsoby, ako ich prekonať, po čom bude nasledovať časť venovaná 
zmenám ako zdroju stresu. V závere sú kontrolné otázky. 
  
11.2 Ciele  
 
Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali dokázať lepšie: 
• identifikovať faktory zmien, 
• identifikovať prekážky zmien a spôsoby ich prekonávania, 
• diskutovať o zmene techník manažmentu,  
• odporučiť vhodné zmeny techniky manažmentu  pre rôzne okolnosti. 
 
11.3 Plánovanie štúdia 
 
Na dokončenie tejto kapitoly budete potrebovať 

• tento text, 
• asi tri hodiny na preštudovanie tejto kapitoly  

 
 
 Úvod do manažmentu zmeny  
 
Jediný problém s výrokom „zmena je jedinou konštantou dneška“ je, že  –  podobne 
ako v živote – čoraz častejšie platí aj v organizáciách. Zamyslite sa na chvíľu nad 
vaším postojom k zmenám. 
 
V čase zmien ste ten, kto v prvom momente inštinktívne spochybní ich zmysel alebo 
naopak, vy ste ten, kto má potešenie z neustálych zmien? 
 
Manažéri majú dve možnosti: buď ponechávajú možnosť aby 
dochádzalo  k zmenám, alebo ovplyvňujú vznik niektorých z nich. Ani v jednom 
prípade nemožno zmeny ignorovať. Riadenie zmien má tri aspekty:  
 
 Prvým je zvládnutie dopadu zmeny vo vlastnej organizácii. Môže ísť o potrebu 

zvýšenej citlivosti voči zákazníkom, poskytovania ďalších výrobkov alebo služieb 
alebo navrhnutia flexibilnejších zmien v organizácii. 

 Druhým aspektom je to, že v záujme zlepšenia výkonnosti a štandardu služieb sa 
sám môžete stať iniciátorom zmeny a toto rozhodnutie musíte robiť často 
v chaotických podmienkach. 

 Napokon treba zvládnuť dopad týchto zmien. Pracovníci sa možno budú brániť, 
alebo sa budú stavať k ním pesimisticky. Vaši zákazníci môžu byť nespokojní 
alebo zmätení. Možno sa už nebude dať hovoriť o stabilite pracovných miest 
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alebo o odmene za vykonanú prácu vo forme zaručeného postupu. Dlhodobé 
výhody zmeny môžu byť v dôsledku problémov veľmi nezreteľné. 

 
Takže, čo treba robiť pre plánovanie a účinné realizovanie zmeny? 
 
V tejto kapitole vám poskytneme informácie a cvičenia, ktoré vám pomôžu realizovať 
účinné zmeny vo vašej organizácii. 
 
11.5. Plánovanie zmeny 
 

11.5.1 Zaangažovanos ť na vrchole 
 
Je jasné, že ak má v organizácii dôjsť k úspešnej zmene navrhovania a realizácie 
projektov, vyžiada si to starostlivý riadiaci proces na všetkých úrovniach. Korporačný 
prístup si vyžaduje, aby väčšiu zmeny riadil a kontroloval vyšší funkcionár alebo tím 
úradníkov, s menovanými manažérmi pre každý jednotlivý projekt. Manažéri musia 
citlivo prihliadať na ľudský faktor zmeny, aby sa zaručilo, že nimi riadený tím bude 
fungovať vo všetkých jej etapách.  
 
V správe pre CIPFA Vo verejných službách sa všetko mení, ktorú vypracovala KPMG 
(jedna zo sedmičky najväčších účtovníckych a audítorských firiem), sa ako kľúč 
k manažérskej efektívnosti pri realizácii zmien, uvádza deväť faktorov: 
 iniciatívny prístup, 
 smer a zmysel, 
 „marketingové“ schopnosti v rámci organizácie a jej prostredí, 
 podporný štýl, orientovaný na realizáciu, 
 orientácia na kvalitu, 
 znalosť politiky organizácie, 
 vodcovstvo vlastným príkladom, 
 dlhodobosť, 
 integrovaný strategický prístup. 
 
Možno by pre vás bolo užitočné zamyslieť sa nad tým, do akej miery zmeny opísané 
v prvej úlohe spadajú pod tieto charakteristické faktory. Ak má byť zmena 
organizácie úspešná, musí v organizácii existovať vhodná klíma, ktorá umožňuje 
užitočnú spoluprácu medzi jednotlivcami a skupinami v rámci i mimo organizácie. 
 

11.5.2 Vytváranie ľudských a iných zdrojov  
 
Pre projektový prístup sú potrebné ľudské a iné zdroje.. V závislosti od presného 
cieľa projektového tímu, ich treba včas prideliť. Vyvážený projekčný tím sa dá vytvoriť 
tak, že sa vyberú ľudia so správnymi schopnosťami a zaangažovanosťou kritickou 
pre úspech projektu. Treba pritom vytvoriť postavenie takzvaného zmocnenca pre 
zmenu(alebo niekde v literatúre uvádzaného ako agenta zmeny). Zmocnenec pre 
zmenu je osoba, ktorá podporuje zmenu v organizácii a často (hoci nie vždy) ide 
o externého konzultanta. (Treba sa vrátiť k využívaniu externých konzultantov, ako 
sa o tom hovorí vo 4. kapitole.) Zmocnenec pre zmenu radí v takých oblastiach, ako 



          MANAŽMENT 

 161 

sú navrhovanie pracovnej náplne a organizácie, zlepšenie komunikačného systému 
organizácie a potreba preškolenia a rozvoj manažmentu. 
 

11.5.3 Príprava projektu zmeny 
 
Ak sa plánovací proces realizuje správne, môže sa stať účinným nástrojom pre 
zmapovanie časových faktorov, priebežných cieľov a hlavných faktorov úspešnosti. 
Stane sa aj programom na „predanie“ procesu zmeny v samotnej organizácii 
a informovanie ľudí o jej možných účinkoch. 
 
Profesor organizačného manažmentu Gerard Egan v diele Pridaná hodnota v 
jednom z modelov plánovania zmeny navrhuje tri etapy: 
 
1 Súčasný scenár  
 
Vyhodnoťte existujúci stav. Čo sa robí? Aké máme problémy a aké výzvy nás 
čakajú? Aké sú možnosti? (Tu je dôležitý vrtuľníkový faktor, teda schopnosť 
povzniesť sa nad všedné detaily a získať prehľad nad celkovou situáciou.) 
 
2 Preferovaný scenár 
 
Aké sú možnosti? Ako bude všetko vyzerať po zmenách? 
 
3 Akčné stratégie 
 
Čo treba urobiť, aby sme sa dostali od súčasného k preferovanému scenáru? Aké 
kroky sú rozhodujúce? Ako bude vyzerať dostatočne pružný a pritom realizovateľný 
plán? Čo treba urobiť okamžite, aby sa proces odštartoval? 
 
Začať s realizáciou projektu zmeny si vyžaduje starostlivé plánovanie: 
 rozdelenia celkovej štruktúry na etapovité úlohy, 
 definovanie dĺžky jednotlivých úloh, 
 prepojenia medzi jednotlivými úlohami, 
 plánu postupu, 
 identifikovanie možných prekážok, 
 definovanie hlavných krokov na dokončenie každej činnosti, 
 predvídanie možného dopadu zlyhania alebo meškania niektorej úlohy na ostatné 

úlohy, 
 odhad potrebných zdrojov. 
 

11.5.4 Metóda kritickej cesty (Critical Path Method  CPM) 
 
Metóda kritickej cesty znamená definovanie postupnosti kľúčových činností, ktoré sa 
musia dokončiť v časovom slede, aby sa dodržal stanovený dátum dokončenia. 
Najlepšie je dobre stanoviť termíny činností, napríklad u stavieb alebo strojného 
vybavenia. Tam, kde nie sú jasné termíny, napríklad z hľadiska menšej dôležitosti 
problémov, možno použiť metódu PERT. 
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11.5.5 Technika vyhodnocovania programu a kontroly (Programme Evaluation 
and Review Technique PERT) 
 
Z hľadiska termínov pozná PERT tri prístupy ku každej aktivite: optimistický, 
pesimistický a najpravdepodobnejší. Táto metóda je vhodná vtedy, keď niektoré 
konkrétne prvky projektu sú pochybné a postupuje sa podľa scenára „čo sa stane, 
ak“. Podľa metódy PERT sa dá stanoviť najbližší, najneskorší a najpravdepodobnejší 
termín skončenia. 
 
Obidve metódy – PERT aj CPM – existujú v softvérovej aplikácii pre väčšinu 
počítačov a pomáhajú pri plánovacom procese. Umožnia aj naplánovanie zdrojov 
potrebných pre projekt. Môžu sa použiť na porovnanie skutočných a odhadovaných 
nákladov, na prípadné prerozdelenie zdrojov a na riešenie problémov, ktoré vznikli 
pri posunutí termínov alebo dodatočných nákladoch. 
 
 
 
Cvičenie 11.5.5 
 
Toto cvičenie sa zameria na pomoc pri plánovaní zmien v rámci organizácie 
 
Pouvažujte o zmene, o ktorej viete, že k nej vo vašej organizácii alebo na odbore dôjde počas 
nasledujúceho roka. Potom odpovedajte na nasledujúce otázky: 
a S kým musíte prekonzultovať, alebo koho musíte ovplyvniť v súvislosti s plánovanou zmenou? 
b Koho ďalšieho sa ešte zmena dotkne? 
c Akú voľnosť máte pri plánovaní zmeny? 
d Čo treba urobiť? V akom poradí? Aký je konečný dátum? 
e Koľko času a aké zdroje budete potrebovať: na samotnú zmenu, na jej udržanie? 
f Aký je reálny harmonogram zavedenia zmeny? 
g Akú podporu v tejto otázke dostanete od šéfa? 
h Ako plánujete monitorovať proces zmeny, vyhodnocovať dosiahnutý pokrok a robenie úprav? 
i  Aký varovný systém uplatníte na zvládnutie problémov, nespokojnosti a sklzov? 
j Na základe odpovedí na prvých deväť otázok, čo môžete pre zmeny urobiť ihneď? 
 
 
Spätná väzba 
 
Uvedené otázky vám pomôžu pri realizácii budúcej zmeny; ak sa vám fakticky podarilo ?vytvoriť 
niektoré ciele s harmonogramom ich plnenia, môžete svoje odpovede použiť za základ skutočného 
plánu. Túto úlohu môžete využiť aj na vyhodnotenie úspešnosti zvládnutia nedávnej zmeny. 
Prediskutuje všetky návrhy so svojimi kolegami. Ak sa vám objavili nejaké problémové oblasti, napr. 
nedostatok podpory, pouvažujte o tom, ako ich prekonať. 
 
Váš plán nemusí byť až natoľko podrobný, aby došlo k „paralýze kvôli analýze“. Popravde, varovanie 
o nadchádzajúcich zmenách nie vždy dostane človek dopredu, a preto dostatok času na plánovanie je 
často luxusom. Skôr sa darí úspešne zvládať zmenu vďaka disciplíne, získanej pri úsilí 
o nadobudnutie kompetentnosti a vďaka potrebnej dôvere. 
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11.6 Ako presved čiť organizáciu o potrebe zmeny 
 
Je dobre, ak sú k dispozícii nástroje a technika na zvládnutie zmeny, ale aj 
najmiernejšie zmeny sú odsúdené na krach, ak neexistuje potrebná podniková 
kultúra na ich akceptovanie a podporu. Ako ste videli v predchádzajúcich kapitolách, 
kultúra sa vzťahuje na „pocity“ organizácie, na jej hodnoty, prístupy ľudí, ich 
správanie a vzťahy – čo sa často zhrňuje vetou: „spôsob, ako sa u nás veci robia“. 
Pokiaľ ide o organizácie verejnej služby, hodnoty a presvedčenie silne ovplyvňujú 
volení poslanci alebo menovaní členovia vedenia. Na podporu iných zmien je 
potrebná zmena kultúry, ale môže nastať aj potreba zmeny samotnej podnikovej 
kultúry. 
 
Ak má byť zmena úspešná, treba získať na svoju stranu ľudí, pretože ak ľudia vidia, 
že je zmena rozumná, akceptujú ju dobrovoľne. Premyslite si, ako by istá vec 
fungovala vo vašom osobnom vzťahu – s partnerom, priateľom alebo s dieťaťom – 
a až potom to aplikujte v práci. 

11.6.1 Zaangažovanie  
 
Zaangažovanie ľudí si vyžaduje istú stratégiu v oblasti ľudských zdrojov: 
 zabezpečiť, aby štáb bol informovaný o zmene a získať si jeho podporu ešte pred 

začatím programu, 
 do plánovania zmeny zapojiť všetkých – nielen zamestnancov, ale aj ostatné 

zainteresované osoby, 
 ponúknuť školenie a podporu.  
 
Cieľom je vybudovať dôveru a dať ľuďom pocit, že záležitosť môžu ovplyvniť. Ak sa 
to nedosiahne, potom pravdepodobne upadnú do apatie alebo sa stanú agresívnymi. 
 

11.6.2 Úloha vyššieho manažmentu 
 
Veľké zmeny v organizácii sa obyčajne dosiahnu vďaka charizme niektorých 
„osobností“, ktorí majú jasne vyvinutý zmysel pre účelnosť alebo predstavivosť.  Nie 
je však jasné, ako organizácia dopadne, alebo ako sa udržia zmeny v chode, ak 
takáto inšpiratívna osobnosť odíde. Takže: kým vodcovstvo je kritickým faktorom 
úspechu zmeny, vplyv „charizmy“ je asi menej dôležitý ako niektoré kľúčové zásady: 
 vyššie vedenie musí dôsledne, angažovane a výslovne podporovať navrhované 

zmeny, 
 rozhodne o  jasných a presných cieľoch a drží sa ich, 
 podporuje príspevok štábu k týmto zmenám, 
 musí vysloviť a demonštrovať hodnoty, ktoré hlása. 
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11.7 Podnecovanie zmeny 
 
Existuje viacero spôsobov ako podporiť realizovanie zmeny a o ktorý plánovaný 
projekt sa starať. Sem patrí: 
 využitie služieb externých konzultantov, 
 ľudské zdroje, 
 informačné technológie. 
 

11.7.1 Využitie služieb externých konzultantov  
 
Konzultanti, ktorí sú prizvaní na pomoc pri zmene v organizácii môžu viac pomôcť 
tým, že zdôraznia ich význam, než pomocou manažérom, ktorí sa dostali pod nejaký 
tlak. Nedávne rozpory o využití služieb externých konzultantov v Národnej 
zdravotníckej službe ?kde? ukázali, že si využitie externých konzultantov treba 
dôkladne premyslieť. Pri rozhodovaní o hľadaní pomoci vonku je dobre postupovať 
podľa tohto zoznamu: 
 starostlivo zvážte jej potrebu, aby sa využitie externej pomoci dalo zdôvodniť 

z hľadiska nákladov a dôsledkov, 
 vybrať takých konzultantov, ktorí budú najlepšie vyhovovať, 
 vypracovať dôkladné a konkrétne požiadavky na brífing alebo výzvy na podávanie 

návrhov na tender, 
 starostlivo skontrolovať návrhy oproti kritériám, ktoré sa uviedli v spomínanom 

brífingu, 
 nepoľaviť v dôslednej kontrole dodržania požiadaviek projektu. 

 

11.7.2 Ľudské zdroje  
 
Odborníci pre oblasť ľudských zdrojov sa musia zapojiť od prvopočiatkov do projektu 
zmeny, pretože môžu v mnohých oblastiach pomôcť. Ich úlohou nebude len 
preformulovanie starých zásad politiky a postupov, ale v analýze novej stratégie a pri 
identifikovaní úloh a „kombinácie schopností“ aj jej čo najväčšia podpora. 
 

11.7.3 Informa čné technológie 
 
Aj informačné technológie môžu zohrávať veľkú úlohu pri zmenách. Účinný 
informačný systém umožní zlepšiť starostlivosť o zákazníkov, sledovanie vývoja 
prostredia a analýzy. V skorých fázach realizácie zmeny treba nevyhnutne sledovať 
kompatibilitu stratégie, zberu informácií, hardvéru, softvéru a bezpečnosti. Možno sa 
bude musieť vypracovať nový systém, ktorý si zase naopak vyžiada modernizáciu 
systému dokumentácie a školenia pracovníkov štábu. Bude asi potrebné aj 
skontrolovať bezpečnostný systém počítačových inštalácií a kontroly informácií. Bolo 
by vhodné počkať s nákupom IT zariadení a služieb až dovtedy, kým nebude jasné, 
že tieto budú kompatibilné so systémom potrebným na aplikovanie zmien. 
Pracovníkov štábu treba informovať o navrhovaných zmenách IT, ako pokračujú 
a umožniť prípadné komentáre pracovníkov k fungovaniu IT. 
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11.8 Realizácia zmeny 
 
Dobrým plánovaním sa zlepšujú šance úspešnej realizácie zmeny, pretože sa ním 
zaručí zohľadnenie všetkých aspektov. Pri príprave treba: 
 zvážiť motiváciu zmeny v rámci organizácie a vlastnú úlohu v nej, 
 ubezpečiť sa, že organizácia je schopná poučiť sa od okolia, 
 zvážiť kultúrnu dimenziu zmeny (pozri kultúru v 5. kapitole), 
 definovať si predstavu, kam sa chceme dostať, 
 navrhnúť podporné programy pre zmeny a plán projektu, 
 definovať činnosť v rámci projektu, 
 vybrať vhodných pracovníkov. 
 

 Smernice pre realizáciu zmeny 
 
 Vyhraďte si dostatok času – zmeny vždy trvajú dlhšie, než by si človek myslel, 

vybudujte si systém komunikácie a tímovej práce, definujte si medzníky, 
zabezpečte si pravidelnú spätnú väzbu a buďte dostatočne pružní, aby ste sa 
mohli zaoberať detailami. Nepreháňajte to však s pružnosťou, lebo sa nikdy 
nedostanete do cieľa. 

 Rozhodnite o zmene a urobte si o nej svoju predstavu. Musíte ju riadiť, zabráňte 
tomu, aby ste sa dostali do jej vleku. 

 Zapojte všetky zainteresované stránky. Rozhodnite o tom, kto sa kde zapojí do 
danej zmeny a s ňou súvisiacich procesov. 

 Propagujte svoju predstavu. Rozviňte svoju víziu a potom ju dajte všetkým. Nech 
si vás zapamätajú kvôli vášmu štýlu, komunikácii, postupom a vašej koncentrácii 
na samotnú zmenu. 

 

11.8.2 Konsolidácia zmeny 
 
Zmena procesu manažmentu nie je skončená dovtedy, kým sa zmeny neintegrujú do 
organizácie, kým sa nepreskúmajú problémy, ktoré zo zmien vyplynuli a kým sa 
nevytvoria nové štruktúry na podporu zmien. 
 
V prvom rade treba určiť zodpovednosť za dosiahnutie čiastkových cieľov, aby sa 
zabezpečilo, že sa vytvoril účinný systém na kontrolu ich realizácie, aby sa výsledky 
dali monitorovať. S touto úlohou sa spája to, že bude jasno v pracovných náplniach 
a postavení, že práca bude zaujímavá, pružná a vyplatí sa a že podmienky 
a pracovné prostredie podnecujú efektívnejšie plnenie pracovných povinností. 
 
Ďalej si treba pamätať, že oficiálne aj neoficiálne komunikovanie je jedným 
z najdôležitejších faktorov realizácie procesu zmeny. Snažte sa, aby ľudia boli 
informovaní. Je to jedným z kritických opatrení, ktoré si žiadajú samotní zamestnanci. 
Berie ich vedenie dosť vážne na to, aby ich zapájalo do problémov, ktoré sa ich 
týkajú? Spôsoby komunikácie o procese zmien môžu mať podobu tímových 
brífingov, tlačových správ, osobných listov, prezentácií a dní zlepšených služieb, 
počas ktorých sa každý bude snažiť o vylepšenie svojich služieb, ktoré poskytuje 
organizácii. Vyberte si prostriedok, ktorý vám najviac vyhovuje na to, aby sa vaše 
posolstvo dostalo k ľuďom. 
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A pamätajte si: v živote organizácie neustále dochádza k zmenám. Monitorujte dopad 
terajšej zmeny a buďte zároveň pripravení na ďalšiu. 
 
11.9 Prekážky zmeny 
 
Etapa odporu voči zmene je asi najťažšou – pre vás aj pre váš štáb. Príčiny odporu 
sú komplikované. Ľudia sa môžu báť toho, že zmena bude znamenať rozpad 
existujúcich pracovných skupín a medziľudských vzťahov, zvyšuje sa pocit neistoty 
a ohrozenia individuálneho postavenia, ale aj finančného ohodnotenia, ktoré zmena 
so sebou môže priniesť. Ľudia naraz môžu zistiť, že ich kvalifikácia a schopnosti, 
ktoré za mnohé roky nadobudli, už nepostačujú v tej miere ako doteraz, že sa budú 
musieť preškoliť, aby zvládli nové úlohy, pred ktorými ich organizácia stojí.  
 

11.9.1 Manažéri a zmena 
 
Uplatneniu zmien budú okrem toho nevyhnutne brániť aj niektoré prístupy a prax 
manažmentu. Medzi ne patria: 
 podozrievavosť voči novým nápadom alebo návrhom, 
 riadenie pomocou výborov, 
 umožnenie kritizovania alebo zasahovania jedného odboru do záležitostí iného, 
 predpokladanie, že vysoko postavení zamestnanci vedia o organizácii viac ako 

nižšie postavení, 
 presúvanie nepríjemných povinností na nižšie vedenie, 
 nezapájanie personálu do rozhodovania, 
 praktizovanie prísneho dohľadu a kontroly, 
 prístup k problémom pracovníkov v tom zmysle, že ide o ich zlyhanie a debaty 

o problémoch pokladajú za pripustenie ich neschopnosti, 
 vyhrážanie sa štábu slovami, že „nie sú nenahraditeľní“, 
 pravidelná kritika členov štábu, zriedkavé pochvaly. 
 

11.9.2 Prekonávanie prekážok 
 
„Prevencia je lepšia ako liečenie“ – tak je to aj so zmenami. Odporu sa dá vyhnúť 
vytvorením a udržiavaním atmosféry priaznivej voči zmenám.  
 
Cvičenie 11.9.2 
 
Podľa vás, ktoré faktory pomáhajú znižovať odpor voči zmenám? Vyznačte a) alebo b) z každej 
dvojice. 
 
 1 a) ľudia vidia, že manažment zmeny úprimne 

víta 
  

  b) ľudia vidia, že manažment je na ich strane 
a bráni zmenám 

  

 2 a) zmena zrejme zmenší existujúce problémy   
  b) zmena zrejme prinesie nové problémy   
 3 a) ľudia si myslia, že zmena prinesie nové 

možnosti 
  

  b) ľudia si myslia, že zmena veľa dobrého   
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neprinesie 
 4 a) o zmenách sa dopredu otvorene diskutuje   
  b) o zmenách rozhoduje vyššie vedenie   
 5 a) zmenou sa vytvoria nové hodnoty   
  b) zmenu budujú na existujúcich hodnotách   
 6 a) zmena sa uplatňuje rýchlo a vhodne   
  b) zmena prebieha takým tempom, že ju ľudia 

dokážu pochopiť 
  

 
 
 
 
Spätná väzba 
 
Asi bude namieste skonštatovať, že proces zmeny bude úspešný, ak prebieha u otázok č. 1 - 4 podľa 
a). V týchto prípadoch sú ľudia viac schopní vidieť pozitívne črty zmien. Odpovede na otázky 5 – 6 sú 
spornejšie a racionálne sú odpovede a) alebo b). Dôležité je naplánovať si postup zmeny, 
predpokladať možné reakcie ľudí a rozhodnúť o ich riešení tak, aby sa u pracovníkov štábu vytvoril 
k zmene pozitívny vzťah. 
 
Tu je niekoľko návrhov na prekonávanie prekážok, ktoré zmenám bránia: 
 
 Stimulujte pozitívny prístup vášho štábu k zmene pravidelnými diskusiami 

o nových nápadoch. 
 Predvídajte, ako sa bude meniť zaužívaná prax. Pokiaľ sa len dá, udržte 

pracovné skupiny pohromade. 
 Včas a otvorene diskutujte o zmenách. Otvorenosť a voľný prístup k vám je 

v tomto období veľmi potrebný. 
 Vysvetlite pracovníkom výhody, ktoré zmena prinesie a technickú výhodnosť 

nového systému. 
 Pokúste sa v plnej miere využiť kvalifikáciu a skúsenosti každého zamestnanca, 
čím pomôžete manažmentu posúdiť vhodnosť pracovníka na alternatívne 
zaradenie. 

 Podporujte snahu pracovníkov štábu skúmať, hodnotiť a podávať odporúčania 
v oblasti realizácie zmien. 

 Vytvárajte pracovnú atmosféru na riešenie vznikajúcich problémov a nezapadnite 
do byrokratických prekážok. 

 Vytvorte si stimuly na podporu a integráciu nových a lepších pracovných metód. 
 Napokon, uvedomte si, že čím optimistickejšie sa staviate k zmenám, tým 

optimistickejší budú vaši pracovníci. Signály vami vysielané budú mať pozitívny 
vplyv na ostatných. 

 
Vyberte si zopár nápadov a skúste ich zahrnúť do svojej manažérskej praxe. 
Vyhodnoťte ich výsledok. Pozorujte, ako si iní manažéri počínajú pri príprave svojich 
štábov na zmenu. Skontrolujte, čo funguje, a čo nie. Pozitívny prístup k zvládaniu 
zmeny pomôže rozptýliť obavy a neistotu niektorých ľudí. Ak sám ste pružný a rád 
experimentujete, aj vaši pracovníci si veľmi pravdepodobne osvoja podobný prístup. 
 



          MANAŽMENT 

 168 

11.9.3 Manažovanie stresu iných 
 
Ako môžete pomôcť iným prispôsobiť sa zmenám práce? Ako sa zamestnanci 
prispôsobujú? Podľa výskumu, ľudia, ktorí sú mimoriadne odolní voči stresu, majú tri 
charakteristické črty: 
 
1 Majú radi svoju prácu. 
2 Domnievajú sa, že do istej miery majú svoj život pod kontrolou. 
3 Sú presvedčení, že zmena bude pre nich vítanou výzvou. 
 
Uvádzame niekoľko tipov z rôznych zdrojov na prekonanie dôsledkov zmeny: 
 Pomôžte ľuďom pochopiť, o čo vlastne ide. Informujte o tom kto, čo, kedy, kde, 

prečo a ako. Neočakávajte, že ľudia všetkému porozumejú na prvý raz. Držte sa 
pravidla 7 x 7 – povedz to sedemkrát sedmorakým spôsobom. 

 Uvedomte si, čo ľudia postihnutí zmenou prežívajú. Nehádajte sa s nimi o ich 
pocitoch a ako manažér nebuďte prekvapený  ich ostrými reakciami, ako je hnev 
alebo žiaľ. Pre mnohých zmena spôsobí stratu identity a oni takto reagujú na jej 
stratu.  

 Predebatujte to. Počúvajte, aké sú osobné dopady zmeny. Podporujte isté 
plánovanie na pomoc jednotlivcom urobiť konkrétne kroky v záujme prekonania 
problémov, napríklad ochotu preškoliť sa. 

 Pomôžte ľuďom vytvárať si perspektívu. Súdržnosti ľudí do budúcnosti pomôže, 
ak budú vidieť perspektívu organizácie po zmene. 

 
Napokon, treba si uvedomiť, že istý odpor proti zmenám je prirodzený. Väčšina z nás 
sa dokáže vžiť do situácie človeka, ktorý sa pokúša držať diétu, prestať fajčiť, alebo 
vzdať sa iného zlozvyku. Veľmi často je to veľmi nepríjemné a vyžaduje si skutočnú 
vytrvalosť. Všetci úspešní ľudia sa učili rôznym užitočným psychologickým 
technikám, vďaka ktorým ľahšie znášajú prechodné stavy. Podobné je to aj so 
zmenami v práci.   
 
Zmenám sa nemožno vyhnúť, ale manažéri môžu ľuďom pomôcť lepšie sa na ne 
adaptovať, preberať väčšiu zodpovednosť za zmeny organizácie a urobiť prechod 
trochu znesiteľnejším. Snáď vám v tom predchádzajúce stratégie pomôžu. Techniky 
na riadenie štábu v meniacej sa situácii budeme preberať v inej kapitole, konkrétne 
v 8. kapitole o motivácii. 
 
Cvičenie 11.9.3 
 
Toto cvičenie je podobné tým, ktoré sa môžu objaviť ?na skúškach CIPFA?. Ide o možnosť zhrnúť 
informácie z tejto kapitoly a posúdiť, ako budete pristupovať k procesu väčšej zmeny. Odpovedajte na 
nasledujúce otázky: 
 
Scenár 
 
V dôsledku štatutárnych reforiem v Mestskom sociálnom zariadení, budú úlohy odberateľa 
a poskytovateľa sociálnej starostlivosti oddelené. Odbor sociálnej starostlivosti, v ktorom pracujete, sa 
stane odberateľom, alebo zverí oprávnenia na poskytovanie sociálnej starostlivosti v miestnej 
komunite. V záujme zlepšenia efektívnosť tejto služby sa rozhodol zmeniť svoj informačný systém. 
Nový systém na báze počítačov bude prevádzkovať štáb odboru. Pracovníci však nie sú špeciálne 
kvalifikovaní v práci s počítačmi (IT) a predpokladá sa, že sa zavedeniu nového systému budú brániť. 
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Vašou úlohou ako zástupcu odboru je zaručiť, aby sa nový systém zaviedol čo najrýchlejšie a bez 
problémov, s minimálnymi problémami z hľadiska štábu a v poskytovaní služieb. 
 
Otázky 
 
Vypracujte akčný plán, ktorý definuje: 
a Ako uvediete túto zmenu (6 charakteristických znakov) 
b Problémy, ktoré zmenou môžu vzniknúť (8 znakov) 
c Ako prekonáte tieto problémy (11 znakov) 
 
Spätná väzba 
 
Tu je zoznam bodov, ktoré treba do odpovedí uviesť: 
 
a) Ako uvies ť zmenu 
 menovať agenta pre zmenu, 
 menovať členov projekčného tímu, 

 pozor na zastúpenie 
 pozor na akceptovateľnosť 
 pozor na súdržnosť tímu 

 vypracovať aktuálny scenár, 
 vypracovať lepší (preferovaný) scenár, 
 vypracovať časový plán. 

 
b) Problémy spôsobené zmenou 
 takmer strata postavenia, 
 obavy z neznámeho, 
 obavy z technológie, 
 strach zo straty zamestnania, 
 rozhorčenie, 
 nedostatočné zoznámenie sa s novým postavením. 
 
c) Ako prekona ť problémy 
 starostlivý výber agenta na zmenu, 
 vrtuľníkový prístup, 
 starostlivý výber členov projekčného tímu, 
 zhromažďovanie spravodajských informácií, 
 vyjadrenie uznania a zvládanie stresu, 
 povzbudenie, 
 vytrvalosť, 
 zapojenie všetkých, ktorých sa zmena týka. 
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11.10 Zhrnutie 
 
V tejto kapitole sme sa pozreli na úlohu manažéra pri procesoch zmien. Posúdili 
sme, ako sa má pristupovať k zmenám, ako plánovať, ako presvedčiť o akceptovaní 
zmeny, ako podporiť proces zmeny a jeho realizáciu. Kapitola končí úlohou 
skúškového typu, ktorou sa mali upevniť vedomosti z tejto kapitoly. 
 
Literatúra 
 
Charles B. Handy: Pochopenie organizácie  
KPMG Peat Marwick pre CIPFA: Vo verejnej službe sa všetko mení  
Johnson a Scholes:  Skúmanie korporačnej stratégie:  
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Kapitola 12 
 
Účinné budovanie pracovného tímu 
 
 
12.1 Úvod 
 
Táto kapitola sa začína úvahou o komplikovanosti riadenia ľudí a zvyšovaní 
zapájania všetkých manažérov do riadenia ľudských zdrojov (HRM Human Resource 
Management, ďalej budeme používať slovenskú skratku MĽZ) Súvisí to aj 
s vysvetlením rozdielu vo vzťahu k personálnemu manažmentu a vysvetlením úlohy 
MĽZ v organizácii. Potom sa diskutuje o úlohe profesionálnych štandardov v MĽZ. 
Záverečná časť kapitoly je venovaná strategickým problémom plánovania MĽZ 
a jeho vzťahu k cieľom organizácie. 
 
12.2 Ciele tejto kapitoly 
 
Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali dokázať lepšie: 
• rozlišovať medzi proaktívnym a reaktívnym modelom riadenia ľudí (t. j. modelu 

MĽZ oproti personalistike), 
• diskutovať o úlohe manažmentu ľudských zdrojov (MĽZ) pri dosahovaní cieľov 

organizácie, 
• opísať situáciu, keď vstup alebo rada od odborníka v oblasti MĽZ bude vhodná 

pre bezprostredného nadriadeného, 
• diskutovať o charaktere a metódach plánovania ľudských zdrojov. 
 
12.3 Plánovanie štúdia 
 
Na dokončenie tejto kapitoly budete potrebovať 

• tento text, 
• podľa možnosti schému organizačnej štruktúry vašej organizácie, ktorú ste 

rozoberali v tretej kapitole ( cvičenie 3.6), 
• podľa možnosti účel vytvorenia vašej organizácie (ak existuje), 
• podľa možnosti opis vašich pracovných povinností (ak ho máte písomne 

k dispozícii), 
• dve hodiny na jej preštudovanie. 

 
 
12.4 Prečo je riadenie ľudí také komplikované? 
 
Človek je v pokušení dať za pravdu pánu Spockovi z televízneho seriálu Star Trek 
a povedať „ľudské bytosti sú veľmi nelogické“. Spock, ako Vulkán, bol vychovaný tak, 
že si logiku cenil nadovšetko, takže mal rád jasné, definitívne a predvídateľné 
záležitosti, podobne ako fungovanie počítača alebo aplikovanie vedeckých 
zákonitostí. Ak máme dané A, B a C, potom stopercentne vždy nasleduje D. Nikdy 
nie E alebo F, ani X. Bol frustrovaný zo svojich ľudských kolegov, pretože nikdy 
nedokázal predvídať, čo urobia v nasledujúcej chvíli.  
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Teda, ak predpokladáte, že pri riadení ľudí sa títo budú správať logicky 
a predvídateľne, potom budete spolu so Spockom veľmi sklamaní. Vezmime si 
napríklad: 
 Na istom mieste dochádza k rýchlej výmene pracovníkov. Ani jeden zamestnanec 

neostane dlhšie ako niekoľko mesiacov – to sotva stačí na to, aby sa zacvičil. 
Mzda, ktorá   už bola celkom dobrá, sa ešte zvýšila, ale zlepšenie nenastalo. 

 Niektoré druhy evidencie sú pre správne fungovanie danej organizácie veľmi 
dôležité, ale táto povinnosť sa vykonáva veľmi zle. Ľudí, ktorí sú ňou poverení, 
postihujú, ale nemá to nijaký výsledok. Vymenia ich inými, ale evidencia je 
naďalej zmätená a nepresná. 

 Zamestnanec sústavne chodí neskoro do zamestnania, alebo zaostáva s prácou. 
Súhlasí, že by sa mal zlepšiť a je aj ochotný napraviť sa, ale naďalej chodí 
neskoro, alebo mešká s prácou. 

 Manažér príde za pracovníkom a mierne mu ponúkne nejakú radu. Zamestnanec 
náhle zlostne vybuchne, obviní manažéra, že mu neustále stojí za chrbtom 
a nedôveruje mu. 

 Zamestnanec s vynikajúcimi pracovnými výsledkami, veľmi dobrými pracovnými 
vzťahmi a dobrými vyhliadkami v rámci organizácie jedného dňa dá výpoveď, lebo 
„chce robiť čosi iné“.  

 
Takéto počínanie pokladáme za „nelogické“ alebo „iracionálne“. Iste by ste sám 
dokázali uviesť niekoľko podobných prípadov. Ale je toto počínanie naozaj 
nelogické? 
 
Logika, ktorú podľa nášho názoru toto správanie porušuje, je logikou organizácie. 
Z hľadiska organizácie sa isté funkcie musia robiť a istí ľudia sú nimi poverení. 
Pochopiteľne, dostávajú za to dostatočnú odmenu vo forme platu a ostatných 
náležitostí, a majú aj potrebné zdroje na vykonávanie svojej funkcie. Avšak za 
daných podmienok sa očakáva, že budú spokojní a konať svoju prácu tak, ako to 
organizácia požaduje. Ak tomu tak nie je, zdá sa to byť chybné. Z hľadiska 
organizácie sa správajú nelogicky. 
 
Ak sa však na to pozrieme zo širšieho hľadiska, dá sa ľahko predstaviť, že toto 
správanie je dokonale logické z hľadiska daných ľudí. Napríklad: 
 Miesto s vysokou fluktuáciou môže byť zle koncipované. Práca je možno 

nepríjemná alebo ťažká; hádam je aj celkom nemožná (napríklad, trvať na 
udržiavaní kontaktov medzi nezmieriteľnými stranami). Možno, že mzda nie je 
dosť vysoká na to, aby kompenzovala stres zamestnanca, ktorému je vystavený. 

 Ľudia nedokážu robiť poriadnu evidenciu možno preto, lebo táto úloha nie je 
zlučiteľná s ostatnou ich prácou. Možno je evidencia pre organizáciu životne 
dôležitá, avšak ak nie je v ich náplni práce a nie je v súlade s charakterom ich 
práce, potom nie je pravdepodobné, že by evidenciu robili dobre. 

 Zamestnanec možno neustále mešká do práce alebo s prácou preto, lebo má 
veľké povinnosti mimo svojho zamestnania v organizácii. Za takých okolností delí 
svoj čas a energiu zo svojho hľadiska celkom logicky. 

 Zamestnanec, ktorý vybuchol od zlosti, možno nereagoval na manažéra, ktorý 
stál pred ním, ale na niekoho celkom iného a neprítomného (možno na svojho 
rodiča), ktorý ho predtým stále poučoval. Správanie bolo možno z hľadiska 
organizácie katastrofálne, ale zamestnanec sa vlastne takto vyrovnával 
s dedičstvom nejakej predchádzajúcej zlej skúsenosti. 
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 Vysoko hodnotený pracovník, ktorý sa znenazdajky obráti a dá výpoveď, možno 
má takú potrebu alebo ambíciu, ktorú mu organizácia nemôže, alebo nedokáže 
splniť. Napriek atraktívnosti miesta je preňho odchod logickým rozhodnutím.  

 
Každý žije svoj život aj mimo zamestnania: má rodinu, priateľov, záľuby, spomienky, 
sny a obavy. To je pochopiteľné. Musíme si pamätať, že tento svoj život prinášajú so 
sebou pri príchode do zamestnania, ako sme to videli v uvedených príkladoch. A to 
má vplyv na ich prácu. 
 
Okrem toho musíme pamätať aj na to, že to samo osebe nie je zlé. Ľudia si prinášajú 
so sebou svoje problémy, rozptýlenia, čo môže organizácii robiť problémy. Ale takisto 
si so sebou nosia svoje ambície, tvorivosť, nadšenie, sympatie, skúsenosti 
a múdrosť.  
 
Takže trochu skorigujeme odpoveď pána Spocka na našu pôvodnú otázku. Príčinou 
komplikovanosti riadenia ľudí nie je to, že sa správajú nelogicky, ale to, že majú svoj 
život aj mimo organizácie. Prvým dôležitým krokom manažmentu ľudí je priznanie si 
existencie tohto života mimo organizácie a pracovať aj s ním, a nie proti nemu. 
 
12.5 Kto zodpovedá za manažment ľudských zdrojov?  
 
Stručná odpoveď znie: vy. Skoro celkom určite. Manažéri vo všeobecnosti majú istý 
stupeň zodpovednosti za prácu iných (ako sme si to ukázali v 1. kapitole). Všetci 
riadiaci pracovníci majú istý stupeň zodpovednosti za zamestnancov alebo za 
riadenie ľudských zdrojov.  
 
A miera vašej zodpovednosti za ľudské zdroje, a zodpovednosť ľudí ako ste vy, 
neustále rastie. Je to dôsledok trendov vo verejnej službe aj vo všeobecnom 
manažmente. 
 
Trendom vo verejnej službe je odčlenenie alebo delegovanie funkcie osobitného 
personálneho odboru na bezprostredných vedúcich. Znamená to, že manažéri vo 
verejných službách najnovšie sa zaoberajú, napríklad, prijímaním a prepúšťaním 
pracovníkov svojho vlastného štábu, a (súčasne s poklesom kolektívneho 
vyjednávania na celoštátnej úrovni) aj dohodami o platoch a podmienkach 
zamestnania vo verejnej službe. 
 
Trend v manažmente všeobecne smeruje k menej hierarchickej štruktúre a väčšej 
miere konzultácií pri rozhodovacom procese. Jedným z modelov je to, čo Charles  
Handy nazýva „organizácia konsenzu (konsenzuálna organizácia)“, kde sa 
kompetencia získava od nižšie postavených, namiesto poverenia od tých zhora – 
a nie akceptovanie teórie kompetencií Chestera Barnarda, ktorú sme preberali vo 4. 
kapitole. Tento spôsob manažmentu kladie väčší dôraz na názor, že jednotliví 
zamestnanci sú cenným zdrojom, ktorých by si organizácia mala pestovať a vážiť, 
a na druhej strane si však vyžaduje väčší počet ľudí s kompetenciami na riadenie 
ľudských zdrojov. 
 
A čo bude so špecializovaným personálnym manažmentom alebo s manažérmi 
ľudských zdrojov? Ak bezprostrední vedúci prevezmú ich tradičné funkcie, budú mať 
nejaký význam? Odpoveď znie: áno. Ich úloha sa stane väčšmi konzultačnou: budú 
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radiť a pomáhať pri komplikovaných alebo problematických záležitostiach, ako sú 
menovania administratívnych pracovníkov, riešenia sporov, disciplinárne konania 
a sťažnosti, školenia, rokovania o mzdách a pracovných podmienkach. V niektorých 
veľkých organizáciách budú odborníci v oblasti manažmentu ľudských zdrojov mať 
„korporatívnu“ úlohu. Napríklad: starostlivosť o nábor, školenie, rovnaké pracovné 
príležitosti vo všetkých odboroch a na všetkých lokálnych úrovniach, alebo sa budú 
podieľať na veľkoplošnom plánovaní ľudských zdrojov. (Príklady budú uvedené 
v poslednej časti tejto kapitoly.) 
 
V tomto bloku kapitol sa zaoberáme problematikou manažmentu ľudských zdrojov, 
ktoré sa pravdepodobne stanú vašou náplňou. Ak ale vaša organizácia má 
špecializovaný odbor riadenia ľudských zdrojov, musíte si uvedomiť, že ho môžete (a 
mali by ste) požiadať o konzultácie v problematických záležitostiach, osobitne vtedy, 
keď sa postupuje v slovenských podmienkach podľa Zákona o zamestnanosti, 
Zákonníka práce a Zákona o verejnej službe, alebo keď sa problém dotýka stratégie 
ľudských zdrojov v celej organizácii. 
 
12.6 Čo sa rozumie manažmentom ľudských zdrojov? 
 
Pojem manažment ľudských zdrojov (MĽZ) sa v tejto kapitole už viackrát použil, 
takže je načase si povedať, čo vlastne presne znamená. Na začiatok si povedzme, 
čím sa líši od personálneho manažmentu (PM). V mnohých organizáciách MĽZ 
nahrádza to, čo sa nazývalo PM. Ide len o zmenu názvu alebo ide o zásadný 
rozdiel? 
 
Do istej miery naozaj ide o módnu zmenu názvu. Použitím pojmu MĽZ vlastne 
vyhlasujeme: ľudia patria medzi zdroje. Keď sa nad tým zamyslíme, ide dokonca 
o najcennejšie (a najdrahšie) zdroje organizácie. Organizácia si nemôže dovoliť 
mrhať so svojimi zdrojmi, ani dovoliť ich znehodnocovanie, takže použitím pojmu 
MĽZ sa vlastne hovorí, že organizácia si má ceniť a vážiť svojich ľudí, svoje ľudské 
zdroje a musí dozerať na to, aby sa udržiavali a aby o nich bolo dobre postarané. 
Nejde o nijakú sentimentálnosť; pojem MĽZ zahŕňa aj názor, že je vo vlastnom 
záujme organizácie zabezpečiť starostlivosť o zamestnancov a využívanie ich 
potenciálu. Presná hodnota ľudských zdrojov sa nedá vyčísliť; všetky metódy, ktoré 
sa o to doteraz snažili, zlyhali. To však nič nemení na veci, že ľudia patria medzi 
zdroje a že si ich treba ceniť. 
 
Takže čím sa MĽZ líši od PM? Inštitút pre personálny manažment, teraz nazývaný 
Inštitútom pre zamestnancov a rozvoj ponúka túto definíciu PM: 
 
Personálny manažment je súčasť manažmentu, ktorá sa zaoberá pracujúcimi ľuďmi, 
so vzťahom k podniku. Jeho cieľom je zoskupiť a sformovať mužov a ženy, ktorí 
tvoria podnik tak, aby vznikla účinne fungujúca organizácia a s prihliadaním na dobro 
jednotlivcov a pracovných skupín, umožniť im čo najlepšie prispievať k jej úspešnosti. 
 
Zhrnieme túto definíciu: 
 
PM je 
 
 o pracujúcich ľuďoch, 
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 o vzťahoch v podniku. 
 
Cieľom PM je 
 
 vytvoriť účinne fungujúcu organizáciu, 
 umožniť ľuďom čo najlepšie prispievať k úspešnosti organizácie. 
 
Ako to vyzerá v porovnaní s tým, čo sa učíme o MĽZ? Pochopiteľne, je to veľmi 
podobné, ale je tu aj zaujímavo položený dôraz na niektoré iné záležitosti. 
Predovšetkým: úspešný MĽZ sa nemôže zaujímať o ľudí len v práci alebo zaoberať 
sa len vzťahmi v podniku, lebo ako sme videli, ľudia si prinášajú do práce aj svoj život 
zvonka a MĽZ prihliada aj na to. Ďalej: MĽZ zdôrazňuje hodnotu a cenu jednotlivého 
zamestnanca, jeho celý život a využívanie jeho vlastného potenciálu, čo je v definícii 
PM iba veľmi vágne obsiahnuté; je to iba druhotné tvrdenie o „prihliadanie na ich 
dobro“, čo v skutočnosti znamená, že dobro zamestnancov len vymedzuje ciele PM 
(ako je to uvedené vyššie) a nie je jedným z cieľov PM.  
 
Netreba však príliš hovoriť o rozdieloch. PM aj MĽZ sa nevyhnutne musia starať 
o dobro zamestnancov a o úspešnosť organizácie a pri analýze oboch zisťujeme, že 
nadraďujú záujem organizácie nad záujmy svojich zamestnancov. ?Na základe 
uvedenej definície sa dá predstaviť verzia PM, ktorá je veľmi „priateľská voči 
zamestnancom“ a verzia MĽZ „nie veľmi priateľská voči zamestnancom“. Medzi 
ďalšími rozdielmi sa občas uvádza, že PM sa väčšmi orientuje na minimalizáciu 
nákladov a MĽZ na maximalizáciu úžitku, alebo že PM sa viac venuje aplikovaniu 
pravidiel platných pre podriadených, kým MĽZ sa viac venuje rozvíjaniu prenosu 
kompetencií manažmentu. Ide však skôr o rozdiely v dôraze a v záujme zviditeľnenia 
rozdielov sa uvádzajú „ideálne stavy“ oboch. 
 
Je tu však jeden veľký rozdiel: MĽZ by malo byť strategickejšie a väčšmi intervenčné 
oproti PM, viac proaktívne, než reaktívne. Byť reaktívnym znamená zaoberať sa 
problémami náboru, nadbytočnosti, miezd a podmienok atď. až potom, keď k ním 
dôjde; avšak iniciatívnosť (alebo proaktívnosť, ako protiklad reaktívnosti) znamená 
predchádzajúce plánovanie, aby tieto problémy nenastali, alebo aby sa dali ľahšie 
zvládať, keby k nim došlo a dali by sa napraviť. Rozdiel medzi proaktívnym 
a reaktívnym prístupom pri riadení ľudí je veľmi dôležitý a ide o najväčší rozdiel 
medzi MĽZ a PM. Nasledujúce cvičenie vám umožní nahliadnuť do ich praktickej 
stránky. 
 
Cvičenie 12.6  
 
Pozrite si tento zoznam aktivít MĽZ a zaraďte každú položku ako „proaktívnejšiu“ alebo „reaktívnejšiu“ 
vyznačením príslušného okienka. (U niektorej možno budete mať dojem, že v závislosti od okolností 
môže byť proaktívna aj reaktívna; v týchto prípadoch sa rozhodnite pre jasnejšiu možnosť.) 
 

  proaktívnej
ší 

reaktívnej
ší 

 
1 

 
Nábor nových pracovníkov na 
zvládnutie zvýšenej pracovnej záťaže 
 

    

 
2 

 
Realizácia hodnotiaceho programu 
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3 

 
Hodnotenie bezpečnosti pracoviska 
 

    

 
4 

 
Prepúšťanie pracovníkov pre 
nadbytočnosť 
 

    

 
5 

 
Odhad potreby pracovných síl pre 
nasledujúcich päť rokov 
 

    

 
6 

 
Dohoda o postupe pri sťažnostiach 
 

    

 
7 

 
Mzdové rokovania s odbormi 
 

    

 
8 

 
Vypracovanie programu znižovania 
počtu pracovníkov 
 

    

 
9 

 
Odstránenie nebezpečných 
pracovných podmienok 
 

    

 
10 

 
Školenie v oblasti hodnotenia 
 

    

 
11 

 
Dohoda o postupe pri mzdových 
rokovaniach 
 

    

 
12 

 
Vybavovanie sťažností pracovníkov 
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Spätná väzba 
 
Požadované odpovede sú: 
 
Proaktívne: 3, 5, 6, 8, 10, 11 
 
Reaktívne: 1, 2, 4, 7, 9, 12 
 
Toto cvičenie bolo párované, ako ste to iste zistili. Aktivity MĽZ tvoria páry, z ktorých jeden je jasne 
proaktívny a jeden väčšmi reaktívny; napríklad „nábor nových pracovníkov na zvládnutie zvýšenej 
pracovnej záťaže“ (reaktívne) a „odhad potrieb štábu na budúcich päť rokov“ (proaktívne). Ak ste to 
zbadali, dokázali ste sa rozhodnúť aj o prípadných sporných veciach a nájsť dvojice a potom ich 
porovnať. V takomto prípade si zaslúžite ocenenie za čítanie našich myšlienok. Uvedomte si však, že 
život nie je taký jednoduchý. 
 
Ak ste mali pocit, že niečo môže byť proaktívne aj reaktívne, asi máte pravdu. Napríklad: „dohoda 
o postupe pri sťažnostiach“ a „hodnotenie bezpečnosti pracoviska“ sú jasne proaktívne; predpokladajú 
budúce problémy a pokúšajú sa robiť v tom zmysle plány. Občas sa však stáva, že postup pri 
sťažnostiach alebo otázky bezpečnosti pracoviska sa posudzujú až potom, keď dôjde k škodlivým 
sporom alebo k vážnej nehode, čiže ide o panikársku reakciu riešiť veci a zabrániť ich výskytu v 
budúcnosti. Takže proaktívne a strategické myslenie môže byť reakciou na konkrétnu situáciu! 

 
MĽZ by malo byť proaktívne, strategické a intervenčné, a okrem toho sa zaujíma 
o život pracovníkov aj mimo zamestnania. Tu sa však vynára významná otázka 
súkromia. Ak máme jasné poznatky o potrebách a okolnostiach života 
zamestnancov, umožňuje to organizácii pozitívne intervenovať v ich prospech – 
napríklad poskytnutím športových zariadení, jedálenských zariadení, finančným 
poradenstvom alebo v prípade individuálnych problémov aj inou špecifickou akciou. 
Kedy sa však z pomoci stáva zasahovanie do súkromia? Kedy sa dobre mienený 
záujem o zamestnanca stáva porušením súkromia? Zamestnanci môžu právom 
žiadať, aby sa ich osobné problémy pokladali za ich súkromné záležitosti. Napríklad, 
všetci máme predsudky, ktoré môžu vychádzať z triviálnych maličkostí, akou je 
adresa („To je veľmi zlé prostredie“) alebo stav („Vo vašom veku a ešte slobodný?“). 
 
Na tieto otázky neexistuje správna odpoveď. Možno len poukázať na to, že na tieto 
problémy treba dávať pozor a ponúknuť niekoľko rád a pokynov: 
 majte na pamäti, že organizácia svojich zamestnancov nevlastní, 
 rešpektujte dôvernosť informácií, 
 uvedomte si, že každý si žije svoj život mimo svojho pracoviska; každý musí mať 

možnosť „vypadnúť“ z organizácie, v ktorej je zamestnaný, 
 pochopte, že manažérovou povinnosťou je zaručiť, aby zisťovanie života 

zamestnancov malo za cieľ pomôcť im, a nie zasahovať do súkromia. 
 
Aby sme to zhrnuli, MĽZ je: 
 strategickým, proaktívnym plánovaním, 
 formou umožnenia toho, aby ľudia čo najväčšmi prispeli k dosiahnutiu cieľov 

organizácie, 
 rešpektovaním a ocenením ľudí v celej ich komplexnosti. 
 
Tieto otázky sú predmetom tejto a nasledujúcich štyroch kapitol a pravdepodobne sa 
budú veľmi týkať vašej terajšej situácie – aj ak vaša organizácia ešte stále používa 
personalistiku (PM). Používanie tohto pojmu môže byť historickou zhodou a netreba 



          MANAŽMENT 

 178 

mu prikladať osobitný význam. Ide o podstatu a filozofiu MĽZ, a nie o to, ako sa čo 
nazýva. 
 
 
12.7  Úloha MĽZ v organizácii 
 
Teraz, keď sme si všeobecne definovali MĽZ, v tejto časti si pohovoríme o jeho 
konkrétnych funkciách. Kvôli prehľadnosti sme ich zaradili pod tri titulky: využitie, 
motivácia a ochrana.  
 
Využitie 
 Nábor – Ako nájsť ľudí, akých potrebujete? Kde sú takí ľudia, ktorí majú záujem 

o vaše požiadavky? 
 Výber - Ktorí z týchto ľudí budú pre vašu organizáciu najlepší? Ktorí z nich budú 

pre vašu organizáciu najviac vyhovovať? 
 Transfer – Dali by sa niektorí z nich lepšie využívať pri inej práci? Boli by 

šťastnejší, keby robili inde? 
 Povýšenie – Dali by sa niektorí ľudia lepšie využiť na miestach s vyššou 

zodpovednosťou? Chcú alebo treba ich zaradiť na vyššie funkčné zaradenie? 
 Hodnotenie – Ako vaši zamestnanci pracujú? Akú spätnú väzbu požadujú? 
 Školenie a zdokonaľovanie – Akú kvalifikáciu majú podľa vášho názoru vaši 

zamestnanci nadobudnúť? Akú kvalifikáciu chcú vaši zamestnanci nadobudnúť? 
 
Motivácia 
 Popis práce – Aká práca sa má urobiť? Akú prácu by zamestnanci chceli robiť? 
 Mzdy a podmienky služby – Čo môžete ponúknuť? Čo vaši zamestnanci 

očakávajú, alebo chcú, alebo potrebujú? 
 Konzultácie a účasť – Čo podľa názoru vašich zamestnancov by sa malo urobiť? 

Čo by vám zamestnanci chceli oznámiť? 
 Vyjednávanie – Ako sa chcete dohodnúť so svojimi zamestnancami?  
 
Ochrana 
 Pracovné podmienky – Aké pracovné podmienky sú potrebné pre vašich 

zamestnancov, aby vykonávali svoju prácu dobre a mali radosť z práce? 
 Sociálne služby – Aké sociálne služby ponúkate svojim zamestnancom? Aké 

služby by potrebovali, alebo chceli? 
 Zdravie a bezpečnosť v práci – Čo treba urobiť, aby sa predchádzalo ochoreniu 

alebo pracovným úrazom zamestnancov? 
 Implementácia vhodnej legislatívy – Aké zákony v oblasti zdravotnej starostlivosti, 

bezpečnosti v práci a rovnosti možností musíte dodržiavať? Aké práva 
zamestnancov, zakotvené v zákonoch, dodržiavate? 

 
Pochopiteľne, tieto tri kategórie sú trochu umelé a v skutočnosti nie sú oddelené ani 
kompletné. Napríklad zamestnanec, ktorý bol dobre vybraný a vyškolený pre svoju 
prácu môže byť viac motivovaný ako ten, kto nebol tak starostlivo vybraný 
a vyškolený. Aj v tomto prípade, konzultácie a zapájanie pracovníkov do 
rozhodovacieho procesu môžu často prispieť k zisteniu, ako ich možno lepšie 
využívať. A dobre navrhnuté a bezpečné pracovné prostredie môže umožniť lepšie 
využitie schopností ľudí a vyvolať ich väčšiu motiváciu. 
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Pri prihliadaní k celej šírke MĽZ však možno tieto tri kategórie pokladať za užitočné. 
Ak máme na zreteli ústrednú myšlienku MĽZ, že ľudí treba pokladať za zdroj, potom 
tieto tri kategórie zodpovedajú požiadavke, aby dobre využité zdroje fungovali naplno 
a boli chránené pred poškodením alebo stratou. 
Možno nebudete zapojení do celej šírky funkcií MĽZ, ale skoro určite ste už teraz 
zapojení do niektorých častí. Toto cvičenie vám pomôže identifikovať niektoré zložky 
MĽZ vo vašej práci a vidieť ich vo vzťahu k cieľom celej vašej organizácie. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Cvičenie 12.7 
 
Pre toto cvičenie je vhodné znovu sa pozrie  na organizačnú štruktúru vašej 
organizácie, ktorú sme rozoberali v 3. kapitole. 
 
Najprv vypracujte definíciu zámeru alebo poslania vašej organizácie a zapíšte ju na voľné miesto na 
tejto strane. (Ak vaša organizácia má takúto deklaráciu, môžete ju použiť.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teraz vypracujte definíciu účelu vášho odboru v organizácii a zapíšte ju tiež. (Pravdepodobne pôjde 
buď o priame poskytovanie služieb alebo nejakú inú podporu tých odborov, ktoré poskytujú služby.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teraz vypracujte definíciu cieľa alebo cieľov vášho postavenia v rámci vášho odboru v organizácii 
a zapíšte ho. (Ak máte písomne stanovenú pracovnú náplň, možno vám pomôže citovať z nej.) 
 



          MANAŽMENT 

 180 

Teraz prejdite tento zoznam aspektov MĽZ a vyznačte všetky relevantné okienka, do ktorých ste teraz 
zapojení, a do ktorých by ste mohli byť zapojení, a to na základe vlastného rozhodnutia alebo zmenou 
práce. 
 

 Terajšie 
zapojenie 

Možné 
zapojenie 

Nábor     
Výber     
Transfer     
Povýšenie     
Hodnotenie     
Školenie a zdokonaľovanie     
Náplň práce     
Mzdové rozhodnutia     
Rozhodovanie o pracovných podmienkach     
Konzultovanie s inými zamestnancami     
Zapájanie zamestnancov do rozhodovania     
Vyjednávanie so zamestnancami     
Pracovné podmienky     
Sociálne služby     
Zdravie a bezpečnosť práce     
Aplikovanie zákonov o zamestnanosti, 
rovnosti možností atď. 

    

 
 
Pre každú označenú položku si skontrolujte jej vzťah k cieľom vášho odboru a celej organizácie. 
 
 
 
Spätná väzba 
 
Je len samozrejmé, že vaše odpovede budú závisieť od vášho postavenia a od vašej organizácie. Pre 
účely tohto cvičenia nie je podstatné, či vaša definícia cieľov organizácie alebo odboru slovo od slova 
súhlasí s oficiálne zadokumentovanou verziou cieľov organizácie. Chceli sme vás len vyzvať, aby ste 
porovnali tie aspekty MĽZ, ktoré sú vašou terajšou alebo potenciálnou náplňou s cieľmi organizácie 
ako celku. 
 
Väčšina ľudí, ktorí nie sú nominálnymi personálnymi manažérmi alebo manažérmi ľudských zdrojov, 
podceňujú rozsah MĽZ v ich terajšej alebo potenciálnej práci. Snáď ste vyznačili viac položiek, než ste 
pred týmto cvičením predpokladali, čo znamená, že si väčšmi začínate uvedomovať zložku MĽZ vo 
vašom postavení v rámci organizácie. Ak ste vyznačili iba málo položiek, prejdite zoznam ešte raz 
a pozornejšie sa zamyslite nad svojou zodpovednosťou. Napríklad, naozaj nezodpovedáte za zdravie 
a bezpečnosť ostatných zamestnancov? A ak aj sú vo vašej organizácii pevné platové stupnice, 
možno rozhodujete o stupni zadelenia nového zamestnanca. Určite máte vplyv na rozhodovanie 
o dostatočnosti existujúceho štábu. A tak ďalej. 
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12.8 Plánovanie ľudských zdrojov – charakter a metódy 
 
 
Po dokončení prehľadu MĽZ sa teraz zvyšok tejto kapitoly zameriava na jeden 
dôležitý aspekt – na plánovanie ľudských zdrojov alebo na plánovanie pracovných 
síl, aby sme použili starší termín. Podobne ako pri porovnávaní MĽZ s PM aj 
plánovanie ľudských zdrojov obsahuje celý okruh plánovania pracovných síl a siaha 
aj ďalej.  
 
Podobne ako MĽZ vo všeobecnosti, aj plánovanie ĽZ je o proaktívnych metódach, 
ktorými sa má ľuďom umožniť, aby čo najlepšie pomáhali dosiahnuť ciele 
organizácie. Znamená to prihliadať na potreby ľudských zdrojov v organizácii a na 
terajšie a budúce potreby potenciálnych zamestnancov a snažiť sa ich dať do súladu. 
 

12.8.1 Strategický prvok plánovania ĽZ 
 
Celková štruktúra plánovania ĽZ je jednoduchá:  
 predpovedať koľko a akých zamestnancov bude potrebných v budúcnosti pre 

dosiahnutie cieľov organizácie, 
 vypracovať plán na splnenie týchto požiadaviek. 
 
Pochopiteľne, obidve tieto úlohy sú samé osebe veľmi komplikované. Treba ich 
podrobnejšie rozobrať. 
 

 Predpovedanie (prognózovanie) 
 
Predpovedanie budúcich potrieb ĽZ v organizácii si vyžaduje predpokladanie zmien 
a ich rozsahu. Treba brať do úvahy interné aj externé zmeny organizácie. 
 
Medzi interné zmeny, ktoré majú z hľadiska ĽZ význam, patria: 
 zmeny politiky, ktorej dôsledkom je rozšírenie alebo zúženie niektorej zo služieb, 
 zavedenie nových služieb, 
 aplikovanie nových technológií, 
 uplatnenie nových riadiacich štruktúr. 
 
Vo verejnom sektore je pravdepodobne v súčasnosti najaktuálnejšou posledná 
zmena. Prenesenie rozpočtovej kompetencie (v dôsledku zmeny politiky) 
a zodpovednosti za MĽZ (v dôsledku zmeny v teórii manažmentu) vyžaduje nové 
kvalifikácie a možno aj nových zamestnancov. 
 
Vonkajšie zmeny s dopadom na potreby ĽZ: 
 zvýšenie alebo zníženie potreby služieb v dôsledku populačných zmien, 

konkurencie zo strany iných dodávateľov, zmien v prístupe k verejnosti, 
 ekonomické zmeny, ktoré budú mať vplyv na ceny poskytovaných služieb, 
 politické alebo legislatívne zmeny týkajúce sa politiky alebo cieľov organizácie. 
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Očividným príkladom politickej zmeny s priamym dopadom na aplikovanie ĽZ bolo 
rozhodnutie prvej vlády Margaret Thatcherovej (1979-83) o znížení počtu 
pracovníkov civilnej služby o 100 tisíc počas jedného volebného obdobia parlamentu. 
 

 Plánovanie 
 
Po prognóze ĽZ sa musí vypracovať plán, ako ju splniť. Existujú dve základné 
alternatívy: 
 splnenie potrieb v rámci organizácie – preškolením, preložením, prepúšťaním. Pri 

plánovaní týchto krokov by bolo vhodné urobiť audit ľudských zdrojov: urobiť 
hodnotenie kvalifikácie a výkonnosti každého jednotlivca v organizácii alebo jej 
časti. 

 Splnenie potrieb zo zdrojov mimo organizácie – náborom a školením. 
 
Samozrejme, tieto možnosti sa navzájom nevylučujú, do plánu možno zahrnúť 
niektoré časti oboch. 
 
Jednou z absolútne nevyhnutných zložiek plánovania ĽZ je spätná väzba. 
Manažment musí mať nejaký spôsob, ako sa dozvie, že plán funguje. Lebo ak sa 
nesplní, ciele organizácie sa budú musieť upravovať, aby sa dali splniť z hľadiska 
pracovných síl. 
 
 

12.8.4 Úroveň plánu ĽZ 
 
Charakter a metódy plánovania ĽZ v každej konkrétnej situácii budú závisieť od 
úrovne plánovania, na ktorom sa plánovanie robí; či sa robí na úrovni celej 
organizácie alebo na úrovni odborov organizácie alebo na oddelení v rámci odboru. 
 
Plánovanie na úrovni oddelenia je zrejme lokálne a krátkodobé. Pravdepodobne 
všetky potreby pre dodatočné ľudské zdroje sa vyriešia pomocou príležitostných 
alebo dočasných pracovníkov. Avšak aj na tejto úrovni je dôležité evidovať ich, 
pretože to umožní prehľad o pracovníkoch z hľadiska ich „zásob“ (kvalifikácia, 
vyškolenosť, výkonnosť atď.) a „pohybe“ (nábor, povyšovanie, straty, prekladanie). 
 
Plánovanie ĽZ na úrovni odborov bude dosť komplikované a evidencia si vyžiada 
technickú pomoc (napríklad vo forme softvéru databázy). Môže sa stať, že bude 
potrebné vytvoriť aj teoretický model „zásob“ a „pohybu“ pracovníkov, aby sa dali 
predpokladať také problémy, ako nahromadenia alebo naopak medzery z hľadiska 
typickej kariéry zamestnancov (príliš veľa alebo príliš málo predpokladaného štábu 
spĺňa požiadavky na prácu, alebo má záujem o konkrétny druh práce), prípadne 
v oblasti školenia a rozvoja. Plánovanie ĽZ na tejto úrovni by mohlo, lepšie 
povedané, malo by byť integrované s inými manažérskymi procesmi (napríklad vo 
vzťahu k nákladom služieb a k politike poskytovania služieb). 
 
Na úrovni organizácie je plánovanie ĽZ oveľa strategickejšie. Môže zahrnúť celkové 
plánovanie ĽZ odborov a možno aj vytvorenie celoorganizačnej politiky o takých 
otázkach, ako sú transfery pracovníkov alebo kariérnych postupov. Pravdepodobne 
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bude potrebné vypracovať modelový vzorec ĽZ. Aj v tomto prípade sa dá 
predpokladať, že plánovanie ĽZ bude integrované s inými manažérskymi procesmi 
v celej organizácii.  
 
 Zhrnutie 
 
V tejto kapitole sme posudzovali komplexnosť problematiky riadenia ľudí a zvýšené 
zapojenie všetkých manažérov v oblasti riadenia (manažmentu) ľudských zdrojov 
(MĽZ). Porovnali sme význam MĽZ s personálnym manažmentom a úlohy MĽZ 
v organizácii. 
 
Po všeobecnom pohľade do problematiky MĽZ v tejto kapitole v ďalších štyroch 
kapitolách sa zameriame na rôzne aspekty MĽZ, počínajúc náborom a výberom. 
 
 
Literatúra 
 
G. A. Cole: Personálny manažment,  
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Kapitola 13 
 
Nábor a výber zamestnancov 
 
 
13.1. Úvod 
 
Táto kapitola začína definovaním náboru a preskúmaním náborových metód vo 
všeobecnosti. Pokračuje problematikou projektovania pracovného miesta, 
inzerovaním a celým procesom výberu. Ďalšie časti sú venované schopnostiam viesť 
pohovor, psychometrickým testom a hodnotiacim centrám. Kapitola sa končí 
scenárom náboru, ktorý máte riešiť. 
 
13.2 Ciele tejto kapitoly 
 
Po preštudovaní tejto kapitoly dokážete lepšie: 
diskutovať o efektívnych formách náboru zamestnancov, 
identifikovať a hodnotiť rôzne formy výberu vzhľadom na ich použitie, náklady 
a kvalitu, 
vysvetliť legislatívu pre oblasť rovnakých možností a posúdiť politiku rovnakých 
možností vo vlastnej organizácii. 
 
13.3 Plánovanie štúdia 
 
Na dokončenie tejto kapitoly budete potrebovať: 
 tento text, 
 opis vášho vlastného pracovného miesta (ak ho máte v písomnej forme), 
 kópiu inzerátu, na ktorý ste odpovedali pri žiadosti o prijatie na vaše terajšie 

miesto, 
 tri hodiny na preštudovanie. 
 
 
 
 
 
V tejto a nasledujúcich troch kapitolách sa bližšie pozrieme na štyri kľúčové aspekty 
riadenia ľudských zdrojov, začínajúc s náborom a výberom zamestnancov. 
 
Treba rozlišovať pojmy: 
 nábor zamestnancov je proces zhromaždenia dostatočne veľkého počtu 

kandidátov, aby si z  nich organizácia mohla vybrať kvalifikovaných 
zamestnancov, ktorých potrebuje na dosiahnutie svojich cieľov, 

 výber zamestnancov je proces výberu potenciálnych zamestnancov zo skupiny 
všetkých adeptov. 

 
Niekedy sa pojem získavanie zamestnancov používa v súvislosti s oboma procesmi, 
s výberom i zhromažďovaním kandidátov. Tu však tieto procesy rozlišujeme, a preto 
pre ne používame rozdielne pojmy. 
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Je zrejmé, že nábor predchádza výberu zamestnancov. Pred náborom je však ešte 
jedna dôležitá fáza – projektovanie pracovného miesta. 
 
Táto fáza musí byť na prvom mieste z niekoľkých dôvodov. Najevidentnejším je, že 
prv než koncipujeme inzerát alebo pri vedení výberového rozhovoru musíme vedieť, 
čo presne vlastne hľadáme. Musí nám byť zároveň jasné, o aký druh práce sa jedná, 
pretože rôzne druhy vyžadujú rôzny prístup k náboru a výberu zamestnancov. 
 
Ďalšia časť si podrobnejšie všíma tieto typy náboru a výberu zamestnancov. 
 
 
13.5 Typy náboru a výberu zamestnancov 
 
Prv než sa pustíte do riešenia potrieb ľudských zdrojov vo vašej organizácii, musí 
vám byť jasné, aké sú tieto potreby a to zodpovedaním na niekoľko otázok. 
 
Potrebujete všeobecný alebo špecializovaný nábor? 
 
Hľadáte osobu alebo skupinu osôb na všeobecný typ práce, alebo hľadáte konkrétny 
typ jednotlivca na konkrétnu prácu? Toto je rozdiel medzi všeobecným náborom a 
špecializovaným náborom. Všeobecný nábor býva väčšinou spájaný 
s administratívnymi prácami a špecializovaný nábor s manažmentom, ale toto nie je 
definícia. Dôležité je však, že sa vyžadujú rôzne typy náboru a výberu. Pri 
všeobecnom nábore, kde sa zväčša pracuje s väčšími skupinami kandidátov, je 
možné použiť štandardizované procedúry. Pri špecializovanom nábore je vhodnejšie 
použiť dlhšie procedúry, s väčšou pozornosťou venovanou individuálnym kandidátom 
počas dlhšej doby. 
 
Hľadáte mladších alebo starších pracovníkov? 
 
Budete sa obzerať po mladých ľuďoch, ktorí práve vyšli zo školy alebo univerzity, 
alebo po starších ľuďoch s dobrými pár rokmi praxe? Ak hľadáte skúsených ľudí, 
najmä manažérov, budete ich chcieť ohodnotiť na základe ich predchádzajúcej 
kariéry. Toto hodnotenie môže byť zložité, pretože za skvelým  manažérskym 
výkonom sa môže skrývať práca mimoriadne schopných podriadených alebo 
obetovanie dlhodobých cieľov organizácie pre krátkodobé výsledky. Ak hľadáte 
mladých ľudí s minimálnymi alebo žiadnymi pracovnými skúsenosťami, budete 
musieť vyriešiť niekoľko problémov. Budete mať k dispozícii ich školské výsledky, ale 
tieto normálne nie sú použiteľným zdrojom na posúdenie ich budúcich výkonov 
v inom druhu práce. Budete teda musieť preskúmať ich mimoškolské aktivity so 
zámerom odhaliť osobné kvality, organizačné schopnosti, medziľudské komunikačné 
schopnosti atď. 
 
Budete inzerova ť externe alebo interne? 
 
Budete svoje personálne potreby kryť z vnútorných zdrojov, alebo budete hľadať 
kandidátov mimo organizácie? Veľa organizácií verejnej správy sa riadi pravidlom, že 
o voľnom mieste sa najprv informujú zamestnanci a až potom sa inzeruje externe, 
takže pri výbere pracovníkov by najprv mali byť posúdení zamestnanci, ktorí sú 
určení na preloženie a až potom by sa malo inzerovať externe. (Podrobnejšie sa 
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problematike premiestňovania zamestnancov venuje študijná kapitola 16). 
Pracovníci, ktorí sú určení na preradenie, už pravdepodobne absolvovali preraďovací 
pohovor, takže by ste vo všeobecnosti mali mať o nich dostatok údajov. Pri externých 
kandidátoch budete musieť vynaložiť viac času a úsilia na získanie rovnakých 
údajov. Ak chceme spravodlivo posúdiť externých a interných kandidátov, môžu 
vzniknúť špeciálne problémy. Budete si pravdepodobne viac uvedomovať nedostatky 
interných kandidátov, pričom neznámy kandidát sa vám môže zdať viac atraktívny. 
Na druhej strane, obozretnosť a konzervativizmus vás môže zvádzať 
k zvýhodňovaniu interných kandidátov, hoci iný uhol pohľadu alebo nadobudnuté 
skúsenosti z inej organizácie by mohli byť presne tým, čo potrebujete. 
 
Použijete externú expertízu?  
 
Ak nechcete oddelenie ľudských zdrojov príliš pracovne zahltiť špecializovaným 
náborom, môžete sa rozhodnúť využiť služby špecializovaných firiem, zaoberajúcich 
sa náborom a výberom zamestnancov. Tieto za vás môžu urobiť určitú časť práce 
napr. podanie inzerátov, preštudovanie prihlášok a úvodné pohovory. 
 
Pri obsadzovaní voľného miesta na najvyššej úrovni môže vzniknúť problém, pretože 
na trhu práce sa nenachádza nikto vhodný. Vtedy je potrebné obrátiť sa na firmu 
špecializovanú na nábor špičkových pracovníkov („headhunterskú“ firmu), ktorá vám 
vyhľadá troch – štyroch  veľmi vhodných kandidátov, ktorí budú ochotní odísť zo 
svojho aktuálneho pôsobiska. 
 
Využitie služieb externých agentúr prináša samozrejme zvýšené náklady, ale na 
druhej strane vypracujú kvalitnú expertízu a ušetria vám veľa času. 
 
Keď sa pustíte do procesu náboru a výberu zamestnancov, mali by ste už poznať 
odpovede na tieto otázky. Samozrejme, nie je potrebné poznať odpovede na všetky 
otázky hneď na začiatku, postupne vyplynú, keď sa začnete podrobnejšie zameriavať 
na to, aké presne sú potreby organizácie a to procesom popisu pracovného miesta. 
 
 
13.6 Projektovanie a popis pracovného miesta 
 
Fáza projektovania pracovného miesta musí predchádzať náboru a výberu 
zamestnancov – aj keď ide o obsadenie už existujúceho postu. Situácia sa mohla 
medzičasom zmeniť a aktuálna náplň pracovného miesta sa líši od posledného 
popisu práce. V tom prípade si treba položiť otázku, kde je problém? Má byť popis 
pracovného miesta zmenený tak, aby odrážal aktuálne požiadavky? Alebo je 
potrebná väčšia kontrola, aby sa existujúce pracovné miesto stalo tým čím pôvodne 
malo byť? Na tieto otázky je potrebné nájsť odpoveď ešte pred začatím inzerovania a 
pohovorov. 
 
Stručne povedané: 
 projektovanie pracovného miesta je proces určovania účelu a cieľa práce, obsahu 

a miery zodpovedností, projekt pracovného miesta je výstupom tejto činnosti, 
 opis pracovného miesta je proces spísania charakteristík práce vyplývajúcich 

z projektu pracovného miesta. Má tvar formálneho opisu pracovného miesta, 
ktorý má písomnú formu. 
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V praxi oba pojmy na seba nadväzujú, projekt pracovného miesta priamo vyústi do 
opisu pracovného miesta. Je tomu tak preto, lebo projektovanie pracovného miesta 
je robené na vytvorenie alebo prehodnotenie opisu pracovného miesta. Vyjadrenie 
vo forme opisu pracovného miesta je vhodnejšie. 
 
Nasledujúci zoznam ukazuje, aký minimálny obsah by mal mať opis pracovného 
miesta. 
 
„Minimálny zoznam“ prvkov opisu práce by mal obsahovať: 

 Názov pracovného miesta 

 Komu pracovné miesto podlieha 

 Hlavné ciele  

 Rozsah osobnej zodpovedností na splnenie týchto cieľov 

 Kľúčové pracovné úlohy 

 Kľúčové kontakty vo vnútri a mimo organizácie 

  Zodpovednosť za aktíva, výdavky a ľudí 

 Pracovné podmienky, t. j. miesto, čas, osobitné prostredie 

 

Zdroj: The IPM Guide to Cost-Effective Recruitment 

 
Tento zoznam bol skoncipovaný pre potreby súkromného sektora. Pre verejný sektor 
platia určité odlišnosti. 

 Stupne. Veľa pracovných miest vo verejnom sektore má popri názve práce aj 
stupeň. Stupeň určuje, aký názov môže byť pracovnému miestu daný, škálu 
povinností a, samozrejme, plat, ktorý bude uchádzačovi ponúknutý. 
V niektorých organizáciách už upustili od tohto systému, ale tam, kde sa stále 
používa, môže dôjsť k rozporom medzi personálnym odborom alebo odborom 
ľudských zdrojov organizácie a príslušnými odborovými organizáciami 

 Referovanie- REPORTING (komu miesto podlieha). Niektoré organizácie 
verejnej správy robia rozdiely medzi osobou, ktorej pracovník skladá účty 
a pravidelne jej referuje a medzi osobou, ktorej sa zodpovedá a ktorá ho 
hodnotí, môže ho povýšiť, aj prepustiť. Na dôvažok, niektorí pracovníci 
v zdravotníctve môžu mať osobitných klinických nadriadených, na ktorých sa 
môžu obrátiť v prípade, že potrebujú profesionálnu pomoc, nezávislú od ich 
práce. Tieto podrobnosti musia byť jasné z opisu práce. 

 Dôvernosť. Veľa postavení vo verejnom sektore obsahuje aj prácu 
s dôvernými informáciami. Aj keď sa od zamestnancov vyžaduje podpis 
vyhlásenia o zachovaní mlčanlivosti, patrí k dobrej praxi, aby bola táto 
požiadavka zahrnutá aj do pracovných povinností. 
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Cvičenie 13.6 
  
Pozrite sa na vašu nápl ň práce, za predpokladu, že takáto náplň existuje a máte 
možnosť sa k  nej dostať. 
(Ak nemáte náplň práce, pozrite nižšie.) 
 
Tu je zoznam náležitostí, ktoré by nemali chýbať v opise práce. Snažte sa ich nájsť 
vo vašom opise. Pri každej položke zaškrtnite jednu možnosť, podľa toho, či podľa 
vášho názoru presne vystihuje opis práce, nevystihuje, alebo tam nie je vôbec. 
 
 

 presne nepresne chýba 

Názov práce       

Komu zodpovedáte       

Účel práce       

Osobná zodpovednosť       

Kľúčové pracovné úlohy       

Kľúčové kontakty       

Zodpovenosť za aktíva, výdavky a ľudí       

Pracovné podmienky       

Problémy a obmedzenia       

 
Ak ste pri niektorej z týchto položiek zaškrtli „nepresne“ alebo „chýba“, snažte sa 
prepísať opis práce tak, aby vyjadroval presne vašu prácu. 
 
Ak nemáte vlastný opis práce, alebo nebolo možné ho zohnať, snažte sa napísať 
vlastný tak, aby zahŕňal všetky položky a čo najpresnejšie popisoval dané pracovné 
miesto.  
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Spätná väzba 
 
V ideálnom manažérskom svete každý opis práce, ktorý je pravidelne aktualizovaný 
v konzultácii s bezprostredným nadriadeným (líniovým manažérom), neustále verne 
vystihuje prácu. Avšak, svet nie je ideálny, takže pochybujeme, že ste všetky položky 
zaškrtli ako „presné“! 
 
Vlastne dúfame, že ste nezaškrtli, pretože to vám pomohlo uvedomiť si, aké zložité je 
vytvoriť a dodržiavať dobrý opis práce. Veríme, že keď ste našli nedostatky vo vašom 
opise, rozmýšľali ste aj nad tým ako vznikli, aby ste sa im, keď budete zostavovať 
váš vlastný, reálny opis pracovného miesta, mohli vyhnúť. 
 
Teraz by ste mali lepšie rozumieť, ako sa má správne zostaviť opis pracovného 
miesta, ktoré chcete obsadiť. V ďalšej sekcii sa budeme zaoberať tým, ako nájsť 
toho, kto miesto obsadí. 

 
13.7 Náborová inzercia 
 
Keď hľadáte kandidátov na obsadenie voľného pracovného miesta, máte niekoľko 
možností: 

 Skontrolujte si vlastných zamestnancov, ktorí čakajú na preradenie. Ak má 
vaša organizácia systém na preraďovanie zamestnancov, budete 
pravdepodobne musieť vyskúšať túto možnosť ako prvú. Malo by to byť rýchle 
a lacné. 

 Interná inzercia. Opäť, malo by to byť lacné a čitatelia sú zžití s organizáciou a 
jej spôsobom práce. 

 Inzercia v miestnej tlači. Toto je najlacnejšia možnosť externej inzercie. Pre 
všeobecný nábor je dostačujúca, ale pre obsadzovanie vyšších postov 
nepostačuje, pretože tí, ktorí sú na takéto práce vhodní, pravdepodobne 
nečítajú lokálne inzertné stránky. Neočakávajú totiž, že tu nájdu vhodné 
ponuky. Závisí to ale od konkrétnych miestnych novín. 

 Inzercia v celoštátnej tlači. Je to veľmi drahé. Táto možnosť prinesie najväčšie 
množstvo adeptov, pretože si veľa ľudí inzerát prečíta. Ak ale nejde o ľudí, 
ktorých potrebujete, potom sa týmito prostriedkami plytvalo. 

 Inzercia v profesionálnej tlači. Opäť, veľmi drahé, ale presne zamerané na 
ľudí, ktorí už v danej oblasti pracujú. Avšak môže minúť vhodných navrátilcov 
alebo ľudí, ktorí momentálne v danej oblasti nepracujú.  

 Inzercia v študentskej tlači, ak možno miesto obsadiť niekým, kto práve 
skončil vysokú školu. 

 Inzercia na Úrade práce. 
 
Samozrejme, v dlhodobom horizonte sa môže ušetrenie nákladov na inzerovanie 
v celoštátnej alebo profesionálnej tlači negatívne prejaviť na zvýšení iných nákladov, 
ak kandidáti vybraní cez miestnu tlač sa ukážu ako nedostatočne kvalifikovaní. Nábor 
a výber zamestnancov je aj časovo veľmi náročný proces, takže je potrebné zaručiť, 
že inzercia nám prinesie dostatok vhodných adeptov, aby nebolo potrebné proces 
náboru opakovať. 
 
Z tohto dôvodu je potrebné, aby proces inzerovania nielen 
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prilákal odpovede od vhodných ľudí – tých, čo môžu a chcú robiť prácu dobre, ale aj 
odradil od odpovede nesprávnych ľudí – tých, ktorí sú na prácu nevhodní. 
 
Ak dokážete odradiť nevhodných uchádzačov ešte predtým, než vám pošlú svoju 
žiadosť o prijatie, ušetrí to váš čas pri procese výberu.  
 
V prípade externej náborovej inzercie existujú ešte dva dlhodobé ciele, ktoré vám 
nemuseli napadnúť: 
pomôcť budúcim náborom tým, že ako zamestnávateľ vytvoríte priaznivý vzťah voči 
organizácii, 
vytvoriť, alebo posilniť vhodný verejný imidž organizácie. 
 
Inak povedané, musíte si pamätať, že inzerát uvidia nielen potenciálni kandidáti na 
danú prácu, ale aj kandidáti na práce v budúcnosti a aj tí, ktorí nikdy v organizácii 
pracovať nebudú, ale sú s ňou v nejakom vzťahu. 
 
Podľa prieskumu uskutočneného firmou Price Waterhouse v roku 1988 (zhrnutom 
Huntom v r. 1992) kandidáti na nejakú prácu – na rozdiel od inzerujúcich – hodnotili 
údaje uvedené v inzeráte v nasledujúcom poradí dôležitosti: 
 opis práce/pracovná náplň, 
 pomenovanie práce, 
 mzda, 
 špecifikácia daného zamestnanca 
 miesto, 
 podrobnosti o organizácii, 
 možnosť postupu, 
 identifikovanie zamestnávateľa (ak inzerujúcim je náborová agentúra), 
 ponúkané výhody (mimo mzdy), 
 pracovné podmienky, t. j. miesto, pracovná doba atď., 
 problémy a obmedzenia. 
 
Poučenie, ktoré z toho vyplýva: pre potenciálneho kandidáta je najdôležitejšia 
informácia o náplni práce, uvedená otvorene. Trochu prekvapuje, že možnosti kariéry 
sa dostali až tak nízko; možno budú dôležité pre kandidáta až vtedy, keď sa 
rozhodne prijať, alebo neprijať ponuku, ale pri odpovedi na inzerát ich nepokladá za 
rozhodujúce. 
 
Oplatí sa zaangažovať do náboru reklamných špecialistov? Veľká väčšina britských 
organizácií verejnej služby to robí a ich ponuky majú nápadité titulky. Niektoré 
z týchto inzerátov sú v reklamných súťažiach ocenené, ale naozaj sa na ne hlási viac 
kandidátov? 
 
Náročná inzercia nemusí nevyhnutne prinášať viac ponúk: podľa prieskumu Price 
Waterhouse menej ako 10% respondentov dávalo prednosť kreatívnemu 
spracovaniu alebo obrázkom pred klasickým inzerátom. Profesionálne navrhnutý 
inzerát sa však môže vyplatiť, ak kreatívny prvok má za cieľ upútať a osloviť nejakú 
konkrétnu skupinu – napríklad takú, ktorá sa silne zaujíma o konkrétne odvetvie 
verejného sektora. Náborový slogan je teda špecifickejšie orientovaný na 
potenciálnych kandidátov. 
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Tieto inzeráty ale majú význam aj okrem samotného bezprostredného náboru. 
Budovanie imidžu angažovanej, starostlivej a profesionálnej organizácie z hľadiska 
poskytovaných služieb prispieva k dvom dlhodobejším momentom, k podpore 
budúceho náboru a zlepšeniu vzťahov s verejnosťou a komunitou. 
 
Keď si budete nabudúce pozerať inzeráty s ponukami práce, pozrite sa na ne kriticky 
podľa uvedených kritérií. Všimnite si v prílohe 1 tejto kapitoly, ako má vyzerať pútavý, 
avšak nenásilný inzerát. Je veľmi konkrétne cielený na potenciálnych kandidátov, ale 
má svoj význam aj z hľadiska verejného imidžu. Okrem toho je aj dobre zostavený. 
 
Na záver tejto časti je zaradené cvičenie, určené na premyslenie vzťahu medzi 
opisom práce a inzerátom na obsadenie pracovného miesta. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Cvičenie 13.7 
 
Podľa možnosti riešte toto cvičenie s inzerátom, na ktorý ste sa prihlásili, aby ste 
dostali terajšie miesto. Ak nemáte jeho kópiu, v ďalšom je uvedená aj alternatívna 
možnosť. 
 
Ak máte ten inzerát, porovnajte uvedený opis práce v ňom s vašou náplňou práce, 
ktorú máte oficiálne, alebo ako ste ju upravili (alebo vytvorili) v 1. cvičení. 
Odpovedzte na nasledujúce otázky: 
 
Aké body sa preniesli do vášho opisu práce? 
 
Ktoré sa vynechali? 
 
Pridali vám nejaké? 
 
Čo z uvedeného vás inšpirovalo, aby ste sa na inzerát prihlásili, alebo to bol imidž 
organizácie ako celku? 
 
 
Ak ten inzerát nemáte, a nepamätáte sa naň dosť podrobne, pokúste sa zostaviť 
inzerát na vaše terajšie miesto, a vychádzajte pritom z opisu vašej práce. Možno 
budete potrebovať viac času a priestoru, tak použite váš pracovný zošit. 
 
Nemajte strach zostaviť atraktívny inzerát, dbajte iba o to, aby v ňom bolo uvedené 
všetko, čo tam chcete mať a v akom poradí. Položte si otázky: 
 
 Čo v ňom uvediete z opisu práce? 
 Čo vynecháte? 
 Čím ho doplníte? 
 Ako ho navrhnete, aby oslovil správnych ľudí pre danú prácu? 
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Spätná väzba 
 
Minimálny zoznam je uvedený v predchádzajúcom 3. odseku. 
 
Všetky tieto body majú v inzeráte byť, hoci opis práce asi nemusí byť taký podrobný. 
(Napríklad: podrobnosti o zodpovednosti, referovaní a kľúčových kontaktoch možno 
vynechať, lebo nie je pravdepodobné, že by to vonkajšiemu uchádzačovi čokoľvek 
hovorilo.) 
 
Ak ste sa pozreli na skutočný inzerát, asi ste zbadali, že tam býva uvedený 
všeobecný opis organizácie (pochopiteľne to nemusí byť uvedené v opise práce). Sú 
tam aj údaje o mzde, ktoré znovu nemusia byť v konkrétnej forme priamo uvedené 
v opise práce, len nepriamo, údajom o zaradení do platovej triedy (z dlhodobého 
hľadiska je to dôležité, pretože mzdy sa môžu – a dúfajme, že aj budú – z času na 
čas meniť). Možno ste si všimli aj to, že jednotlivé body sú uvedené v inom poradí – 
autor inzerátu možno zmenil poradie preto, aby zaujal ten pravý druh kandidátov. 
 
Ak zostavujete svoj inzerát, skontrolujte si, či ste zahrnuli všetky body. Skontrolujte si 
aj to, aby inzerát nebol príliš dlhý (pozri prílohu 1). Dať tam pútavo, ale stručne 
všetky body, je dosť ťažkou úlohou pre autora inzerátu. 
 
13.8 Výber 
 
Keď začnú prichádzať žiadosti, mali by ste postupovať nasledovne: 
 Vyrozumenie o tom, že ste žiadosť dostali. Ak to neurobíte hneď, potom budete 

mať čo robiť s listami a telefonátmi žiadateľov, ktorí sa budú vypytovať, čo je s ich 
žiadosťami. Je to aj zdvorilé; a aj beznádejný žiadateľ sa v budúcnosti môže stať 
zamestnancom alebo klientom, a preto k nemu treba pristupovať zdvorilo. 

 Vytriedenie: to je výber malého počtu kandidátov na ďalšie pokračovanie, ktoré 
nasleduje.  

 Ďalšie pokračovanie s malým počtom kandidátov bude mať asi podobu 
rozhovoru, ale možné sú aj psychometrické testy alebo využitie služieb 
hodnotiaceho centra. Budeme sa tým zaoberať ešte v tejto kapitole. 

 Vybavenie. Ide o postup, keď dospejete k názoru, že niet dôvodu neponúknuť 
prácu vybranému kandidátovi a vyžiadať si jeho referencie a lekársky posudok. 
Tu môže dôjsť k zdržaniu. Bez toho, aby ste dokončili kompletné vybavenie, 
možno ponúknuť miesto s tým, že je viazané na odporúčania a v špecifikovaných 
prípadoch aj na lekárske vyšetrenie  – (V SR je zdravotný stav diskriminačný 
faktor podľa Zákonník práce, čo môže byť pre obidve strany užitočné. 

 Informovanie ostatných kandidátov. Potom, ako váš kandidát miesto prijal, treba 
informovať ostatných kandidátov, ktorí stále čakajú. Aj tu treba zachovať zdvorilý 
prístup, lebo to prispieva k priaznivému imidžu vašej organizácie na verejnosti; 
nezdvorilosť znamená pravý opak. (V SR je lehota 10 dní, do ktorej sú po 
výberovom konaní účastníci povinne informovaní o výsledku). 

 
Pozrime sa teraz podrobnejšie na vytriedenie. Čo si treba všímať v kandidátovom 
životopise alebo žiadosti o prijatie, v sprievodnom liste a ostatných materiáloch? 
 Jeho schopnosť dodržiavať pokyny. Poslal kandidát všetky informácie, o ktoré 

ste v inzeráte požiadali? 
 Komunikačné schopnosti. Vyjadruje sa k jednotlivým bodom dosť jasne? 
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 Známky samostatnosti. Dá sa poznať, že o zamestnaní premýšľal, alebo sa 
pokúšal niečo zistiť o organizácii? 

 Potvrdenie toho, že si ho predchádzajúci zamestnávateľ cenil, napríklad tým, že 
bol povýšený, na základe jeho postupu v organizácii, ako si počínal pri 
krátkodobých kontraktoch. 

 Úspechy v minulosti, osobitne tie, ktoré sa dajú nezávisle overiť a nejde iba 
o tvrdenia samotného kandidáta. 

 
Aj prvé triedenie môže byť komplikované, osobitne vtedy, ak chcete byť (právom) 
voči žiadateľom spravodliví. Treba si však pamätať, že všetky nasledujúce kroky sú 
časovo náročné a nemôžete si dovoliť robiť ich s veľkým počtom kandidátov a určite 
nie s tými, o ktorých ste nadobudli presvedčenie, že sa na danú prácu nehodia. Býva 
zvykom požiadať o názor expertov až v konečnej fáze, ale ani teraz to nie je 
vylúčené, ak sa treba vyjadriť k nejakým otázkam, na ktoré sú títo odborníci 
kvalifikovaní. 
 
 
13.9 Prijímacie pohovory 
 
Veľmi dôležité je dopredu si naplánovať a pripraviť sa na interview s kandidátmi. 
Osobitne je to dôležité vtedy, keď sa robí skupinový pohovor, aby kandidáti 
nerozptyľovali pracovníkov, ktorí kladú otázky. 
 Všetci pracovníci, ktorí robia pohovory, musia poznať detaily o ponúkanej práci. 
 Musia sa rozhodnúť, na čo zamerajú pozornosť a to z hľadiska všetkých 

kandidátov, aj z hľadiska niektorých jednotlivcov (napríklad chýbajúce údaje 
v životopise, ktoré sa musia vysvetliť). 

 Musia byť pripravení odpovedať na to, čo kandidátov zaujíma, napríklad 
poskytnúť informácie o organizácii. 

 Musia sa dohodnúť aspoň na dočasnom programe interview a o úlohe, akú kto 
bude zohrávať. 

 Treba sa dohodnúť dopredu aj na otázkach, ktoré položia každému kandidátovi, 
aby sa potom mohlo urobiť priame porovnanie.  

 
Istú pozornosť treba venovať aj usporiadaniu a atmosfére pohovoru. V 70-tych 
rokoch bolo módou zámerne zastrašovať kandidátov, aby sa zistilo, ako bude 
kandidát reagovať na stres. Chvalabohu, táto móda sa skončila a teraz prevláda 
všeobecná mienka, že ľudia povedia viac o sebe, keď sú uvoľnení. Znamená to, 
napríklad, že: 
 panel, ktorý robí pohovor, by nemal byť príliš veľký, mal by mať najviac troch 
členov, 

 neseďte za príliš veľkým stolom, 
 pokúste sa kontrolovať reč svojho tela; ak sa budete tváriť uvoľnene, prospeje 

vám to obom. 
 
Pokiaľ ide o samotné interview, treba pri ňom mať dve základné schopnosti: vedieť 
klásť otázky a vedieť počúvať, pričom druhá schopnosť je asi dôležitejšia. Okrem 
prípadu, keď sa kandidát pokúša zistiť niečo o organizácii, zásadou by malo byť, že 
kandidát hovorí a vy počúvate. Ak máte sklon k prerušovaniu, potlačte ho. Kandidáta 
prerušte iba vtedy: 
 keď nevie, ako ďalej, 
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 keď sa zamotá, alebo rozpráva príliš dlho, 
 keď chcete aby prešiel k ďalšiemu bodu programu 
a aj to je lepšie urobiť vhodnou otázkou. 
 
V tejto tabuľke je desať rôznych druhov otázok. 
 
Druh otázok Príklad Kedy sa pýtať 
Navádzacie Otázky, ktoré nazna čujú želanú 

odpove ď: 
 
„Aha, ako vidím, vy ste pracovali pre 
a. s. ABC?“  

 
nikdy 
 

Viacnásobné Niekoľko otázok položených naraz nikdy 
Pokusné Otázky, ktoré nazna čujú želanú 

odpove ď: 
 
„Koľko ste mali vtedy rokov a aký to 
má teraz na vás vplyv?“ 
 
„Aký obrat dosiahla a. s. ABC a aký 
mala vaša organizácia vzťah k 
zamestnancom?“ 

 

Ťažké kalibre „Ktorý/konkrétne čo?“ 
 
„Čo máte presne na mysli?“ 
 
„Všetci? ... Nikdy?“ 
 
„V porovnaní s čím?“ 

Keď žiadame veľmi 
kvalitnú informáciu. 
Po vágnej alebo 
nezvyčajnej odpovedi. 
Po nepresných 
porovnaniach, ako: 
„lepšie“, „zvýšenie“ atď. 

Otázky „o“ „Porozprávajte mi o... ?“ 
 
 
„Čo si myslíte o...?“ 

Na začiatku interview, keď 
chceme aby kandidát začal 
hovoriť. 
Keď chcete počuť názor, 
postoj, presvedčenie 
kandidáta. 

Úvahové Úvahy o tom, čo ste po čuli 
 
„Ste s tým spokojný?“ 
 
„Zdá sa, že vás to rozrušilo.“ 

Keď sa zdá, že kandidát je 
citovo angažovaný. 
 
Pri debate 
o komplikovaných 
otázkach. 
 

Hypotetické „Čo by ste urobili, keby... ?“ 
 
„Čo by sa stalo, keby... ?“ 

Pri skúške kreativity 
kandidáta a/alebo pri 
skúške rýchlosti jeho 
myslenia. 
 
Na preskúšanie jeho 
obchodníckych alebo 
rozprávačských 
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schopností. 
 

Výzva „Čo podľa vášho názoru systému 
chýba?“ 
 
„Aké protiargumenty by ste použili?“ 
 

Na preskúšanie 
kandidátovho prístupu 
k cieľom/úlohám. 
 
Na preskúšanie 
analytických schopností 
kandidáta. 
 

Rámcové „Čo bolo cieľom... ?“ 
 
„Vysvetlite mi, ako to zapadá do...“ 

Na skúšku kandidátovho 
chápania úspechu. 
 
Keď nerozumiete, prečo sa 
o probléme zmienil.  
 

Ticho ................... ? Na povzbudenie kandidáta. 
 
Pokúsiť sa získať 
informáciu, ktorá podľa 
vášho názoru bola 
zamlčaná. 
 

 
Typy otázok pre pohovor 
Zdroj: Upravené podľa Townsenda, 1986, s. 6. 
 
 
 
Všimnite si, že tu sú dve širšie kategórie: 
 uzavreté otázky, ktoré si vyžadujú krátku, výstižnú odpoveď (prvé tri typy otázok), 
 otvorené otázky, ktoré dávajú kandidátovi veľkú voľnosť v tom, čo chce a ako to 

chce povedať (zvyšných šesť otázok). 
 
Obidve sú správne. Jediné otázky, ktoré pri pohovore nemajú miesto, sú 
usmerňujúce a viacnásobné otázky – obidva typy môžu kandidáta zmiasť a nie je 
pravdepodobné, že by sa na ich základe dali získať užitočné informácie. 
 
Pozrite sa teraz na otázky v tabuľke a snažte sa pochopiť, v čom sú rozdielne. 
Uvedomte si, že väčšina týchto otázok má dve rôzne príčiny: 
 získanie informácií, ktoré by ste sa chceli dozvedieť, 
 vplývať na správanie kandidáta, keď sa rozptyľuje, keď sa odmlčí, alebo keď je pri 

odpovedi emocionálne angažovaný. 
 
Všimnite si ďalej, že všetky tieto otázky sú vyslovene neutrálne a nestranné. Úsudok 
si môžete urobiť potom. Počas pohovoru však je dobre signalizovať kandidátom, že 
máte záujem o nich a o ich názory, ale bez hodnotenia, aby hovorili otvorene 
a čestne. Toto je hlavný účel úvahových otázok, ktorými sa prejavuje pochopenie 
a záujem voči kandidátovi v danej situácii, aby vznikla vzájomná empatia. 
 



          MANAŽMENT 

 196 

Napokon pohovor môže tiež naraziť na problémy, podobne ako technika výberu. 
Nemusí sa podariť nadviazať dialóg ani s najlepšími zámermi a prípravou, alebo 
môže dôjsť k osobnostnému konfliktu. Tieto problémy sú evidentné, avšak je 
možnosť napraviť, alebo kompenzovať ich. 
 
Viac znepokojuje to, a je to potvrdené aj výskumom, že interviewujúci si často urobí 
úsudok o kandidátovi počas prvých štyroch minút pohovoru. Jednoducho povedané, 
prvý dojem sa zdá byť oveľa dôležitejší, ako všetky ostatné informácie, ktoré sa pri 
interview získali. 
 
Ak interviewujúci mimovoľne uprednostňujú tých kandidátov, ktorí na nich urobili na 
začiatku dojem, je pravdepodobne spôsobené tým, že sa na nich nejakým spôsobom 
podobajú. V takomto prípade sa žiada aplikovať monitorovanie rovnakých možností, 
aby sa zaručilo, že tento druh podvedomého preferovania sa zastaví. Nestačí jedno 
kritérium na výber pracovníkov. 
 
Niektorí manažéri ľudských zdrojov namietajú, že pohovory nie sú spoľahlivé 
a namiesto nich treba aplikovať „objektívne“, „vedecké“ techniky, akou sú 
psychometrické testy. Testy sú určite lákavé, ale ako uvidíme v nasledujúcej časti, 
ani tie nie sú bez problémov. 
 
13.10 Psychometrické testovanie 
  
Podstatou psychometrického testovania je, že po štandardizovaných testoch 
s pomocou ceruzky a papiera dostaneme číselnú hodnotu ich duševných kvalít. 
 
Hlavným lákadlom testov je, že aspoň navonok vyzerajú objektívne; predsudky 
sociálne, kultúrne, rasové alebo fyzické či sexuálne, nemajú zrejmý vplyv na ich 
výsledok. 
 
Ďalšou atrakciou pre kandidátov je, že test umožňuje vysoký talent pre istý druh prác, 
hoci nemajú v danej oblasti nijaké skúsenosti. Preto sa psychometrické testovanie 
používa vo verejnom aj v súkromnom sektore, osobitne vo veľkých organizáciách.  
 
Existujú dva druhy testov: 
 test schopnosti alebo spôsobilosti, pri ktorom sa merajú rôzne mentálne 

schopnosti, 
 osobnostný test, ako je populárny Myers-Briggsov indikátor, ktorý klasifikuje 

správanie ľudí štyrmi spôsobmi: extrovertnosť/introvertnosť, citovosť/intuícia, 
myslenie/cítenie a posudzovanie/vnímanie. Analýza rukopisu (grafológia) sa 
v niektorých krajinách EÚ používa tiež na osobnostné testovanie, ale vo Veľkej 
Británii nateraz iba málo; psychologický výskum mu neprikladá veľkú dôležitosť. 

 
V súvislosti s psychometrickým testovaním sa vynára niekoľko otázok: 
 
Sú spo ľahlivé? 
 
„Spoľahlivosť“ sa tu rozumie v technickom význame. Test je „spoľahlivý“, ak 
dôsledne vyprodukuje ten istý výsledok, teda že daná osoba bude mať rovnaké 
výsledky, ak sa ten istý test bude robiť pri rôznych príležitostiach alebo rôznymi 
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skúšajúcimi. Všetky známe testy sa skúmajú z hľadiska ich spoľahlivosti; nemá 
zmysel používať test, ktorý nemá vysoké hodnotenie z hľadiska spoľahlivosti. 
 
Vytvárajú tieto testy klonované tímy? 
 
Odpoveď znie: nemusia. Dvaja ľudia môžu mať pri tomto druhu testov celkom 
identické skóre, ale to neznamená, že tieto dve osoby sa budú rovnako správať 
v komplikovanejšom prostredí na skutočnom pracovisku. 
 
Dá sa na ich základe predvída ť pracovná výkonnos ť? 
 
Toto je závažná otázka. Testy spôsobilosti majú istý význam, avšak poprední 
psychológovia spochybňujú osobnostné testy a pokladajú ich za celkom zbytočné. Iní 
psychológovia, menovite tí, ktorí tieto testy vypracovali a dali ich do používania, testy 
obhajujú. (Samozrejme aj preto, že sú na ich používaní ekonomicky zainteresovaní.)  
 
Jedným z problémov je, že výklad výsledkov testov nie je jednoznačný. Napríklad 
niekto s vysokými hodnotami introvertnosti  Myers-Briggsovho indikátora sa môže 
správať veľmi extrovertne; ľudia si často vytvoria silné psychologické schopnosti, 
ktoré sú v protiklade k ich osobnosti, aby takto kompenzovali svoje slabé stránky 
alebo preto, lebo sa to na ich pracovisku vyžaduje! 
 
Treba si tiež pamätať, že dobré pracovné výkony sa dajú dosiahnuť rôznym 
spôsobom. Nevyplývajú iba z toho, že úspešný pracovník patrí k určitému 
osobnostnému typu, lebo potom by ľudia toho istého typu museli byť takisto v práci 
úspešní. 
 
Psychometrické testy môžu byť dobré, ale ak sa robia správne, nie sú ani 
jednoduché, ani  lacné. Zakúpenie testu, podľa možnosti takého, ktorý schválila 
Britská psychologická spoločnosť, je nákladné. Podobne nákladné je aj aplikovanie 
testu, keď sa použije školený personál, ktorý urobí aj nevyhnutné kontroly 
dôslednosti a spoľahlivosti. Šetriť na testoch znamená riziko, že výsledky budú 
potenciálne zavádzajúce a zneužiteľné. 
 
Všeobecná mienka je, že ani vychýrené a správne realizované testy sa nikdy nemajú 
použiť ako jediný prostriedok v  procese výberu. Testovanie je užitočnou zložkou 
výberu, ale nemôže nahradiť manažérsky úsudok. 
 
Je taká poves  o dávnovekom kráľovi, ktorý sa pýtal delfskej veštice na osud 
vojenského  aženia, ktoré mal v pláne podniknú  proti susednému kráľovstvu na 
druhej strane rieky. Veštica mu povedala, že ak prekročí rieku, zničí veľké kráľovstvo. 
Takto povzbudený kráľ teda previedol svoje vojská cez rieku – a utrpel katastrofálnu 
porážku. Zničené kráľovstvo bolo jeho vlastné. 
 
K psychometrickým testom treba pristupovať ako k delfskej veštbe. Ich výsledok je 
absolútne pravdivý, ale má viac než jeden význam. 
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13.11 Hodnotiace centrá 
 
„Hodnotiace centrá“ sa prvýkrát využili počas druhej svetovej vojny na výber 
kandidátov pre Úrad strategických služieb (OSS - Office of Strategic Services – 
bývalá britská špionážna agentúra). Tento názov je trocha zavádzajúci, pretože 
znamená jednak fyzické miesto, ale aj sériu postupov. Myšlienka vychádza z toho, že 
kandidátom sa dajú riešiť viaceré také úlohy, aké by sa mohli vyskytnúť v práci 
a sleduje sa ich postup. Vychádza sa z toho, že napodobnenie skutočných 
pracovných situácií umožní presnejšie odhadnúť činnosť kandidátov v práci, ako 
keby sa hodnotili len vstupným pohovorom alebo iba psychometrickým testom. 
 
Hodnotiace centrá sa najširšie využívajú v organizáciách súkromného sektora pri 
výbere manažérov. Najčastejšie typy úloh sú tieto: 
 
 Došlá pošta (In-tray). Kandidát pri tejto úlohe dostane „došlú poštu“ s materiálmi 

predchádzajúceho pracovníka. Sú na ňom memorandá, odkazy, správy, záznamy 
telefonických rozhovorov a iné poznámky a kandidát ich má v stanovenom čase 
vybaviť, napríklad napísať listy, poznámky, upozornenia, čo nesmie zabudnúť, 
program porady atď. Potom obyčajne nasleduje pohovor, v ktorom kandidát 
vysvetlí a zdôvodní svoje konanie. 

 Diskusia skupiny bez vedúceho. Kandidáti sa pri tomto type zhromaždia 
a dostanú manažérsky problém na prediskutovanie s pokynom, že majú nájsť 
také riešenie, na ktorom sa všetci zhodnú. Hodnotiaci sedia a pozorujú priebeh. 
Táto úloha je dobrá na zistenie skúseností v oblasti jednania s ľuďmi, 
vodcovských kvalít a pod. 

 Manažérske hry. Jeden alebo viacerí kandidáti dostanú za úlohu hrať rolu pri 
rozšírenom procese manažmentu. 

 
Mať možnosť vidieť kandidátov v skutočnom pracovnom procese je lákavé. 
Hodnotiace centrá sú však mimoriadne nákladné – najmä ak sa využijú špecialisti pre 
oblasť, ktorá s ponúkaným zamestnaním súvisí. Existujú hotové cvičenia pre 
hodnotiace centrá, ktoré sa dajú kúpiť, ale čím sú vzdialenejšie od ponúkaného 
zamestnania, tým menej použiteľné je také hodnotenie. Okrem toho si treba 
uvedomiť, že prísediaci musia byť primerane vyškolení a pripravení, čo je časovo 
veľmi náročné. 
 
Hodnotiace centrum, bežiace naplno, je vo väčšine situácií neúmerne nákladné. 
Avšak základná idea uložiť kandidátovi úlohu súvisiacu s ponúkaným zamestnaním 
sa dá ľahko skombinovať s inými prvkami výberového procesu. 
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 Náborový scenár 
 
Na záver tejto kapitoly je tu cvičenie praktickej stránky celého scenára náboru 
a výberu. Niektoré z problémov, ktoré treba riešiť, sa týkajú návrhu pracovnej náplne. 
 
Cvičenie 13.12 
 
Scenár 
 
Pracujete pre organizáciu verejnej služby, v zložke  známej pod názvom 
Optimalizačný útvar. Bol vytvorený pred viac ako rokom so špeciálnym zámerom. 
Jeho poslanie a aj samotná existencia sa prijíma rozporne tak vo vnútri, ako aj mimo 
organizácie. Vo vnútri organizácie sú osobitne problematické vzťahy s odborom 
rôznych služieb a všeobecným odborom, ktoré majú sklon prenášať ťažké alebo 
nepríjemné úlohy na uvedený útvar. 
 
Miesto prevádzkového manažéra sa má uvoľniť. Ide o vysokú funkciu a zodpovedá 
za činnosť útvaru, ale nevytvára jeho politiku. Sú vám známe vysoké nároky, ktoré 
vyššie vedenie kládlo na terajšieho manažéra a že jeho náplň práce sa oproti 
pôvodnej výrazne zmenila. Terajší manažér odchádza „z osobných dôvodov“. 
 
Dostali ste za úlohu nájsť jeho nástupcu. Peniaze aj čas sú veľmi limitované, takže 
veľké výdavky alebo dlhý proces výberu by museli byť zdôvodnené. Okrem toho, 
organizáciu nedávno kritizovali za nedodržiavanie politiky rovnakých príležitostí. 
 
Otázka 
 
Vymenujte kroky a rozhodnutia, ktoré sa musia  urobiť, aby sa každá fáza náboru 
a výberu, uvedená ďalej, realizovala efektívne: 
 
Analýza práce 
 
Návrh náboru 
 
Inzerovanie 
 
Proces výberu 
 
Spätná väzba 
 
Náš zoznam krokov a rozhodnutí je takýto: 
 
Analýza práce 
 interview s terajším prevádzkovým manažérom, 
 porovnať terajší obsah práce s opisom práce a žiadať si vysvetlenie rozdielov, 
 rozhovor s nadriadeným manažérom, 
 interview s  partnerskými manažérmi (ak sú možné), 
 (možné) interview s podriadenými, 
 rozhodnúť, či vôbec treba hľadať nového manažéra, alebo sa dá urobiť nejaká 

reorganizácia, 
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 ak sa rozhodne o nástupcovi, dohodnúť mu náplň práce so všetkými 
zúčastnenými stranami, 

 skontrolovať zrevidovaný opis práce s požiadavkami vytvorenia rovnakých 
príležitostí, 

 rozhodnúť o výške platu a ponúkaných podmienkach, vrátane toho, či pôjde 
o prijatie na dobu určitú alebo na neurčitú, 

 rozhodnúť o osobnostnej charakteristike? 
 
Návrh náboru 
 rozhodnúť, kto sa zapojí do menovania a v ktorej fáze, 
 stanoviť časový harmonogram, 
 schváliť rozpočet, 
 rozhodnúť, či použiť náborovú agentúru alebo headhunterskú firmu, 
 rozhodnúť o type inzercie, napr. či sa pripraví interne alebo v externej inzertnej 

agentúre, či sa miesto bude inzerovať externe, 
 rozhodnúť o mieste inzercie. 
 
Inzerovanie 
 urobiť návrh (prípadne vysvetliť detaily agentúre), 
 skontrolovať inzerát podľa firemných štandardov, 
 inzerovať, najprv interne a potom externe. 
 
Výber 
 zabezpečiť, aby bol vytvorený systém na efektívne, včasné a zdvorilé vybavenie 

všetkých žiadostí, 
 stanoviť formu pohovorov, napr. či bude jedno spoločné alebo viac interview, kto 

sa zapojí interne, bude vytvorený panel, 
 dohodnúť sa na všetkých bodoch, ktoré sa musia pri pohovore vyjasniť, 
 použijú sa aj iné hodnotiace techniky, napr. psychometrické testovanie?. 
 
Nič by sa nestalo, ak by ste vytvorili iné skupiny, alebo máte iné poradie. Dôležité 
však je, aby ste pri scenári premýšľali približne takto detailne a aby ste realizovali 
všetky okruhy problémov.  
 
Je jasné, že sa pracovná náplň musí podstatne zmeniť. Podobne aj zmena 
povinností a kompetencií; bude asi vhodné aj zvýšenie platu a výhod, alebo 
zrevidovať požadované kvalifikačné nároky a požiadavky na obsadenie tohto miesta. 
Odchádzajúci manažér má v tejto oblasti veľmi cenné informácie a pravdepodobne 
má aj jasno v tom, čo je na terajšej situácii nevyhovujúce. Aj podriadení môžu mať 
cenné informácie. Ale v podstatné je, aby sa opis práce dohodol s tými manažérmi, 
ktorí mali rozporné požiadavky od terajšieho manažéra. 
 
Vzhľadom na rozpornosť úlohy vedúceho, aj na úlohu samotného útvaru, je kritické 
to, kto bude zaangažovaný do menovania. Zapájanie ľudí do procesov je jednou 
z foriem odstránenia kritiky, ale na druhej strane, zapojenie príliš veľkého počtu ľudí 
môže naopak problémy vytvoriť. Limitujúcimi faktormi sú čas a peniaze, a preto sme 
ich dali na také popredné miesto na zozname. Ak je dojem, že by proces 
rozhodovania mal byť dlhší a nákladnejší, potom treba zrevidovať pridelené finančné 
prostriedky. 
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Celé toto predbežné plánovanie pomôže zaručiť, že proces hľadania a výberu 
kandidáta prebehne hladko. 
 
 
13.13 Zhrnutie 
 
V tejto kapitole sme skúmali proces náboru a výberu. Rozdielne sme definovali nábor 
a výber a prediskutovali sme rôzne druhy týchto aktivít. Kapitola potom pokračovala 
špecifickými hľadiskami týchto procesov, vrátane prípravy opisu práce, prípravy 
náborového inzerátu, pohovorov, psychometrického testovania a hodnotiacich 
centier. Záverečná časť kapitoly bola venovaná scenáru, v ktorom sa všetky tieto 
úvahy spojili. 
 
V 14. kapitole sa pozrieme na nasledujúcu etapu výberu pracovníkov – na ich 
zdokonaľovanie. 
 

Príloha1 – Príklad odmeneného náborového inzerátu 

 

NIE SME  
ZAMESTNÁVATEĽOM, 

KTORÝ DÁVA 
ROVNAKÉ PRÍLEŽITOSTI 

ŠÉF ÚTVARU ROVNAKÝCH PRÍLEŽITOSTÍ 

až £40,000 ročne 

 

Ale potom kto je? 

A my sa o to aspoň pokúšame. 

Urobili sme kus práce. Už teraz u nás fungujú: 

- osobitné dvojsmerné stretnutia s hendikepovanými skupinami, 

- ciele rovnakých príležitostí, ktoré majú zaručiť zamestnanie pre ľudí z týchto skupín, 

- oveľa lepšie podmienky pre školenia v oblasti rovnakých príležitostí pre všetkých našich zamestnancov. 

 

Uvedomujeme si, že ešte treba urobiť veľký kus práce. V tomto sa stanete jedným z nás. 

Vašou úlohou bude riadiť útvar rovnakých príležitostí. Budete spolupracovať so všetkými odbormi modernej, perspektívnej 
mestskej rady a zabezpečovať, aby sa záležitosť rovnakých príležitostí stala ústrednou. 

Ide o prioritnú úlohu. Budete mať plnú podporu členov, šéfa exekutívy a vedúcich úradníkov. Musíte byť lepší ako my pri 
dosahovaní konkrétnych výsledkov v oblasti rovnosti príležitostí. Okrem toho musíte: 

- mať skúsenosti z riadenia na najvyšších miestach  - vedieť, čo je inštitucionalizovaná diskriminácia 

- dobre ovládať relevantnú legislatívu     - dobre komunikovať 
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Netreba ani dodávať, že písomné žiadosti od žien, afrických, karibských, ázijských a iných etnických menšín a od ostatných 
primerane kvalifikovaných, schopných a skúsených žiadateľov s postihnutím, vám zaručia vstupný pohovor. 

K výhodám patrí mzda, ktorá je primeraná významu tohto miesta, bohaté krytie sťahovacích nákladov a spokojnosť v práci, 
ktorú sa snažíte dosiahnuť. 

Toto je najnáročnejšia úloha vašej kariéry. Ak ste ochotní pustiť sa do nej, pošlite váš životopis na: Odbor ľudských zdrojov, 
Radnica, Knotsville, SP1 2YP 

Uzávierka žiadostí: 20. apríl 2002 

 

 

Mestská rada Knotsvillu  
 
 



          MANAŽMENT 

 203 

Kapitola 14 
 
Rozvoj zamestnancov  

 
14.1. Úvod 
 
Táto kapitola sa začína vysvetlením významu vzdelávania a rozvoja zamestnancov 
vzdelávania a  predstaví niekoľko základných koncepcií z tejto oblasti. Uvažuje 
o uvedení zamestnancov do funkcie a na pracovné miesto, tvorbe politík a prístupov 
k vzdelávaniu a rozvoju, vzdelávania,  skúma význam mentorovania  a koučovania . 
Kapitola pokračuje poukazom na strategický význam odboru riadenia ľudských 
zdrojov (RĽZ)  a záverečná časť kapitoly je venovaná prípadovej štúdii, ktorou by sa 
mali utvrdiť získané vedomosti . 
 
14.2 Ciele  
 
Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali dokázať lepšie: 
• Identifikovať potrebné vzdelávania vzdelávanie a rozvoj nových aj existujúcich 

zamestnancov 
• Naplánovať  účinný program uvádzania nových zamestnancov 
• Identifikovať a rozobrať rôzne metódy vzdelávania a ich vhodné využitie  
• Prediskutovať rôzne spôsoby rozvoja zamestnancov, ako zabezpečiť ich výber 

a plánovanie rozvoja. 
 
14.3 Plánovanie štúdia 
 
Na dokončenie tejto kapitoly budete potrebovať 

• tento text 
• 3 hodiny na preštudovanie  

 
 
14.4 Úvod do vzdelávania a rozvoja zamestnancov 
 
V predchádzajúcej kapitole sme sa zaoberali otázkami náboru a výberu. V tejto 
kapitole pokračujeme uvedením nových zamestnancov a všeobecnejšími problémami 
vzdelávania vzdelávania a rozvoja. 
 
Treba rozlišovať medzi  vzdelávaním a rozvojom: 
 vzdelávanie sa orientuje na zachovanie a zlepšenie terajšej pracovnej výkonnosti 
 rozvoj je snahou o vytvorenie kvalifikácie pre budúcu prácu.   
 
Aký je zmysel vzdelávania? 
 
 Vzdelávanie umožňuje lepšie využitie ľudských zdrojov tým, že vylepšuje 

schopnosť zamestnanca plniť úlohy, ktoré  od neho organizácie vyžaduje a to 
okamžite aj v dlhodobejšej perspektíve. 

 Vzdelávanie zvyšuje spokojnosť zamestnanca v práci a zvyšuje jeho motiváciu 
tým, že mu dáva pocit zvládnutia svojej práce a pocit, že je cenený a uznávaný. 
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K tomuto by malo dochádzať, keď sa vzdelávanie robí správne. Ak je vzdelávanie 
bezvýznamné z hľadiska potrieb zamestnanca alebo sa vysvetľuje ako trest alebo 
prejav nespokojnosti, potom fakticky znižuje využitie jeho  a  motiváciu. 
 
Aký je zmysel rozvoja? Podobne ako v prípade vzdelávania aj cieľom rozvoja je 
zvyšovanie celkovej využiteľnosti a motivácia zamestnancov v ich terajšom zadelení. 
Cieľom je však tiež ich príprava na zodpovednejšiu prácu pri povýšení. Aj skúsenosti 
z terajšej práce môžu do istej miery prispieť k príprave na budúcu prácu, ale ide 
o časovo náročný proces a nespoľahlivú formu vzdelávania. Zamestnancov treba na 
možné budúce práce cieľavedome pripravovať, osobitne do manažérskych pozícií, 
ktoré kladú čoraz komplikovanejšie nároky na zamestnancov. 
 
Vzdelávanie a príprava sa začínajú hneď po menovaní nového zamestnanca, čiže 
hneď po uvedení do funkcie resp. na pracovné miesto. V nasledujúcej časti, čo je aj 
logickým záverom diskusie o nábore a výbere, ktorá sa začala v minulej kapitole, 
budeme hovoriť o niektorých problémoch RĽZ v oblasti vzdelávania a rozvoja 
zamestnancov. 
 
14.5 Uvedenie do funkcie a na pracovné miesto 
 
Uvedenie do funkcie a na pracovné miesto  znamená poskytnúť novým 
zamestnancom pomoc, informácie a prácu, ktorá je splniteľnou, ale predsa len 
značnou výzvou, aby sa boli motivovaní a dosahovali dobré pracovné výsledky. 
Stručne povedané: správne uvedenie do funkcie a na pracovné miesto sa vyplatí 
z hľadiska investovaného času aj financií. 
 
Aké informácie potrebuje nový zamestnanec na bezproblémové a efektívne 
fungovanie v rámci organizácie? Všeobecne možno hovoriť o troch druhoch: 
 informácie o dennej pracovnej rutine, 
 informácie o histórii organizácie, o jej zmysle, prevádzke a službách a ako k ním 

jeho práca prispieva,  
 informácia o politike organizácie, o pracovných pravidlách a výhodách pre 

zamestnancov. 
 
Nový zamestnanec okrem toho musí dostať možnosť na vytvorenie pracovných 
vzťahov s tými, s ktorými bude v tesnom pracovnom kontakte. 
 
Ak sa novému zamestnancovi neposkytne pomoc, nedostane adekvátne informácie 
a dostane iba triviálnu prácu, odcudzí sa organizácii, stratí motiváciu a bude pracovať 
hlboko pod svojimi možnosťami. To bude mať za následok veľkú fluktuáciu, spory, 
náklady a zlý imidž organizácie. 
 
Cvičenie 14.5 
 
Skúste vypracovať program pre uvedenie nového zamestnanca do organizácie na prácu, ktorú teraz 
vykonávate vy. Zostavte zoznam informácií, ktoré táto osoba bude potrebovať a zoznam osôb, 
s ktorými sa budú stretávať, pričom treba uviesť osobitne tých, ktorých bude potrebovať hneď prvý 
a deň a tých, s ktorými sa stretne v prvých týždňoch.  
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Spätná väzba 
 
Správne odpovede budú pochopiteľne závisieť od vašej práce a vašej organizácie. Do zoznamu však 
určite treba zahrnúť: 
 
Prvý deň – informácie: 
 pravidlá 
 zákazy 
 bezpečnostné opatrenia 
 ako dostať niektoré veci 
 evidencia príchodu do zamestnania 
 kde sú záchody 
 kde je občerstvenie 
 odkiaľ dostáva prácu 
 komu ju odovzdáva 
 pracovný čas 
 ako uplatňovať náhradu výdavkov 
 ciele firmy 
 osobné ciele. 
 
Prvý deň – ľudia: 
 všetci, s ktorými zamestnanec je v dennom kontakte, vrátane sekretárok a pomocníkov 
 všetci, ktorí kontrolujú prácu zamestnanca 
 všetci, ktorých kontroluje zamestnanec. 
 
Prvých pár týždňov – informácie: 
 politika organizácie, pracovné pravidlá, zamestnanecké výhody 
 systém hodnotenia práce v organizácii. 
 
Prvých pár týždňov – ľudia: 
 všetci ostatní, s ktorými bude zamestnanec v pravidelnom kontakte. 
 
Ak je zoznam veľmi dlhý, skontrolujte ho znova a premyslite si, či to naozaj všetko potrebuje. Stane 
sa, že ľudia sú zaplavení informáciami alebo ich predstavia veľkému počtu ľudí a zamestnanec nie je 
schopný zapamätať si ich mená. 
 
Ak je zoznam veľmi krátky, buď máte prácu prekvapujúco jednoduchú a ste v nej doslova izolovaný 
alebo si neuvedomujete dostatočne všetky informácie a skúsenosti, ktoré máte a ktoré ste potrebovali 
na zvládnutie vašej práce. 
 
Uvedenie zamestnancov do funkcie a na pracovné miesto je súčasťou riadenia 
ľudských zdrojov, jeho súčasťou je rešpektovanie a ocenenie zamestnanca ako 
jednotlivca komplexne, s prihliadaním na jeho potreby a pocity. V danom prípade to 
pravdepodobne znamená, že nový zamestnanec bude pri vstupe do organizácie 
znepokojený . Môže sa obávať  ako dokáže plniť pracovné úlohy, možno bude mať 
pocit neschopnosti v porovnaní so skúsenejšími zamestnancami, môže mať problém 
s tým, ako ho príjmu spolupracovníci. Kým tieto jeho obavy nepominú, nebude 
schopný efektívne pracovať. Tu nejde o nijakú sentimentálnosť, ale o snahu čo 
najlepšie využiť schopnosti cenného a draho získaného zamestnanca.  
 
Ďalším dôležitým momentom riadenia ľudských zdrojov je stratégia a proaktívne 
plánovanie. Preto uvedenie nového zamestnanca nie je iba starostlivosťou o človeka, 
ktorý nevie ako to chodí. Správne uvedenie zamestnancov  je dôležitý krok, ktorý 
vám pomôže získať dobrého zamestnanca a vytvoriť dobré  pracovné vzťahy do 
budúcnosti. 
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Uvidíte, že aj pri prechode od uvedenia zamestnanca k všeobecnému vzdelávaniu 
a príprave, zostanú témy hodnotenia zamestnancov a strategického plánovania 
naďalej dôležité. 
 
14.6 Tvorba politík a prístupov k vzdelávaniu a roz voju  
 
Viaceré z bežných dôvodov, kvôli ktorým sa prikračuje k vzdelávaniu, majú reaktívne 
príčiny, napríklad: 
 nasadenie novej techniky alebo zavedenie nových technológií 
 zmeny pracovných metód 
 zmeny poskytovaných služieb 
 zistenie, že výkonnosť nie je dostatočná 
 nedostatok pracovných síl, nevyhnutnosť zvýšenia kvalifikácie niektorých 

zamestnancov 
 povýšenie alebo preloženie jednotlivých zamestnancov 
 nehody alebo vážne nedostatky 
 sťažnosti.   
Existujú však aj strategické, proaktívne dôvody pre vzdelávania. Názory manažmentu 
sa prikláňajú k názoru, že vzdelávanie alebo rozvoj ľudských zdrojov (HRD - RĽZ ) 
by mal byť integrovaný s podnikovým  plánovaním. Inými slovami, vzdelávania by sa 
mali konať v predstihu, v súlade s požiadavkami celkového podnikateľského plánu  
a nečakať až na čas, keď sa bude pociťovať ich potreba. 
 
Potreba strategického, proaktívneho plánovania  rozvíjania schopností  
zamestnancov pre budúcnosť a vzdelávania pre terajšiu prácu je celkom jasná. Nie 
je to preto, že organizácia musí nevyhnutne prevziať zodpovednosť za kariéru 
jednotlivých zamestnancov; model dlhodobej kariéry v jednej organizácii sa skoro 
celkom vytratil a zamestnávatelia si takúto ponuku už nemôžu dovoliť. Potreba 
plánovania zdokonaľovania je pre organizáciu životne dôležitá preto, lebo 
organizácia sleduje kariéru svojich zamestnancov bez toho, aby za ňu preberala 
zodpovednosť. Jednotliví zamestnanci sa snažia dosiahnuť, aby boli „neustále 
použiteľní na trhu práce“ aj v meniacom sa prostredí a menej sa zaujímajú o postup 
v rámci organizácii a viacej o to, ako nadobudnúť skúsenosti pre väčšie projekty, 
väčšie úlohy, pretože tieto skúsenosti sú prenosnejšie. Za takýchto okolností je pre 
organizáciu čoraz väčšou výzvou poskytovať zamestnancom možnosti takého 
rozvoja, ktorý potrebuje organizácia aj zamestnanci, pričom sa musí zaručiť, aby táto 
príprava (zdokonaľovanie) bola v súlade s cieľmi organizácie. 
 
Pri plánovaní vzdelávania a zdokonaľovania je mimoriadne dôležitý správny odhad 
súčasných alebo budúcich potrieb. Môže dôjsť nielen k plytvaniu s peniazmi; 
vzdelávanie, ktoré je nadsadené, ale aj opak toho,  môže mať aj škodlivé následky. 
Vzdelávanie môže byť nedostatočné v dvoch prípadoch: 
 ak sa vychádza z predpokladu, že schopnosti školených sú nižšie ako 

v skutočnosti 
 ak sa vychádza z predpokladu, že požadovaná úroveň je nižšia než je skutočne 

potrebná. 
Podobne, vzdelávanie môže byť nadsadené z dvoch príčin: 
 nerealisticky vysoké očakávania od školených 
 rozsah vzdelávania presahuje cieľ. 
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Tieto štyri možnosti (a môžu sa vyskytnúť vo vzájomnej kombinácii) sú nevyhovujúce 
pre: 
 školených, u ktorých sa preto môže prejaviť nízka morálka alebo odmietnutie 
ďalšieho vzdelávania 

 organizáciu, ktorá vyplytvala peniaze a čas a musí usporiadať náhradné 
vzdelávanie a vysporiadať sa s nespokojnými zamestnancami 

 pre školiteľov, ktorí strácajú dôveru školených aj organizácie. 
 
Aby sa zabránilo obom extrémom, treba urobiť analýzu potrieb a tým sa budeme 
zaoberať v nasledujúcej časti.      
 
14.7 Analýza potrieb 
 
Pre dosiahnutie výsledkov požadovaných v každej práci, a to teraz aj v budúcnosti, 
sa vyžaduje istá úroveň vedomostí, kvalifikácie a istý druh prístupu. Existujúca 
výkonnosť sa dosiahla vďaka súčasnej úrovni činnosti zamestnancov a to z hľadiska 
ich znalostí, kvalifikácie a prístupu. Táto výkonnosť je tým zároveň limitovaná. 
 
Potreba vzdelávania alebo medzera vo vyškolenosti je rozdiel medzi existujúcou 
výkonnosťou a požadovanými výsledkami: medzi tým, čo sa v súčasnosti dosahuje 
a čo by sa malo dosahovať. Pre jednotlivého zamestnanca ide o medzeru medzi 
terajšími limitmi ich činnosti a vymedzením jeho práce. 
 
Postupy na určenie potreby vzdelávania sa dajú zhrnúť do štyroch bodov. Podľa 
okolností sa dajú tieto postupy ľubovoľne kombinovať. 
 Hodnotenie výkonnosti, zistenie existujúceho stavu práce zamestnancov. Jednou 

z možností sú formálne schémy hodnotenia. So zamestnancami sa urobí 
rozhovor alebo sa im rozdajú dotazníky, podobne sa to urobí aj s ich manažérmi. 
Môžu sa od nich vyžiadať návrhy na zlepšenia, ktoré by sa podľa ich názoru v ich 
práci dosiahli školením. Záznamy dokumentujúce pohyb pracovných síl 
a plytvanie môžu tiež naznačovať problémy s niektorými prácami, prípadne 
skupinami prác a ktoré by sa školením dali zlepšiť. Každá metóda má isté 
obmedzenia a každá z nich poskytuje iba čiastočný obraz o situácii a preto ich 
treba navzájom vyvážiť. 

 Analýza pracovných požiadaviek, zistenie čo by konkrétny pracovník „mal“ a 
„mohol“ urobiť. Treba uviesť jeho popis pracovnej činnosti, ktorý sa musí 
pravidelne aktualizovať, inak nemusí presne vyjadrovať ako sa práca 
v skutočnosti robí alebo či sa vôbec dá podľa neho robiť. Takže popis pracovnej 
činnosti treba doplniť o ďalšie informácie z iných zdrojov – podľa možnosti od ľudí, 
ktorí danú prácu naozaj vykonávajú. 

 Analýza organizácie, ktorou sa majú zistiť súčasné aj budúce potreby 
organizácie. Tu osobitne pomôže , ak sú vzdelávanie a rozvoj integrované do 
celkového strategického plánovania organizácie, čo zjednoduší porovnávanie. 

 Prieskum ľudských zdrojov, ktorým sa zistí, čo sú zamestnanci v súčasnosti 
schopní  dosiahnuť a tak definovať medzeru medzi týmto výkonom a medzi 
požiadavkami organizácie.    

 
Po identifikovaní a definovaní medzery vo vzdelávaní  ste teraz schopný rozhodnúť 
ako ju najlepšie vyplniť. 
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Medzera vo vzdelávaní 
 

 
       
 
 

  Limity (nového) zamestnanca 
       Limity práce 
         

         
 
Medzera vo vzdelávaní 

 
 
 
 
 
14.8 Vzdelávanie a rozvoj  
 
Pri navrhovaní špecifického programu vzdelávania a rozvoja treba brať do úvahy: 
 
Ak má byť program účinný, musí  
 byť relevantný pre školených, 
 sa uskutočniť vtedy, keď je potrebný, a nie príliš neskoro, 
 podporený praktickou aplikáciou, ak by bol predčasný, zabudne sa naň. 
 
Po druhé, o obsahu programu vzdelávania a rozvoja si treba položiť tri otázky: 
Súvisia vaše požiadavky - 
 so vzťahom – k  poskytovaniu služieb, ku klientom, ku kolegom, k vybaveniu, 

k evidencii? 
 s kvalifikáciou – pre styk s ľuďmi, pri spracúvaní informácií alebo predmetov? 
 so znalosťou – faktov, teórií, procesov, techniky? 
 
Uvedené tri zásady účinnosti a tri otázky relatívne dobre definujú načasovanie a ciele 
vzdelávania a rozvoja. Pri úvahe o spôsobe realizácie vzdelávania alebo rozvoja sa 
treba rozhodnúť, či sa uskutoční v zamestnaní alebo mimo zamestnania, prípadne či 
pôjde o kombináciu oboch foriem.  
 
Vzdelávanie v zamestnaní, ktoré môže mať rôzne formy, napríklad rotáciu prác, 
zaučovanie alebo iba  metódou „sadnúť si k Jožkovi“, má viaceré výhody: 
 je lacnejšie ako vzdelávanie mimo zamestnania, pretože sa pri ňom využívajú 

bežné prostriedky v normálnom prostredí 
 školení sa zaučujú na zariadeniach, ktoré po úspešnom skončení budú používať 

a nemusia sa zaučovať naň po prechode zo školiaceho zariadenia, ktoré môže 
byť iné 

 školení sú vo svojom bežnom pracovnom prostredí a nemusia sa prispôsobovať 
externému školiacemu prostrediu a potom zase späť. 

 
Vzdelávanie v zamestnaní však má aj nevýhody: 
 inštruktor môže byť zlým učiteľom alebo nemá dosť času na dobré vyučovanie 
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 školení sa môžu pri nesprávnom vyučovacom procese naučiť zlým metódam, 
namiesto toho efektívnejších metód 

 k školeniu dochádza v stresovom prostredí normálneho zamestnania (hluk, ruch, 
zmätok, komentáre ostatných zamestnancov) a stres obyčajne bráni učeniu.  

 
Kvôli tomu sa môže zdať vzdelávanie mimo zamestnania atraktívnejšie: 
 vzdelávania robia špecializovaní inštruktori, takže môže byť kvalitnejšie 
 môže sa používať špeciálne alebo upravené zariadenie 
 školení sa môžu pripravovať na svoju prácu v plánovitých etapách, so 

špeciálnymi cvičeniami, ktoré môžu pomôcť zvládnuť ťažké alebo kritické 
momenty vzdelávania 

 školení sa učia odpočiatku správnym metódam 
 prostredie vzdelávania je menej stresujúce a z emocionálneho hľadiska 

bezpečnejšie (menší strach z prípadných chýb), čo uľahčuje učenie 
 náklady na externé vzdelávanie možno ľahšie vyčísliť, lebo ide o samostatnejšiu 

aktivitu ako vzdelávanie v zamestnaní. 
 
 
Avšak aj vzdelávanie mimo zamestnania má svoje nevýhody: 
 je nákladné (vyžaduje si špeciálne priestory, zariadenie, školiteľov) a preto sa 

zdá byť zdôvodnené takéto vzdelávanie iba v prípadoch, keď si rovnaké 
vzdelávanie vyžaduje väčšia skupina ľudí 

 môžu sa vyskytnúť problémy s prenášaním naučeného zo školiaceho do 
normálneho pracovného prostredia.   

 
V prípade rozvoja existujú podobné výhody a nevýhody pre jeho realizáciu 
v zamestnaní alebo mimo zamestnania. Metódy rozvoja v zamestnaní sú: 
 kaučing 
 rotácia na jednotlivých pracovných miestach 
 umožnenie ďalšieho vzdelávania  
 plánované pracovné činnosti 
 
Metódy mimo zamestnania: 
 inštruktáže v triedach 
 programy sponzorované vysokými školami  
 tituly ponúkané veľkými organizáciami 
 externé kurzy pre špecialistov.  
 
Výhodou externého rozvoja je, že zamestnanec nie je vystavený stresu a neustálym 
požiadavkám pracoviska a môže sa sústrediť výlučne na učenie. Okrem nákladnosti 
je nevýhodou to, že sa naučené musí prenášať späť do pracovného prostredia. Ak 
nie je zabezpečená dostatočná podpora po týchto kurzoch, môže veľa nových 
poznatkov vyjsť nazmar.  
 
Po dokončení vzdelávacieho alebo zdokonaľovacieho programu treba mať nejaký 
systém overovania a hodnotenia.  
 Overovanie znamená kontrolu úspešnosti programu z hľadiska dosiahnutia jeho 

cieľov  
 Hodnotenie znamená posúdenie z hľadiska nákladového prínosu.  
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Týmito spôsobmi možno posúdiť úspešnosť programov. Môže poslúžiť ako 
východiskový bod pre plánovanie zlepšenia vzdelávania alebo rozvoja v budúcnosti.  
 
Vhodný výber typu vzdelávania alebo rozvoja  si teda vyžaduje posúdenie množstva 
otázok. V závere tejto časti uvádzame niekoľko okruhov na ich precvičenie. 
 
Cvičenie 14.8 
 
Predstavte si nového zamestnanca, vymenovaného na prácu, ktorú robíte vy. Absolvoval už program 
uvedenia uvedený v  cvičení 14.5. Aké kroky zamerané na jeho vzdelávanie by mu pomohli vykonávať 
prácu dobre ? Vyznačte všetky odpovede, ktoré pokladáte za vhodné, prípadne doplňte ďalšími 
z vlastných skúseností.  
 

Hodiť ho do hlbokej vody   

„Posadiť ho k Jožkovi“   

Rotácia práce alebo úloh   

Dočasné preloženie do iného oddelenia   

Poverenie špeciálnou úlohou   

Zapojenie do diskusnej skupiny   

Odporúčané čítanie   

Prax pod kontrolou    

Pravidelná inštruktáž - koučing   

Formálne usmerňovanie 

 

  

Možno pridať ďalšie možnosti podľa vlastnej úvahy. 
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Teraz si predstavte zamestnanca, ktorý pred viacerými rokmi bol v nižšej funkcii. Aké zdokonaľovanie 
by ste mu boli navrhli, aby mohlo túto prácu teraz vykonávať?  Aj tu vyznačte všetky odpovede, ktoré 
pokladáte za vhodné, prípadne doplňte ďalšími z vlastných skúseností. 
 
 

Rotácia práce alebo úloh   

Stáž  v inom oddelení   

Poverenie špeciálnou úlohou   

Zapojenie do diskusnej skupiny   

Odporúčané čítanie   

Prax pod kontrolou    

Poskytovanie pravidelnej inštruktáže   

Formálne usmerňovanie   

Zaradenie do triedy   

Vysokoškolské vzdelanie   

 
 
 
Možno pridať ďalšie možnosti podľa vlastnej úvahy. 
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Spätná väzba    
 
Ako ste riešili úlohy z tohto cvičenia? Z hľadiska tejto kapitoly je dôležitejšie ako ste k úlohám 
pristupovali než aké sú vaše odpovede, ktoré vo veľkej miere závisia od vašej situácie. (Aj keď sa 
domnievame, že ste našli lepšiu formu vzdelávania ako „hodenie od hlbokej vody“, ktoré sotva  patrí 
medzi vhodné metódy!) 
 
Pravdepodobne ste si spomenuli na vlastnú skúsenosť v prvých mesiacoch zamestnania alebo na 
vaše predchádzajúce zamestnanie a asi ste sa zamysleli nad tým, ako by sa čosi malo zlepšiť. To je 
v poriadku; vnášať vlastné skúsenosti do manažmentu  môže byť veľmi užitočné. 
 
Keď ste si však pozreli zoznam, napadlo vám vyhodiť niektoré návrhy preto, lebo ste si mysleli, že nie 
sú možné, nie sú realizovateľné alebo ich nemožno zariadiť? Ak áno, potom to môže byť príkladom, 
že podrobné znalosti pracovnej náplne sa vlastne môžu stať prekážkou zmeny alebo inovácie. 
Pretože otázkou nebolo čo je možné, ale čo je vhodné.  Z hľadiska manažérstva je správne rozhodnúť 
najprv o tom čo je vhodné a potom sa pozrieť, či to možno aj dosiahnuť. Napokon sa môže ukázať, že 
je to celkom nerealizovateľné. 
 
Položili ste si tie tri otázky zo začiatku 5. časti? Prihliadali ste na uvedené tri  podmienky účinnosti 
programu? (Niektoré z uvedených možností vzdelávania, ako napr. dočasné preloženie by sa mohli 
pre relatívne nového zamestnanca zdať ako predčasné.) Ak ste podľa nich postupovali, je to správne; 
zrejme ste pochopili ich význam. Ak nie, možno aj bez  toho ste dospeli k správnym výsledkom iným 
spôsobom a to je perfektne možné. 
 
Premyslite si však znovu, ako ste toto cvičenie robili a či ste ho mohli riešiť aj inak. Pretože ak 
nabudúce budete stáť pred podobným problémom, možno nebudete tak dôverne poznať okolnosti 
a vtedy to už môže byť reálny problém. 
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14.9 Mentorovanie a inštruktáž - kou čing 
 
Zvyšok tejto kapitoly, pred záverečným cvičením, venujeme štyrom konkrétnym 
otázkam vzdelávania a rozvoja. Prvou z nich je „mentorovanie“. 
 

14.9.1 Mentorovanie 
 
Mentor je podľa slovníkovej definície múdrym radcom. V zamestnaní je mentor 
staršia osoba, ktorá pomáha, radí, usmerňuje a povzbudzuje mladšiu osobu: ukazuje 
jej ako to chodí, ktorá jej hovorí, čo musí vedieť, ktorá jej radí pri prípadných 
problémoch. Od mentora sa neočakáva protežovanie alebo uprednostňovanie 
a v tomto zmysle sa teda líši od patróna. Podpora od mentora by sa mala obmedziť 
na rady a povzbudenia. 
 
Vzťah mentora a jeho chránenca môže byť pre obe strany veľmi užitočný a môže byť 
prínosom aj pre organizáciu. Vzhľadom na to niektoré organizácie vytvorili formálny 
mentorský systém medzi manažérmi, ktorým sa pokúšajú kopírovať niektoré výhody 
takéhoto vzťahu vytvoreného spontánne. Medzi výhody systému mentorovania 
patria: 
 zlepšenie možnosti plánovania nástupníctva a vývoja manažmentu 
 rýchlejšie uvedenie nových zamestnancov 
 zlepšená komunikácia 
 znížené náklady na vzdelávanie 
 znížené pracovné náklady 
 zvýšená produktivita 
 zníženie pohybu pracovných  síl (fluktuácie), osobitne u nižšieho manažmentu 
 prenesenie znalostí a hodnôt v oblasti poslania organizácie. 
 
Znie to fantasticky. Ale funguje to naozaj? Môže oficiálny vzťah, ktorý vznikne 
určením dvojice staršieho a mladšieho manažéra treťou osobou, kopírovať kvalitu 
spontánneho vzťahu? 
 
Možnou odpoveďou je, že aranžované mentorstvo môže fungovať, ale podobne ako 
aranžované manželstvo, funguje inak ako spontánny vzťah a treba ho posudzovať 
podľa iných kritérií. Úspešné mentorstvo v podstate je, podľa doterajších skúseností, 
kontraktom. Nemusí to znamenať písomný kontrakt, treba len prediskutovať 
a dohodnúť sa na: 
 predmete mentorského vzťahu. Napríklad: mentorovaná osoba môže špecifikovať 
čo by chcela dosiahnuť v práci a mentor súhlasí s tým, že mu v tom pomôže.   

 dobe vzájomných záväzkov – či pôjde o niekoľko mesiacov, rok alebo viac rokov. 
(Vzájomne výhodné kontrakty možno pochopiteľne predlžovať.)  

 
Základným pravidlom je vytvoriť jasné ciele, jasné roly a primerané očakávania. 
Nesporne ide o rovnako vzrušujúce a dramatické vzťahy, aké vznikajú spontánne, 
ale oficiálny (formálny) systém je zrejme bezpečnejší a (za predpokladu, že 
ktorákoľvek strana môže odstúpiť od dohody bez obviňovania alebo pocitu zlyhania) 
zriedka sa končí v slzách.  
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14.9.2 Inštruktáž - kou čing 
 
Inštruktáž - koučing je relatívne nový štýl manažmentu a bol prevzatý zo športového 
koučovania. Inštruktor je zvyčajne bezprostredným manažérom danej osoby. Cieľom 
inštruktáže - koučingu je upozorniť zamestnanca na spôsoby ako zlepšiť svoju 
každodennú prácu. Analógiou by bol futbal, kde hráča učia novým technikám 
v záujme zlepšenia jeho hráčskych kvalít a jeho užitočnosti pre celý tím. 
 
Manažér, ktorý je inštruktorom - koučom, nielen kontroluje, ale prihliada na potreby 
jednotlivca aj celej organizácie zároveň. Výhody inštruktáže- koučovania sa 
v podstate podobajú výhodám mentorovania.  
 
Inštruktáž - koučovanie však je schopnosť, ktorej vytvorenie u manažéra nejaký čas 
trvá. Schopnosť inštruovať-koučovať nemajú manažéri vrodenú. Manažér si musí dať 
dosť času na to, aby sa tomuto typu učenia naučil. 
 
 Scenár vzdelávania a rozvoja 
 
Na záver tejto kapitoly je tu cvičenie na zopakovanie naučeného. Vychádza sa 
z modelových skúšobných otázok CIPFA z roku 1992 a obsahuje analýzu niektorých 
problémov týkajúcich sa vzdelávania a rozvoja, uvedených v nasledujúcej prípadovej 
štúdii. 
 
 
Cvičenie 14.10 
 
Prečítajte si nasledujúcu prípadovú štúdiu a potom odpovedzte na otázky na vyhradenom priestore. 
 

Prípadová štúdia 
 
Finančný odbor elektrárenskej spoločnosti sa skladá z dvoch oddelení – oddelenia účtovníctva 
a pokladne a  oddelenia auditu, pričom na čele každého oddelenia je námestník riaditeľa. V 80.-tych 
rokoch mala firma problémy s nedostatkom profesioná1nych finančných úradníkov. Koncom roka 
1987 sa hlavná účtovníčka pokúsila riešiť problém tým, že presviedčala vedenie firmy, aby súhlasili so 
zavedením systému účtovných praktikantov.  Jej zámerom bol, aby finančný odbor každý rok prijal do 
zamestnania a vyškolil minimálne jedného stredoškolského absolventa ročne. Po nadobudnutí 
kvalifikácie sa mali rozdeliť do celej organizácie, čím by sa vytvoril základ budúcich finančných 
manažérov firmy. Praktikanti by boli  nadpočetní a mali sa prideľovať dočasne na stáže do rôznych 
častí finančných úsekov až na dobu šiestich mesiacov z celkovej trojročnej doby ich zaškoľovania. 
 
Personálna  riaditeľka  pochybovala o fungovaní tohto modelu, či sa jeho pomocou naozaj podarí 
vyriešiť problém nedostatku kvalifikovaných  zamestnancov. Okrem iného argumentovala aj tým, že 
pri každom nábore sa museli pridržiavať interných firemných predpisov, ktoré obmedzovali nábor na 
inzerovanie v miestnych novinách, čím správna rada chcela prispieť k riešeniu problému vysokej 
regionálnej nezamestnanosti.  
 
Po dlhej diskusii na zasadaní rady sa schválilo vytvorenie troch nadpočetných praktikantských miest 
pre absolventov, ktorých mali prijať počas troch rokov s podmienkou, že náklady na túto školiacu 
schému budú minimálne. Kľúčovým faktorom debaty boli poznámky predsedu správnej rady o dopade 
stále  neobsadených profesionálnych miest na realizáciu štatutárne uložených povinností. 
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Námestník riaditeľa (oddelenia účtovníctva a pokladne), ktorý zodpovedal za vzdelávanie vo 
finančnom odbore, dostal do kompetencie aj starostlivosť o praktikantov, o nábor, zariadenie stáží, 
kontrolu pracovných úloh a záverečného ročného projektu a za celkové monitorovanie výkonov. 
 
Prvého praktikanta prijali v auguste 1988. V r. 1989 sa námestník riaditeľa (oddelenia účtovníctva 
a pokladne) rozhodol odísť do predčasného dôchodku a v júni nastúpil na jeho miesto nový. Riaditeľ 
financií ho upozornil, že hlavnou prioritou nového námestníka riaditeľa je vyriešiť nahromadené 
problémy okolo privatizácie. V júli vedúci interný audítor, ktorý bol veľmi skúseným audítorom, ale 
nebol kvalifikovaným účtovníkom, bol poverený zodpovednosťou za nábor praktikantov a ich stáže. 
 
Druhý praktikant nastúpil v októbri 1989, týždeň pred tým, ako začal navštevovať pätnásťtýždňový 
nadačný kurz, ktorý úspešne skončil v januári 1990. Tretí praktikant nastúpil do práce v auguste 1990. 
 
Je júl 1992 a so všetkými tromi praktikantmi sú problémy. Prvý z nich mal problémy so 
svojim projektom tretieho ročníka s tematikou finančného manažmentu jedného z odborov  firmy; 
vedúca odboru si sťažovala, že nevie o čo ide a trvala na zastavení projektu. Druhý praktikant neurobil 
skúšky v druhom ročníku a urobil na reparát iba skúšky z prvého ročníka, takže ho  odvolali z projektu. 
Tretia praktikantka nemala problémy so skúškami, ale verejne si sťažovala, že jej stáž na oddelení 
auditu je nudná a nemá úroveň a že nevie akú bude mať ďalšiu stáž.  
 
Otázky 
 
Prečo došlo  k týmto problémom? Vzorové odpovede na výbere skúškových otázok uvádzajú viaceré  
uvedené možnosti. Premyslite si argumenty a potom na ne odpovedzte. 
 
(1)  Nebolo jasné, čo sa vlastne týmto modelom malo riešiť. Zostavte zoznam problémov, ktoré sa 

mali riešiť a navrhnite iné možné prístupy. 
 
 
 
(2)   Modelu manažment nevenoval dostatok času. Uveďte možné príčiny tohto stavu a príklady 

problémov, ktoré to spôsobili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Model nemal dobre vyriešenú otázku riadenia kontroly. Uveďte zoznam ľudí, ktorí robili alebo 

mali robiť kontrolu modelu a komentujte ich vhodnosť alebo nevhodnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
Spätná väzba 
 
(1) Model sa mal týkať riešení: 
 problému nedostatku profesionálnych zamestnancov. Bola potrebná analýza toho, aká kvalifikácia 

sa vyžadovala na dané miesta. Možno by sa problém bol dal riešiť presunutím existujúcich 
zamestnancov na niektoré z týchto miest alebo presunutím časti prác, s ďalším školením. Ak sa 
mali hľadať kandidáti zvonku, analýza kvalifikácie by aj v tomto prípade pomohla zabrániť 
vzniknutej situácii, pretože bez nej by ani prijatí externí kandidáti nemuseli zvládnuť požadované 
práce, ale analýza by umožnila poskytnutie vhodného vzdelávania pre už o prijatého zamestnanca 
a tým by sa zabránilo nespokojnosti zamestnanca s prácou a s celou organizáciou. Bolo potrebné 
monitorovať aj dôvody prečo pracovníci odchádzali. 
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Dobrý nábor a výber, podporený vhodnou kombináciou platu a výhod, ktorou by sa umožnilo prijať 
a udržať vhodného kandidáta, by bol jednoduchší a efektívnejší pri riešení tohto problému než 
zvolený model s praktikantmi. Od prijatia praktikantov po nadobudnutie ich plnej kvalifikácie a 
skúseností uplynulo veľa času a nebola možnosť zabrániť im v odchode počas zaškoľovania  
alebo krátko po jeho dokončení. 

 Miestna nezamestnanosť.  Pravdepodobne by sa problém bol dal lepšie riešiť tak, že by sa nábor 
robil a vzdelávanie sa zameralo na hotových absolventov. 

 Plnenie štatutárnych úloh.  Pravdepodobne sa to malo riešiť kontrolou činnosti a prerozdelením 
úloh.    

 
Všeobecne možno konštatovať, že odbor RĽZ v organizácii nedostatočne analyzoval problémy 
a praktikantský model nebol zameraný na ich riešenie. Vzdelávanie a rozvoj mohli byť účinnejšie, keby 
boli súčasťou dôslednej stratégie riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, napojenej na celkové zámery 
odboru. 
 
(2) Dôvody, pre ktoré sa  záležitosti nevenovala dostatočná pozornosť manažérov: 
 Množstvo inej práce 
 Nedostatočná zaangažovanosť za model u ľudí, ktorí zodpovedali za nábor, organizovanie 

dočasných preložení a riešenie problémov praktikantov. Nedostatky v plánovaní  a v manažmente 
modelu spôsobili, že odbor nebol dostatočne informovaný o svojom vlastnom projekte 
a o dočasných preloženiach, ktoré neboli dostatočne náročné. Niektorým problémom by sa asi 
dalo vyhnúť pomocou mentora, ale – ako to uvidíme ďalej – do schémy nebol zapojený nikto taký, 
čo by bol dostatočne kvalifikovaný a ktorý by bol mal dosť času na takúto úlohu. 

 
(3) Model kontrolovali alebo mali kontrolovať: 
 Pôvodný námestník riaditeľa, ktorého odchod do dôchodku spôsobil vákuum 
 Nový námestník riaditeľa, ktorý sa dostal do konfliktu s prioritami a nemal čas na to, aby ho uviedli 

do detailov modelu 
 Hlavný interný audítor, ktorý nebol do problému uvedený a ktorý pravdepodobne ani dostatočne 

nechápal požiadavky modelu a zodpovedal len za nábor a stáže. 
 Hlavná účtovníčka, ktorá pôvodne navrhla tento model, ale nemala príslušné manažérske 

kompetencie. Asi ona bola najvhodnejšou osobou na kontrolu modelu po odchode pôvodného 
námestníka riaditeľa do dôchodku. 

 
 
14.11 Zhrnutie 
 
V tejto kapitole sme si všímali definíciu a výhody vzdelávania a rozvoja. Posudzovali 
ste politiku vzdelávania a rozvoja, zamerali ste sa na význam strategického, 
proaktívneho prístupu a zisťovanie potreby vzdelávania a jeho rôznych foriem. 
V kapitole sa položil dôraz na overovanie a hodnotenie  a pokračovala pohľadom na 
dva dôležité aspekty vzdelávania a rozvoja – na mentorstvo a inštruktáž - koučing. 
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Kapitola 15 
 
Hodnotenie a jeho dôsledky 
 
 
15.1 Úvod 
 
Táto kapitola sa začína definovaním hodnotenia a vysvetlením rôznych druhov 
hodnotení a ich  podstaty. Cyklus hodnotenia sa potom skúma s konkrétnym 
dôrazom na hodnotiace pohovory a ako počas tohto cyklu získavať pozitívnu aj 
negatívnu spätnú väzbu. Kapitola sa končí prehľadom toho, k čomu dochádza po 
hodnotení a úvahou o možných druhoch odmien na základe hodnotenia, osobitne 
s prihliadnutím na súvislosť medzi hodnotením a mzdovým systémom závislým od 
pracovných výkonov. 
  
15.2 Ciele  
 
Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali dokázať lepšie: 
• rozobrať rôzne spôsoby posúdenia a ako ich majú plánovať hodnotiaci 

a posudzovaní, 
• analyzovať spôsoby použitia jednotlivých techník hodnotenia na podnietenie 

školenia, a zdokonaľovania štábu v záujme dosiahnutia cieľov organizácie, 
• prediskutovať vhodnosť rôznych druhov odmien a trestov a 

najvhodnejších situácií. 
 
15.3 Plánovanie štúdia 
 
Na zvládnutie tejto kapitoly budete potrebovať 

• tento text, 
• tri hodiny na preštudovanie  kapitoly. 
 

15.4 Čo je hodnotenie zamestnancov? 
 
Hodnotenie zamestnancov možno všeobecne definovať ako poskytnutie spätnej 
väzby  pre zamestnancov o tom, ako plnia úlohy pre organizáciu, pričom ide o súčasť 
trvalého procesu plánovania a hodnotenia. 
 
Aby sme to rozmenili na drobné, hodnotenie zamestnancov je: 
 poskytnutie spätnej väzby - v podstate sa týka toho, čo zamestnanec urobil 

v minulosti a nie toho, čo by mal robiť v budúcnosti. Z hodnotenia by prirodzene 
mali vyplynúť (a obyčajne sa tak aj stáva) inštrukcie pre zamestnanca alebo 
predbežné plánovanie: ale ide o dve rôzne záležitosti a je dôležité hodnotiť ich 
oddelene. 

 súčasť trvalého procesu – hodnotenie nie je udalosť, ktorá sa pravidelne koná 
v istý deň roka ako Výročie SNP. Hodnoteniu niečo predchádza a niečo po ňom 
nasleduje a celá záležitosť sa priebežne opakuje. Hodnotenie sa často pokladá za 
súčasť cyklu- plánovanie hodnotenia,  hodnotenie, vyhodnotenie hodnotiaceho 
procesu a opakovaného plánovania nasledujúceho hodnotenia. 
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Vaša organizácia môže hodnotiť neformálne v dennom alebo týždňovom cykle alebo 
až podľa potreby. Môže mať tiež formálny systém hodnotenia s cyklami stretnutí raz 
alebo dvakrát ročne, s použitím štandardných dokumentov a štruktúrovaných 
rozhovorov. Základné princípy formálneho i neformálneho hodnotenia sú však 
rovnaké. Väčšia časť tejto kapitoly sa bude zaoberať formálnym hodnotením, ale 
závery sú platné aj pre neformálne hodnotenie, hoci neformálny systém sa dá 
aplikovať efektívnejšie, ak sa bude prihliadať na postupy a etapy formálneho 
hodnotenia. 
 
Existuje viacero dôvodov hodnotenia. Napríklad: 
 zvýšenie motivácie kolektívu zamestnancov, 
 zvýšené zapojenie kolektívu do vlastného manažmentu, 
 identifikovanie podkladov pre odmeny alebo pokuty, 
 identifikovanie zamestnancov kolektívu pre vzdelávanie alebo rozvoj, 
 identifikovanie zamestnancov, ktorí by mohli byť povýšení. 
 
V rôznych organizáciách existujú rozdielne dôvody, a preto existujú rôzne modely 
hodnotenia. Vládne však všeobecná zhoda v tom, že hodnotenie je jednou 
z najdôležitejších úloh manažérov. 
 
Všeobecná zhoda panuje aj v tom, že je aj jednou z najťažších úloh manažmentu. 
Každý systém hodnotenia je vystavený nebezpečenstvu, že: 
 štandardy hodnotenia sa časom zmenia, 
 hodnotiaci môžu byť zaujatí alebo manipulovať so systémom podľa svojej 

potreby, 
 ak aj nie sú nezaujatí, rôzni hodnotiaci nehodnotia rovnako, 
 sa prejaví „efekt svätožiary“, t. j. že ktosi s vynikajúcou povesťou bude vždy 

nadhodnotený a môže neoprávnene dostávať priaznivé hodnotenie. 
 
Hodnotenie neuľahčujú ani vysoké očakávania, že vďaka nim sa zázračne zlepšia 
výkony. 
 
V nasledujúcej časti rozoberieme rôzne typy hodnotení a ukážeme si, že boli určené 
pre rôzne účely a že sa v súvislosti s nimi vynárajú rôzne problémy. 
 
15.5 Typy hodnotení 
 
Hodnotenie sa v organizačnej hierarchii môže vykonávať smerom dolu, smerom do 
strán alebo smerom hore. Medzi možnosti hodnotenia patrí: 
 jeden nadriadený hodnotí podriadených, 
 skupina nadriadených hodnotí podriadených, 
 skupina rovnako postavených ľudí hodnotí svojho kolegu, 
 podriadení hodnotia svojich šéfov. 
 
V praxi sú posledné dve formy hodnotenia veľmi zriedkavé a zvyšok tejto kapitoly sa 
bude zaoberať len situáciou, keď jeden alebo viacerí nadriadení hodnotia 
podriadených. 
 
Nadriadený pri hodnotení môže prihliadať na rôzne záležitosti. Napríklad: 
 prístup k práci a správanie sa v práci , 
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 výkon pracovných povinností z hľadiska očakávania nadriadených, 
 výkon pracovných povinností z hľadiska dohodnutých cieľov. 
 
Hodnotenie môže byť: 
 objektívne – t. j. vychádzajúce z faktov alebo niečoho pozorovateľného, 

merateľného, neskresleného emóciami alebo názormi, 
 subjektívne - t. j. z hľadiska opierajúceho sa nielen o fakty alebo o niečo 

pozorovateľné, merateľné. V stanovisku sa prejaví osobný názor, ovplyvnený 
osobnou skúsenosťou a možno aj osobnými hodnotami. 

 
Pripomíname, že ak je hodnotenie subjektívne, nemusí to znamenať jeho neplatnosť. 
V niektorých prípadoch nie je možné urobiť kompletne objektívne závery, pretože 
situácia je príliš komplikovaná, nie je čiernobiela a tak treba použiť prvky osobného 
úsudku. Niektoré aspekty individuálnych výkonov sú merateľné, ale nemusia 
poskytovať úplný obraz. Napríklad: aký záver urobíte pri hodnotení situácie z toho, že 
manažér nesplnil stanovené úlohy, ale už šesť mesiacov mu chýbajú pracovníci – do 
akej miery to malo vplyv na jeho výkon? A čo v prípade manažéra, ktorý prekročil 
mnohé zo stanovených cieľov, ale podarilo sa mu aj zlikvidovať veľa užitočných 
kontaktov v rámci organizácie i mimo nej? 
 
Existujú však okolnosti, keď možno urobiť perfektne objektívne hodnotenie – 
napríklad, ak je hodnotenie urobené len na základe počtu predaných kusov alebo 
vybavených telefonátov. 
 
Pri hodnotení možno zistenie vyjadriť rôznymi spôsobmi, napríklad: 
 číselne, 
 graficky, 
 slovne. 
 
Aký spôsob si zvolíte, bude závisieť zrejme od toho, či je vaše hodnotenie 
subjektívne alebo objektívne. 
 
K hodnoteniu môžete pristupovať: 
 na základe práce – ide najmä o  hodnotenie podľa objektívnych kritérií alebo na 

základe subjektívnych dojmov alebo 
 na základe ľudských zdrojov – ide najmä o hodnotenie rozvoja zamestnancov, 

posudzovaného z hľadiska ľudských zdrojov. 
Tieto možnosti môžu vytvoriť 3 x 2 x 3x 2 = 36 rôznych druhov hodnotení! V praxi 
však nie sú všetky kombinácie funkčné. 
 
Tu je niekoľko bežných druhov hodnotenia s využitím funkčných kombinácií: 
 grafické vyjadrenie – vyhotovenie grafu vyjadrujúceho celý rozsah 

charakteristických čŕt alebo dimenzií práce, napríklad ako je počet vybavených 
objednávok/požiadaviek občanov, 

 vynútený distribučný systém – hodnotenie zamestnancov podľa stupnice so 
stanoveným percentom zamestnancov, ktorí musia byť zaradení do jednotlivých 
kategórií stupnice,  

 hodnotenie na základe správania – vyhodnotenie pozorovaného prístupu k práci 
a správania sa v práci, 
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 hodnotenie na základe prístupu k pracovným štandardom -  porovnanie 
skutočných výkonov s predpokladanými, 

 slovné hodnotenie – písomný komentár kladov a záporov atď., 
 hodnotenie na základe cieľov – podriadení a manažér spoločne stanovia budúce 

ciele a potom vyhodnotia ich plnenie, 
 manažment na základe cieľov (MBO- Management By Objectives) – hodnotenie 

na základe cieľov, avšak s tým rozdielom, že podriadení a manažér spoločne 
stanovia jednak budúce ciele a jednak akčný plán, ktorým sa tieto ciele majú 
dosiahnuť. 

 
Nasleduje cvičenie, ktoré je určené na úvahy o prístupe a forme hodnotenia pre 
každý z typov. 
 
Cvičenie 15.5 
 
Zaraďte tieto hodnotenia podľa toho, či ide o hodnotenie na základe práce, ľudských zdrojov a či ide o 
objektívne alebo subjektívne hodnotenie a označte ich.  
 

  

práca 

 

ľudské 

zdroje 

 

objekt. 

 

subjekt.  

podľa správania         

podľa cieľov         

vynútený distribučný systém         

manažment pomocou cieľov         

grafické hodnotenie         

hodnotenie na základe prístupu 
k pracovným štandardom 

        

slovné         
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Spätná väzba 
 
Správne odpovede sú podľa nášho názoru tieto: 
 

  

práca 

 

ľudské 

zdroje 

 

objekt 

 

subjekt  

podľa správania √  √  

podľa cieľov  √  √ 

vynútený distribučný systém √   √ 

manažment pomocou cieľov  √  √ 

grafické hodnotenie √  √  

hodnotenie na základe prístupu 
k pracovným štandardom 

√   √ 

slovné  √  √ 

 
 
Ak ste odpovedali takto, potom je to veľmi dobré; pochopili ste rozdiely a viete ich aplikovať – myslíte 
tak ako my! 
Ak vaše odpovede nie sú také ako naše, potom sa pozrite ešte raz na rozdielne odpovede. 
V niektorých prípadoch sú možné alternatívne odpovede.  
Rozdiel medzi hodnotením na základe práce a ľudských zdrojov je jasné u všetkých typov, hádam 
okrem slovného. Len pre samotné hodnotenie sa dá vyhotoviť slovné hodnotenie na základe práce, 
ale výber slovného vyjadrenia znamená, že sa sledovalo čosi iné. 
Pri rozlišovaní objektívneho a subjektívneho ste asi nemali problémy s klasifikáciou slovného 
hodnotenia ako subjektívneho. Na druhej strane ste sa mohli domnievať, že hodnotenie na základe 
špecifických cieľov a pracovných noriem bude objektívne. Hoci v týchto metódach sú isté merateľné 
prvky (napríklad špecifikovanie povolenej miery chýb), komplexnosť hodnotenia celkovej výkonnosti 
z hľadiska skutočne dosiahnutých výsledkov, okolnosti, ktoré vplývali na úsilie zamestnancov pri 
dosahovaní cieľov a spôsob ich dosahovania znamená, že hodnotiaci do toho musel vniesť značnú 
dávku osobnej interpretácie – preto sa tento typ hodnotenia dostal do subjektívneho stĺpca.  
 
Hodnotenie na základe správania je objektívne.  Je tomu tak aj napriek faktu, že spôsob opisu 
správania môže byť na základe dojmov (napr. stráca veľa času, postupuje chaoticky, je mimoriadne 
efektívny...). Ide o objektívne hodnotenie, pretože opísané pozorovanie je mimo vás a mohol ho (v 
podstate) spozorovať ktokoľvek. Tento príklad slúži ako pripomienka, že „objektívny“ neznamená 
presný alebo exaktný a subjektívny už vonkoncom neznamená nepresnosť! 
 
Vynútený distribučný systém je subjektívny. Je tomu tak napriek skutočnosti, že výsledný produkt je 
zdanlivo presný, podobne ako tabuľky a grafy. Originálne posúdenie hodnotenia mohlo byť objektívne, 
subjektívne prvky do toho vstupujú vtedy, keď sa umiestňujú do vynútenej distribučnej schémy. 
Spôsob, akým sa súbory hodnotení umiestňujú pod stupne ako „vynikajúci“, „dobrý“, „uspokojivý“, a 
„neuspokojivý“ nie sú dokázateľne pozorovateľnými alebo merateľnými kritériami a tento systém 
hodnotenia ako celok je subjektívny. 
 
Grafické hodnotenie je asi objektívne. Opiera sa to však o domnienku, že ide o platný systém, že 
osobná charakteristika alebo dimenzia práce sa naozaj dá graficky vyjadriť. Je to správne, ak rátate 
čosi dokázateľne pozorovateľné, napríklad ako počet obslúžených klientov. Ak tomu tak nie je, potom 
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podobne ako pri vynútenej distribúcii, robíte subjektívne hodnotenia pri pretlmočení vlastných 
pozorovaní do reči čísel alebo grafu. 
 
 
 
 
Malo by z tohto byť jasné, že tieto rôzne typy hodnotenia sa hodia pre rôzne situácie. 
Napríklad: 
 systém vynútenej distribúcie sa môže aplikovať len vtedy, keď rôzni pracovníci 

robia v podstate rovnaký druh práce, inak by čísla boli veľmi malé a nemali by 
žiadny zmysel, 

 grafické hodnotenie je vhodné pre prípady, keď máme niekoľko dôležitých prvkov 
práce (typickými príkladmi sú výstupy alebo prechody), 

 MBO je najvhodnejšou metódou pre tých zamestnancov , ktorí majú istú 
flexibilnosť pri vytyčovaní cieľov. 

 
Vhodnosť výberu konkrétneho typu hodnotenia závisí vo veľkej miere od účelu 
(hodnotenie na základe práce alebo na základe ľudských zdrojov) a od situácie, pre 
ktoré je určené. 
 
 
 
15.6 Proces hodnotenia 
 
Táto časť kapitoly pojednáva o typických etapách formálneho procesu hodnotenia – 
alebo o hodnotiacom cykle, ako to nazývajú v niektorých organizáciách. Pre 
komplexný systém hodnotenia, akým je MBO, sa etapy delia na: 
 Plánovanie – vrátane dohody o cieľoch, ktoré sa zamestnanec pokúsi dosiahnuť. 

Vyhovujú tieto ciele pre organizáciu? Sú v súlade s postavením zamestnanca? 
Dajú sa dosiahnuť? Dajú sa registrovať, alebo merať (alebo existuje iný spôsob, 
ako zistiť, či boli splnené alebo nie)? 

 Monitorovanie - priebežné hodnotenie výkonov zamestnanca počas celého 
obdobia s prípadnou inštruktážou - koučingom. 

 Kontrola - prostredníctvom formálneho vyplnenia potrebných dokumentov, 
dotazníkov a pohovorov 

 Komunikovanie – diskusia a dohoda o hodnotení pracovných výkonov a prípadné 
potrebné akcie s vyhotovením záznamov o kontrole. 

 
Pre iné typy hodnotenia alebo u hodnotení súvisiacich s cieľmi, plánovacia etapa 
nemusí byť; ak sú ciele práce jasné alebo pevné, netreba o nich pravidelne 
diskutovať a robiť dohody. Monitorovacia etapa však je potrebná. Pre všetky typy 
hodnotení by bolo vhodné, aby išlo o priebežný proces, a nie o nárazovú každoročnú 
akciu. Komunikačná fáza je vždy potrebná a má význam pre každý formálny systém. 
 
Pozrime sa teraz podrobnejšie na etapu kontroly, ktorá si vyžaduje najviac 
cieľavedomých aktivít. 
 
Etapa kontroly 
 
Aká dokumentácia je potrebná alebo vhodná pre túto etapu? V prvom rade treba 
vyžadovať  popis pracovnej činnosti hodnotenej osoby. Okrem popisu pracovnej 
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činnosti bude potrebné pripraviť ďalšie dokumenty pre hodnotiaci pohovor (napríklad 
ciele, na ktorých sa  zamestnanec dohodol pri minulom pohovore) a ktoré budú určite 
nevyhnutné na zaevidovanie výsledkov. Príprava predbežných materiálov by veľmi 
pomohla pri vyhotovení ostatných dokumentov. Poskytnutie zoznamu zaevidovaných 
informácií hodnotiacemu i hodnotenému alebo zodpovedaných otázok má veľa 
výhod: 
 Ušetrí im čas a námahu na premýšľanie o tom, čo budú potrebovať. 
 Pomôže zabezpečiť to, že všetky potrebné informácie budú zaevidované 

v potrebnej miere (veľkosť okienka naznačuje rozsah požadovaných detailov). 
 Pomôže aj pritom, aby sa nezapisovali údaje, ktoré nie sú potrebné, čo by 

znamenalo stratu času a mohli by byť zavádzajúce. 
 Pomôže dodržať jednotnosť v rámci celého systému. 
 
Bez ohľadu, či ide o predbežné údaje alebo nie, hodnotenie uplynulej práce 
zamestnanca a všetky rozhodnutia o budúcom postupe sú absolútne nevyhnutnými 
časťami dokumentácie, ktorá sa má dokončiť ako výsledok procesu hodnotenia. 
 
Hodnotiaci aj hodnotený si musia urobiť čas na hodnotiaci pohovor. Je pochopiteľné, 
že si musia znovu prečítať všetky dokumenty z minulej kontroly. Obe strany sa 
pripravia aj na otázky, ktoré budú predmetom pohovoru. Osobitne treba 
hodnotenému pripomenúť vhodnosť premyslieť si dopredu tieto záležitosti: 
 Došlo k nejakým zmenám v práci? 
 Aké najväčšie úspechy dosiahol? 
 V ktorých oblastiach nedosiahol to, čo chcel, alebo očakával? 
 Aké mal problémy? Prečo k nim došlo? Čo urobil, alebo čo mohol urobiť pre ich 

riešenie? 
 Ak bol na nejakom školení alebo zdokonaľovacích kurzoch, pomohli? 
 Potrebuje nejaké vzdelávanie alebo zdokonaľovací kurz? 
 Aké ciele navrhuje pre budúce hodnotiace obdobie? 
Jedna  z pobočiek CIFPA vypracovala pre svojich vlastných zamestnancov formulár 
na ich hodnotenie s podobnými otázkami. Ide o dôverný materiál a nie je oficiálnym 
dokumentom; jednoducho má za účel orientovať ich na tieto témy. Bez ohľadu na to, 
či sa toto vo vašom systéme používa, treba hodnotených usmerniť v tom, ako sa 
majú na hodnotiace interview pripraviť.  
 
Samotný pohovor má byť štruktúrovaný podľa navrhnutého programu. V nijakom 
prípade to nemá byť iba priateľský rozhovor. Pre hodnotenie typu MBO má typické 
interview mať tri fázy: 
 
1 Prediskutovanie činnosti hodnoteného v minulom období a to všeobecne aj 
špecificky z hľadiska cieľov alebo opatrení. 
2 Dohoda o zaznamenaní tejto činnosti a prípadná kontrola a revízia na základe 
popisu pracovnej činnosti. 
3 Prediskutovanie, dohoda a zaznamenanie cieľov pre budúce obdobie, spolu 
s prípadnými krokmi zo strany hodnotiaceho (napríklad odporúčanie školenia alebo 
zdokonalenia pre hodnoteného, pokus o zabezpečenie zdrojov alebo zariadení pre 
hodnoteného). 
 
O pohovore budeme podrobnejšie hovoriť v nasledujúcej časti. 
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Po pohovore a dokompletizovaní dokumentácie nasleduje ďalšia fáza procesu. Za 
normálnych okolností nejde o nič iného ako o oboznámenie iného orgánu s obsahom 
dokumentov. Hodnotiaci proces však musí mať vyšší stupeň, ktorý ho sleduje 
a kontroluje, či správne funguje. Čiže hodnotenie, ktoré vypracoval(i) hodnotiaci, 
treba nejako ešte vyhodnotiť, aby sa zaručilo, že bolo urobené korektne 
a spravodlivo, podporiť hodnotiacich a poradiť im. Potrebný je aj mechanizmus 
odvolania, ktorý sa zapojí v prípade problémov alebo nezhôd o hodnotení. Aj ak sa 
tento mechanizmus nepoužíva, alebo sa použije iba zriedka, treba ho mať, aby 
zamestnanci systému hodnotenia dôverovali. 
 
Na zhrnutie doterajšieho učiva je tu cvičenie na precvičenie rozpoznávania rôznych 
fáz hodnotenia. 
 
 
 
 
Cvičenie 15.6 
 
Vžite sa do situácie manažéra, ktorý má urobiť hodnotenie MBO so zamestnancom, vrátane 
pohovoru. Nasleduje zoznam piatich etáp hodnotiaceho procesu –fáza pred pohovorom, 1., 2. a 3 
fáza interview (ako boli definované v predchádzajúcom texte) a fáza po pohovore – po ktorom 
nasledujú otázky, ktoré mohli v priebehu procesu vzniknúť. Ku každej fáze hodnotenia dajte číslo 
otázky, prípadne otázok, ktorými sa v tej fáze mali zaoberať. 
 
Pred pohovorom 
 
1. fáza pohovoru 
 
2. fáza pohovoru 
 
3. fáza pohovoru 
 
Po pohovore 
 
1 Potrebuje hodnotený dodatočné vzdelávanie? 
 
2 Ako hodnotí svoju vlastnú činnosť? 
 
3 Prebehol hodnotiaci proces správne? 
 
4 Je hodnotený v práci spokojný? 
 
5 Zodpovedá popis pracovnej činnosti hodnoteného tomu, čo naozaj robí? 
 
6 K čomu sa zaväzujem ja, aby som hodnotenému pomohol dosiahnuť určené ciele?  
 
7 Dosiahol hodnotený stanovené ciele? 
 
8 Súhlasí hodnotený s mojím hodnotením jeho práce? 
 
9 Ako si hodnotený zadeľuje čas? 
 
10 Potrebuje hodnotený dodatočné zdroje na dosiahnutie stanovených cieľov? 
 
11 Sú ciele hodnoteného reálne? 
 



          MANAŽMENT 

 225 

12 Súhlasí hodnotený s výsledkom hodnotenia? 
 
13 Aké ciele mal hodnotený dosiahnuť? 
 
 
Spätná väzba 
Navrhované odpovede by mali byť: 
 
Pred pohovorom:  13 
1. fáza pohovoru:  2, 4, 7, 9 
2. fáza pohovoru:  5, 8 
3. fáza pohovoru:  1, 6, 10, 11 
Po pohovore:   3, 12 
Ak ste odpovedali takto, je to skvelé. Ak sú vaše odpovede iné, neznamená to, že sú celkom zlé, lebo 
tieto otázky vám môžu napadnúť kedykoľvek. Porovnajte si však vaše odpovede s našimi a uvedomte 
si, že úloha znela, dať otázky tam, kde by najlepšie mali patriť. Naše odpovede dali otázky k tým 
fázam, v ktorých sa v priebehu hodnotiaceho procesu vyžadujú. 
 
 
15.7 Hodnotiaci pohovor 
 
Možno ste oboznámený s nástupnými a výberovými pohovormi. Hodnotiaci pohovor 
sa líši od výberového pohovoru minimálne v dvoch oblastiach: 
 Pri výberovom pohovore hovorí najmä kandidát, z čoho si má o ňom urobiť obraz 

osoba robiaca pohovor. V hodnotiacom interview je rozprávanie vyváženejšie. Vy 
ako hodnotiaci mu vlastne dávate spätnú väzbu o jeho činnosti , kým jeho úlohou 
je informovať o svojej práci a pripojiť svoje hodnotenia a návrhy na zlepšenia 
alebo na nové ciele. 

 Pri výberovom pohovore obyčajne treba zachovať vo vyjadrovaní nestrannosť, 
aby sa kandidát vyjadroval voľne. V hodnotiacom pohovore treba vyjadriť názor, 
osobitne ak chcete komentovať, alebo vyjadriť nespokojnosť. 

 
Napriek tomu, čo sa povedalo, tieto dva druhy pohovorov sú podobné vo 
všeobecnejšej rovine. Napríklad, treba, aby sa hodnotený uvoľnil a preto zariadenie 
miestnosti nemá naňho pôsobiť deprimujúco. Patrí k dobrým zvykom stanoviť pre 
pohovor časový limit, snažiť sa o to, aby bolo dosť času na podrobné prediskutovanie 
všetkých relevantných problémov a ich vyriešenie. To pomáha účastníkom určovať si 
rytmus pohovoru a včas stanoviť, do akých podrobností ísť pri konkrétnych otázkach. 
Ak sa hodnotiaci pohovor dostane do problémov a vyskytnú sa neriešiteľné 
problémy, potom je lepšie interview prerušiť a pokračovať v ňom inokedy. Nikde sa 
nehovorí o tom, že by sa pohovor mal realizovať na jedno posedenie. 
 
Hoci hlavným cieľom hodnotenia je spätná väzba, vo väčšine prípadov je dobrou 
praxou podnietiť, aby hodnotený začal hovoriť o svojej práci. Tým  mu dáme na 
vedomie, že smie hovoriť a že týmto spôsobom prispieva k priebehu pohovoru. 
Vhodné je aj nechať, aby svoju výkonnosť ohodnotil sám. Ak budete mať diametrálne 
rozdielne názory, treba si to, čo hovorí, najskôr uvedomiť. Avšak aj ak nie sú 
rozdielne, uvedomíte si, do akých podrobností budete musieť ísť pri predložení vášho 
hodnotenia. Môžete sa ho spýtať na oblasti ako napríklad: 
 ako sa cíti v práci, 
 aké situácie spôsobujú problémy, 
 ako využíva čas, 
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 ktorá časť práce je pre neho najzaujímavejšia, 
 aký má vzťah k nadriadeným a podriadeným, 
 čo dosiahol v práci, 
 čo sa mu nepodarilo v práci dosiahnuť. 
 
Problémy sa začínajú, keď sa pohovor dostane do fázy hodnotenia činnosti. Len 
veľmi zriedka sa stáva, že hodnotenie je jednoznačne pozitívne, že všetky ciele sa 
dosiali a všetky ukazovatele sú vynikajúce. Pre väčšinu ľudí padne zaťažko hovoriť 
o negatívach niečiej práce vo forme spätnej väzby. Avšak spätná väzba, ktorá nie je 
čestná a obsažná, pôsobí na hodnoteného zavádzajúco a ak si uvedomí nečestný 
prístup, potom ho to asi nahnevá a nebude spokojný. Hodnotiaci proces je užitočný 
iba vtedy, keď sa otvorene diskutuje o problematických oblastiach, ale aj 
o pozitívnych výsledkoch. 
 
V niektorých oblastiach manažéri majú problémy s negatívnou spätnou väzbou . 
Aby hodnotenie bolo účinné, je nevyhnutné, aby slabé výkony boli skutočne 
kritizované, ale musí sa to robiť konštruktívne. Hlavné rady sa dajú zhrnúť takto: 
 kritizujte výkony a nie osobu, 
 kritika nie je samoúčelná, jej cieľom je zlepšiť výkony, 
 spätná väzba sa musí držať faktov, 
 namiesto vyhlásení sa radšej pýtajte, 
 obmedzte sa na kľúčové problémy, 
 zamerajte sa na tie veci, ktoré sa dajú zlepšiť, a nie naopak, 
 nezabúdajte ani na pozitívnu spätnú väzbu. 
 
Pri hodnotení na základe ľudských zdrojov negatívna spätná väzba alebo kritika má 
byť vždy zameraná na zlepšenie výkonov. Napríklad, ak sa ciele nedosiahli, treba 
v každom prípade zistiť príčiny. Je možné, že sa zmenili podmienky, že neboli 
dostatočné zdroje k dispozícii, hodnotený nemal potrebnú kvalifikáciu na dokončenie 
úlohy alebo kolegovia s ním nespolupracovali. Akonáhle sa dozvieme príčiny, bude 
jasné aj to, aké kroky treba urobiť, napríklad upraviť ciele, poskytnúť zdroje, 
vzdelávanie, alebo zdokonaliť sa. Otvorené a konštruktívne 
prediskutovanie problémových oblastí môže zlepšiť výkonnosť. 
 
V MBO, keď sa stanovujú ciele, sa osvedčuje prax ich získania od hodnoteného. On 
najlepšie vie, aké ciele sú možné a relevantné a ak iniciatíva vyjde od neho, bude 
motivovaný aby ich splnil. Pochopiteľne, hodnotiaci si musí zachovať kritický pohľad 
na návrhy hodnoteného a dbať, aby ciele boli: 
 primerané cieľom organizácie a úlohe hodnoteného, 
 dosiahnuteľné (príliš optimistické, alebo snaha urobiť radosť môže viesť 

hodnoteného k vytyčovaniu nerealistických úloh), 
 náročné (ak by boli príliš ľahké, hodnotený by nemal pocit spokojnosti z ich 

dosiahnutia a tým by stratil motiváciu). 
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 Dôsledky hodnotenia  
 
Existujú dva druhy dôsledkov hodnotenia. Prvý druh vyplynie prirodzene z procesu, 
ak prebehol dobre, bez zámerných opatrení. Správny proces spätnej väzby má mať 
tieto dôsledky: 
 hodnotený má mať pocit ocenenia a väčší zmysel náležitosti na jeho pracovné 

zaradenie; to by malo naňho pôsobiť ešte väčšmi motivačne a tým vlastne 
spôsobiť zlepšenie jeho výkonov, 

 manažment by mal byť lepšie informovaný o silných a slabých stránkach svojich 
ľudských zdrojov, 

 mali by sa zlepšiť pracovné vzťahy. 
 
Druhý druh dôsledkov hodnotenia sú priame akcie manažmentu na základe 
informácií, ktoré dostal. Jednou z nich je udelenie odmien a prémií vysokovýkonným 
hodnoteným pracovníkom. Ide o ťažkú záležitosť a budeme o nej hovoriť 
v nasledujúcej časti. 
 
Ďalším krokom, ktorý vyplynul z hodnotenia, je úvaha o preradení na vyššiu funkciu. 
Hodnotenie síce priamo nevedie k postupu z toho dôvodu, že dobré plnenie 
povinností na jednom pracovisku ešte neznamená to, že pracovník je vhodný na  
preradenie na vyššiu funkciu. Pri preradení na vyššiu funkciu  ide obyčajne o 
osobitné postupy. Spôsobilo by to problémy, keby zamestnancovi po hodnotení 
oznámili jeho preradenie na vyššiu funkciu  a potom pri celom následnom  postupe 
pri preraďovaní by sa dostal do problémov. Tieto situácie teda treba riešiť starostlivo 
a so sympatiami. Z hľadiska zamestnanca je preradenie na vyššiu funkciu  
významným stimulom, takže výber pre povýšenie musí byť spravodlivý a musí byť 
zrejmé, že bol spravodlivý. 
 
Ďalším opatrením v dôsledku hodnotenia môže byť to, že sa hodnotenému umožní 
vzdelávanie alebo zdokonalenie, ak si to vyžadujú jeho ciele alebo plán kariéry. 
Môže ísť o  
 nápravu stavu, ak ním hodnotený dokáže lepšie plniť svoju terajšiu prácu alebo 
 perspektívnu záležitosť, ak jeho účelom je pomôcť hodnotenému rozšíriť svoju 

terajšiu prácu, alebo ho pripraviť na iné práce. 
 
Hodnotený môže byť v dôsledku hodnotenia  preložený, t. j. interne presunutý na iné 
miesto  s rovnakým postavením a platom. Pre takýto krok môže byť viacero dôvodov: 
 zamestnanec nadobudne ďalšie skúsenosti, 
 možno ho použiť na zaplnenie neobsadeného miesta, 
 možno si tým ponechať možnosť pre jeho postup, 
 môže sa tým udržať jeho záujem a motivácia. 
 
Je možné aj hodnoteného odvolať, to znamená, preložiť na iné  miesto s nižším 
platom, nižším postavením a menšou zodpovednosťou. V praxi k tomu dochádza 
zriedka, pretože to drasticky znižuje motiváciu a stavia ich do situácie, že sa 
prakticky stávajú pre organizáciu viac ako bezcennými. Ak k tomu dôjde, najbližší 
nadriadený musí riešiť veľmi ťažkú situáciu. 
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 Stratégia mzdového a iného odme ňovania za pracovné výkony  
 
Odmeny za pracovné výkony (PRP – Performance relayed Pay, OZPV) vo verejnej 
službe sú spornými, citlivými a nevyhnutne aj  politickými otázkami. Do polovice 80-
tych rokov sa verejný sektor vo Veľkej Británii riadil tradíciou, že mzdy a platy boli 
viazané na danú funkciu a ľudia v rovnakom postavení dostávali všade rovnaké 
platy. Túto tradíciu vytvorili viktoriánski liberáli v ich reforme verejnej služby. Reforma 
mala za cieľ skoncovať s protekcionárstvom a korupciou vo verejnej správe 
a podporiť systém voľnej súťaže pri zamestnávaní, pričom funkcie a platy sa mali 
určovať výlučne nadaním a nie rodinkárstvom alebo spoločenskými stykmi. Je 
paradoxné, že to boli práve dnešní zástancovia voľného trhu, ktorí upustili od tejto 
tradície a presadzovali vo verejnom sektore OZPV. Aplikovanie tohto systému 
umožnilo to, že došlo k oslabeniu odborov a k ústupu od kolektívneho vyjednávania. 
Mnohé organizácie verejnej správy, ako zdravotníctvo a samospráva používajú teraz 
niektorú z foriem odmeňovania podľa výkonov; v zmysle vládneho nariadenia zrejme 
budú nasledovať mnohé ďalšie. 
 
Terajší systém OZPV a ostatných finančných odmien zahŕňa: 
 výstupné stimulovanie – jednotlivec alebo skupina dostanú príplatok ku mzde na 

základe individuálneho alebo kolektívneho výkonu. Tento systém vznikol vo 
výrobnom sektore a v obmedzenej miere sa dá využiť aj vo verejnej správe. Dá sa 
použiť iba tam, kde chcete odmeniť iba dobré výkony za práce jedinečného 
charakteru.  

 odmeny za zásluhy – jednotlivci dostávajú príplatok ku mzde na základe ich 
hodnotenia. Existujú dva druhy tejto schémy. Jeden meria pracovné vstupy 
jednotlivca, snáď posúdením ich osobných kvalít. Druhý druh hodnotí jeho výkon 
na stupnici od „výnimočný“ po „nevyhovujúci“. Tieto systémy sa začali používať 
v súkromnom sektore v 50-tych rokoch a ešte stále sa miestami používajú. 
(Všimnite si, že model, ktorý vychádza zo vstupov alebo úsilia jednotlivca 
neznamená doslova odmeny za výkony.). 

 výkony v porovnaní s cieľmi – prídavok jednotlivca k platu vychádza z miery, 
v akej splnil požadované úlohy. Jedna z takýchto schém, ktorú vypracovala firma 
IBM, používa systém bodovania za dosiahnuté plnenie cieľov a konečné skóre 
vzniká potom kombinovaním rôznych bodových hodnotení viacerých cieľov. Tento 
systém možno pokladať za aplikovanie hodnotenia MBO a tento systém sa 
najväčšmi používa v miestnych správach a v zdravotníctve. 

 
Za hlavné klady OZPV  sa pokladá, že: 
 zamestnancov stimuluje k dobrým výkonom a tým sa zvyšuje ich motivácia, 
 umožňuje zamestnávateľom ponúknuť možnosť vyšších miezd a tým 

v kontrolovateľnom rámci priamo spájať výkony so mzdou, 
 zlepšením prístupov a očakávaní zamestnancov v duchu firemnej kultúry 

napomáha jej zmene. 
 
Najväčšie pochybnosti sa s OZPV  spájajú s tým, či: 
 ju možno spravodlivo aplikovať, vzhľadom na to, že hodnotenie robia manažéri, 

ktorí môžu byť prepracovaní alebo nedostatočne vyškolení, 
 nekladie prílišný dôraz na kvantitu namiesto kvality, alebo všeobecnejšie 

sformulované, na dosiahnutie dobrých ukazovateľov výkonov, a nie na to, čo by 
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tieto indikátory mali v skutočnosti naznačovať (napr. počet obslúžených klientov, 
a nie službu klientom), 

 škodlivý dopad podozrenia z protekcionárstva alebo osobnej náklonnosti 
napríklad vtedy, ak zdanlivo nespravodlivo prisúdenú odmenu opakovane 
dostávajú tí istí ľudia, 

 v plnej miere platí, že výkon pracovníka je iba výsledkom jeho úsilia (napr. ciele 
sa nedajú splniť, lebo zdroje neboli poskytnuté, alebo došlo k zmene politiky), 

 nemá negatívny vplyv na motiváciu zamestnanca to, že sa mu ukladajú nereálne 
ciele,? 

 nemá negatívny vplyv na zamestnanca to, že je motivovaný len finančnou 
odmenou, namiesto toho, aby sa hodnotila kvalita ním poskytovaných služieb 
klientom.? 

 
Základným problémom okolo OZPV  je, do akej miery možno použiť peniaze na 
motiváciu zamestnancov. Je jasné, že ľudia pracujú za peniaze, ale zároveň je 
rovnako jasné, že to nie je jediný motivačný faktor. Ako sme si to ukázali v 10. 
kapitole, motivácia je oveľa komplikovanejšia. 
 
Peniaze však nie sú jedinou odmenou, ktorú zamestnávateľ môže ponúknuť. Jedným 
z nebezpečenstiev OZPV  je, že sa môže pokladať za čosi podobné, ako keď sa 
k narodeninám dajú namiesto daru peniaze. Robí sa to preto, lebo sa nevie, čo by 
daný človek skutočne chcel. Akceptuje sa to (ľudia len veľmi zriedka odmietnu 
nečakané peniaze), ale akosi sa to nepokladá za vhodnú náhradu daru. 
 
Ak RĽZ v organizácii dobre funguje a zamestnanci vedia, že si ich vážia a ich úsilie 
cenia, potom OZPV  je vhodným doplnkom k celému balíku RĽZ. Ak ale bolo 
implementované zmätene, bez dostatočného plánovania a školenia, alebo ak 
v organizácii už existuje ovzdušie nepriateľstva a nedôvery, potom narobí viac škody 
ako osohu. V záujme organizácie treba používať OZPV  starostlivo a pozorne. 
 
Cvičenie 15.9 
 
Prečítajte si nasledujúcu prípadovú štúdiu a odpovedzte na otázky na vyhradenom priestore 
 
Prípadová štúdia 
 
Vedecká výskumná organizácia (VVO) uskutočňuje rozsiahly výskum, zameraný v prvom rade na 
ministerstvá. Až doteraz boli financované priamymi dotáciami. Zamestnanci VVO (120 kvalifikovaných 
vedcov, 40 vedeckých asistentov, 40 administratívnych a pomocných zamestnancov) boli platení 
podľa platovej stupnice  vlády a zvyšovanie na platovej stupnici záviselo od ročnej hodnotiacej správy 
a rozhovorov, ktoré pripravoval manažment. 
 
S hodnotiacim procesom neboli spokojní. Konkrétne sa sťažovali na nedostatočnú jednotnosť 
hodnotení medzi projektovými tímami a medzi oddeleniami. Okrem toho sa mnohí pracovníci 
znepokojovali tým, že sa im v podstate nehovorilo, ako pracovali a že vedúci výskumu na čele 
každého oddelenia nebol veľmi ochotný poradiť, ako by sa práca štábu mala zlepšiť.  
  
Polovica profesionálnych vedeckých  pracovníkov mala viac ako 40 rokov, ich vyhliadky sa im zdali 
obmedzené, a preto sa viacerí rozhodli pre ľahký život. Zvyšok tvorili snaživí mladí ľudia, ale ich 
celkové vyhliadky na postup boli nepatrné, neexistoval program rozvoja kariéry, vládol strach 
a dochádzalo k odchodom dobrých zamestnancov do súkromného sektora, kde boli oveľa vyššie 
platy. 
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Tento rok dostala VVO štatút inštitúcie, ktorá môže uzatvárať zmluvy -  a predpokladalo sa, že bude 
môcť ministerstvám svoje služby fakturovať a zároveň aj  konkurovať súkromnému sektoru. 
Bezprostredným cieľom vo finančnej oblasti bolo dosiahnutie vyváženého rozpočtu a do dvoch rokov 
dosiahnuť istú návratnosť investovaného kapitálu. 
 
Pri tejto zmene  VVO vymenovala nového riaditeľa, ktorým sa stal skúsený podnikateľský manažér 
jednej z popredných ropných spoločností. Jeho predchádzajúca firma využívala systém OZPV a on sa 
zaviazal, že ho v organizácii zavedie.  Pre každú triedu bude stanovený plat ako základ a ročný bonus 
na základe pracovných výsledkov  v minulom roku. 
 
Otázky 
1 Aký problém v oblasti ľudských zdrojov pomôže vo VVO vyriešiť aplikácia OZPV  a aké 

podmienky sa musia vytvoriť, aby OZPV  fungovalo vo vzťahu k ľudským zdrojom? Skúste 
nájsť aspoň dva problémy. 

 
 
 
2 Aký problém môže vzniknúť ak: 
a) sa model financoval z existujúcich zdrojov znížením počtu zamestnancov, osobitne o tých, 

ktorí nepracovali dobre. 
 
 
 
 
 
 
b) sa model financoval z dodatočných zdrojov vytvorených z komerčnej činnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) systém OZPV  vychádzal zo zásady výkony v porovnaní s cieľmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) systém OZV  vychádzal z hodnotenia zásluhovosti. 
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Spätná väzba 
 
Nasledujú nami navrhované odpovede: 
 
1 OZPV  môže rieši ť tieto problémy: 
 nedostatočné vyhliadky a stimuly pracovného kolektívu – v závislosti od pocitu zamestnancov, že 

ciele sa dajú dosiahnuť a odmena za to stojí 
 nedostatočná spätná väzba pre zamestnancov o ich výkonoch a chýbajúce rady, ako výkony 

zlepšiť – v závislosti od prepojenia OZPV  s kompletným procesom hodnotenia. 
 
2  a) Financovanie z existujúcich zdrojov, znížením  počtu zamestnancov: 

Toto by mohlo poškodiť morálku, motiváciu, vzťahy na pracovisku a tým aj produktivitu. Tento 
systém si vyžaduje, aby sa z prémií najmenej výkonných vedcov, bez ohľadu na ich 
hodnotenie v celoštátnom meradle, odmenili tí najvýkonnejší. Aplikovanie takéhoto systému 
by vytvorilo ovzdušie nepriateľstva a strachu. Určite by boli proti tomu aj všetky odbory. 

  
b) Financovanie zo zvýšenej komer čnej činnosti: 
V tomto prípade by mohlo dôjsť k odkladu až dovtedy, kým by sa nezískali dodatočné fondy. 
Prémiový systém musí dávať perspektívu. Ak nie je dôvera zamestnancov, že takýto systém 
bude uplatnený a navyše v rozumnom časovom rámci, potom to nezvýši ani výkony ani 
motiváciu zamestnancov. 
 
c) OZPV  vychádzajúci zo zásady výkony oproti cie ľom: 
Mohli by sa vyskytnúť problémy s definovaním vhodných cieľov. Vzhľadom na charakter 
vedeckej práce ciele sa menia rýchlo a objavy sú nepredvídateľné. Možno by sa to dalo 
zahrnúť do plánovania s predpokladanými alternatívnymi možnosťami a definovaním rôznych 
cieľov pre každý prípad. 
 
d) OZPV  na základe hodnotenia zásluhovosti: 
Bude asi ťažké nájsť formu, ako merať zásluhy, ktorá by u zamestnancov bola dôveryhodná. 
V profesionálnej vede sa osvedčila metóda partnerskej kontroly, ale ktovie, či by bola pre 
nového riaditeľa akceptovateľná. 
 

Toto cvičenie je dosť ťažké pri aplikovaní scenára, takže môžete byť spokojní so svojím riešením, ak 
ste uviedli väčšinu z týchto uvedených odpovedí. Mohli ste prísť aj so svojimi riešeniami, ktoré sú 
rovnako platné. 
 
Asi najdôležitejším postrehom v súvislosti s opísanou situáciou je, že je potrebné rozsiahle 
vzdelávanie – tak v hodnotiacom systéme, ako aj v ktoromkoľvek inom systéme klasifikácie – inak 
nijaký nový systém nebude viac uspokojivý ako terajší, opierajúci sa o postup na základe hodnotenia. 
Nie je pravdepodobné, že by OZPV  systém uspokojivo fungoval vo VVO, kým sa nevyriešia problémy 
s hodnotením. Kým sa prémie nebudú prideľovať podľa systému, s ktorým súhlasia samotní vedci, 
dovtedy bude všetko kontraproduktívne. 
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15.10 Zhrnutie 
V tejto kapitole sme sa pozreli na hodnotenie zamestnancov a na účel, ktorému toto 
hodnotenie slúži. Posúdili sme rôzne druhy hodnotenia a okolnosti, za ktorých by 
bolo ich použitie najvhodnejšie. Preskúmali sme proces hodnotenia, vrátane 
pohovoru a dôsledky hodnotenia. Kapitolu sme uzavreli posúdením odmien po 
hodnotení a dostali ste možnosť analyzovať scenár s použitím OZPV  v organizácii 
verejnej služby. 



          MANAŽMENT 

 233 

Kapitola 16 
 
Udržanie, premiest ňovanie a uvo ľňovanie zamestnancov 

 
 
16.1 Úvod 
 
Táto kapitola sa začína pohľadom na meniace sa prostredie pôsobenia organizácie 
a jeho dopadmi na pohyb zamestnancov. Uvádzame prehľad spôsobov, ako si 
udržať zamestnancov, prehľad dôvodov pre presunutie a preradenie zamestnancov. 
Skúmajú sa spôsoby odchodu ľudí z organizácie – odchod do dôchodku, rezignácia 
(dobrovoľný odchod), prepustenie pre nadbytočnosť, ako aj úloha odborníkov z RĽZ 
v týchto situáciách. Kapitola sa končí kontrolnými otázkami, ktorých úlohou je 
praktické použitie naučenej látky. 
 
16.2 Ciele tejto kapitoly 
 
Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali dokázať lepšie: 
 vysvetliť spôsoby, ako si organizácia môže udržať kvalitný štáb, 
 identifikovať situácie, za ktorých pripadá do úvahy premiestnenie zamestnancov 

a prediskutovať jeho účinné metódy, 
 vysvetliť rolu, práva a úlohy zamestnancov, priamych vedúcich, odboru RĽZ, 

odborových organizácií v prípade prepúšťania, 
 prediskutovať organizačné a humánne aspekty iných foriem odchodov 

zamestnancov z organizácie a ako tieto situácie účinne zvládať.  
 
16.3 Plánovanie štúdia 
 
Na dokončenie tejto kapitoly budete potrebovať 
 tento text, 
 tri hodiny na preštudovanie. 

 
16.4 Riadenie ľudí v meniacom sa prostredí 
 
Z hľadiska organizácie je táto kapitola o tom, ako môže stratiť zamestnancov a ako si 
udržať tých zamestnancov, ktorých potrebuje. 
 
Z hľadiska zamestnancov táto kapitola pojednáva o tom, ako môžu prísť o svoju 
prácu, či už dobrovoľným odchodom (rezignáciou) alebo v dôsledku prepustenia. 
Strata zamestnania nie je iba stratou príjmov; pre mnohých je zamestnanie 
integrálnou súčasťou ich identity. Strata zamestnania je preto nevyhnutne veľmi 
emotívnou záležitosťou, a preto k nej treba tak pristupovať. To je jedným z dôvodov, 
prečo je „uvoľňovanie“ zamestnancov jedným z najcitlivejších a najťažších oblastí 
RĽZ. 
 
Vždy je tomu tak. Situáciu však v súčasnosti komplikuje meniace sa všeobecné 
prostredie (ani nehovoriac o búrlivo sa meniacom prostredí), ako aj prostredie 
verejného sektora, v ktorom sa staré problémy vyskytujú novým, často neznámym 
spôsobom. Hlavné zmeny sú: 
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 stúpajúci trend dočasného zamestnávania. Do istej miery si ho vyžadujú samotní 
zamestnanci, ktorí hľadajú pružnejšie pracovné možnosti (napríklad chcú mať 
obdobia bez zamestnania alebo zníženého zamestnania, čo je typické pre 
obdobie výchovy detí, alebo chcú meniť oblasti zamestnanie len pre zmenu alebo 
z potešenia). Trend dočasného zamestnania však teraz v čoraz väčšej miere 
presadzujú zamestnávatelia, kde nahradenie stálych zamestnancov dočasnými 
znamená úsporu v odvodoch do dôchodkových fondov a iných režijných 
nákladov, prípadne odstupného, keď už pracovníci nie sú potrební. Tento trend 
nadobudol masívny rozmer v USA, kde už teraz každý tretí zamestnanec pracuje 
dočasne alebo na čiastočný úväzok. 

 Dopad hospodárskej recesie sa v posledných rokoch pociťuje vo viacerých 
oblastiach. To je jedným z dôvodov, prečo zamestnávatelia začali praktizovať 
dočasné zamestnávanie, hoci nie je jasné, či sa vrátia k trvalému modelu 
zamestnávania po skončení hospodárskej recesie. Avšak pre mnohé organizácie 
hospodársky pokles bol iba zámienkou na prudké znižovanie počtu zamestnancov 
stalo módou. A keďže verejný sektor kopíruje súk– alebo „downsizing“, ako znie 
zdvorilejší a módnejší výraz – v záujme zníženia režijných výdavkov. Existujú 
náznaky, že niektoré prípady „downsizingu – znižovania počtu zamestnancov“ boli 
drastickejšie, ako mali byť a boli dôsledkom paniky, a nie starostlivého RĽZ. 
Osobitne v súkromnom sektore, kde konkurenčný prístup núti jednu organizáciu 
aby robila to, čo jej konkurencia, sa prepúšťanie môže jedným z menej vítaných 
krokov. 

 Zmena vo verejnej službe vo Veľkej Británii sa začala v 80-tych rokoch. Sem 
patria reorganizácie zdravotnej starostlivosti, rušenie zdravotných správ a ich 
nahrádzanie zdravotníckymi trustami; v oblasti miestnej správy dochádza 
k reorganizácii okresov a krajov. V prípade zdravotnej starostlivosti, kde veľké 
organizácie boli nahradené menšími, sa v dôsledku týchto zmien zvýšil počet 
zamestnancov vo finančných odboroch a odboroch RĽZ. Ale v dôsledku zmeny 
politiky sa od miestnych správ požaduje, aby niektoré služby riešili formou tendrov 
a pracovníci v oblastiach napríklad interného auditu, môžu očakávať pokles 
záujmu o ich služby. 

 
 Udržanie zamestnancov v organizácii 
 
Zmenené prostredie a podmienky môžu pre organizáciu spôsobiť rôzne problémy 
v oblasti RĽZ. Jedným z nich je udržanie už zamestnaných. Nábor nových 
zamestnancov je neistá a nákladná záležitosť, ako sme to videli v  kapitole 13 a ľudia 
s kvalifikáciou a skúsenosťami, ktoré organizácia potrebuje a ktorí poznajú podnikovú 
kultúru a fungovanie, sú pre ňu veľmi cenní. Ak len organizácia neexperimentuje 
s typom zamestnávania (napríklad s upustením od zamestnávania na plný úväzok 
a prechodom na čiastočný) alebo pri hrozbe stagnácie, bude si chcieť udržať tých 
zamestnancov, ktorých pokladá za dobrých a cenných. 
 
Pracovníci môžu odchádzať z rôznych dôvodov. Mnoho dôvodov vôbec nesúvisí 
s ich zamestnaním. Napríklad: 
 smrť alebo ochorenie v rodine, 
 presťahovanie pri nasledovaní partnera, 
 rodičovstvo. 
V takýchto prípadoch organizácia nemá veľa možností, okrem odvolávania sa na 
porušenie dohody o kariérnom postupe. Jej aplikácia však je pre organizáciu 
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problematická a nepríjemná, ak sa nepodarí presvedčiť zamestnanca, aby ostal; ak 
sa však podarí dosiahnuť splnenie požiadaviek zamestnanca aj organizácie, môže sa 
dosiahnuť úspech. Ide najmä o prípad rodičovstva, kde sa jedná o relatívne krátke 
a jasne definované obdobie prerušenia zamestnania. 
 
Pracovníci odchádzajú aj v dôsledku konkrétnych udalostí, sporov alebo problémov 
alebo krokov časti manažmentu, ktoré pokladajú za antagonistické alebo zaujaté. 
Tieto rezignácie sa  robia v hneve, vyvolávajú pozornosť, ale dochádza k nim 
relatívne zriedka. Svedčia však o existencii skrytých problémov RĽZ alebo 
v pracovných vzťahoch. 
 
Napokon ďalšie príčiny odchodov možno zredukovať do jedného: zamestnanie už 
zamestnanca nemotivuje dostatočne na to, aby ostal. Podobne ako teatrálne 
rozhodnutia, urobené v hneve, aj tieto majú korene v zlyhaní manažmentu, hoci ide 
skôr o zanedbanie jeho povinností. Ide o záležitosti, ktoré manažment  v minulosti 
nemusel robiť, alebo ktoré už dlhší čas nerobil a zamestnanec má teraz pocit, že sa 
mimo organizácie bude mať lepšie ako v nej. 
 
Možno to zapríčinili lepšie možnosti inde, ktoré organizácia jednoducho nemôže 
zaručiť. V takomto prípade neostáva nič iné, ako zamestnancovi zaželať všetko 
najlepšie. Ak je však príčinou odchodu zamestnanca nespokojnosť alebo taká 
možnosť, ktorú možno riešiť aj v rámci organizácie, treba si položiť otázku: čo sa 
malo urobiť už predtým, aby sa zamestnanec nedostal až do tejto situácie? Pretože, 
keď už raz dal výpoveď, bolo by ťažké presvedčiť ho, aby ju stiahol.  
 
Čo sa malo urobiť, aby zamestnanec našiel: 
 spokojnosť v zamestnaní. Neexistuje univerzálny recept, ale u spokojnosti 

v zamestnaní sa pravidelne udávajú jeho pestrosť a samostatnosť (hovorili sme 
o nich v kapitole 8 o motivácii) a spätná väzba (napríklad vo forme ocenenia, 
o čom sa hovorí v kapitole 15). 

 primeranú odmenu. Toto, pochopiteľne, je celkom v rukách daného manažéra. Vo 
verejnom sektore je to mimoriadne ťažké, pretože v súkromnom sektore sú mzdy 
obyčajne oveľa vyššie. Ako sme videli v kapitole 15, niektoré organizácie verejnej 
služby, v snahe riešiť tento problém, pokúšajú sa zaviesť mzdy v závislosti od 
výkonu. 

 správnu perspektívu. Ide o perspektívu postupu, nielen o rast mzdy, v zmysle 
zodpovednosti a autonómnosti. Sem patrí aj poskytnutie možnosti na školenie 
alebo zdokonalenie (ako sme to videli v  kapitole 14), ale zamestnanec musí mať 
aj pocit, že novú kvalifikáciu bude môcť aj využiť, inak ide o prázdne gestá. 

 
Všetky tieto problémy sa u zamestnanca dali zistiť počas hodnotenia, ak je 
hodnotiaci systém dobrý a funguje správne. Keďže hodnotenie sa zameriava 
obyčajne na bezprostredné správanie zamestnanca v jeho práci, na oblasť 
perspektív a plánu rozvoja kariéry sa najčastejšie zabúda. Práve preto by sa im mala 
venovať osobitná pozornosť.  
 
Rozhovory so zamestnancom o jeho vyhliadkach a plánoch sa obyčajne sústreďujú 
do kariérneho poradenstva. Aj keď sa toto v plnej miere nikde nerealizuje, niektoré 
z jeho techník by mohli byť užitočné. Zásadne ide o to, že: 



          MANAŽMENT 

 236 

 najprv treba počúvať, pochopiť a komunikovať s osobou, ktorej sa radí, aby sa 
dosiahlo plné pochopenie jeho stanoviska; 

 v pravom momente, keď sa vytvorila dôvera a pochopenie, vysvetliť vaše 
chápanie situácie; a 

 v ďalšom vhodnom okamihu, keď osoba, ktorej sa radí, hlbšie pochopila svoju 
situáciu a možnosti, pomôcť mu sformulovať akčný plán a prispieť pomocou 
k jeho realizácii. 

 
V kontexte vyhliadok pracovníka to môže napríklad znamenať: 
 vypočuť si potreby, túžby a ašpirácie zamestnanca, 
 vysvetliť mu, ako chápete reálnosť a dosiahnuteľnosť ich splnenia, 
 pomôcť mu urobiť potrebné kroky, čo môže znamenať návrh na vyslanie na 

školenie alebo zdokonaľovací kurz. 
 
Fáza vypočutia potrieb, túžob a ašpirácií zamestnanca môže byť na začiatku ťažká. 
Stáva sa, že zamestnanec má dobre premyslený konkrétny plán svojej kariéry 
a vašou úlohou je zistiť, aký je. Častejšie sa však stáva, že zamestnanec má len 
veľmi vágne a všeobecné predstavy a dokonca ani on sám v nich nemá jasno. 
V takejto situácii by mohlo pomôcť použitie poradenských techník, povypytovať sa ho 
na terajšie okolnosti, všímať si emocionálne prvky toho, čo by v budúcnosti mohol 
chcieť. 
 
 
 
Cvičenie 16.5 
 
Uvádzame zoznam otázok o súčasnej práci zamestnanca. U každej vyznačte jednu odpoveď podľa 
toho, či sa vzťahuje celkom alebo skoro celkom  na terajšiu prácu, alebo je to náznak toho, o čo vám 
perspektívne ide. 
 
 

 terajšie vyhliadky 

1. Čo máte na vašej práci najradšej?     

2. Myslíte, že ste úspešní z hľadiska plnenia 

vašich zámerov a cieľov?  

    

3. Sú také oblasti, ktoré nemáte v popise 

práce? 

    

4. Ak by ste sa niektorej časti vašej práce 

mohli vzdať, ktorá by to bola? 

    

5. Ako často máte kontakty s ľuďmi, za ktorých 

zodpovedáte? 

    

6. Problémy v práci pokladáte za príjemnú 

výzvu alebo za nepríjemnosť? 
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7 .Aký najväčší úspech ste v práci dosiahli?     

8 .Potrebujete nejaké školenie, aby ste mohli 

splniť uložené pracovné úlohy?   

    

9. Čo by ste povedali na to, keby ste mali túto 

prácu robiť aj o päť rokov?  

    

10. Súhlasíte s hodnotením vašej práce zo 

strany vášho vedúceho? 

    

 

Spätná väzba 
 
Odpovede, ktoré sú podľa nášho názoru správne: 
 terajšie:    2, 3, 5, 8 a 10 
 vyhliadky:  1, 4, 6, 7 a 9 
 
Ak ste vyznačili správne odpovede, potom ste postupovali veľmi dobre; pravdepodobne vám už tieto 
alebo podobné otázky kládli, alebo ste si ich položili sám? 
 
Z otázok o súčasnej pracovnej náplni vás asi trochu mohla zmiasť ôsma. Ide síce o školenie, ktoré by 
sa mohlo zdať orientované na budúce vyhliadky, ale toto školenie malo mať význam len pre terajšiu 
prácu zamestnanca a jeho terajšie ciele. 
Mohli ste mať problémy aj s tým, ako otázky o súčasnej práci môžu poslúžiť ako orientácia na 
vyhliadky do budúcnosti. Otázky sú dvojaké: 
 Emocionálne, napríklad 1, 6 a 7. Ich účelom je vyvolať pocity zamestnanca voči rôznym oblastiam 

jeho terajšieho zamestnania. Pocity súvisia s motiváciou. Cieľom je zistiť, čo motivuje 
zamestnanca teraz a čo by ho mohlo motivovať v budúcnosti. 

 Hypotetické, napríklad 4 a 9. Zamestnanec sa môže voľne rozhodnúť podľa svojej predstavy. Ako 
sa rozhodne, je ukazovateľom toho, čo vlastne chce. 

 
 
 
 
Správne realizované hodnotiace a kariérne poradenstvo sa má týkať všetkých 
dôvodov, ktorými môže zamestnanec odôvodniť odchod pre nespokojnosť s prácou. 
Ak sa tak nestane, nespokojnosť zamestnanca sa môže prehĺbiť až do tej miery, že 
sa začnú prejavovať klasické symptómy: 
 zhoršenie pracovných výkonov, 
 ľahostajnosť, 
 klebety, ohováranie, 
 neustále pozeranie na hodinky, 
 absentérstvo, 
 malicherné hádky. 
Dôležité je zapamätať si, že toto sú symptómy, a nie samotná choroba. Sú varovnými 
príznakmi niečoho vážnejšieho, čo síce navonok nie je viditeľné, ale vyžaduje si 
okamžité riešenie. 
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 Udržanie zamestnancov v organizácii: preradenie a dočasné preloženie  
 
V poslednej časti sme sa zamerali na to, ako udržať zamestnanca v organizácii, ktorú 
by inak opustil. V tejto časti sa pozrieme na to, ako zamestnanca udržať 
v organizácii, keby ho inak organizácia musela prepustiť. Ide teda o alternatívu 
k nadbytočnosti pracovníka. 
 
Zásadnou alternatívou je preradenie(redeployment): ide o preloženie zamestnanca 
na inú prácu v rámci organizácie. Existuje niekoľko závažných dôvodov pre 
ponechanie si zamestnanca, ktorý sa stal nadbytočným: 
 znalosti o organizácii, jej kultúre a postupoch sa zachovajú – ktoré pritom nový 

zamestnanec prijímaný zvonka nebude mať, 
 zachovajú sa investície organizácie do jeho vzdelávania a rozvoja , a to tak 

formálne (z kurzov) alebo neformálne (čomu sa naučil v práci), 
 udrží sa morálka zamestnancov. Nadbytočnosť má mimoriadne depresívny vplyv 

na morálku, a to nielen na samotných nadbytočných ľudí, ale aj na ostatných, 
ktorí začnú premýšľať, na koho príde v budúcnosti rad. Alternatívne riešenie 
nadbytočnosti preto pomáhať zabrániť strate morálky. Ak sa preraďovanie robí 
správne, je to signál, že organizácia si cení svojich zamestnancov a stará sa 
o nich a to dokonca môže morálku zlepšiť. 

 
Dôležité je však nerobiť preraďovanie panikársky, zo strachu, že by mohlo dôjsť 
k celkom prirodzene k potrebe riešiť nadbytočnosť. Ak preradenie v skutočnosti nie je 
potrebné, neprinesie z dlhodobého hľadiska nijaké výhody ani organizácii, ani 
konkrétnemu zamestnancovi. Takže pred rozhodnutím o preradení si treba najprv 
zodpovedať niekoľko otázok: 
 Má daný zamestnanec potrebnú kvalifikáciu v oblasti, v ktorej má po preložení 

pôsobiť?  
 Ak nemá, dá sa tento nedostatok odstrániť preškolením? 
 Bude na novom mieste bezpečnejší alebo užitočnejší pre organizáciu? 
 Ako preradenie zapadá do individuálneho plánu kariéry zamestnanca? Potrebujú 

kariérne poradenstvo (ako sme o tom hovorili v predchádzajúcej časti o udržaní 
zamestnancov)? 

 
Aby ste správne pochopili dôležitosť významu týchto otázok, premyslite si, čo by sa 
stalo, keby ste zamestnanca preradili na také miesto, na ktoré sa nehodí, ak nie je 
možnosť preškolenia na novú prácu, ak nové miesto nie je istejšie ako 
predchádzajúce a ak nie je v súlade s kariérnym plánom a ambíciami zamestnanca. 
Zamestnanec aj organizácia by mohli toto rozhodnutie veľmi rýchlo oľutovať a želať 
si, aby sa nadbytočnosť zamestnanca bola vyriešila priamo.  
 
Na druhej strane, ak zamestnanec je, alebo môže byť preškolený na nové miesto 
a ak sa sám cíti bezpečnejší a užitočnejší pre organizáciu a ak to zapadá do jeho 
kariérneho plánu, alebo sa tento plán dá vhodne upraviť, potom preradenie môže byť 
prínosom pre zamestnanca aj pre organizáciu. 
 
Preto viaceré veľké organizácie majú vypracované oficiálny model preraďovania. 
Takýto model disponuje obyčajne ústredným registrom, v ktorom sa evidujú 
pracovníci určení na preradenie. Môže k tomu formálne dôjsť vtedy, keď sa vyskytne 
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voľné miesto, potom sa pred náborom doň stačí pozrieť. (Tento postup bol uvedený 
v kapitole 13 o nábore a výbere.  
Pred tým, ako prejdeme od preraďovania k ďalšiemu okruhu otázok, treba mať na 
zreteli, že nejde o dočasné preloženie (stáž, secondment). Podobnosť je v tom, že 
v oboch prípadoch sa jedná o preloženie zamestnanca na iné miesto v organizácii. 
Ale v prípade dočasného preloženia (stáže) ide o dočasné opatrenie a má iný účel: 
 dať zamestnancovi možnosť získať ďalšie skúsenosti, čo pomôže jemu aj 

organizácii, 
 preskúšať vhodnosť zamestnanca na uplatnenie sa na inom mieste, 
 pomôcť zamestnancovi vrátiť sa do organizácie po istom čase neprítomnosti, dať 

mu čas  na prispôsobenie, na resocializáciu a opätovné oboznámenie sa s cieľmi 
organizácie a zvýšiť si alebo obnoviť jeho odborné schopnosti, 

 pomôcť organizácii zaplniť dočasne uvoľnené miesto v dôležitých oblastiach, ako 
sú špecifické projekty alebo neočakávané pracovné problémy. 

 
Dočasné preloženie (stáž) je preto v prvom rade formou školenia a zdokonaľovania 
a o tom sa diskutovalo v  kapitole 14. 
 
 
 
16.7 Opustenie organizácie: odchod do dôchodku 
 
Doteraz sme si všímali spôsob, ako udržať zamestnanca v organizácii, keby chcel 
z vlastnej vôle, alebo keby musel pre nadbytočnosť, odísť. V tejto a nasledujúcich 
troch častiach sa pozrieme na rôzne spôsoby, akými zamestnanci opúšťajú 
organizáciu a ako v každom prípade treba postupovať. 
 
Začneme odchodom do dôchodku. Ide o pomerne jednoduchú záležitosť 
personálneho manažmentu: je predvídateľný a nevyžaduje si nijaké mimoriadne 
opatrenia. Odchod do penzie je teraz komplikovanejší z dvoch dôvodov. 
 
Prvým je zavedenie možnosti predčasného odchodu do dôchodku a postupného  
odchodu do dôchodku. Tieto formy sa vo veľkej miere využívajú v britských 
organizáciách na dosiahnutie zníženia počtu zamestnancov bez vzniku 
nadbytočnosti počtu zamestnancov. Načasovanie a spôsob odchodu do dôchodku, 
ako aj finančné a iné podmienky , sú iba otázkou dohody s daným zamestnancom.  
 
Druhým je zistenie, že pracovníci potrebujú školenie alebo prípravu na odchod do 
dôchodku. Náhla zmena v živote človeka je vždy stresujúca, osobitne pre tých, ktorí 
spájajú svoju identitu so zamestnaním. Je objektívne zistené, že v rokoch po 
odchode do dôchodku stúpa chorobnosť a percento samovrážd. Zmena pri odchode 
do dôchodku je menej komplikovaná u profesionálov vo finančných službách, ktorí, 
ak chcú, si vzhľadom na ich odbornosť môžu nájsť uplatnenie v charitatívnych 
a dobrovoľných organizáciách. Všeobecne však organizácie pripúšťajú, že by mali 
svojich zamestnancov pripravovať na odchod do dôchodku. Takáto príprava sa 
u zamestnancov vysoko cení.  
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16.8 Opustenie organizácie: výpove ď zamestnanca  
 
V predchádzajúcich častiach sme si všimli niektoré dôvody pre výpoveď 
zamestnancov. Teraz sa pozrieme na otázku, čo treba urobiť za predpokladu, že 
pracovníci boli cenní a každé úsilie udržať ich, zlyhalo.  
 
V prvom rade je dôležité dozvedieť sa, prečo chce zamestnanec odísť a či sa z jeho 
odchodu dá vyvodiť nejaké poučenie. Za týmto účelom sa robieva záverečný 
pohovor (pohovor pred odchodom). Aj v tom prípade, že odchod zamestnanca 
nesúvisí s jeho prácou, môže pri tomto pohovore upozorniť zamestnávateľa na 
problémy alebo potenciálne problémy okolo uvedenej práce a to by sa mohlo využiť 
pri nábore nových zamestnancov na dané miesto. Ak zamestnanec odchádza preto, 
lebo si hľadá lepšie vyhliadky inde, bolo by dobré dozvedieť sa, čo by ho mohlo 
presvedčiť, aby ostal. A ak odchádza pre nezhody alebo pracovné problémy, je 
životne dôležité získať od neho čo najviac informácií, kým je ešte v podniku. 
 
Pri záverečnom pohovore sa treba zamestnanca opýtať, čo pokladal za dobré a čo 
zlé na svojom pracovnom zaradení: 
 samotnú prácu, 
 kontrolu a riadenie nad sebou a pod sebou, 
 mzdu a ostatné podmienky v zamestnaní, 
 vzdelávanie a rozvoj, 
 vyhliadky na kariéru, 
 pracovné podmienky a výhody. 
 
Možno ho požiadať aj o vyjadrenie k jeho nahradeniu. Napríklad: 
 je nahradenie podľa neho potrebné, 
 aké osobitné kvality alebo kvalifikáciu by náhrada mala mať, 
 či by ho mal nahradiť niekto zvnútra organizácie. 
 
Treba však pritom mať na mysli, že odchádzajúci zamestnanec z rôznych dôvodov 
nebude celkom úprimný, alebo by si chcel skutočné dôvody odchodu z organizácie 
ponechať pre seba. 
 Myslia už na budúcnosť a o predchádzajúcu prácu stratili záujem. 
 Plánujú požiadať organizáciu teraz alebo v budúcnosti o odporúčanie a nechcú 

ohroziť svoje šance na to, že bude priaznivé. 
 Ak odchádzajú pre nezhody alebo problémy s ostatnými zamestnancami, môžu 

sa vyhýbať otvorenej odpovedi z obáv pred vzájomným obviňovaním a z toho, že 
sa s tými ľuďmi naďalej budú stretávať, ak si našli miesto v blízkom okolí alebo 
v príbuznej oblasti. 

 
Ak si myslíte, že je tomu tak, potom sa to dá obísť viacerými spôsobmi. 
 Zariaďte, aby pohovor robil niekto iný a nie jeho priamy nadriadený. 
 Zariaďte, aby pohovor robili viacerí ľudia a porovnajte ich výsledky. 
 Zariaďte, aby pohovor ostal dôverný, čo však nie je možné pri pohovore viacerých 
ľudí. 

 Zariaďte, aby výsledky interview v nijakom prípade neovplyvnili odporúčania 
zamestnanca alebo jeho šancu na návrat a informujte o tom zamestnanca. Bude 
to však problematické. 
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Napokon je tu otázka načasovania odchodu. Všeobecne sa predpokladá, že si ho 
budete chcieť podržať čo najdlhšie, aby ste mali čas zariadiť odovzdanie a prevzatie 
jeho práce. Ideálne by bolo, keby náhrada zaňho prišla pred jeho odchodom, aby si 
prácu mohli priamo odovzdať. 
Stáva sa však, že v niektorých prípadoch je lepšie, ak zamestnanec odíde okamžite, 
aj vtedy, ak by mal byť platený za celú výpovednú lehotu. Býva to vtedy, ak 
zamestnanec odchádza  nahnevaný kvôli hádkam, aby sa zabránilo ďalším škodám 
na pracovných vzťahoch organizácie, alebo aby sa zmenšila možnosť sabotáže. Ak 
zamestnanec pracoval na mimoriadne citlivom alebo chúlostivom pracovisku, je 
lepšie odstrániť zdroj možných vážnych chýb v dôsledku straty motivácie. 
 
16.9 Opustenie organizácie: prepustenie skon čenie pracovného pomeru – 
výpove ď zamestnancovi 
 
Tretím spôsobom odchodu zamestnanca je jeho prepustenie. Nie je to jednoduché 
a komplikuje ho existujúca legislatíva v oblasti zamestnanosti. V skutočnom prípade 
prepustenia alebo v situáciách, ktoré prepustenie majú za následok, manažér sa radí 
(alebo by sa mal radiť) s odborníkom z RĽZ, s odborom RĽZ alebo personálnym 
oddelením, ak nejaké existuje. Potrebné je teda, aby vedúci pracovník rozumel celej 
problematike. 
 
Legislatíva o zamestnanosti vo Veľkej Británii dáva zamestnancom isté práva. Sem 
patrí ustanovenie, že zamestnanec môže byť prepustený, ak je preto závažný dôvod, 
ako: 
 nezákonná činnosť – napríklad krádež peňazí alebo iných zdrojov organizácie, 
 porušenie predpisov a politiky organizácie – vrátane (čo je časté vo verejnom 

sektore) porušenia dôvery, 
 neschopnosť alebo zanedbanie povinností. 
 
Vo väčšine prípadov musí prepusteniu predchádzať výslovné písomné upozornenie, 
že zamestnanec bude prepustený, ak takéto jeho správanie bude pokračovať. Ak 
bolo zamestnancovi odovzdané oznámenie o prepustení, zamestnanec sa môže 
odvolať k súdu pre riešenie pracovných sporov a nechať sa zastupovať odborovou 
organizáciou. 
 
Poznámka: Konkrétne ustanovenia slovenskej legislatívy budete bližšie preberať 
v časti Právo. 
 
Úlohou odborových organizácií pri prepustení je obhajovať oprávnený záujem 
zamestnanca. Konkrétne zamestnancovi poskytuje právne poradenstvo, alebo ho 
v týchto otázkach usmerňuje; zastupuje zamestnanca v prípade potreby pred súdom 
pre riešenie pracovných sporov a prípadne poskytne mu právne zastúpenie.  
Úlohou odboru RĽZ organizácie, ak ho organizácia má, je radiť manažmentu 
v oblasti zákona o zamestnanosti a o ostatných relevantných nariadeniach (napríklad 
o otázkach rasovej alebo sexuálnej diskriminácie), ako aj zastupovať organizáciu 
pred súdom. Povinnosťou odboru RĽZ je aj radiť a zastupovať prepusteného 
pracovníka. Avšak vzhľadom na potenciálny konflikt záujmov v tomto prípade, 
väčšina zamestnancov uprednostňuje poradenstvo a zastupovanie zo strany 
odborových organizácií.  
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, úlohou manažmentu je: 
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 Dbať o dodržiavanie cieľov organizácie a o to, aby jej činnosť nebola narušená – 
čo je pravdepodobne príčinou, prečo došlo k prepusteniu. 

 Konzultovať s vyšším vedením, prípadne s odborníkmi z RĽZ to, že máte niekoho 
v úmysle prepustiť. 

 Dať výslovné písomnú výstrahu pred každým prepustením a vo všeobecnosti 
zabezpečiť, aby organizácia postupovala v zmysle zákona a podľa vlastných 
zásad a postupov. 

 Ak sa záležitosť dostane pred súd pre pracovné spory, materiálne podporiť spor 
organizácie. Napríklad, ak sa obvinenie týka porušenia postupov organizácie, 
musí sa dokázať, že ich zamestnanec poznal. Ak ide o obvinenie z neschopnosti, 
treba dokázať, že na vine je zamestnanec, a nie manažment. 

 
Prepustenie zamestnanca je veľmi vážny a ťažký proces. Nikdy sa k nemu nesmie 
prikročiť ľahkomyseľne alebo bez predchádzajúceho vyžiadania si rady odborníka. Aj 
zdanlivo jasné prípady prepustenia pre neschopnosť alebo zanedbanie povinností 
môžu mať bolestivé a škodlivé procesy s odbormi a súdom. 
 
16.10 Opustenie organizácie: skon čenie pracovného pomeru pre 
nadbyto čnos ť 
 
Posledným spôsobom odchodu zamestnanca z organizácie je nadbytočnosť. Presne 
vzaté aj v tomto prípade ide o druh prepustenia („prepustenie z dôvodu 
nadbytočnosti“) a ako na také sa vzťahujú aj ustanovenia predchádzajúcej časti tejto 
kapitoly. Avšak výraz „prepustenie“ sa používa len pre„prepustenie z disciplinárnych 
dôvodov“ a pre druhý prípad sa používa výraz „nadbytočnosť“. Tieto dva druhy 
prepúšťania sú veľmi rozdielne. Obidva sú ťažké, ale každé iným spôsobom. 
 
 
„Nadbytočnosť“ má technický význam, definovaný zákonom Veľkej Británie. 
V podstate zamestnanec môže byť prepustený pre nadbytočnosť, ak: 
 služba, na ktorú bol zamestnanec prijatý, prestala, alebo prestane úplne 

existovať; alebo 
 služba prestala existovať (alebo sa plánuje zrušiť) na tom mieste, kde bol 

pracovník zamestnaný; alebo 
 požiadavka na zamestnanie ľudí na realizáciu konkrétnej práce zamestnanca 

prestala existovať alebo bola krátená, alebo sa plánuje zrušiť alebo krátiť. 
Poznámka : Ustanovenia našej legislatívy budete preberať v časti Právo. 
 
Všimnite si poslednú možnosť, keď sa zamestnanec stal nadbytočným, pretože jeho 
práca nie je kontrahovaná. Potreba danej práce nebola zrušená, ale zrušila sa 
potreba zamestnania ľudí   na jej vykonávanie. 
 
Zamestnanca možno prepustiť z dôvodu nadbytočnosti len v tom prípade, ak sa 
naňho vzťahuje aspoň jedna z uvedených podmienok. Okrem toho musia byť podľa 
britskej legislatívy splnené aj ďalšie zákonné požiadavky: 
 Musí byť poskytnutý čas na konzultácie so zamestnávateľom aj s odborovou 

organizáciou. Dôvody pre navrhovanú nadbytočnosť sa musia uviesť podrobne, 
s počtom zamestnancov navrhnutých na prepustenie a s uvedením metódy, ako 
sa bude postupovať pri výbere konkrétneho zamestnanca. Po tom musí byť daná 
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možnosť na pripomienkovanie a zastupovanie. Čím väčší počet zamestnancov sa 
stáva nadbytočným, tým viac času sa musí poskytnúť. 

 Každý nadbytočný zamestnanec dostane náhradu. Náhrada je násobkom 
týždennej mzdy každého zamestnanca; čím starší je zamestnanec a čím dlhšie 
bol v organizácii zamestnaný, tým väčší je násobiteľ.    

 
 
Okrem toho existuje aj všeobecná požiadavka, aby prepúšťanie v dôsledku 
nadbytočnosti bolo poslednou možnosťou. Vzhľadom na škodlivý dopad 
nadbytočnosti na morálku zamestnancov, na potenciálne ťažkosti pri rokovaniach 
s odborovými organizáciami a náklady na odstupné, väčšina organizácií hľadá iné 
možnosti. Medzi alternatívne riešenia nadbytočného počtu zamestnancov patrí: 
 neprijímať nových zamestnancov namiesto tých, ktorí odišli, 
 obmedziť prijímanie stálych zamestnancov, 
 obmedziť využívanie možnosti zamestnávania dočasných zamestnancov, 
 znížiť počet hodín ľudí pracujúcich na čiastočný úväzok, za predpokladu, že sa to 

nedotkne ich zamestnaneckých práv, 
 zaplniť voľné pracovné miesta existujúcimi zamestnancami, 
 odchod do dôchodku tých ľudí, ktorí už prekročili normálny vek odchodu do 

penzie, 
 zmena pracovnej zmluvy zamestnancov na plný úväzok na čiastočný úväzok, ale 

len s ich súhlasom, 
 deľba práce, 
 predčasné odchody do dôchodku, 
 dobrovoľné preradenie, 
 nariadené preradenie. 
Ak ani všetky tieto alternatívy nepomohli a nadbytočnosť sa musí riešiť, potom platí 
ďalšia všeobecná podmienka, t. j. že sa musia jasne stanoviť zásady výberu 
zamestnancov na prepustenie a tieto spravodlivo uplatniť. 
 
Predpokladajme, že sa dosiahla dohoda o potrebe riešiť nadbytočnosť. Ako to 
oznámiť ľuďom, ktorých sa to týka? Pochopiteľne, treba to riešiť starostlivo. Treba sa 
vyhnúť pokušeniu, že v skutočnosti nezáleží na tom, či sa niekto urazí alebo nie, 
pretože beztak odídu z podniku. To by bolo krátkozraké. Aspoň preto, že spôsob 
zvládania nadbytočnosti zanecháva trvalý dopad na morálku a pracovné vzťahy 
ostatných zamestnancov organizácie a to aj u tých, ktorí ostávajú. Ďalším dôvodom 
je, že oznámenie zamestnancom, že sa stali nadbytočnými, má emocionálny dopad 
na osobu, ktorá oznamuje túto správu. 
 
Školením možno manažérov pripraviť na túto úlohu, ktorú nikto nechce a ktoré im 
pomôže minimalizovať škody spôsobené ich zamestnancom i organizácii. Dobré 
školenia by sa malo zamerať na tieto body: 
 na pocity nadbytočných: hnev, šok, strach, poníženie, depresia, 
 na to, že sa ľahko môže dostať do hádky a ako sa na ne pripraviť, 
 na bežné úskalia: prejavy prílišných sympatií, preháňanie, 

nerozhodnosť,  umožniť prerušenia, 
 byť sympatizujúcim, ale nehrať sa na advokáta, 
 na schopnosť viesť efektívny rozhovor. 
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To, že osoba, ktorá oznamuje zlú správu, by sa mala vyhnúť poradenstvu, 
neznamená, že rady nemožno vôbec poskytnúť. Nadbytočný pracovník v skutočnosti 
veľmi potrebuje rady a praktickú pomoc a organizácia je morálne povinná splniť tieto 
želania. Niektoré veľké organizácie ponúkajú nadbytočným pracovníkom individuálne 
poradenstvo a skupinové workshopy. Tieto workshopy – obyčajne nazývané 
„workshopy na hľadanie pracovných miest“ a nie „workshopy nadbytočných“ – kladú 
dôraz na život a nádej, a nie na beznádej a zúfalosť. Pre zamestnancov sú cenné, 
lebo: 
 majú pocit, že so svojimi problémami a pocitmi nie sú ponechaní sami na seba, 
 na nich môžu dostať praktické rady, 
 im môžu pomôcť pri technike hľadania pracovných miest, napríklad s písaním 

životopisu a žiadostí o prijatie do zamestnania, ktoré už si zamestnanec nemusí 
pamätať, alebo by ich mali vylepšiť. 

Veľké organizácie majú okrem toho programy preradenia do iného zamestnania, 
ktoré výrazne pomáhajú nadbytočným pracovníkom nájsť si miesto inde. Takéto 
programy zahŕňajú sponzorovanie: 
 školení, 
 zvyšovania kvalifikácie, 
 služby profesionálnych konzultantov. 
 
Rady a pomoc pre nadbytočných zamestnancov je oblasťou, v ktorej môžu veľmi 
pomôcť odborníci z RĽZ napríklad tým, že kontrolujú, či nadbytoční pracovníci majú 
 prístup k školeniu a poradenstvu, 
 poradcu pre oblasť financií, pre emocionálne a praktické dôsledky nadbytočnosti. 
 
Poskytovanie rád a expertíz v problémových oblastiach, ako je prepustenie 
a nadbytočnosť je jednou z nových úloh odborníkov z RĽZ, teraz, keď sa 
problematika náboru a výberu, školenia a zdokonaľovania a hodnotenia vo veľkej 
miere presunula na manažment (ako sme to videli v kapitole 8 o plánovaní ľudských 
zdrojov. Manažéri aj zamestnanci preto by nemali váhať s využívaním odborníkov 
z RĽZ v otázkach nadbytočnosti. 
 
Cvičenie 16.10 
 
Na záver tejto kapitoly je tu cvičenie, ktoré vám pomôže usporiadať si niektoré prebrané problémy. 
Prečítajte si nasledujúci scenár, ktorý je skrátenou verziou používanou v rámci  minulých skúšok 
CIFPA a odpovedzte na uvedené otázky na vyhradených miestach. 
 
Prípadová štúdia 
 
Pred rokom vláda uverejnila návrh na zrušenie vašej organizácie v priebehu troch rokov, spolu 
s ďalšími orgánmi tohto druhu vo verejnej správe. Pri reorganizácii sa majú všetky funkcie vašej 
organizácie preniesť do ostatných existujúcich orgánov vo vašom okolí. Vzhľadom na charakter 
niektorých vašich služieb však orgány, ktoré vás majú nahradiť, majú spolupracovať v tom, že od vás 
prevezmú vašich špecializovaných odborníkov. 
 
V priebehu posledného roka došlo v orgánoch, ktorých zrušenie bolo navrhnuté, k zrýchleným 
odchodom zamestnancov a boli veľké problémy s ich nahradením zamestnancami, ktorí ostali. Vaša 
organizácia zrejme utrpela najviac. Údaje o počtoch zamestnancov sú takéto: 
 
 
 Profesionáli  Administratíva  Úradníci Spolu 
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Pokles počtu zamestnancov voči stavu spred dvoch 

rokov 

35% 26% 19% 25% 

Podiel dočasných zamestnancov 0 12% 15% 12% 

Podiel zamestnancov, ktorí budú mať nad 50 rokov 

počas nasledujúcich dvoch rokov  

3% 35% 5% 15 

Vzhľadom na neistoty, morálka v organizácii je nízka a tí zamestnanci, ktorí nepožiadali o 
zamestnanie v organizácii, majú veľmi malý záujem o prácu. Odbory navrhli, aby sa prah odchodu do 
predčasného dôchodku znížil z 55 na 50 rokov a sťažovali si na nedostatočný záujem niektorých 
zamestnancov dočasných prijatých na dobu určitú . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázka 
 
Aké problémy v personálnej oblasti čakajú organizáciu v záujme udržania účinných aktivít počas 
nasledujúcich dvoch rokov? Vyberte tri z nasledujúceho zoznamu, ktoré najlepšie vystihujú danú 
situáciu a uveďte, na ktorý druh zamestnancov sa vzťahujú. 
 

 Vzťahuje sa Týka sa druhu zamestnancov 
Preradenie    

Nábor    

Školenie    

Stáž (dočasné preloženie)    

Odchod do penzie    

Výber    

Hodnotenie    

Zdokonalenie    

Udržanie    
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Prepustenie    

Pre každú problémovú oblasť, ktorú ste vyznačili, navrhnite spôsob riešenia. 
 
1. riešenie personálnych problémov: 
 
 
2. riešenie personálnych problémov: 
 
 
3. riešenie personálnych problémov: 
 
 
 
 
Spätná väzba 
 
Tu sú nami navrhované odpovede: 
 
Personálne problémy sú v oblasti: 
 náboru – konkrétne u administratívnych zamestnancov. Nedostatočná 

zainteresovanosť u dočasných zamestnancov v podstate môže skôr súvisieť s ich 
výberom než s náborom, ale za daných okolností bude asi problém v nábore, teda 
že vhodní kandidáti sa za daných okolností o tieto práce nezaujímajú. Môže sa to 
vzťahovať aj na úradníkov (u zamestnancov na dobu určitú sú iba dve kategórie), 
ale nedostatočný záujem sa skôr pociťuje v administratíve. 

 udržanie - týka sa najmä profesionálnych zamestnancov. U nich bolo najviac 
výpovedí a oni sú najdôležitejší z hľadiska poskytovania služieb organizácie. 

 odchody do dôchodku – týkajú sa najmä zamestnancov administratívy. Návrh 
odborov znížiť vekovú hranicu pre predčasný odchod do dôchodku by mohol byť 
výhodný len pre tých, ktorí majú 50 a viac rokov, pričom sa to skoro bez výnimky 
týka zamestnancov administratívy. 

 
S náborom sú problémy, pretože za daných okolností nie sú vyhliadky na ponuky 
v rámci organizácie na nijaké perspektívne zamestnanecké miesta. Možno by sa im 
dalo ponúknuť školenie alebo získanie skúseností. Možno by preformulovanie 
inzerátu, že sa neponúkajú dočasné miesta, ale možnosť školenia, zaujalo takých 
ľudí, ktorí by mali o ne záujem. 
Problém udržania sa dá riešiť naozaj iba poskytnutím väčších istôt profesionálom. 
Vyjasnenie si, čo sa stane, ak zrušenie bude pokračovať podľa pôvodného návrhu 
a spôsobu ich preloženia do následníckych orgánov (kde tieto ich služby budú 
zaručene potrebné) by ich mohlo presvedčiť, aby ostali. Pomohlo by, keby boli 
priebežne informovaní o týchto otázkach. 
 
Zníženie veku predčasného odchodu do dôchodku podľa návrhu odborov by mohlo 
byť škodlivé z hľadiska nákladov, ak by to malo znamenať bezprostredný odchod 
väčšieho množstva starších zamestnancov z administratívy. Na druhej strane, keby 
sa dosiahla taká dohoda, že pracovníci vyše 50 roční by mohli odísť do dôchodku 
v čase zániku činnosti organizácie, potom by to mohlo byť stimulom, aby starší 
pracovníci ostali v organizácii až do konca a vzhľadom na zlepšené vyhliadky do 
budúcnosti by to mohlo zlepšiť ich morálku. 
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 Zhrnutie 
 
V tejto kapitole sme sa oboznámili s problémami riadenia ľudí v meniacom sa 
prostredí, v ktorom sa dočasná práca stáva bežnejšou a kde sa už nemôže zaručiť 
istota zamestnanosti.  
Videli sme metódy, ako si udržať cenných zamestnancov a preraďovanie ako 
alternatívu nadbytočnosti, pričom sme si vysvetlili rozdiely medzi preradením 
a dočasným preložením (stážami). Pozreli sme sa na rôzne formy, akými jednotliví 
zamestnanci opúšťajú organizáciu  - odchody do dôchodku, výpovede, prepúšťanie a 
nadbytočnosť – ako aj na úlohu manažérov a odborníkov z RĽZ, ako tieto záležitosti 
účinne zvládať. Kapitola sa končí precvičením prípadovej štúdie, v ktorej sme mali 
praktickú možnosť použiť manažérske riešenia. 



          MANAŽMENT 

 248 

SLOVNÍK 
 
 Ad hoc - dodato čný a často improvizovaný 
 
 Best Value - najefektívnejší spôsob využitia verejn ých prostriedkov, 

princíp uvedený v oblasti samosprávy vo Veľkej Britácii na začiatku roku 2000.  
Princíp best value zamenil pôvodný princíp CCT (compulsory competitive 
tendering – povinné  výberové konanie formou súťaže). Tento princíp je 
podobný, až na to, že výberové konanie nieje povinné.  Organizácia sa môže 
rozhodnúť či v rámci princípu BEST VALUE urobí výberové konanie.  

 
 Charismatic power of champions - lídri s charizmou , ktorým podriadení 

nedokážu odolať a nasledujú ich  
 

 CCT (compulsory competitive tendering) povinné  výberové konanie formou 
súťaže.  Princíp uvedený do praxe verejnej správy vo Veľkej Británii na 
začiatku 90-tych rokov, kde išlo predovšetkým v oblasti takých typických 
službách ako sú finančné služby, o vypisovanie externých tendrov.  Domáci 
poskytovateľ tejto služby (z danej organizácie) musel vo výberovom konaní 
súťažiť s inými vonkajšími poskytovateľmi takejto služby. 

 
 Congruent byť v súlade 

 
 Corporate quirks  osobité znaky špecifické pre danú organizáciu 

 
 Egalitarian potvrdzujúce, robiace reklamu, alebo charakterizujúce vierou 

v rovnaké  politické, ekonomické, sociálne a občianske práva pre všetkých 
ľudí  

 
 Empirical  spoliehajúce sa skôr na experimenty ako na teóriu 

 
 Empowerment moderný všeobecný pojem, ktorý znamená posilnenie 

organizácie. Je možné ho dosiahnuť rôznymi spôsobmi. V súčasnosti sa 
najviac hovorí o posilňovaní formou investovania do ľudí 

 
 Ergonomics  učenie zamerané na vzťahy medzi zamestnancom a jeho 

pracovným prostredí 
 

 Holistic, zdôrazňovanie celku a vzájomných vzťahov jednotlivých častí 
 

 Integrated strategic approach, integrovaný strategický prístup je zameraný 
na zabezpečenie spolupráce všetkých častí organizácie navzájom a rovnakým 
smerom  

 Key Objectives, kľúčové ciele organizácie 
 

 MBO, manažment na základe stanovených cieľov 
 

 Paralysis by analysis, analýza v kruhu, bez evidentných výsledkov  
 

 Performance-orientated, smerovanie na očakávané výsledky   
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 Polity, štátna organizácie. 

 
 PSO’s organizácie verejného sektor 

 
 Psychometric testing psychometrické testovanie spôsobu ich myslenia 

 
 Red Herring, niečo, čo odvádza pozornosť od hlavného problému. 

 
 Red Tape, súbor formulárov alebo postupov potrebných na získanie súhlasu 

v byrokratickom systéme. 
 

 Scapegoat, ten, na koho padá vina ostatných. 
 

 Secondment, zamestnanec dočasne premiestnený na iné oddelenie spravidla 
aby získal novú skúsenosť alebo poskytol svoje expertné vedomosti 

 
 Stakeholders, jednotlivci alebo organizácie – strany zainteresované na 

výsledku  organizácie, pričom organizácia ich vo svojej činnosti taktiež musí 
brať do úvahy. 

 
 Supernumerary, zamestnanec, ktorý nemá stálu prácu, ale neustále 

zaskakuje na viaceré pozície 


