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Zoznam skratiek 

 

BSC – Balanced Scorecard 

CRM – customer relationship management (riadenie vzťahov so zákazníkmi)  

EQCM – model excelentnosti (European Foundation for Quality Management) 

HR – Human Resource (ľudské zdroje) 

IKT – informačno-komunikačné technológie 

IT – informačné technológie 

ICT – Information and Communication Technologies (IKT) 

KPI - Key Performane Indikators (kľúčový ukazovateľ výkonnosti) 

KW – Knowledge Management 
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Úvod 

Dnešné obdobie možno charakterizovať ako 

obdobie zmien. Objavujú sa nové trendy rozvoja 

vedy a techniky, nové metódy riadenia, nové 

formy vzdelávania, atď. Všetky tieto zmeny sú vo 

veľkej väčšine sprevádzané rozvojom 

informačno-komunikačných technológií (IKT). 

Jednou z týchto zmien je aj búrlivý rozvoj znalostí 

a potreba ich zachovania a spracovávania tak, aby 

neskôr bolo možné ich efektívne využiť v rôznych 

situáciách. Z toho dôvodu, najmä pred oblasťou 

vzdelávania, stojí pomerne ťažká úloha, podchytiť tieto moderné trendy vyhľadávania 

a spracovania znalostí a navrhnúť možnosti pre ich efektívne použitie. 

„Spoločnosť, ktorá chce svojim akcionárom prinášať mimoriadnu hodnotu, musí byť 

schopná učiť sa lepšie ako konkurencia a aplikovať tieto znalosti v rámci svojho podnikania 

rýchlejšie a vo väčšej  šírke ako oni. Chápeme to tak, že všetci, ktorí v podniku nie sú priamo 

zodpovední za generovanie zisku, by sa mali zapojiť do tvorby a distribúcie znalostí, ktoré 

spoločnosť môže využiť pri generovaní zisku.“ 

      sir John Browne, Harvard Business Reviuw, 1997 

Ak sa začneme touto myšlienkou hlbšie zaoberať, zistíme, že je efektívnejšie znova použiť 

už hotové znalosti, ako znalosti znova získavať a tvoriť. Z toho dôvodu čoraz viac získavajú na 

význame kvalitné znalostné systéme a stále viac sa do praxe presadzuje teória znalostného 

manažmentu a znalostnej ekonomiky. 

Téma tejto publikácie je venovaná práve tejto problematike a je úzko prepojená na 

vzdelávací proces, kde zohráva veľmi významnú úlohu. 

Publikácia je výstupom riešenia projektu KEGA 020PU-4/2015 „Tvorba multimediálnych 

web dokumentov pre e-learnigové vzdelávania a zvyšovanie kvality vedomostí manažérov a 

študentov“. 

Autori 

MOTTO: 

O prosperite firiem, ale aj 

spoločnosti, dnes už nerozhodujú 

suroviny alebo výrobné technológie, 

dokonca ani kapitál (tie sú  v 

globálnom svete dostupné všade) 

ale 

ZNALOSTI 
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1 Znalostné systémy a ich úloha v znalostnom manažmente 

 

1.1 Základné pojmy a súvislosti 

Znalostný systém možno definovať ako konzultačný alebo zberný systém, ktorý má k 

dispozícii dostatočne veľké množstvo znalostí z daného odboru. Vytvorený je súborom 

vzájomný prvkov a väzieb medzi nimi tak, aby plnil účel na ktorý bol určený a umožnil 

organizáciám dosahovať stanovené ciele. 

Ak je znalostný systém chápaný ako človek so svojimi znalosťami, hovoríme o 

odborníkovi. Ak je odborník zároveň expertom vo svojej oblasti, hovoríme o expertovi. 

Experta od odborníka odlišuje schopnosť využívať heuristiky – „nevedecké“ znalosti typu „Ak 

situácia potom riešenie.“ Znalostný (expertný) systém často pracuje s neurčitými znalosťami. 

Príkladom môže byť napríklad znalosť tohto typu – „Ak je na ceste olej, potom môže dôjsť 

k šmyku a pohybuj sa opatrnejšie.“ Väčšinou však nie je k dispozícii matematický vzťah, ktorý 

explicitne vyjadruje vzájomnú závislosť meraných a vypočítavaných veličín (napr. mieru 

opatrnosti vzhľadom na mieru ohrozenia z dôvodu oleja na ceste). 

Znalostný manažment (Knowledge Management - KW) možno definovať ako manažment, 

ktorý sa zaoberá riadením procesu získavania, spracovania a použitia znalostí. Je to pomerne 

náročný proces riadenia, ktorý sa odlišuje podľa vymedzených okruhov znalostí. Iný okruh 

znalostí bude pre podnik, ktorý sa zaoberá priemyselnou výrobou, iný pre podnik pôsobiaci 

v oblasti turizmu, iný pre vzdelávacie inštitúcie či zdravotníctvo. Z toho dôvodu musí 

zohľadňovať odvetvové špecifiká, ale v mnohých situáciách môže pôsobiť aj prierezovo. 

Definícia manažmentu znalostí je pomerne ťažká. Manažment znalostí sa týka oblastí: 

• získavania 

• tvorenia 

• zdieľania 

• používania znalostí. 

Manažment znalostí znamená lepší výkon pomocou znalostí, prostredníctvom učenia sa,  

znamená naučiť sa  ako pracovať lepšie. Pre jednoduchšie vysvetlenie si môžeme napr. 

v podniku položiť otázku: 

Ako premeniť obchodné ciele na obchodné výsledky? 
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Aj pri takto jednoducho vymedzenom probléme môžeme využiť celú databázu rôznych 

znalostí obchodníkov, ktoré napomôžu dosiahnuť dobré obchodné výsledky. Veľkým 

problémom ešte aj v súčasnosti je, že znalosti sú väčšinou ukryté v obchodných skúsenostiach 

predajcov a nie sú efektívne spracovávané v znalostnom systém a následne dobre využité pri 

dosahovaný stanovených obchodných cieľov. Príkladom znalostného systému napr. v tejto 

oblasti môžu byť systémy CRM, ktoré zbierajú znalosti obchodníkov a napomáhajú 

v rozhodovacích procesoch. Tie najdôležitejšie znalosti však naďalej zostávajú ukryté 

v hlavách schopných predajcov a predávané sú obyčajne formou diskusií, konzultácií či 

rozhovorov.  

Podobne je to aj v oblasti vzdelávania. Znalosti sú ukryté v mysliach skúsených pedagógov 

a výskumníkov, ktorí ich získavali nielen zo štúdia, literatúry, ale aj z praxe. Ak ich však 

chceme získať pre potreby praxe a ďalšieho vzdelávania, je to veľmi obťažné. Informačno-

komunikačné technológie tu však zohrávajú nezastupiteľnú úlohu a napomáhajú tomuto 

procesu. Získať a spracovať ich možno formou videí, e-learningových vzdelávacích 

programov, učenia sa a pod. Najkvalitnejšie sa ale získavajú práve formou priamej komunikácie 

a priameho dotazovania s expertami. Problematickejšie ale zostáva ich spracovanie pomocou 

znalostných systémov. 

Znalosti neznamenajú  iba správne know-how, ale aj vedieť kto, čo, kedy a prečo. 

Netýkajú sa múdrych kníh a pracovných postupov, ale skôr ľudí, ktorí udržujú vedomosti o 

určitej téme, zdieľajú tieto informácie a poznatky a prispôsobujú pre vlastné použitie. Nie je to 

stručný výťah toho, čo je známe k určitému momentu, ale  vyvíjajúci sa súbor znalostí 

udržiavaný v aktuálnej podobe ľuďmi, ktorí ho pravidelne používajú. 

Pojem znalostný manažment možno vymedziť aj ako vedu, umenie a zručnosť pracovať 

so znalosťami. Na rozdiel od klasickej definície manažmentu ako vedy a umenie riadiť, tu 

pristupuje ďalší pojem a tým je zručnosť. Priradenie tohto pojmu k znalostnému manažmentu 

podmieňuje aj rastúci význam informačnej spoločnosti a informačno-komunikačných 

technológií (IKT), ktoré významne zvyšujú efektívnosť riadenia procesov v oblasti znalostí. 

Z  hľadiska funkcií môže manažment znalostí  znamenať prepojenie  oblasti učenia a 

rozvoja organizácie, riadenie ľudských zdrojov a informačno-komunikačných technológií.  

Toto  prekrytie môžeme znázorniť nasledovne – obrázok 1.1. Manažment znalostí je oblasťou,  

v ktorej sa tieto tri prekrývajú.  
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Obrázok 1.1 – Manažment znalostí ako prienik oblastí Ľudia – procesy – IKT  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Význam jednotlivých oblastí je nasledovný: 

• Ľudia – ktorí majú znalosti a sú ochotní ich zdieľať. 

• Informačno-komunikačné technológie – ktoré umožnia zdieľať znalosti. 

• Procesy – ktoré uľahčujú zdieľanie, overovanie a extrakciu znalostí. 

Bez zapojenia ľudí narazíme v tomto systéme na odpor, bez procesov budeme opakovať 

minulé stavy a chyby v nich, ak zanedbáme informačno-komunikačné technológie, nebudeme 

schopní využiť to, čo nám ponúka a poskytuje moderná informačná technológia a súčasná veda. 

 

1.2 História znalostného manažmentu a znalostných systémov 

Znalosťami a prácou s nimi sa človek zaoberá od dávnej minulosti. Znalosti boli väčšinou 

spojené s prírodou a odovzdávali sa ústne. Väčší rozvoj zaznamenali v Grécku v čase antiky 

a Milétkej školy. Neskôr sa ďalej rozvíjali v starovekom Ríme. Znalosti už boli uchovávané 

v písomnej forme vo väčšom rozsahu a boli postupne systemizované. V 16. a 17. storočí ich 

rozvoj pokračuje položením základov vedeckej spoločnosti reprezentovanej Galileom, 

Descartom, Newtonom a ďalšími významnými predstaviteľmi vedy a techniky. 

Práca so znalosťami na organizačnej úrovni sa ale objavuje až v minulom storočí. Možno tu 

sledovať tri vývojové smery: 

• americký zameraný na umelú inteligenciu a technológie, 

 

I K T 

Procesy 
Ľudia 

Znalostný 

manažment 
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• japonský zameraný na kreativitu a inovácie, 

• švédsky zameraný na stratégie. (Bureš 2007) 

Od 70. rokov 20. storočia do roku 1997 bol pojem znalostný manažment používaný len na 

akademickej pôde. Po tomto roku ale tento pojem sa začína postupne presadzovať už aj na 

manažérskej pôde a viac sa presadzuje z akademickej roviny do roviny praktickej. Od druhej 

polovici 90. rokov minulého storočia dochádza v znalostnom manažmente a znalostných 

systémoch k veľkému množstvu udalostí, ktoré neustále rastú a vedú k postupnému narastaniu 

vplyvu týchto systémov na spoločnosť. Postupne sa zvýrazňuje prechod k informačnej 

a znalostnej spoločnosti. Smery rozvoja znalostí sa postupne z týchto troch líniových oblastí 

rozširujú a intenzívnejšie sa už presadzujú do všetkých oblastí rozvoja spoločnosti. 

Znalostný manažment je tiež veľmi často spájaný s pojmami: 

• B2B – Business-to-Business (označenie pre obchodné vzťahy medzi obchodnými 

spoločnosťami navzájom, neobsluhujú konečných spotrebiteľov v širšom meradle), 

• B2C – Business-to-Customer (označenie pre obchodný vzťah medzi obchodníkom 

a zákazníkom), 

• B2E – Business-to-Employee (označenie pre priamy alebo obchodný vzťah medzi 

obchodníkom, resp. podnikateľom a zamestnancom), 

• B2G – Business-to-Government (označenie pre obchodný vzťah, pri ktorom stojí na 

jednej strane podnikateľ a na druhej štát; najčastejšie sa používa v oblasti E-commerce), 

• B2R – Business-to-Reseller (označuje obchodný vzťah medzi podnikateľom a 

obchodným zástupcom), 

• ERP – Enterprise Resource Planning (informačný systém pre riadenie podnikateľských 

procesov a systémov), 

• MRP – Material Reqirements Planning (plánovanie požiadaviek na materiál), 

• EIS – Executive Information System (systém pre riadenie výkonnosti organizácie), 

• MIS – Managerial Information System (manažérsky informačný systém), 

• atď. 

Profesor informačného manažmentu Michaela Earla z Oxfordskej univerzity rozlišuje 

v znalostnom manažmente 4 vývojové etapy: 

• 1. etapa: začiatok 60. rokov – definuje znalosti ako zdroj inovácií a podmienku 

konkurencieschopnosti, 
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• 2. etapa: všetko čo sa týka informačných technológií (IT), vzdelávania a výcviku 

zamestnancov – manažment znalostí, 

• 3. etapa: koniec 90. rokov, dôraz na IT / ICT (internet, intranet, portály, vyhľadávacie 

programy) – zdieľanie znalostí, 

• 4. etapa: - IT / ICT ako významný prostriedok práce so znalosťami, zameranie na 

technológie a procesy, ktoré umožňujú získavanie správnych znalostí a ich využitie v 

správny čas, správnymi ľuďmi a v správnej situácii. Táto etapa má výraznejší nárast po 

roku 2000 a zvlášť intenzívny rozvoj sledovať po roku 2010. 

 

1.3 Význam a ciele znalostného manažmentu 

Úlohou znalostných systémov je zhromažďovať v podniku všetko, čo je známe o 

procesoch, procedúrach, dátach, know-how a skúsenostiach. Následne to transformovať do 

užitočných znalostí, využiteľných pre potreby podniku a umožniť k nim prístup tým, ktorí ich 

potrebujú pre svoju prácu a to odkiaľkoľvek a v akejkoľvek forme a na príslušnej úrovni. 

Cieľom znalostného manažmentu je: 

• zisťovanie existujúcich znalostí, 

• tvorba nových znalostí,  

• formalizácia, ukladanie, šírenie, zdieľanie, výber, spracovanie, využívanie znalostí, 

• rozvoj a hodnotenie ich účinnosti pomocou spätnej väzby, 

• podpora komunikácie, kooperácie, 

• vytváranie prostredia na šírenie znalostí, odstraňovanie bariér, motivácia, tvorba 

učebných cyklov, zapojenie ľudí. 

Tieto práce so znalosťami sa prelínajú sa všetkými manažérskymi činnosťami a aktivitami. 

Zahrňujú oblasť: 

• reengineeringu procesov,  

• riadenia ľudských zdrojov,  

• projektové riadenie,  

• riadenie zmien,  

• tvorba efektívnej organizačnej štruktúry,  

• motiváciu,  

• controlling, atď. 
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Cieľom znalostného manažmentu je mať k dispozícii: 

• správne znalosti  

• v správny čas  

• pre tých, ktorí ich potrebujú. 

Riadenie znalostí je kontinuálny proces a mal by prebiehať v podniku nepretržite. Znalosti, 

ktorými už podnik disponuje  je potrebné neustále riadiť a rozvíjať, inak spoločnosť rýchle stratí 

svoju konkurencieschopnosť a jej postavenie na trhu sa postupne začne zhoršovať. 

 

1.4 Proces riadenia znalostí 

Proces riadenia znalostí zahŕňa rad aktivít, ktoré sú uvedené na obrázok 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1.2 – Proces riadenia znalostí 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Proces riadenia znalostí  nie je možné  podrobne naplánovať. Jedná sa vždy len o všeobecný 

plán, ktorý sa priamo pri riadení znalostí bude prispôsobovať konkrétnym podmienkam. 
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1.5 Základné pojmy – dáta, informácie, znalosti, múdrosť 

1.5.1 Dáta 

Dáta možno definovať ako sekvencie znakov, ktoré nie sú ešte informáciami. Nemajú sami 

o sebe žiadnu informáciu. Sú to čísla, písmená, znaky, ktoré sú výsledkom merania, 

pozorovania, trendov, činností, procesov, udalostí a pod. Nedokážu oznámiť žiadnu informáciu. 

Sú len nositeľmi možnej budúcej potenciálnej hodnoty. Zachytávajú sa v rôznych podobách – 

v počítači na disku, na papieri, alebo v rôznych iných typoch záznamníkov ako QR kódoch, 

obrázkoch a rôznych typoch nositeľov dát a pod. Príkladom dát môže byť napríklad nasledovný 

výpis kódu programu, ktorý je pre neznalých len množstvom rôznych znakom, ktoré mu 

nedávajú význam – obrázok 1.3. 

 

Obrázok 1.3 – Ukážka dát na dátových nosičoch 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Dátami môžu byť aj iné typy údajov, ktoré nemajú pre prijímateľa informačných charakter. 

1.5.2 Informácie 

Zakladateľ kybernetiky Wiener vymedzuje pojem informácia nasledovne: Informácia je 

niečo, čo potrebujeme pre dobré rozhodovanie, čo nám znižuje neistotu pri riešení problémov 

a v rôznych jednaniach. Vodáček definuje informácie ako dáta, ktorými ich užívateľ v procese 

svojej interpretácie prisudzuje určitý význam. Nositeľ musí vedieť informáciu interpretovať, 

lebo inak získané dáta nie sú informáciami. (Vodáček 1997). 
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Príkladom informácie pre manažérov môže byť napr.: Celková likvidita podniku  

k 1.1.2017 je 2,1. Alebo otváracie hodiny v predajni sú každý pracovný deň v týždni od 8,00 

hod. do 16,00 hod. Informácie môžu byť rôzneho typu a významu, ale užívateľovi musia znížiť 

mieru neistoty ale pomôcť mu pri rozhodovaní. 

1.5.3 Znalosť 

Znalosti si vytvára každý sám na základe súčasných odborných a všeobecných znalostí a 

hodnôt. Vytvárajú predpoklady k pochopeniu systému súvislostí a možností, v ktorých majú 

určitý význam. Podľa O´Leary-ho sú to informácie v akcii. Napríklad v podniku 

z manažérskeho informačného systému získame informáciu „Výnosy v septembri 2017 boli 

dosiahnuté vo výške 2 000 tis. €“. Znalosťou potom bude, kde boli dosiahnuté výnosy, na 

ktorých trhoch, resp. bolo možné dosiahnuť aj vyššie výnosy. Ak áno. tak na ktorom trhu, prečo, 

čo bolo potrebné preto vykonať, kto to mal vykonať, aká akcia bola potrebná, v akých časových 

obdobiach sa dosahujú najlepšie výnosy, s akými produktmi, sú nám potrebné väčšie výnosy a 

podobne. 

Znalosti sú viac ako know – how – ako? Zahŕňajú aj odpovede na otázky prečo, čo, vedieť 

kto, vedieť kde, a vedieť kedy. Ich význam je nasledovný: 

• Odpoveď na otázku prečo? – znamená poznať stratégiu a vybudovať angažovaný 

prístup zamestnancov k nej. 

• Odpoveď kto? – znamená poznať vzťahy, kontakty, osoby, ktoré môžeme požiadať o 

pomoc. 

• Vedieť kde? – znamená správne siahnuť po odpovede na otázky – nájdeme to napr. na 

internete. 

• Vedieť kedy? – znamená správne načasovanie danej aktivity. 

Ak sa chcete stať úspešným manažérom, musíte poznať odpovede na tieto otázky. K tomu 

si potrebujete vytvoriť znalostný systém, ktorý je potrebné udržovať v aktuálnom stave. Tento 

systém poskytuje manažérom rôzne druhy znalosti, s ktorými môže manažér disponovať 

a následne ďalej rozvíjať. 

1.5.4 Dáta, informácie, znalosti 

Vymedzením pojmov dáta, informácie, znalosti sa zaoberá mnoho autorov. Väčšina z nich 

sleduje nasledovné rozdelenie (Tobin 1996, Beckman 1997): 
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• Dáta: Sú fakty, obrázky, zvuky (+ interpretácie + význam = ) 

• Informácie: Sú formátované, filtrované a sumarizované dáta (+ akcie + aplikácie = ) 

• Znalosti: Sú inštinkty, idey, pravidlá a procedúry, ktoré vedú akcie a rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1.4 Vzťah medzi dátami, informáciami a znalosťami 

Zdroj: Bureš, 2007, s. 25 

D. Tobin (Tobin, 1996) túto hierarchiu ešte rozširuje o 4. úroveň  to múdrosť. Podľa Tobina 

potom môžeme túto hierarchiu vyjadriť nasledovne: 

• dáta (+ relevancia + účel = ) 

• informácie (+ aplikácie = ) 

• znalosť (+ intuícia + skúsenosti = ) 

• múdrosť 

Túto hierarchiu výstavby znalostných systémov a znalostného manažmentu možno 

považovať za aktuálnu a je základom pre tvorbu moderných znalostných systémov. To 

znamená, že už nám nepostačuje len znalosti spracovávať a využívať, ale môžu pomôcť aj 

v manažérskom rozhodovaní pri tvorbe štvrtého stupňa hierarchie a tou je múdrosť.  

Na obrázku 1.5 je uvedený vzťah medzi poznaním a súvislosťami. Čím viac sa nám pole 

poznania rozširuje a čím viac spoznávame aj súvislosti, tým viac znalostí máme a tým 

rýchlejšie sa blížime k múdrosti. Čiže podľa tohto obrázku môžeme znalosti vymedziť ako 

vyšší stupeň poznania s určitým vysokým stupňom súvislosti. To znamená, že ak máme už 

určitý stupeň znalostí, poznáme nielen príčinné vzťahy, ale aj ich dôsledky. Ak však spoznáme 

aj princípy týchto vzťahov dospejeme k múdrosti. 
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Obrázok 1.5 Dáta, informácie, znalosti, múdrosť  

Zdroj: Vejlupek, 2005 

Beckaman tieto štyri úrovne v hierarchii ešte obohatil o piatu úroveň. U tejto hierarchii 

možno znalosti z nižšej úrovne ešte transformovať do vyšších úrovni (Beckam 1997): 

1. Dáta: text, fakt, kód, obraz, zvuk 

   <atribút  hodnota> 

   (+ význam + štruktúra = ) 

2. Informácia: organizované, štruktúrované, interpretované a sumarizované dáta 

   <objekt  atribút  hodnota>  

   (+ uvažovanie + abstrakcia + vzťah + aplikácia = ) 

3. Znalosť: prípad, pravidlo, proces, model 

   <relácia  objekt  atribút  hodnota> 

   (+ výber + skúsenosti + princípy + obmedzenia + učenie = ) 

4. Expertíza: rýchla a presná rada, vysvetlenie a potvrdenie výsledku a uvažovania 

   <relácia  objekt  atribút  hodnota  istota  dôležitosť> 

   (+ integrácia + distribúcia + navigácia = ) 

5. Spôsobilosť: organizačná expertíza: znalostný depozit, integrovaný systém pre 

podporu výkonnosti, zásadná kompetencia 
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Sekvenčný model znalostných systémov zostavil Bělohlávek. Podľa Bělohlávka znalosti 

vnímame ako informácie s vyššou kvalitou (Bělohlávek(2002). 

 

Obrázok 1.6 Dáta, informácie a znalosti podľa Bělohlávka 

Zdroj: Bělohlávek, 2002  

Základom znalostí je vzdelanie a skúsenosť. Dáta sa transformujú na informácie, ktoré 

spolu so znalosťami vstupujú do procesov manažérskeho rozhodovania a následne na ich 

základe vznikajú akcie a rôzne manažérske rozhodnutia. Tento model zvýrazňuje prvok 

vzdelania s prepojením na prax (skúsenosti). Len týmto prepojením dochádza ku skvalitneniu 

manažérskych rozhodnutí. Veľkú úlohu tu preto zohrávajú moderné systémy učenia sa formou 

e-learningu, ale tiež prepojenie na prax a získavanie skúseností. Tieto sú ale v súčasnosti 

prepojené na informačno-komunikačné technológie a tým vzniká komplexný obraz znalostných 

systémov a znalostného manažmentu s akcentom na proces rozhodovania a procesy. 

Tento sekvenčný model predstavuje zároveň aj modernú formu informačnej spoločnosti 

založenej na informačných technológiách a procese vzdelávania sa. 

1.6 Definície znalostí 

O vymedzenie pojmu znalosti sa v minulosti pokúšalo mnoho autorov. Uvádzame niekoľko 

z tých najznámejších definícií: 

• „Znalosť je organizovaná informácia využiteľná k riešeniu problémov.“ (Woolf 1990), 

• „Znalosť je informácia, ktorá je organizovaná a analyzovaná, aby sa stala zrozumiteľnou 

a použiteľnou k riešeniu problémov alebo k rozhodovaniu.“ (Turban 1992), 

• „Znalosť obsahuje pravdy a presvedčenia, perspektívy a koncepty, úsudky a očakávania, 

metodológiu a know-how.“ (Wiig 1993) 
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• „Znalosť je množina pohľadov, skúseností a procedúr, ktoré sú považované za správne 

a pravdivé a ktoré tým riadia myšlienky, správanie a komunikáciu medzi ľuďmi.” (Spek 

1997), 

• „Znalosť je uvažovanie nad dátami a informáciami za účelom aktívneho umožnenia 

výkonu, riešenia problémov, rozhodovanie, učenie a výučba.” (Beckman 1997). 

Znalosti môžeme teda vymedziť ako účelne použité informácie na riešenie vzniknutého 

problému, alebo situácie. Väčšina organizácií vytvára množstvo dokumentov, správ, reportov, 

v ktorých sú uvedené informácie rôzneho typu. Ak tieto informácie môžeme účelne použiť 

a vieme, čo s nimi, môžeme ich pomenovať ako znalosti. Môže to byť taktiež komentár k týmto 

správam, ktorý nielen interpretuje uvedené informácie ale dáva aj závery, riešenia a návrhy. 

Takou prvou formou znalostného systému, ktorý už nemusí len interpretovať informácie, ale 

uvádza aj určité znalosti môže byť účelne zostavený dashboard.  

Znalosti majú svoje špecifické vlastnosti, ktoré u ostatných podnikových zdrojov ako 

financie, materiál, suroviny a pod.) nenájdeme. Medzi najznámejšie znalosti podľa Wiiga (Wiig 

1997) patria: 

• znalosti sú nehmotné a ťažko merateľné, 

• znalosti sa menia a strácajú a preto sa môžu stratiť veľmi rýchlo, 

• znalosti sú väčšinu času spojené s ich nositeľmi (agentami)  a spojené sú s ich vôľou, 

• znalosti sa v procesoch nespotrebovávajú, niekedy naopak ich využívaním rastú, 

• znalosti majú v organizáciách veľkú šírku dopadu, 

• znalosti sa nedajú kúpiť na trhu alebo burze, 

• znalosti nie sú konkurenčné, môžu byť používané rôznymi procesmi v rovnakú dobu.  

 

 

 

 

 

Obrázok 1.7 Znalostná pyramída 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Znalosti je možné klasifikovať a tým vytvoriť dobré predpoklady k tvorbe tzv. znalostných 

systémov, ktoré môžu tieto klasifikácie efektívne použiť. Príkladom môže byť klasifikácia 

znalostí podľa Holsappla. 

Tabuľka 1.1 Klasifikácia znalosti podľa Holsappla 

Atribút Popis 

Konceptuálna 

úroveň 

Kognitívna úroveň znalostí: znalosť automatická, pragmatická, 

systematická, stanovení cieľa/idealistická 

Obsah a aplikácia Znalosť o konkrétnom objekte (napr. zákazníkoch, dodávateľoch, 

trhoch) a problémová doména, v ktorej môže byť znalosť použitá 

(napr. marketing, výroba, logistika) 

Stupeň abstrakcie Znalosť v rozmedzí od konkrétneho po abstraktnému 

Stupeň 

aplikovateľnosti 

Ako široko môže byť znalosť použitá (lokálne – globálne) 

Stupeň istoty Úroveň istoty validity znalosti 

Stupeň detailnosti Rozsah hĺbky a šírka znalosti 

Stupeň dôležitosti Význam znalosti pri tvorbe hodnoty vo vzťahu k možnosti zaistenia 

organizačnej konkurencieschopnosti 

Stupeň 

merateľnosti 

Prístupnosť znalosti k meraniu 

Stupeň ziskovosti Expertíza vložená do znalosti 

Stupeň rekurzie Znalosť, meta-znalosť, meta-meta-znalosť 

Stav znalosti Stav progresie stavu znalosti: dáta, informácie, znalosti, porozumenie, 

odôvodnenie, rozhodnutie 

Lokalizácia Miesto, kde je znalosť uschovaná (v zmysle znalostných zdrojov, 

fyzické pozície) 

Manažérska úroveň Úroveň managementu, na ktorej môže byť znalosť použitá 

(strategická, taktická, operatívna) 

Mód V rozsahu od neformulovaných (tacit) po explicítne znalosti (explicit) 
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Programovateľnosť Rozsah, v akom je znalosť prevoditeľná a znovu použiteľná 

Kvalita Validita a využiteľnosť znalosti 

Zdroj Pôvod znalosti 

Subjekt Znalosť o aplikačnej doméne, o sebe samej alebo o inom. 

Čas Časové hľadiská znalosti 

Typ Deskriptívne, procedurálne a zdôvodňovacie zaoberajúce sa otázkami 

„čo“, „ako“ a „prečo“ vo vzťahu k znalosti 

Prispôsobivosť, 

pružnosť 

Rozsah, v akom môže byť znalosť zmenená 

Zdroj: Bureš, V. 2007. 

Dôležitá s veľmi rozšírená je klasifikácia znalostí podľa M. Polanyiho (Bureš 2007). Ten 

rozdelil znalosti do dvoch základných typov a to na znalosti explicitné (explicit) a na znalosti 

tacitné alebo neformulované (tacit). (Polanyi 1996). 

Znalosti potom triedime na: 

• Explicitné – sú znalosti, ktoré sú už niekde zaznamenané. Tieto znalosti môžeme 

ukladať a preskúmať, môžu byť dobrým katalyzátorom pre spojenie  a komunikáciu 

ľudí. 

• Implicitné – sú znalosti, ktoré sa nachádzajú v hlavách ľudí – nekodifikované znalosti, 

Kladením správnych otázok môžeme odhaliť implicitné znalosti.  

Aktivity manažmentu znalostí tvoria spojité spektrum, v ktorom na jednom konci je 

zachytenie znalostí a na druhom komunikácia. 

 

 

Explicitné           Implicitné 

Toto sú dve možnosti, ktoré sú v rámci manažmentu znalostí dostupné. Pre manažérov je 

potom dôležité rozhodnúť sa, do ktorého bodu  v tomto spektre by ste mali investovať viac 

úsilia? Ak to prenesieme do praktickej roviny, potom ak sa vyskytne vo firme problém, 

ponúkajú sa dve cesty na riešenie problému: 

Zachytenie      Komunikácia 
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• jedna cesta spočíva v tom, že sa bude zisťovať čo vedia iní – je potrebné vyhľadať 

takýchto ľudí a hovoriť s nimi, 

• druhá cesta vedie, k tomu, že zistíte, čo je známe, čo už bolo o tejto problematike 

zaznamenané, ktoré znalosti by sa už dali využiť. 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1.8 Získavanie znalostí o obchodnom probléme 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Tabuľka 1.2 Explicitne, implicitne a neformulované znalosti 

 Explicitne znalosti 

(explicit) 

Implicitne znalosti 

(implicit) 

Neformulované znalosti 

(tacit) 

Popis Formalizovaná alebo 

dokumentovaná 

znalosť, väčšinou 

dobre štruktúrovaná 

a ľahko prenositeľná 

pomocou IKT 

Znalosť, ktorá je uložená 

v hlavách pracovníkov, 

ale je ju možné 

kedykoľvek previesť do 

explicítnej formy 

Znalosť ukrytá v hlavách 

jednotlivých zamestnancov. 

Nie je ľahké alebo možné 

previesť ju do explicítnej 

formy a formalizovať ju 

alebo dokumentovať 

Príklad Dokumenty, manuály, 

počítačové kódy 

a pod. 

Znalosť procesu a jeho 

obmedzujúcich 

podmienok v hlave 

vlastníka procesu  pod. 

Znalosť experta v určitej 

oblasti získaná 

skúsenosťami a pod. 

    

Zdroj: Budeš. V 2007, s. 29 
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1.7 Znalostná základňa podniku 

Podniky majú svoje rozsiahle informačné systémy. V nich uchovávajú informácie pre 

budúce použitie. Je tam veľké množstvo informácií bez spôsobu ich lepšieho využitia. Sú tu 

zaznamenané deje z minulých období. No i keď to už súčasná technológia umožňuje, tieto 

systémy nevedia ukladať znalosti, alebo len vo veľmi obmedzenej forme. 

Podniky môžu a už vo väčšej miere disponujú týmito troma typmi znalostí: 

• Procesné znalosti. 

• Systémové znalosti. 

• Odvodené znalostí . 

Znalostnú databázu podniku v súčasnosti už tvoria znalosti rôzneho typu ako: 

• znalosť zákazníkov a ich potrieb, 

• znalosť trhu a jeho možností, 

• znalosť konkurencie a jej stratégie, 

• znalosť legislatívy, 

• znalosť svojich zamestnancov a ich znalostí. 

K nim pristupuje ešte celý rad ďalších znalostí, ktorými môžu podniky disponovať. Sú 

obyčajne pre každý subjekt rozdielne a každý podnik si ich postupne vytvára sám. 

 

1.8 Explicitne znalosti, zručnosti a názory, sociálne siete 

Explicitná znalosť zahrňuje fakty, ktoré sú známe, získané prevažne prostredníctvom 

informácií, často prostredníctvom metodického učenia. 

Zručnosti zahrňujú praktickú odbornosť získanú prevažne tréningom a praxou, skúsenosti 

získané z omylov a úspechov. 

Hodnotové názory predstavujú názory čo je správne, čo je nesprávne a pod. Pôsobia ako 

filter v procese poznania. 

Sociálne siete sú vytvorené z individuálnych vzájomných vzťahov s ostatnými ľuďmi v 

prostredí a kultúre, ktorá je transformovaná prostredníctvom tradície. 
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Podľa Nonaka a Takeouchi  poznáme ako už bolo spomenuté dva druhy znalostí: 

• Tacitné znalosti, ktoré zahrňujú – intuíciu, skúsenosti, know-how, zručnosti a často sú 

spojené s jednotlivcami. Ich formalizáciou často dochádza k poškodeniu či dokonca k 

ich zničeniu. 

• Explicitne znalosti ktoré možno ľahko interpretovať – texty, grafy, obrázky. Je ich 

možno ľahko formalizovať a predávať ďalej. 

Môžu byť vyjadrené vo forme: 

• dát, 

• vedeckých vzorcov, 

• špecifikáciou, 

• manuálmi, 

• atď. 

Tabuľka 1.3 Delenie znalostí podľa Stewarta 

 
Známe Neznáme 

Známe Znalosť, o ktorej vieme, že ju 

máme 

Explicitne znalosti 

Znalosť, o ktorej vieme, že ju 

nemáme 

Znalostná medzera 

Neznáme Znalosť, o ktorej nevieme, že 

ju máme 

Tacitná znalosť 

Znalosť, o ktorej nevieme, že ju 

nemáme 

Neznalostná medzera 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Zloženie znalosti 

Základom každej znalosti je tvrdá časť znalosti, na ktorú sa nabaľuje mäkká časť. Tvrdé 

znalosti možno predávať, zaznamenávať prostredníctvom záznamových systémov (dáta) a šíriť 

ďalej. Konverziou na dáta môže dôjsť k ich poškodeniu alebo strate, ale aj nemusí. Mäkké 

znalosti sú spojené s mozgom a myslením  a nie je ich možné zaznamenať prostredníctvom dát. 

Záleží na mysleniu jednotlivca. 

Príklad tvrdej znalosti – hra na gitaru podľa spevníku, nôť. 
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Príklad mäkkej znalosti – doktor, ktorý na základe popisu stanoví diagnózu. Mäkké znalosti 

nie je možné zaznamenávať, ale je ich možné predávať a šíriť – zaškolenie pracovníka, zaučenie 

učňa a pod. 

Mäkké znalosti pre firmu šíria experti v odbore. Experti v odbore sú pracovníci, ktorí sa 

danej veci rozumejú a robia ju dobre (napríklad upratovačka, ktorá pozná povrchy všetkých 

plôch, o ktoré sa stará). Týchto expertov musí firma poznať, musí si ich vedieť udržať a 

motivovať k zaučovaniu ostatných pracovníkov firmy. Týchto pracovníkov môžeme tiež 

nazývať kľúčovými zamestnancami a k ako kľúčovým a dôležitým pre podnik by sa k nim aj 

malo pristupovať. 

 

 

 

 

Obrázok 1.9 Znalosť a jej časti 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Synergický efekt znalosti 

Pre znalosti je typický tzv. synergický efekt. T. z., že časť tvrdá (explicitná) sa spojí s časťou 

mäkkou (implicitnou) v konkrétnu znalosť, ktorá už nie je len čistým súčtom týchto jej dvoch 

častí, ale prejaví sa tu aj synergický efekt, ktorý jej účinnosť znásobí 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1.10 Synergický efekt znalosti 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Tvrdá (explicitná, 

objektívna, vedecká) 

znalosť: 

1 – Mozog 

2 – dáta v databázach, 

knihách, časopisoch, 

vedeckých prácach, 

normách, predpisoch, 

dokumentoch, internetu, 

intranetu, médiách, CD, 

DVD, encyklopédie) 

Mäkká (implicitná, 

subjektívna, tichá) 

znalosť: 

Zážitky, dojmy, 

citlivosť, porozumenie, 

plány, idey, zručnosti, 

know-how, nadanie, 

emócie, kreativita, 

zdravý rozum, kultúra, 

návyky, kontakty, 

siete.... 

+ = ZNALOSŤ 

Znalosť 

Mäkká (tacitná) časť znalosti 

Tvrdá (explicitná) časť znalosti 
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1.9 Konverzia znalostí 

Na základe svojich výskumov navrhol Nanoky v roku 1991 model ako môžu organizácie 

vytvárať znalosti. Model SECI (socializácia, externacionalizácia, kombinácia 

a internacionalizácia). Tento model zahrňuje: 

• dve formy znalostí a to tacitné  explicítne, 

• dynamickú interakciu (prenos), 

• tri úrovne sociálne (individuálna, skupinová, kontextová), 

• štyri procesy vytvárania znalostí (socializácia, externacionalizácia, kombinácia 

a internacionalizácia). 

Konverzia znalostí podľa Nonaka a Takeouchi (Bureš 2007) je na obrázku 1.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1.11 Transformácia znalostí podľa I. Nanokyho (Nanoka 1998) 

Zdroj: Nanoka 1998 

Význam jednotlivých procesov je nasledovný: 

• Socializácia – premena existujúcich tacitných znalostí na iné tacitné znalosti, ich 

zdieľanie a prenos. 

• Externalizácia – premena tacitných znalostí na explicitné, čím sa stáva znalosť 

nezávislá na ľuďoch. 

• Kombinácia – kombinačné procesy, ktoré kombinujú a spojujú rôzne druhy 

explicitných znalostí do väčšej skupiny explicítnej znalosti. 

tacitné tacitné 

explicitné explicitné 

socializácia 

internaciona

-lizácia 

kombinácia 

externali-

zácia 
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• Internacionalizácia – opačný proces ako externalizácia, proces premeny explicitných 

znalostí na tacitné. 

 

1.10 Ďalšie rozdelenie znalostí 

Pre úplnosť tu uvádzame ešte niekoľko rozdelení znalostí. H. Collins (Collins 1997) 

rozdeľuje znalosti podľa ich dostupnosti (Bureš 2007). 

H. Collins rozdelil znalosti podľa ich dostupnosti: 

• znalosti symbolické    (explicitní) 

• znalosti vtelené    (implicitní) 

• znalosti myslené    (implicitní/nevyslovené) 

• znalosti získané z kultúry spoločnosti  (nevyslovené) 

J. B. Quinn navrhol typológii založenú na účele a použití: 

• vedieť čo   (know-what) 

• vedieť ako   (know-how) 

• vedieť kde   (know-where) 

• vedieť prečo   (know-why) 

• zaujímať sa prečo  (care-why) 

A. Brooking uvádza štyri konceptuálne úrovne znalostí: 

• formulácia cieľov alebo idealistická znalosť 

• systematická znalosť 

• pragmatická znalosť 

• automatická znalosť 

Boisotova matica – znalosti usporiadané do matici, ktorá obsahuje nasledujúce štyri úrovne: 

• Patentovaná znalosť – táto znalosť je kontextovo závislá a v organizácii je vytváraná 

vďaka jej rozvoju. 

• Osobná znalosť – túto znalosť nie  je možné kodifikovať a prenášať, pretože je závislá 

na subjekte a jeho osobných skúsenostiach a je veľmi ťažké ju zdieľať. 
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• Znalosť vo všeobecnom povedomí – táto znalosť je všeobecne rozšírená, málo 

kodifikovaná, je vytváraná na základe životných skúseností. 

• Verejná znalosť – táto znalosť je kodifikovaná, rozptýlená a často má štruktúrovanú 

formu. Príkladom môže byť obsah rôznych učebníc, správ, článkov alebo vedeckých 

časopisov. Jej výhodou je možnosť prenosu, nevýhodou je ale jej fixácia do 

všeobecného povedomia, takže býva spravidla obťažné ju zmeniť. 

Psychológia znalostí 

Na obrázku 1.6 je schematicky zobrazená psychológia znalostí. Vidíme, že existujú 4 typy 

znalostí a to procedurálna, deklaratívna, kolektívna a individuálna. Individuálna a kolektívna 

znalosť závisí od vlastníka znalosti, deklaratívna a procedurálna znalosť zasa závisí od 

psychológie znalosti a či sa jedná o tacitnú alebo explicitnú znalosť závisí od stupňa 

vysloviteľnosti tak, ako je to uvedené na obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.6 Kategorizácia znalostí podľa psychológie znalosti, vysloviteľnosti a vlastníka znalosti  

Zdroj: Kolektív autorov 2003  
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2 Hodnota znalostí 

Neexistuje zatiaľ spôsob ako účtovne stanoviť hodnotu znalosti a intelektuálneho kapitálu. 

Jediný okamžik, kde sa hodnota znalosti prejaví, je v okamihu predaja firmy, kedy reálna suma, 

ktorú je ochotný kupujúci zaplatiť, obsahuje nielen hmotný majetok, ale aj hodnotu znalostí. V 

účtovníctve by mohla byť vyjadrená ako know-how firmy, napr. ako hodnota goodwillu, potom 

je možné hovoriť napríklad o vyčíslení prínosov so znalosťami a bez znalostí. 

2.1 Hodnota znalostí a intelektuálny kapitál 

V podniku podľa znalostného manažmentu môžeme rozpoznávať tri druhy kapitálu a to 

vlastný a cudzí kapitál a tzv. intelektuálny kapitál, ktorý môže v niektorých organizáciách 

tvoriť značnú časť majetku. Napríklad v prípade značky Coca Cola je to až vraj 96 % jeho 

hodnoty. U spoločnosti General Electric je to okolo 80% (Hoppe 1997). Symbolické vyjadrenie 

tohto kapitálu je uvedené na obrázku 2.1. 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Nové manažérske priority vo forme intelektuálneho kapitálu a znalostný manažment  

Zdroj: Bureš 2007. 

Intelektuálny kapitál je možné členiť na ľudský a štrukturálny kapitál, ktorý poukazuje na 

rozdielnosť medzi znalostnými aktívami zamestnancov a medzi štruktúrou organizácie 

a procesmi, ktoré prebiehajú v organizácii, kde títo zamestnanci pracujú. 

Intelektuálny kapitál tvorí: 

• Ľudský kapitál. Predstavujú ho vedomosti a zručnosti, pracovné skúsenosti, 

spokojnosť zamestnancov, lojalita zamestnancov, flexibilita, kreativita, emočná 

inteligencia a pod. 

• Štrukturálny kapitál. Charakterizuje ho organizačná kultúra, hodnoty, symboly, 

sociálny kapitál, podnikateľská filozofia manažmentu. Tiež sem možno zahrnúť 

Finančný kapitál 

(vlastný a cudzí) 

Finančný manažment 

Intelektuálny 

kapitál 
Znalostný manažment 

10 – 50% 

50 – 90% 

 

50 – 90% 
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intelektuálny kapitál ako hodnotu značky, patenty, know-how, obchodné tajomstvá 

a pod. 

• Procesy a vzťahy. Hlavné, riadiace a podporné procesy, rôzne programové riešenia 

a pod. Predstavujú taktiež súčasť intelektuálneho kapitálu, pretože ich nastavenie 

a efektivita ovplyvňujú výkonnosť podniku. 

Ďalej ho môže tvoriť ešte tzv. vzťahový kapitál, reprezentovaný pojmami ako reputácia, 

partnerstvá, aliancie, formálne a neformálne vzťahy, dôvera v značku, spokojnosť zákazníkov 

a pod. S rozvojom teórie sa objavuje aj tzv. zákaznícky kapitál.  

Intelektuálny kapitál teda v podniku vytvára pridanú hodnotu a zvyšuje jeho hodnotu. 

Prináša číselné vyjadrenie aktivitám znalostného manažmentu cez takzvané indikátory 

intelektuálneho kapitálu, ktoré môžu byť merateľné. Intelektuálny kapitál meria intenzitu 

znalostí a znalostnú výkonnosť cez jasne definovanú štruktúru indikátorov. (Papula, Volná 

2012). 

 

 

 

 

 

Obrázok 2.2 Štruktúra indikátorov intelektuálneho kapitálu  

Zdroj: Kohnová 2013 

 

2.2 Trhová hodnota podniku a intelektuálny kapitál 

Intelektuálny kapitál má silný vplyv na hodnotu podniku. Ak sa pokúsime vyjadriť hodnotu 

podniku prostredníctvom intelektuálneho kapitálu, jeho hodnota by vyzerala nasledovne – 

obrázok 2.3. (Horňák 2006) 

Z obrázku vidíme, že trhová hodnota podniku je daná finančným a intelektuálnym 

kapitálom. Intelektuálny kapitál sa ale môže ďalej členiť tak, ako je to uvedené na obrázku. 
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Obrázok 2.3 Trhová hodnota podniku a intelektuálny kapitál 

Zdroj: Malhotra 2004 

Zhrnutím všetkých definícií ľudského kapitálu je možné konštatovať, že predstavuje 

kombináciu vedomostí, zručností, inovácií, schopností jednotlivcov plniť úlohy, so zahrnutím 

individuálnych hodnôt, kultúry a filozofie. To zahŕňa i vedomosti, učenosť, odborné znalosti, 

intuíciu a schopnosť jednotlivcov realizovať hodnotu tvorením úloh a cieľov. (HORŇÁK 2006) 

Štrukturálny kapitál predstavuje ostatné znalostné aktíva, t. j. tie, ktoré zostali po zvážení 

ich nezaradenia do ľudského kapitálu. Dotýka sa vecí ako sú majetkové softvérové systémy, 

distribučná sieť, dodávateľské kanály a pod. Zahŕňajú organizačný kapitál a zákaznícky kapitál, 

niekedy tiež nazývaný trhový kapitál). Na rozdiel od ľudského kapitálu, štrukturálny kapitál 

môže byť vlastnený podnikom a je možné s ním obchodovať. Reprezentuje vlastne hodnotu 

uloženú vo vzťahu podniku k jeho zákazníkom. Tento vzťah zlepšuje schopnosť tvorby 

hodnoty a využitia vedomostí. 

Organizačný kapitál sa vzťahuje k schopnostiam ako je organizačná štruktúra, hardvér, 

softvér, databázy, patenty, ochranné známky, a všetko ostatné, čo podporuje inováciu a 

produktivitu pomocou zdieľania a prenášania vedomostí. Praktici označujú tento druh kapitálu 

ako všeobecné celkové meradlo podniku a je stanovené násobkom koeficientu účinnosti i a 

absolútnou monetárnou mierou intelektuálneho kapitálu. (BERG 2002) 

Na základe uvedených poznatkov možno trhovú hodnotu podniku určiť ako  

Trhová hodnota podniku = Hodnota podniku + Hodnota intelektuálneho kapitálu 

Trhová hodnota 

Finančný kapitál Intelektuálny kapitál 

Ľudský kapitál Štrukturálny kapitál 

Zákaznícky kapitál Organizačný kapitál 

Inovačný kapitál Procesný kapitál 

Intelektuálne vlastníctvo Nehmotné aktíva 
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Hodnotu podniku môžeme vypočítať známymi postupmi pre stanovenie hodnoty podniku 

ako sú metódy Diskont Free Cash Flow, Economic Value Aded, Free Cash Flow Entity. Tiež 

ho možno spočítať ako podnikateľskú hodnotu, resp. majetkovú hodnotu podniku.  

Veľmi zaujímavá je hodnota podniku v prípade podniku, ktorý dosahuje dlhodobo stratu. 

Keďže je podnik dlhodobo v strate jeho hodnota môže byť nulová a hodnota intelektuálneho 

kapitálu manažmentu, ktorý podnik riadi je taktiež nulová. V prípade, ale že manažment 

podniku je vymenený a nahradí ho skúsený manažment, ktorý podnieti jeho rozvoj a odstráni 

stratovosť, v tom prípade, hodnota podniku narastie časovo, obyčajne v priebehu jedného 

dvoch rokov a hodnota intelektuálneho kapitálu je veľmi vysoká. To znamená, že trhová 

hodnota podniku sa zmení a hodnotu intelektuálneho kapitálu môžeme vypočítať napr. cez 

hodnotu ukazovateľa Economic Value Aded, kde začneme uvažovať, že firma dosahuje 

primeraný zisk a je vo výške stanovenej na základe ukazovateľa ROA 15-30%. Potom je možné 

uvažovať s hodnotou intelektuálneho kapitálu vo výške 15- až 30% nákladov na kapitál. 

Následne začne účtovná hodnota podniku jeho trhovú hodnotu ďalej zvyšovať. Táto skutočnosť 

poukazuje na veľmi významnú úlohu kvantifikácie intelektuálneho kapitálu. 

2.3 Model intelektuálneho kapitálu 

Na intelektuálny kapitál sa je možné dívať z rôznych hľadísk. Model, ktorý vytvorila napr. 

A. Brookingová (1999) zahrňuje štyri formy aktív a to trhové aktíva, ľudsky orientované aktíva, 

intelektuálne vlastníctvo  infraštruktúru. Ak spojíme tieto štyri formy aktív vytvoríme hodnotu 

intelektuálneho kapitálu – obrázok 2.4. Problémom ale je zmeranie hodnoty týchto aktív.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Model intelektuálneho kapitálu podľa A. Brookingovej  

Zdroj: Brooking 1999  
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Príklad ako by bolo možné zmerať hodnotu týchto aktív je uvedený v tabuľke 2.1. Sledujeme 

tri parametre a to rast a obnova, efektivita a stabilita. Tieto sledujeme prostredníctvom 

zákazníkov (externá štruktúra), organizácie (interná štruktúra) a ľudia s ich kompetenciami. 

Rast a obnova podniku nastáva prostredníctvom rastu tržieb, ktorí vyvolali spokojní zákazníci 

zlepšením imidžu organizácie. Týmto z hľadiska jej internej štruktúry obohatili organizáciu 

a tržby z nových produktov. Tento úspech bol ale dosiahnutý prostredníctvom ľudí, ktorý mali 

dostatočnú prax, profesionálne kompetencie a vedeli disponovať svojimi znalosťami, čím 

vlastne boli expertami v práci so zákazníkmi. 

Tabuľka 2.1 Ukážka organizácie a merania nehmotných aktív 

 
Externá 

štruktúra 

(zákazníci) 

Interná  

štruktúra  

(organizácia) 

Kompetencie  

(ľudia) 

Rast a 

obnova 

Rast tržieb. 

Zákazníci 

zlepšujúci 

imidž. 

Zákazníci obohacujúci 

organizáciu. 

Tržby z nových produktov. 

Priemerné roky praxe. 

Zákazníci zlepšujúci 

konkurencieschopnosť. 

Rast profesijných kompetencií. 

Experti s ďalším vzdelaním. 

Efektivita Tržby na 

zákazníka. 

Presadzovanie 

administratívnych pracovníkov. 

Tržby na administratívneho 

pracovníka. 

Pridaná hodnota na experta. 

Pridaná hodnota na pracovníka. 

Stabilita Opakované 

objednávky. 

5 najväčších 

zákazníkov. 

Fluktuácia administratívnych 

pracovníkov. 

Služobný vek administratívnych 

pracovníkov. 

Podiel nových pracovníkov. 

Fluktuácia expertov. 

Služobný vek expertov. 

Medián veku všetkých 

zamestnancov 

Zdroj: Bureš, 2007, s. 34 

Efektivitu tohto procesu je možno zmerať v externej štruktúre – zákazníci ako tržby na 

zákazníka, z pohľadu internej štruktúry prostredníctvom presadenia sa administratívnych 

pracovníkov a tržieb pripadajúcich na jedného pracovníka a prostredníctvom ľudí ako pridaná 

hodnota vytvorená na experta – kľúčového zamestnanca organizácie. 

Stabilita týchto nehmotných aktív sa môže zmerať v externej štruktúre cez opakované 

objednávky napr. u piatich najväčších zákazníkov, v internej štruktúre cez fluktuáciu 

administratívnych pracovníkov, ich vek, alebo podiel nových pracovníkov. Kompetencie je 

možno zmerať cez fluktuáciu expertov, ich vek alebo ako medián všetkých zamestnancov. 
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2.4 Znalostná hierarchia 

Vychádzajúc z týchto myšlienok môžeme navrhnúť tzv. znalostnú databázu, ktorá bude 

slúžiť práve k uchovávaniu potrebných znalosti. Tieto znalostné databázy môžu byť súčasťou 

tzv. znalostných systémov, ktoré môžu zoskupovať ľubovoľné množstvo znalostných databáz. 

Aby bolo možné vytvoriť znalostnú databázu je potrebné vyrobiť klasifikátory, ktoré napomôžu 

v tvorbe týchto databáz. Príklad klasifikátora je uvedený v tabuľke 2.2. 

Tabuľka 2.2 Príklad klasifikátora využiteľného v znalostných systémoch 

Znalostné rozpätie Príklad 

Znalostná doména 1. Strojné inžinierstvo 

2. Podnikový management  

Znalostný región 1. Projektový návrh automobilu 

2. Výrobkový marketing 

Znalostná sekcia 1. Konštrukcia prevodovky 

2. Projektovanie nového produktu 

Znalostný segment 1. Špecifikácia a návrh rýchlostných stupňov 

2. Predajnosť produktu 

Znalostný prvok 1. Informácie o trhoch a cieľových skupinách 

Znalostný fragment 1. “Pokiaľ je v prevodovke príliš rýchlostných stupňov, strata 

energie bude nadmerná“. 

Znalostný atóm 1. Nepredáva sa produkt. 

Zdroj: Bureš 2007 

2.5 Vytvorenie systému znalostného manažmentu 

Ak poznatky uvedené v predchádzajúcich kapitolách pretransformujeme do podnikovej 

praxe a využijeme k tomu znalosti manažérov a podnikový informačný systém, vznikne nám 

znalostný systém, ktorý môže spájať rôzne oblasti podnikového riadenia. Príkladom 

znalostného systému môžu byť systémy znalostného manažmentu postavené na princípoch 

Balanced Scorecard vyvíjaný pre slovenské firmy.  Práve tento systém, ktorý definujeme ako 

systém vyvážených ukazovateľov môže veľkou mierou prispieť k využitiu znalostí v podniku. 

Nevyhnutnou podmienkou pri tvorbe systému znalostného manažmentu sú potom zdrojové 

databázy vymedzené požiadavkami štyroch perspektív Balanced Scorecard a to perspektívy 
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finančnej, zákazníckej, procesne a učenie sa rastu. Jeho štruktúra je vymedzená na obr. 2.5. až 

2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2.5 Znalostný systém finančnej perspektívy v systéme tvorby hodnoty  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2.6 Znalostný systém zákazníckej perspektívy v systéme tvorby hodnoty 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Obrázok 2.7 Znalostný systém procesnej perspektívy v systéme tvorby hodnoty  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2.8 Znalostný systém učenia sa rastu v systéme tvorby hodnoty   

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Na obrázkoch 2.5 až 2.8 je znázornený znalostný systém založený na Balanced Scorecard, 

ktorý okrem dostupných informácií poskytuje užívateľom množstvo znalostí, ktoré obyčajne 

vie takýto systém spracovať. Tieto informácie sú zaznamenané v rôznych formách. Jeho 

štruktúru tvoria databázy, ktoré vychádzajú najmä z účtovného systému, následne sú tieto 

zdrojové dáta transformované do podoby informácií formou tabuliek a grafov. Tieto je možné  

následne preniesť do podoby znalostí, tak ako je to uvedené napr. v tabuľke 2.3. 

Tabuľka 2.3 Znalostná databáza (tabuľka) týkajúca sa interpretácie základných pojmov 

Výkaz Max. 

plán 

Min. 

plán 

Vzorec Výpočet Popis ukazovateľa (znalosť) 

Výsledovka 

kumulatívna 

218 110 144 525 Tržby získané z 

obchodnej činnosti 

Účet 

604 

Tržby by mali narastať, optimálne 

ročne pri podniku v štádiu rastu aj 

nad 10%, postačuje však aj rast nad 

2% u stabilizovanej firmy 

Výsledovka 

kumulatívna 

137 725 111 603 Náklady na nákup 

tovaru 

Účet 

504 

Náklady by mali byť nižšie ako 

tržby za tovar tak, aby bola 

vytvorená dostatočne veľká marža 

a tá by mala postupne narastať. 

Marža by mala  rásť rýchlejšie ako 

tržby a tie rýchlejšie ako náklady 

na tovar. 

Výsledovka 

kumulatívna 

80 385 25 922 OM = tržby za tovar 

- náklady na tovar 

OM = 

Tt - Nt 

Marža by mala byť kladná a 

vykazovať rastúcu tendenciu 

Výsledovka 

kumulatívna 

39 384 18 780  = obch. marža + 

výroba - výr. 

spotreba 

 
Ak pridaná hodnotu firma 

vyprodukovala. Mala by narastať a 

byť vyššia ako osobné náklady. 

Trend by mal byť rastúci. 

Finančná 

analýza 

Likvidita 

celková 

2 1,5 CL = obežný 

majetok / 

krátkodobé záväzky 

 
CURENT RATIO. Koľkokrát 

obežný majetok pokrývajú 

krátkodobé záväzky. Meradlo 

budúcej solventnosti firmy, 

hodnota by mala byť vyššia ako 1,5 

Finančná 

analýza 

Bežná 

likvidita 

1,5 1,0 BL = (obežný 

majetok - zásoby) / 

krátkodobé záväzky 

 
Quick RATIO. Hodnota by nemala 

byť menšia ako 1. Ak je hodnota 

menšia ako 1, je potrebné 

analyzovať veľkú výšku záväzkov 

alebo nízky obežný majetok mimo 

zásob. 

Finančná 

analýza 

Pohotová 

likvidita 

 

0,5 0,2 PL = peňažné 

prostriedky / 

peňažné prostriedky 

 
CASH RATIO. Hodnota by nemala 

byť menšia ako 0,2. Ak nie sú 

peniaze na účte problém je v tejto 

likvidite. Pozrieť sa, ako funguje 

kredit manažment. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Ak využijeme klasifikátor z tabuľky 2.2 môžeme sa dopracovať k takej forme výstupu, kde 

znalosti začínajú nadobúdať už konkrétnejšiu formu a môžu produkovať nové znalosti.  

Tabuľka 2.4. vyjadruje klasifikáciu niektorých ukazovateľov finančnej analýzy. Definovaná 

je tu doména – región – sekcia – segment – prvok – fragment – atóm. Doplnený je tu aj výpočet, 
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ktorý možno uviesť v prípade potreby, prípadne je tu možné uviesť aj jazykový ekvivalent. 

Znalostná databáza je otvorená a prepojením rôznych znalostných databáz môžeme získať 

veľmi kvalitný zdroj znalostí pre potreby riadenia podniku. Príklad znalostných databáz je 

uvedený v tabuľkách 2.3 a 2.4.  

Tabuľka 2.4 Znalostná databáza využívajúca klasifikátory znalostného manažmentu 
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Pokiaľ je obežná likvidita 

nízka a záväzky sú v 

poriadku, nevyhovujúci je 

stav obežných aktív. Pokiaľ je 

obežná likvidita nízka a 

záväzky sú v poriadku, 

nevyhovujúci je stav 

obežných aktív. 
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finančných 

prostriedkov. 
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Pokiaľ je likvidita v poriadku, 

mal by byť aj pracovný 
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pracovného 
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Ak je vyššie ako priemer za 

odvetvie, sú problémy získať 

dodatočné zdroje. Najskôr 

treba zvýšiť vlastný kapitál. 

Čím je nižšie, tým vyššia je 

bezpečnosť proti stratám 

veriteľov  v prípade 

likvidácie. Kritická hodnota sa 

udáva ako 70%. 

Problém 

získať 

dodatočné 

zdroje na 

financovanie 

potrieb. 

VR = 
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majetok 
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Ukazovateľ rentability 

vložených aktív.  

EBIT vhodný pre zrovnávanie 

firiem v rôznych daňových 

podmienkach 

  ROA= 

EBIT / 

majetok  
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Zisk alebo strata je 

najdôležitejší ukazovateľ. 

Firma nemôže byť v strate a 

tak je to prvá úloha, ktorú je 

potrebné vo firme riešiť. 

Ostatné riešenia, ktoré nevedú 

ku zisku , nie sú tak naliehavé. 

Problém je 

ako doviesť 

firmu do 

zisku a s tým 

spojené 

úlohy. 

Výnosy - 

Náklady 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Tieto znalostné databázy majú svoje identifikačné kľúče, ktoré im umožnia vzájomné 

prepojenie zdrojových databáz do výslednej databázy, kde manažér môže získať požadované 

znalosti s možnosťou ich použitia a ďalšieho rozvoja. Ak manažér ovláda základy znalostného 

manažmentu a tvorbu databáza a relácií, nie je problém si takéto znalostné databázy začať 

vytvárať. Pre začiatok postačuje vedieť vytvárať len kontingenčné tabuľky v programe Excel 

a premeniť ich na znalostnú databázu, čo sa dá zvládnuť v priebehu hodiny. Efekt takého 

znalostného riešenia je veľmi vysoký. Stačí si predstaviť, čo vecí neustále hľadáte, riešiť, koľko 

času strávite za počítačom, kým nájdete riešenie. Takto si vytvoríte veľmi účinný znalostný 

systém manažéra 21. storočia. 

Na obrázku 2.9 je znázornený výstup zo znalostnej databázy, v ktorej manažér môže voľbou 

príslušného klasifikačného znaku získať znalosti, ktoré boli zaznamenané v znalostnej databáze 

pre potreby riadenia. V prípade potreby vstupom do systému môže tieto znalosti rozšíriť 

o ďalšie poznatky. V prípade klasickej excelovskej tabuľky v spojení s kontingenčnou je to 

veľmi jednoduché. 

 

Obrázok 2.9 Využitie znalosti v znalostnom manažmente 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Obrázok 2.10 zobrazuje príklad manažérskeho informačného a znalostného systému, ktorý 

na základe číselných údajov podáva prehľad o stave podniku podľa vybraných ukazovateľov. 

Tieto okomentuje odborník (napríklad v tomto prípade finančný controllér) v danej oblasti. 

Jeho komentár je zaznamenaný do znalostnej databázy podľa klasifikátorov a je sprístupnený 

na ďalšie využitie. Informácie zostávajú v informačnom (znalostnom) systéme podniku a sú 

kedykoľvek prístupné pre potreby riadenia. 
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Obrázok 2.10 Prevod informácií na znalosti na základe rozboru výsledkov podniku 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Komentár vo forme znalostí príslušného odborníka je zaznamenaný do znalostnej databázy. 

Táto znalostná databáza môže mať rôzne formy, ktoré najviac vystihujú podnik a najlepšie 

sprístupňujú znalosti pre ich využitie. V tabuľke 2.5 je uvedený jeden z možných vzorov 

znalostnej databázy, ktorá môže byť prostredníctvom relácií, napríklad KPI (Key Performane 

Indikators – kľúčový ukazovateľ výkonnosti), prepojená s inými databázami a využitá pre 

potreby riadenia. 

Tabuľka 2.5 Znalostná databáza finančného controllingu 

KPI Dátum Charakteristika Stav Odporúčanie 

Economic Vale 

Aded (EVA) 

30.9.2016 Firma dosiahla ekonomickú pridanú 

hodnotu vo výške -116 tis. €. Záporná 

odchýlka od mesačného plánu je pomerne 

vysoká (24 tis. €). Výnosnosť firmy je 

záporná (-15%). Od mája je pomerne 

vyrovnaná, ale je záporná. V 4. kvartály 

by sa mala podstatne zmeny a v mesiaci 

október by už mala dosiahnuť hodnotu >0 

EVA musí 

byť väčšia 

ako nula. 

Trend 

vývoja je 

pozitívny, 

ale stagnuje 

od mája. 

 

Sledovať vývoj 

ziskovosti a 

sústrediť sa na 

produkty s 

vyšším krycím 

príspevkom 

Celková 

likvidita  

30.9.2016 Je 0,9, čo je o 0,1 vyššie ako je v pláne. 

Celkovom je ale stále nízka a mala by 

presiahnuť aspoň hodnotu 1. 

Trend je 

pozitívny. 

Zvýšiť obežný 

majetok a 

súčasne znižovať 

krátkodobé 

záväzky. 

Obrat zásob 30.9.2016 Doba obratu zásob je vysoká ale stabilná. 

O 56 dní prekračuje plán. Vhodné by 

bolo, aby bola v súlade s plánom, pretože 

môže narušiť kapitálovú štruktúru firmy. 

Trend 

vývoja bol 

pozitívny.  

Odporučili by 

sme 

optimalizovať 

zásoby. 

Obrat 

pohľadávok 

30.9.2016 Je v súlade s plánom a rozdiel je len 4 dni 

(16/20). 

Pozitívny Udržať súčasnú 

výšku. 

Obrat záväzkov 30.9.2016 Je pomerne vysoká a časť finančných 

zdrojov si firma reguluje prostredníctvom 

záväzkov. Do mesiaca september klesala, 

v tomto mesiaci ale vzrástla. 

Rozdiel 

oproti plánu 

je 48 dní 

(62/110). 

Riešením 

krátkodobých 

záväzkov sa 

zlepší aj 

likvidita. 
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Rentabilita 

majetku ROA 

30.9.2016 ROA je kladná (1%), ale nedosahuje 

plánovanú hodnotu. 

Vývoj je 

pozitívny, 

ale len s 

malým 

zlepšením. 

 

Riešením ROA 

je opäť 

zvyšovanie 

ziskovosti.  

Economic Vale 

Aded (EVA) 

2.7.2016 Firma dosiahla ekonomickú pridanú 

hodnotu vo výške -219 tis. €. Záporná 

odchýlka od plánu je pomerne vysoká 

(54 tis. €). Výnosnosť firmy je záporná (-

27%). 

EVA musí 

byť väčšia 

ako nula.  

Sledovať vývoj 

ziskovosti a 

sústrediť sa na 

produkty s 

vyšším krycím 

príspevkom 

 

Celková likvidita  2.7.2016 Je 0,87, čo je o 0,8 nižšie ako je v pláne. 

Celkovom je ale stále nízka a mala by 

presiahnuť aspoň hodnotu 1. 

Trend je 

pozitívny a 

je 

predpoklad, 

že táto 

hodnota sa 

dosiahne. 

Zvýšiť obrat 

majetok a 

súčasne 

znižovať 

krátkodobé 

záväzky, 

najlepšie 

zvýšením 

ziskovosti. 

 

Obrat zásob 2.7.2016 Doba obratu zásob je pomerne vysoká, 

ale je podmienená mesačným výkazom 

výsledovky, o 50 dní prekračuje plán. 

Trend 

vývoja je 

pozitívny. 

Odporúčame  

optimalizovať 

zásoby. 

Obrat 

pohľadávok 

2.7.2016 Je v súlade s plánom a rozdiel je len 4 

dni (16/20). 

Pozitívny Udržať súčasnú 

výšku 

pohľadávok. 

 

Obrat záväzkov 2.7.2016 Je pomerne vysoká a časť fin. zdrojov si 

firma reguluje prostredníctvom 

záväzkov. 

Rozdiel 

oproti plánu 

je 67 dní 

(61/107). 

Riešením 

krátkodobých 

záväzkov sa 

zlepší aj 

likvidita. 

 

Celková 

zadlženosť 

2.7.2016 Je 8% nad kritickú hodnotu 70%. Firma 

má mnoho cudzích zdrojov. 

Trend je 

mierne 

klesajúci. Aj 

plán uvažuje 

so 73% 

zadlžením. 

 

Riešením 

zadlženosti je 

taktiež rast 

ziskovosti 

firmy. 

Rentabilita 

majetku ROA 

2.7.2016 ROA je kladná (1%), ale nedosahuje 

plánovanú hodnotu. 

Vývoj je 

pozitívny. 

Riešením ROA 

je opäť 

zvyšovanie 

ziskovosti. 

 

Rentabilita 

tržieb ROS 

2.7.2016 Je veľmi nízka. Je potrebné rozmýšľať 

nad zvýšení ziskovosti firmy cez 

produkty s vyššími krycími príspevkami 

a pridanou hodnotou 

Trend je 

pozitívny a 

lepší ako sa 

plánovalo na 

dané 

obdobie. 

 

0 

Nákladovosť 2.7.2016 V mesiaci máj je nákladovosť >1, čo je 

výborné. 

Vývoj je 

pozitívny. 

 

Udržať po 1 a 

znižovať. 
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Pridaná hodnota 2.7.2016 Dosahuje hodnotu 780 tis. €, čo je cca 

2.5x viac ako sa plánovalo. 

Vývoj je 

pozitívny. 

Udržať daný 

rast, dať pozor 

na náklady. 

 

Produktivita 2.7.2016 Dosahuje plánované hodnoty. Vývoj je 

pozitívny. 

Udržať tento 

trend. 

 

Čistý zisk 2.7.2016 Je nižší ako sa plánovalo. Za 5 mesiacov 

ale dosiahol 61% plnenie plánu a dáva 

predpoklad, že plánovaná hodnota sa 

dosiahne. 

 

Vývoj je 

pozitívny. 

Udržať tento 

trend. 

Majetok 

podniku 

2.7.2016 Je v súlade s plánom. Udržuje si v 

priemere 

stabilnú 

hodnotu 

okolo 4,6 

mil. €. 

 

K zlepšeniu 

ukazovateľov by 

bol žiadúci 

klesajúci trend. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

2.6 Indikátory controllingu ľudského kapitálu 

Ak sa na systém Balanced Scorecard pozrieme cez intelektuálny kapitál, veľmi dôležitú 

úlohu pri tvorbe znalostných systémov môže zohrať HR Scorecard ako perspektíva ľudských 

zdrojov, ktoré zdokonaľuje štvrtú. perspektívu Balanced Scorecard a to perspektívu učenia sa 

rastu. Pri zostavovaní vhodných a efektívnych indikátorov controllingu ľudského kapitálu a tiež 

pri ich pravidelnej aplikácii, umožňujú tieto indikátory diagnostikovať aktuálny a požadovaný 

stav organizácie. 

2.6.1 Agregované indikátory  

Agregované indikátory a kritéria hodnotenia ľudského kapitálu môžeme rozdeliť do 3 skupín:  

I. Skupina indikátorov, ktorá hodnotí efektívnosť top úrovne organizácie. 

II. Skupina indikátorov, ktorá hodnotí úroveň ľudských procesov. 

III. Skupina indikátorov, ktorá hodnotí výkon funkcií ľudských zdrojov. 

 

ad I.)  Skupina efektívnosti top úrovne organizácie a jej indikátory. 

Do skupiny, ktorá hodnotí efektívnosť top úrovne organizácie, patria tieto indikátory: 

• podiel investície do ľudského kapitálu/ návratnosť investície do ľudského kapitálu 

(pridaná hodnota ľudského kapitálu),  
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• výnosy na pracovníkov na plný pracovný úväzok (participácia pracovníkov na 

výnosoch), 

• náklady na pracovníkov na plný pracovný úväzok (participácia zamestnancov na 

nákladoch), 

• zisk na pracovníkov na plný pracovný úväzok (participácia zamestnancov na zisku), 

• celkové náklady práce ako aj % z a., výnosov alebo b., nákladov (príspevok práce k 

výnosom alebo nákladom). 

 

ad II.) Skupina ľudských procesov a jej indikátory. 

Do skupiny, ktorá hodnotí úroveň ľudských procesov, patria tieto indikátory: 

• miera absencií (celkové absencie vyjadrené ako % z efektívneho fondu pracovného 

času),  

• miera výpovedí z iniciatívy pracovníkov (meranie neplánovaného prirodzeného úbytku 

pracovných síl), 

• náklady na zamestnanie pracovníkov (meranie nákladov pracovníkov v organizácií), 

• miera prijatia pracovníkov (úspešnosť procesu prijímania pracovníkov).  

 

ad III.) Skupina, ktorá hodnotí výkon funkcií ľudských zdrojov a jej indikátory.  

Do skupiny, ktorá hodnotí výkon ľudských zdrojov patria tieto indikátory: 

• náklady oddelenia ľudských zdrojov na počet pracovníkov na plný pracovný úväzok 

(meranie efektívnosti nákladov funkcií ľudských zdrojov), 

• počet pracovníkov na plný pracovný úväzok na počet pracovníkov oddelenia (meranie 

efektívnosti výkonov funkcií ľudských zdrojov). 

 

2.6.2 Ukazovatele na meranie efektívnosti ľudského kapitálu 

Medzi ukazovatele, ktoré merajú efektívnosť ľudského kapitálu, patria tieto faktory 

• Výnosový faktor - je základným meradlom efektivity ľudského kapitálu a je súhrnným 

výsledkom všetkých elementov HR manažmentu, ktorý ovplyvňuje správanie 
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pracovníkov. Je to meranie výnosu vyprodukovaného každým jedným pracovníkom. 

Indikátorom tohto ukazovateľa je: výnosy/počet pracovníkov 

• Nákladový faktor – tento faktor porovnáva čas a úsilie ľudského kapitálu podniku k 

prevádzkovým nákladom. Indikátorom tohto ukazovateľa je: prevádzkové 

náklady/počet pracovníkov 

• Ziskový faktor – poukazuje na čas a úsilie vynaložené ľudskými zdrojmi podniku na 

získanie prevádzkového zisku. Indikátorom tohto ukazovateľa je: prevádzkový 

zisk/počet pracovníkov 

• EBIDTA faktor – poukazuje na čas a úsilie vynaložené ľudskými zdrojmi podniku na 

získanie príjmov pred zdanením zohľadňujúcich úroky, odpisy a amortizáciu. 

Indikátorom tohto ukazovateľa je:  EBIDTA  /počet pracovníkov 

• Pridaná hodnota ľudského kapitálu (HCVA)  - má za cieľ zhodnotiť súčasný profil 

ľudského kapitálu a pripraviť scenáre optimálneho riadenia návratnosti investícií do 

ľudského kapitálu. Je taktiež vhodným nástrojom na overenie a zabezpečenie prepojenia 

postupov v oblasti ľudských zdrojov a celofiremných priorít. Indikátorom tohto 

ukazovateľa je: prevádzkové výnosy - prevádzkové náklady/počet pracovníkov 

• Návratnosť investícií vložených do ľudského kapitálu (HCROI) -  ide o množstvo 

ľudského kapitálu a investícií do inštitúcií, či procesov produkujúcich ľudský kapitál, 

ktoré sa premietnu priamo do tvorby ľudského kapitálu. Indikátorom tohto ukazovateľa 

je: prevádzkové výnosy - prevádzkové náklady- náklady práce/ náklady práce 

• Ľudská ekonomická pridaná hodnota – prezentuje bohatstvo vytvorené priemerným 

počtom pracovníkov v organizácií. Vyjadruje tiež, do akej miery môže byť ukazovateľ 

EVA produkovaná priemerným počtom pracovníkov v organizácií. Indikátorom tohto 

ukazovateľa je: čistý zisk - 10 % vlastného kapitálu/ priemerný počet pracovníkov 

 

2.6.3 Indikátory zamerané na hodnotenie cieľa ľudského kapitálu 

Medzi indikátory zamerané na hodnotenie napĺňania parciálneho cieľa ľudského kapitálu 

patria: 

I. Podnikové výsledky – poukazujú na to, či sú zamestnanci konkurenčnou výhodou podniku. 

Patria sem tieto indikátory: 

• tržby (obrat), náklady a zisk na pracovníka,  
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• produktivita práce, 

• pridaná hodnota práce, 

• návratnosť investícií do ľudského kapitálu. 

II. Správanie v organizácii – odráža mieru angažovanosti a lojálnosti pracovníkov ako prejav 

ich správania. Patria sem tieto indikátory:  

• fluktuácia, 

• príčiny rozviazania pracovného pomeru, 

• absencie, 

• sledovanie motivácie a spokojnosti pracovníkov 

• sledovanie angažovanosti pracovníkov. 

III. Vzdelávanie a rozvoj – určuje, akú váhu prikladá organizácia vzdelávaniu a rozvoju 

svojich pracovníkov, úrovni a štruktúre investícií do rozvoja pracovníkov. Patria sem tieto 

indikátory:  

• vstupné školenia, 

• náklady na školenia, 

• čas strávený na školení a efektivita využitia poznatkov, 

• mobilita talentov, 

• znalosti práve včas, 

• stupeň znalostí organizácie,  

• stupeň kvalifikácie organizácie. 

IV. Odmeňovanie a výhody pre pracovníkov – identifikuje konkurencieschopnosť 

odmeňovacích balíčkov. Pomáha pri určovaní politiky odmeňovania a výhod pre pracovníkov. 

Patria sem tieto indikátory: 

• náklady na odmeňovanie, 

• štruktúra odmeňovania, 

• zvyšovanie miezd, 

• podiel variabilnej zložky, 

• zamestnanecké výhody, 

• benefity. 
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V. Nábor a výber – meria efektívnosť náborového procesu, ale tiež to, ako je podnik vnímaný 

potenciálnymi uchádzačmi. Poukazuje taktiež na atraktivitu zamestnávateľa na pracovnom 

trhu. Patria sem tieto indikátory:  

• interný a externý nábor, 

• náklady na obsadenie jednej pozície, 

• čas strávený výberovým procesom, 

• úspešnosť obsadenia voľnej pozície, 

• náklady na nábor absolventov. 

VI. Organizačná štruktúra – analyzuje počet pracovníkov v jednotlivých útvaroch ľudských 

zdrojov, celkové náklady oddelení ľudských zdrojov, jeho štruktúru a outsourcingové činnosti. 

Patria sem tieto indikátory: 

• počet zamestnancov na jedného personalistu, 

• náklady oddelenia ľudských zdrojov, 

• priemerná mzda personalistov 

• miera outsourcingu (Foltínová 2007). 

 

2.7 Nové metodiky merania výkonnosti ľudských zdrojov 

Dosahovanie výhod plynúcich z ľudského kapitálu vedie k objavovaniu záujmu o metódy 

merania hodnoty  a výkonnosti ľudských zdrojov. Môžeme uviesť päť hlavných dôvodov 

záujmu o meranie výkonnosti ľudských zdrojov:  

• ľudské zdroje sú rozhodujúcim elementom trhovej hodnoty, 

• ľudia v podnikoch a organizáciách sú zdrojom pridanej hodnoty, 

• proces merania, analyzovania a zisťovania odpovedajúcich informácií vedie k 

stabilizácii a rozvoju podnikov, 

• merania možno použiť na meranie pokroku v dosahovaní cieľov v oblasti ľudských 

zdrojov a efektívnosti personálnej práce, 

• je nemožné perspektívne riadiť bez detailnejších meraní (Foltínová 2007). 

Armstrong (2007, s. 55) uvádza tieto hlavné systémy merania ľudských zdrojov v spojitosti 

s výkonnosťou podniku: 
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• Index ľudského kapitálu. 

• Model výkonnosti organizácie. 

• Monitor ľudského kapitálu. 

• EFQM model kvality. 

• Balanced scorecard (BSC). 

• HR Scorecard. 

Pomerne novou metódou merania výkonnosti v oblasti ľudských zdrojov - Human 

Resources (HR), je tzv. koncepcia HR Scorecard, ktorá je postavená na základoch teórie 

Balanced Scorecard, t. j. na riadení výkonnosti firmy na báze vyvážených ukazovateľov. Na 

Slovensku je tento systém v mnohých podnikoch novinkou. HR Scorecard rozširuje a inovuje 

metodiku hodnotenia výkonnosti organizácie Balanced Scorecard – strategickú mapu riadenia 

výkonnosti firmy. 

2.7.1 Vznik HR Scorecard 

Začiatkom 90. rokov 20. storočia (1995-1996) americkí autori Robert Kaplan a David 

Norton, obaja CHRO, t. j. personálni riaditelia spoločnosti Nolan Norton Institute, vytvorili v 

roku 1992 systém pre meranie výkonnosti podniku Balanced Scorecard (BSC). Metodika 

Balanced Scorecard bola pôvodne zameraná na strategické riadenie organizácie, ale postupne 

sa tiež rozvinula na úroveň operatívneho riadenia a predstavuje tak ucelený systém plánovania 

a riadenia. 

V roku 1993 bol americkými akademikmi Brianom Beckerom, Markom Huselidom a 

Davom Ulrichom vytvorený podobný koncept, ktorý vychádza z filozofie Balanced Scorecard 

s názvom HR Scorecard. Koncept HR Scorecard je založený na strategickom riadení podniku. 

Je zameraný na výkonnosť podniku  a využíva merateľnosť výkonnosti ľudských zdrojov 

prostredníctvom ukazovateľov na overovanie úspechu spoločnosti.  

Dôvodom vzniku HR Scorecard bolo rozpracovanie reportingu HR – Human resources, t. j. 

ľudských zdrojov. Reporting ľudských zdrojov slúži na zaznamenávanie všetkých dát 

týkajúcich sa zamestnancov podniku. Reporting HR doposiaľ slúžil aj na monitorovanie 

strategických cieľov v oblasti ľudských zdrojov a vyššiemu manažmentu prinášal  prehľad o 

výkonnosti v oblasti personálnych prevádzkových a transakčných procesov (Zikmund 2011).  
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2.7.2 Podstata HR Scorecard na základe Balanced Scorecard 

Keďže HR Scorecard vychádza z koncepcie Balanced Scorecard, je dôležité si ozrejmiť jej 

podstatu. Metóda Balanced Scorecard pomáha stanoviť vyvážené strategických cieľov podniku, 

a tie previesť do konkrétnych čiastkových cieľov, vrátane ukazovateľov a metrík a pri ich 

realizácii merať výkonnosť organizácie. Pracuje so štyrmi perspektívami hodnotenia 

organizácie, sú to: 

• Finančná perspektíva. 

• Zákaznícka perspektíva. 

• Procesná perspektíva. 

• Učenie sa a rastu. 

Štyri perspektívy boli vybrané tak, aby dokázali zachytiť čo najširšie spektrum organizácii. 

Nevystupujú pritom ako samostatné jednotky, ale majú vplyv na poslanie podniku a tiež na 

seba navzájom. Základný model Balanced Scorecard je znázornený na obrázku 2.11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2.11 Základný model Balanced Scorecard 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Finančná perspektíva Balanced Scorecard:  

• obsahuje finančné ciele, ktoré vedú k finančnej výkonnosti podniku, 
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• zahŕňa premenné nevyhnutné pre stanovenie a sledovanie dlhodobých cieľov podniku a 

pomáha definovať, či je podnikanie z dlhodobého hľadiska úspešné,  

• najdôležitejším kritériom v tejto perspektíve je meranie ukazovateľa EVA – 

ekonomická pridaná hodnota, 

• finančné ciele v tejto perspektíve sú stredobodom, do ktorého smerujú ciele z ostatných 

perspektív BSC. 

Zákaznícka perspektíva Balanced Scorecard:  

• identifikuje trhové a zákaznícke segmenty, ktoré pre podnik znamenajú zdroj tržieb a sú 

tiež súčasťou finančných cieľov, 

• zobrazuje kľúčové zákaznícke ukazovatele t. j. spokojnosť, lojalitu zákazníkov, ich 

získavanie a udržanie, 

• podporuje zákaznícky segment, 

• meria spokojnosť zákazníkov. 

 

Procesná perspektíva Balanced Scorecard:  

• charakterizuje procesy, ktoré sú pre dosiahnutie zákazníckych a akcionárskych cieľov 

najdôležitejšie, 

• zameriava sa na zlepšovanie aktuálnych prevádzkových procesov, 

• kladie dôraz aj na výskum a vývoj nových atraktívnych segmentov, 

Perspektíva učenia sa a rastu Balanced Scorecard: 

• vyvíja ciele a ukazovatele, ktoré podporujú učenie a rast podniku a ktoré odrážajú 

dosiahnutie výsledkov v prvých troch perspektívach, 

• meria potenciál informačného systému a podnikového personálu – zamestnancov,  

• meria motiváciu a systém cieľov zameraných na zamestnancov, 

• používa ukazovatele, ktoré sa týkajú spokojnosti, udržania a produktivity 

zamestnancov.  

 

2.7.3 HR Scorecard a učenie sa rastu v Balanced Scorecard 

Základný model Balanced Scorecard uvádza, že strategické ciele a strategické meranie 

úspechu je potrebné realizovať v štyroch perspektívach – finančnej, zákazníckej, perspektíve 
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interných procesov a perspektíve učenia a rastu. Práve v poslednej uvedenej perspektíve vidíme 

oblasť blízku manažmentu ľudských zdrojov, ktorej ciele a systém merania využívame v rámci 

personálneho controllingu. Vzťah dôležitých ukazovateľov tejto perspektívy, je zobrazený na 

obrázku 2.12. 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2.12 Vzťah ukazovateľov v perspektíve učenia a rastu 

Zdroj: www.mktraining.sk 

Základným prvokom pre vznik HR Scorecard sa stala strategická mapa BSC a  perspektíva 

BSC učenie sa rastu a z nej tri základné oblasti tejto perspektívy:  

1. schopnosti zamestnancov, 

2. schopnosti informačného systému,  

3. motivácia, delegovanie právomoci a angažovanosť.  

HR Scorecard je teda novou koncepciou, ktorej hlavná úloha spočíva v meraní a hodnotení 

prínosu personálneho útvaru k dosahovaniu strategických cieľov podniku.  

2.7.4 Učenie sa rastu 

Táto perspektíva, ktorá je najviac zameraná do budúcnosti, meria okrem strategických 

potenciálov informačných systémov aj potenciály pracovníkov, ich motiváciu a systém cieľov. 

Perspektíva učenia sa rastu vyvíja ciele a meradlá, ktoré podporujú učenie sa a rast podniku.  

Ciele, ktoré sú stanovené v troch predchádzajúcich perspektívach BSC určujú, kde musia 

firmy dosahovať skvelé výsledky, aby dosiahli úspech vo  výkonnosti.  Ciele v perspektíve 

učenia sa rastu vytvárajú infraštruktúru, aby boli dosiahnuté ciele v troch predchádzajúcich 

perspektívach. Manažéri v mnohých podnikoch došli k záveru, že pokiaľ boli  nútení k 

dosahovaniu krátkodobej výkonnosti, nebolo pre nich jednoduché zachovať prostriedky na 

Výsledky / výstupy 

Udržanie 

zamestnancov 

Spokojnosť 

zamestnancov 

Produktivita 

zamestnancov 



51 

 

rozširovanie schopností zamestnancov, systémov a procesov. Takéto investície sú považované 

za náklady, a tak sú škrty v týchto investíciách najjednoduchším  spôsobom na zachovanie a 

vytvorenie krátkodobých príjmov. Negatívne dôsledky toho, že podnik nezvyšuje schopnosti 

svojich zamestnancov, systémov a procesov sa neobjavia ihneď, a keď sa objavia je to podľa 

manažérov problém niekoho iného.  BSC zdôrazňuje nevyhnutnosť investovania do 

budúcnosti.  Podnik, ale musí investovať do svojej infraštruktúry – ľudí, systémov, procesov 

– pokiaľ chce dosiahnuť dlhodobé ciele.  Najmä pracovníci, ktorí sú blízko pri zákazníkovi 

musia prinášať nové myšlienky a podnety na zlepšenie výkonov a procesov. S týmto cieľom 

musia byť aj školení a cielene motivovaní. To je aj závažným dôvodom, prečo sa intenzívnejšie 

začali rozvíjať znalostné systémy a viac aj používať v praxi. 

Okrem tradičných personálnych ukazovateľov je potrebné definovať nové oblasti 

sledovania. Sú to najmä:  

• vzdelávanie 

• motivácia 

• flexibilita 

• schopnosť pracovať v tíme 

• cieľová orientácia 

• angažovanosť.  

To znamená, že táto štvrtá perspektíva BSC Učenie sa rastu vyvíja ciele a meradlá, ktoré 

podporujú učenie sa a rast organizácie. Táto perspektíva vytvára infraštruktúru, ktorá umožňuje, 

aby sa dosiahli ciele, ktoré boli zadefinované v troch predchádzajúcich perspektívach.  

Podniky, ktoré sa riadili pomocou finančných ukazovateľov, tak práve v tejto oblasti 

spôsobili najväčšie zlo. Škrtali náklady na vzdelávanie a rozširovanie schopností 

zamestnancov. To má dlhodobé negatívne dôsledky. BSC zdôrazňuje potrebu investovania do 

budúcnosti, a to nielen do vývoja nových produktov, technológie, zariadenia, ale aj do ľudí.  

Oblasti učenia sa 

V tejto perspektíve sú tri základné oblasti učenia sa a rastu: 

• schopnosti zamestnancov, 

• schopnosti informačného systému, 

• motivácia, delegovanie právomoci, angažovanosť. 
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Schopnosti zamestnancov 

Dnes je takmer každá rutinná práca automatizovaná. Okrem toho stále sa opakujúce práce 

na tej istej úrovni výkonnosti a produktivity pre dosiahnutie úspechu nestačia. Dokonca ak sa 

snaží o prekročenie doterajšej finančnej a zákazníckej výkonnosti, dodržanie štandardných 

prevádzkových procedúr, ktoré boli zavedené už existujúcimi elitami na trhu rovnako nestačí.  

Nápady na zlepšenie procesov a výkonnosti musia prichádzať od zamestnancov v prvej línii, 

ktorí sú najbližšie k zákazníkom a ku interným procesom. Takáto zmena vyžaduje dôkladnú 

rekvalifikáciu zamestnancov a mobilizáciu ich potenciálu a tvorivých schopností pre 

dosiahnutie cieľov podniku. 

Kľúčové vstupné meradlá zamestnaneckých cieľov 

Bolo zistené, že väčšina podnikov používa zamestnanecké ciele prevzaté z troch skupín 

vstupných meradiel. Tieto kľúčové vstupné meradlá sú potom nahradené podľa konkrétnej 

situácie hybnými silami výstupov. Tieto meradlá sa týkajú: 

•  spokojnosti zamestnancov 

•  udržania zamestnancov 

•  produktivity zamestnancov. 

V rámci týchto meradiel je cieľ spokojnosti zamestnancov daný hybnou silou dvoch 

meradiel, a to lojalitou a produktivitou. 

Meranie spokojnosti zamestnancov 

Spokojní zamestnanci sú základnou podmienkou zvyšovania produktivity, zodpovednosti, 

zvyšovania kvality a zákazníckeho servisu. Tí zamestnanci, ktorí uvádzajú spokojnosť so 

zamestnaním, majú spravidla aj najspokojnejších zákazníkov. Morálka zamestnancov je veľmi 

dôležitá najmä v podnikoch, ktoré poskytujú služby. Je všeobecne známe, že pre prácu so 

zákazníkom sú určení najhoršie platení zamestnanci. Podniky obvykle za rok hodnotia 

spokojnosť zamestnancov, na základe dotazníka. Dotazník sa môže týkať napríklad oblastí: 

•  stotožnenie sa s rozhodnutiami 

•  presvedčenie o výkone zmysluplnej  práce 

•  dobrý prístup k informáciám pre výkon tejto práce 

•  aktívna podpora tvorivosti a iniciatívy 
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•  stupne podpory od nadriadených 

•  celková spokojnosť s podnikom. 

Meradlá pre udržanie zamestnancov 

Cieľ udržať zamestnancov sa dotýka tých zamestnancov, o ktorých má podnik dlhodobý 

záujem. Teoretickým východiskom tohto meradla sú dlhodobé investície a tak každý nežiadúci 

odchod zamestnanca znamená stratu intelektuálneho kapitálu. Stáli, lojálni pracovníci sú 

nositeľmi hodnôt podniku. Udržanie zamestnancov je dobré merať percentom obratu 

kľúčových zamestnancov. 

Meranie produktivity zamestnanca 

Cieľom je určiť spojitosť medzi výstupom vyprodukovaným zamestnancami a počtom k 

tomu použitých zamestnancov. Produktivita sa meria rôznymi spôsobmi. Najjednoduchšie 

meradlo je tržba na zamestnanca. Toto meradlo je síce jednoduché, ale má niekoľko obmedzení, 

najmä keď existuje príliš silný tlak na dosiahnutie ambiciózneho cieľa. Problémom je, že 

nezahŕňa náklady na dosiahnutie tržieb. A tak sa napríklad tržby môžu zvýšiť dodatočným 

predajom výrobkov alebo služieb pod marginálne náklady, ktoré nie sú v cene zahrnuté a tak 

môže poklesnúť zisk. Jedným zo spôsobov zvýšenia obratu je outsourcing, čo však vyžaduje 

dôkladný prepočet toho, či danú službu zabezpečiť z interných zdrojov alebo pomocou 

externých dodávateľov. Ako zamedziť použitiu outsourcingu na zvýšenie obratu na 

zamestnanca je použitie pridanej hodnoty na zamestnanca, odrátaním externe nakúpeného 

materiálu, dodávok a služieb.  

Hybné sily učenia sa a rastu 

Keď si podnik stanoví meradlá pre kľúčovú skupinu zamestnancov – spokojnosť, udržanie 

a produktivita – mal by potom identifikovať špecifické, od konkrétnej situácie závislé hybné 

sily v perspektíve učenia sa a rastu.  

Zistilo sa, že hybné sily majú tendenciu odvíjať sa od troch kritických aktivátorov (Norton, 

Kaplan 2002):  

• rekvalifikácia zamestnancov 

• schopnosť informačného systému 

• motivácia, delegovanie právomocí a angažovanie zamestnancov. 
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Tabuľka 2.6 Vzťah kompetencií, technologickej infraštruktúry a prostredia pre akciu 

Kompetencie 

zamestnancov 

Technologická 

infraštruktúra 

Prostredie pre akcie 

Strategické schopnosti Strategické technológie Cyklus kľúčových 

rozhodnutí 

Úrovne výcviku Strategická databáza Strategické zameranie 

Úrovne schopností Získané skúsenosti Delegovanie právomocí 

 Vhodný software Osobná angažovanosť 

 Patenty, autorské práva Morálna zodpovednosť, 

tímová práca 

Zdroj: vlastné spracovanie 

2.7.5 Rekvalifikácia pracovnej sily 

Ak chcú podniky prejsť na BSC musia ich zamestnanci prevziať na seba nové záväzky. Na 

rekvalifikáciu sa môžeme pozerať z dvoch dimenzií:  

• stupňa požadovanej rekvalifikácie, 

• percentuálneho vyjadrenia pracovnej sily, ktorá ju potrebuje.  

Ak je stupeň rekvalifikácie nízky, bude potrebný na udržanie schopností zamestnancov 

bežný výcvik. V tomto prípade nebude mať rekvalifikácia  v BSC prioritu. Ale napriek tomu, 

ak podniky chcú dosiahnuť dlhodobé finančné ciele musia svojich zamestnancov značne 

rekvalifikovať. Preto podniky vyvinuli pre svoj rekvalifikačný cieľ nové meradlo, a to pomer 

pokrytia strategických pracovných miest. Tento pomer sleduje počet zamestnancov 

kvalifikovaných pre obsadenie strategickej pozície v porovnaní s očakávaniami podniku. Tento 

pomer obvykle odhalí značnú medzeru medzi budúcimi potrebami a existujúcimi 

kompetenciami. Táto medzera poskytuje priestor pre motiváciu ku strategickým iniciatíva, 

ktorej úlohou je vyplnenie tejto medzery v ľudských zdrojoch.  Pre podniky, ktoré potrebujú 

značnú rekvalifikáciu môže byť ďalším meradlom doba potrebná na prevedenie súčasných 

zamestnancov na nové stupne kompetencií. Pokiaľ má byť splnený cieľ masívnej rekvalifikácie, 

musí byť podnik schopný skracovať dobu cyklu nevyhnutnú pre výcvik zamestnancov. 
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Meranie učenia sa a rastu -  rekvalifikácia 

 Z nasledovnej schémy je zrejmé, že rekvalifikácia tak strategická ako aj masívna 

zlepšuje kompetenčné schopnosti, čo v konečnom dôsledku poukazuje na jej účinnosť 

efektívnosť ju uskutočňovať v každom potrebnom období.  

Strategická rekvalifikácia Masívna rekvalifikácia 

Zlepšenie kompetencií 

Rekvalifikačné scenáre: 

• Strategická rekvalifikácia – Kľúčoví zamestnanci vyžadujú vysokú úroveň 

strategických vedomostí a schopností. 

•  Masívna rekvalifikácia – Značná časť zamestnancov vyžaduje masívnu obnovu svojich 

vedomostí. 

• Zlepšenie kompetencií – Väčšia alebo menšia časť zamestnancov vyžaduje zlepšenie 

kľúčových zručností a schopností.  

Ukazovateľ obsadenia strategických pracovných miest – koncepcie merania 

Nasledujúci postup vyjadruje poradie krokov, podľa ktorých by mal podnik postupovať,  

keď by zisťoval stupeň  pokrytia strategických pracovných miest. 

Krok 1. Hodnotový reťazec je možné použiť na identifikáciu kritickej skupiny 

pracovných miest v budúcnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Proces   Aktivity     Strategické pracovné miesta 
 

Vytvorenie trhu Určenie segmentu     Poradca zákazníka 

   Ekonomická hodnota    Expert 

   Počúvanie zákazníka    Špecialista 

Vytvorenie ponuky Návrh produktu     Služba zákazníkovi 

   Zaistenie zdrojov produktu 

   Výroba a balenie 

Uvedenie produktu na trh  Podpora predaja 

 a predaj  Poradenstvo klientom    Operácie 
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Krok 2. Stratégia celkového vývoja trhu určuje časovanie požiadaviek 

Krok 3. Každá skupina pracovných miest má svoj profil kompetencií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 4. Preskúmanie kompetencií určuje, ktorí zamestnanci sú v súčasnosti 

kvalifikovaní alebo sú schopní rekvalifikácie. 

Krok 5. Stratégie rozvoja kompetencií vytvára priestor pre rozvoj pracovných síl. 

Možnosti informačného systému 

Ak majú zamestnanci v dnešnom konkurenčnom prostredí efektívne pracovať, potrebujú byť 

dobre informovaní – o zákazníkoch, interných procesoch, ako aj finančných dôsledkoch svojich 

rozhodnutí. Pracovníci v prvej línii potrebujú podrobnú informáciu o celkovom vzťahu každého 

zákazníka k podniku. Zamestnanci pracujúci v prevádzke potrebujú rýchlu, včasnú a presnú 

spätnú väzbu o práve vyrobenom výrobku alebo poskytnutej službe. Dobre fungujúce 

informačné systémy sú pre zamestnancov nevyhnutným prostriedkom, ako zlepšiť procesy.  

Motivácia, delegovanie právomocí a angažovanosť 

Kvalifikovaní zamestnanci, s dobrým informačným systémom neprispejú k úspechu 

podniku, pokiaľ nie sú motivovaní k tomu, aby prispeli k plneniu kľúčových cieľov podniku, 

alebo ak nemôžu rozhodovať a jednať.  

Kompetencie        Poradca zákazníka  Služba zákazníkom Operácie 

  Expert  Špecialista 

Znalosti 

Odvetvie  x    x 

Podnik  x    x 

Financie  x 

Produkt    x    x 

systémy      x  x 

 

Schopnosti 

Predaj  x  x  x  x 

Poradenstvo  x  x  x  x 

Finančná analýza   x  x  x 

Úroveň služieb  x  x  x   

 

Orientácia 

Štýl   x 

Kultúra  x    x 

Zázemie    x    x 
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Motiváciu zamestnancov a ich samostatnosť môžeme merať pomocou niekoľkých spôsobov. 

Jednoduchý a veľmi rozšírený spôsob je meranie počtu podnetov na zamestnanca. Toto meradlo 

zachytáva vývoj účasti zamestnancov na zlepšení výkonnosti podniku. Toto meradlo môže byť 

doplnené doplnkovým meradlom – a to počtom implementovaných podnetov – ktoré sleduje 

kvalitu týchto podnetov a zamestnancom udáva, či ich podnety sú brané vážne. 

Meradlá vytvorených a implementovaných podnetov 

Motiváciu zamestnancov a ich samostatnosť môžeme merať viacerými meradlami a 

spôsobmi. Veľmi jednoduchý spôsob je počet podnetov na zamestnanca. Toto meradlo 

zachytáva podiel zamestnancov na zlepšovaní výkonnosti podniku. Toto meradlo môže byť 

doplnené meradlom – počet zavedených a realizovaných podnetov. Toto meradlo je veľmi 

dôležité, pretože informuje zamestnancov o tom, že ich podnety vedenie berie vážne. Napríklad 

v jednej firme bolo vedenie nespokojné s účasťou zamestnancov na zlepšovacích podnetoch. 

Prišlo preto s nápadom: 

• zverejňovať úspešné podnety, čím sa celý proces zviditeľnil a zvýšila sa dôvera smerom 

k nemu, 

• zverejňovať výhody podnetov, ku ktorých realizácii sa pristúpilo, 

• prejednať novú štruktúru odmeňovania na realizovaných  podnetoch. 

Táto iniciatíva viedla k zvýšeniu počtu prijatých  a realizovaných podnetov. Spoločnosť  

prijala počet podnetov ako jedno z prvých meradiel BSC. Meranými výsledkami bola ale 

sklamaná. Zistili, že zamestnanci majú taký názor, že ich podnetmi sa aj tak nik nezapodieva.  

Vedenie preto prikázalo projektovým  manažérom, aby poskytovali zamestnancom spätnú 

väzbu o každom prijatom podnete.  

Meradlá zlepšení 

Výstup realizovaných podnetov zamestnancov by nemal byť orientovaný iba na úsporu 

nákladov. Podniky hľadajú možnosti zlepšenia konkrétnych interných a zákazníckych 

procesov, pokiaľ ide o ich kvalitu, čas alebo výkonnosť.  

Jednou z takých metód je napríklad meranie polčasu, ktorý meria čas potrebný na zlepšenie 

výkonnosti procesu o 50%. Môže byť aplikovaný na ktorúkoľvek veličinu, ako sú oneskorené 

dodávky, počet chýb, odpad, absencia.  Napríklad ak si firma zvolí cieľovú veličinu dodávku 

na čas, pretože tu má slabé miesto (30% zákaziek sa omeškáva), môže aplikovať túto metódu 
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na túto veličinu.  V časovom intervale  48 mesiacov chce dosiahnuť 1% oneskorených dodávok. 

Bude pokračovať metódou polčasu a každých 9 mesiacov zníži oneskorenie o polovicu. Táto 

metódu umožňuje firme kontrolovať či ide tým správnym smerom.  Aby podnik mohol použiť 

metódu polčasu ako výstupné meradlo pre návrhy zamestnancov a zapojiť ich do procesu 

zlepšovania musí: 

• určiť systém merania pre ten proces, ktorý chce zlepšiť, 

• odhadnúť polčasy očakávané v týchto procesoch, 

• zostaviť index určujúci percento procesov, ktoré sa zlepšujú očakávanou mierou 

určenou polčasmi. 

Meranie osobnej a podnikovej angažovanosti 

Meranie podnikovej angažovanosti si môžeme ukázať na príklade BSC. Hybné sily osobnej 

a podnikovej angažovanosti sú zamerané na to, aby ciele jednotlivcov a oddelení  v BSC boli 

zosúladené s cieľmi podniku. Niektoré firmy vysvetľujú BSC ako proces, ktorý má dva 

základné ciele: 

1. stanovenie osobných cieľov a cieľov oddelení, systému odmeňovania a zabezpečenie, 

aby osobné ciele zodpovedali cieľom podniku, 

2. určenie tímových meradiel výkonnosti. 

Spôsob merania jednotlivých cieľov musí vyplynúť z procesu zavádzania BSC. V prvej fáze 

vrcholový manažment určí rámec pre BSC. To prinúti jednotlivých manažérov vypracovať 

meradlá pre svoju oblasť zodpovednosti ako aj plán tvorby BSC na nižšie úrovne.  Počiatočným 

meradlom v zavádzanej fáze môže byť počet manažérov, ktorí sa na procese podieľajú. Po 

dokončení tejto fázy je potrebné BSC prejednať  spolu s konkrétnymi plánmi ďalšieho postupu 

zavádzania. V druhej fáze sa meradlo zmení na percento zamestnancov, ktorí sa do procesu 

zapojili. V tretej fáze by mal manažment stanoviť konkrétne ciele finančných a nefinančných 

meradiel pre potreby BSC a prepojiť ich so stimulátormi na dosiahnutie cieľov. Môže byť  

zavedené nové meradlo a to percento najvyšších manažérov a ich osobné ciele prispôsobené 

BSC – čím boli vyjadrené výstupy tohto procesu.  V poslednej fáze by mali byť aktivity a ciele 

všetkých zamestnancov prepojené s cieľmi a meradlami BSC. Meradlom angažovanosti je 

percento zamestnancov, ktorých osobné ciele boli prispôsobené cieľom BSC a percento 

zamestnancov, ktorí svoje osobné ciele už dosiahli. 
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1. fáza - Angažovanosť manažmentu zhora nadol: 

• naplnenie obsahu BSC ako prostriedku pre komunikáciu, 

• vytvorenie atmosféry porozumenia a prijateľnosti BSC, 

• zaviazanie manažérov, aby prispôsobili meradlá oblastiam svojej zodpovednosti, 

• zaviazanie manažérov, na získanie informácií pre určenie cieľov, 

• zaviazanie manažérov, na návrh a implementáciu plánov pre kaskádovanie BSC. 

2. fáza - Angažovanosť zamestnancov: 

• prejednanie obsahu, stratégie a iniciatívy, 

• predstavenie BSC – čo to je. 

3. fáza - Stanovenie plánu ziskovosti: 

•  implementácia finančných zámerov, 

•  implementácia nefinančných meradiel. 

4. fáza - Prispôsobenie osobných cieľov: 

•  každý zamestnanec stanoví stratégiu prispôsobenú cieľu a to určením aktivít, 

•  osobné ciele sú stanovené na základe vyjednávania s manažmentom. 

Meradlá angažovanosti 

1. Percento manažérov zapojených do BSC. 

2. Percento zamestnancov zapojených do BSC. 

3. Percento vrcholových manažérov, ktorých osobné ciele sú prispôsobené BSC. 

4. Percento zamestnancov, ktorých osobné ciele sú prispôsobené BSC a percento 

zamestnancov, ktorí svoje osobné ciele už dosiahli. 

Je možné zisťovať úroveň angažovanosti a zavedenia BSC aj pomocou dotazníka. Ale 

predtým je potrebné zabezpečiť v podniku informovanosť o BSC a jeho zavádzaní, o cieľoch a 

naliehavosti zavedenia novej vízie v podniku. Niektoré podniky merajú najmä v prvej etape 

počet zamestnancov, ktorí víziu a BSC pochopili. Je možné pristúpiť k BSC ako ku zavádzaniu 

nového produktu a každých šesť mesiacov uskutočňovať dotazníkový prieskum medzi 

zamestnancami jednotlivých oddelení, aby odhadli prienik tohto programu na trh. Dotazník 

umožnil rozdeliť jednotlivé odpovede do štyroch skupín podľa miery povedomia: 
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Miera povedomia 

1. Všeobecné povedomie – „ Počul som o novej stratégii a BSC, ale doposiaľ ma 

neoslovili“. 

2. Zákazník – „ Začal som na základe toho, čo som o BSC počul, začal som robiť veci 

inak“. 

3. Preferenčný prístup – „ Nové veci, ktoré skúšam, fungujú. Vidím, že pomáhajú mne, 

zákazníkom aj firme“. 

4. Lojalita k BSC – „Verím novým myšlienkam. Som presvedčený o tom, že nová stratégia 

je správna. Som vodcovský typ, snažím sa, aby ostatní nastúpili do vlaku“.  

Meradlá výkonnosti tímu 

Podniky sa čoraz viac opierajú pri zabezpečovaní dôležitých úloh na tímy. Napríklad Istá 

poisťovacia spoločnosť zaviedla všetky procesy na tímovej spolupráci a vyvinula 6 meradiel 

pre budovanie tímu a zvyšovanie tímovej výkonnosti: 

1. Prehľad tímovej práce – zisťovanie pomocou dotazníka, či sa podnikateľské jednotky 

navzájom podporujú a vytvárajú príležitosti jedna pre druhú. 

2. Dosiahnutie úrovne zdieľania – sledovať stupeň, pri ktorom poisťovňa nadväzuje 

vzťahy založené na tímovej práci s ostatnými podnikateľskými jednotkami alebo 

zákazníkmi. 

3. Počet integrovaných projektov – počet projektov, na ktorých sa podieľa viac ako jedna 

podnikateľská jednotka. 

4. Riadenie rizika strát  - percento nových písomných postupov, v ktorých boli 

projektované straty. 

5. Percento podnikateľských plánov vytvorených tímami – Pomer podnikateľských 

jednotiek, ktoré spracovávajú svoje plány v spolupráci s podpornými oddeleniami na 

úrovni podniku. 

6. Percento tímov, ktoré mali zdieľané odmeňovanie – počet tímov, v ktorých jednotliví 

členovia zdieľajú spoločné ciele a odmeny. 

Chýbajúce merania 

Perspektíva učenia sa a rastu má v porovnaní s ostatnými perspektívami omnoho menej 

meradiel. Tejto oblasti sa ani nevenuje potrebné úsilie.  To nie je správne, pretože jednou z 
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najdôležitejších podmienok osvojenia si meracieho systému a rámca BSC je podpora rastu 

osobných a podnikových schopností. 

Všeobecné meradlá perspektívy učenia sa a rastu: 

• miera pokrytia strategických miest 

• dostupnosť strategických informácií 

• percento procesov dosahujúcich stanovenú mieru zlepšenia 

• percento zamestnancov stotožnených s cieľmi BSC 

Iným možným prístupom je nahradenie meradiel textom.  Vždy, keď nasleduje hodnotenie 

cieľov, môže manažér napísať zhrnutie slovne – aké výstupy sa dosiahli, aký je súčasný stav 

schopností ľudských zdrojov. Text je v tomto prípade akýmsi značkovačom.  

Zavedenie BSC 

Počet ukazovateľov pre BSC nie je dôležitý, či to bude 10 alebo 20 ukazovateľov, to nie je 

podstatné. Dôležité je to, či BSC dobre popíše stratégiu a či slúži všetkým zamestnancom ako 

vodidlo. Cieľom BSC nie je zaviesť nové ukazovatele, ale presadiť nový smer riadenia. BSC je 

manažment a nie meranie. Ďalej je potrebné upozorniť na to, že v podniku by nemal byť jeden 

BSC, ale každý vedúci by mal byť zodpovedný za svoj výsledok a mal by mať svoj BSC. 

BSC znamená: 

• že sa podnik neriadi podľa minulosti, ale prostredníctvom do budúcnosti zameraných 

stratégií, aby bola dlhodobo zaistená jeho existencia, 

• formulovať a presadiť stratégiu tak, aby bola komplexná, pretože sa musí dotýkať 

všetkých podnikových oblastí, aby bola konkrétna a priehľadná, pretože merateľné 

ukazovatele musia sa dotýkať konkrétnych pracovníkov, musí byť motivujúca a 

adresná, včasná, prispôsobivá, pretože, z plánovaného stavu BSC a jeho porovnania s 

reálnym vývojom je potrebné pučiť sa. 

Pomocou BSC podnik musí využiť potenciály, ktoré sú v ňom a v jeho zamestnancoch. 

Meranie obsadenia strategických miest 

Ukazovateľ obsadenia strategických pracovných miest hovorí o perspektíve organizácie 

a tvorí rámec pre koncepciu sledovania a merania efektívneho stavu kľúčových pracovníkov. 
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 Hodnotový reťazec je možné použiť na identifikáciu kritickej skupiny pracovných miest 

v budúcnosti. 

• Stratégia celkového vývoja trhu určuje časovanie požiadaviek. 

• Každá skupina pracovných miest má svoj profil kompetencií. 

• Preskúmanie kompetencií určuje, ktorí zamestnanci sú v súčasnosti kvalifikovaní, alebo 

sú schopní rekvalifikácie. 

• Stratégie rozvoja kompetencií vytvára priestor pre rozvoj pracovných síl. 

Možnosti informačného systému 

Ak majú zamestnanci v dnešnom konkurenčnom prostredí efektívne pracovať, potrebujú byť 

dobre informovaní – o zákazníkoch, interných procesoch, ako aj finančných dôsledkoch svojich 

rozhodnutí. Pracovníci v prvej línii potrebujú podrobnú informáciu o celkovom vzťahu 

každého zákazníka k podniku. Zamestnanci pracujúci v prevádzke potrebujú rýchlu, včasnú 

a presnú spätnú väzbu o práve vyrobenom výrobku alebo poskytnutej službe. Dobre fungujúce 

informačné systémy sú pre zamestnancov nevyhnutným prostriedkom, ako zlepšiť procesy. 

(Norton, Kaplan 2002) 

 

2.7.5 Hlavné prvky HR Scorecard 

HR Scorecard zvyčajne monitoruje a meria niekoľko hlavných podnikových oblastí:  

• Pracovná silu podniku. Tvorí skutočný prínos v dosahovaní cieľov podniku. Plnenie 

cieľov, stanovených pre zamestnancov vo veľkej miere odrážajú finančné výsledky 

firmy. 

• Stratégia podniku. Ide o definovanie podnikových cieľov a stratégie tak, aby 

zamestnanci poznali svoju rolu v jej napĺňaní, a aby organizácia vedela, ako merať 

úspešnosť jej dosahovania.  

• Personálny benchmarking. Tvorí element, ktorý meria výkonnosť personálnych 

postupov, procesov, výkonnosti a stratégií  podnikov medzi sebou navzájom. HR 

benchmarking je v tejto oblasti personálneho controllingu bežnou metódou na 

porovnanie výsledkov organizácie s inými. Je cenným zdrojom inšpirácie k 

zdokonaľovaniu procesov organizácie.  
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• Náklady na pracovnú silu. Predstavujú zvyčajne najdôležitejšiu oblasť HR Scorecard, 

pretože práve mzdy zamestnancov stále predstavujú veľký podiel v celkovej štruktúre 

nákladov podnikov a preto aj mzdová úroveň je v podnikoch rozdielna. Meranie tejto 

oblasti HR Scorecard, je pomerne náročné. Podniky veľmi často hľadajú účinný spôsob 

ako tieto náklady efektívne riadiť.  

• Vrcholové vedenie manažmentu ľudských zdrojov. Ide o tím odborníkov v oblasti 

riadenia ľudských zdrojov. Zdôrazňujú sa najmä na zručnosti a kompetencie tohto tímu. 

Táto oblasť HR Scorecard upriamuje pozornosť na dôležitosť tímu HR,  jeho dlhodobý 

rozvoj a  prínos k celkovým výsledkom organizácie. 

Na obrázku 2.13 je porovnanie modelov Balanced Scorecard a HR Scorecard a ich spoločné 

záujmy. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2.13 Porovnanie modelov Balanced Scorecard a HR Scorecard 

 Zdroj: www.mktraining.sk 

Negatívne dôsledky toho, že podnik nezvyšuje schopnosti svojich zamestnancov, systémov 

a procesov sa neobjavia ihneď, a keď sa objavia je to podľa manažérov problém niekde inde. 

BSC zdôrazňuje nevyhnutnosť investovania do budúcnosti. Podnik musí investovať najmä do 

svojej infraštruktúry – ľudí, systémov, procesov, pokiaľ chce dosiahnuť dlhodobé ciele. Najmä 

pracovníci, ktorí sú blízko pri zákazníkoch musia prinášať nové myšlienky a podnety na 

zlepšenie výkonov a procesov. S týmto cieľom musia byť aj školení a cielene motivovaní. 
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2.7.6 Implementácia Hr Scorecard  

Implementácia HR Scorecard prináša podnikom niekoľko benefitov a to:  

• implementácia prispieva k udržateľnosti a zvyšovaniu podnikateľskej úspešnosti, 

• implementácia pomáha identifikovať medzery podniku a pomáha  posilňovať slabosti, 

• implementácia pomáha zabezpečovať personálne činnosti na najvyššej úrovni a 

prispieva k celkovému úspechu podniku, 

• implementácia posúva vnímanie funkcie HR Scorecard z administratívnej - reagujúcej 

na strategickú – proaktívnu.  

(http://www.thetingleyadvantage.com/2013/05/what-is-an-hr-scorecard.html). 

Kroky úspešnej implementácie  

Podľa Kaplana a Nortona (Kaplan, Norton 2002) ”The HR Scorecard“  je model 

implementácie HR Scorecard založený na siedmich základných krokoch a to:  

Krok 1 - Jasné definovanie podnikovej stratégie spoločnosti a definovanie úloh zamestnancov 

pri plnení a dosahovaní úloh danej stratégie.  

Krok 2 - Kompetencie a prínosy HR oddelenia – HR oddelenie musí dostatočne poznať 

kompetencie a prínosy svojej funkcie a úlohy strategického partnera v rámci organizácie, 

Krok 3 - Vytvorenie strategickej mapy – tzv. vizuálny diagram, ktorý pomáha manažérom ale 

tiež zamestnancom pochopiť, ako vlastne podnik vytvára hodnotu – finančný zisk. Proces jej 

vytvorenia by mali podporiť manažéri zo všetkých oblastí organizácie. Perspektívy tejto mapy 

sme rozpísali v predchádzajúcej kapitole. 

Krok 4 - Prínosy strategickej mapy a ich identifikácia – manažéri v strategickej mape 

znázorňujú najmä faktory výkonnosti ako aj predpoklady HR, ktoré ovplyvňujú strategické 

ciele organizácie. Proces samotnej identifikácie prínosov je však veľmi zložitý, pretože 

výkonnostné ukazovatele ako motivácia zamestnancov, ich kvalifikácia sú ukazovatele natoľko 

všeobecné, že ich umiestnenie na mape je v skutočnosti náročné a obtiažne. 

Krok 5 - Prepojenie prínosov a systémov HR– v predošlých krokoch, sme hľadali pre 

strategické ciele prínosy HR, v tomto kroku hľadáme spôsoby, ako môže HR systém docieliť 

tieto prínosy. Obrázok 2.13 znázorňuje, ako môže správne prepojený HR systém vytvoriť  

prínos v riadení ľudských zdrojov. 
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Krok 6 - Meranie výkonu HR a návrh strategického systému pre meranie HR – táto úloha si 

vyžaduje výber správnych ukazovateľov pre dané prínosy. Napríklad ide o vývoj nového 

produktu. Tento cieľ môžeme označiť aj ako nový prínos pre organizáciu. Faktorom 

výkonnosti, ktorý ovplyvní tento cieľ, je napr. stálosť zamestnancov  a spomedzi ukazovateľov, 

ktoré ovplyvňujú stálosť zamestnancov patria odmeny, súťaživosť, zlepšovateľstvo a pod). 

Krok 7 - Konečná implementácia HR scorecard na základe meraní – vytvorenie HR scorecard 

predstavuje silný manažérsky nástroj. Jej implementácia a tiež aj používanie je zárukou nových 

efektívnych spôsobov riadenia ľudských zdrojov. Prínosy, ktoré vyplývajú z meraní, by sa mali 

z času na čas prehodnocovať a v prípade, že už nebudú mať po zhodnotení výrazný vplyv na 

špecifický obchodný, či strategický cieľ organizácie, mali by sa vypustiť alebo nahradiť. 

Strategická implementácia HR scorecard je znázornená aj na obrázku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2.14 Strategická implementácia HR scorecard 

Zdroj: spracované podľa www.smallbusiness.com 

Obrázok znázorňuje príčinné súvislosti v rámci systému riadenia ľudských zdrojov. Ak 

v tomto systéme k stanoveným strategickým cieľom nájdeme vyvážený systém ukazovateľov 

zameraných na zamestnacov, podporíme ich aktivitu a zvýšime motiváciu v smere 

implementácie stanovenej stratégie a tým zvýšime výkonnosť podniku. Dôležité je, aby 

existovala väzba medzi prepojením HR systém a strategickými cieľmi podniku. Ak k tomu 

pristúpy efektívny znalostný systém, zamestnanci budú lepšie motivovaní a ich angažovanosť 

na zvýšení výkonnosti a naplnení stratégie podniku sa zvýši, čo sa spätne odrazí vo výsledkoch 

podniku. 
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3. Tvorba znalostí 

Vytvárať a spracovávať znalosti je veľmi náročný proces, ktorý má svoj cyklus. Môžeme ho 

nazvať tiež životný cyklus znalostí. Znalosti majú uzavretý životný cyklus, ktorý pozostáva 

z troch krokov: 

1. Začína požiadavkou na nové znalosti. 

2. Nasleduje tvorba znalostí (znalostné objekty). 

3. Distribúcia a užitie znalostí. 

Životný cyklus by bolo možné efektívne opísať krokmi: 

1. Vznik znalosti. 

2. Formalizácia – prevedenie informácií a znalostí na dáta, ktoré sú zaznamenané 

prostredníctvom informačného systému / informačno-komunikačných technológií. 

3. Uloženie znalosti. 

4. Proces rozširovania, úprav, oprav a aktualizácie znalostí. 

K akým zmenám došlo z hľadiska historického vývoja je možno vidieť názorne na 

nasledovnom obrázku 3.1.  

a) Pohľad na životný cyklus znalostí v minulosti: 

 

                                     

b) Pohľad na životný cyklus v súčasnosti – informačná spoločnosť v 21. storočí 

   

                             

Obrázok 3.1 Znalosti v minulosti a v súčasnosti 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe odbornej literatúry 

Pud Znalosti Informácie 

Data Znalosti Informácie 

Data 
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3.1 Životný cyklus znalostí 

Životný cyklus znalostí je možné skúmať z dvoch pohľadov: 

1. Cyklus vonkajší: 2. Cyklus vnútorný: 

• vstup znalosti, 

• práca so znalosťami  (vnoruje sa 

tu vnútorný cyklus),  

• výstup znalosti. 

• reflexia, 

• koncept. 

• testovanie. 

 

Schematicky to môžeme zobraziť nasledovne – obrázok 3.2 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.2 Životný cyklus znalostí – 1. a 2. cyklus 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Prvým krokom v nasledovnom modely je vstup znalostí. Charakterizujú ho najmä tieto 

prvky: 

1. Vstup znalostí: 

• Máme určité znalosti, o ktorých vieme. 

• Nemáme určité znalosti, o ktorých vieme a potrebujeme ich vedieť. 

• Máme určité znalosti, o ktorých nevieme a mali by sme ich vedieť. 

• Nemáme určité znalosti, o ktorých nevieme a mali by sme o nich vedieť. 

 

2. Práca so znalosťami 

Predstavuje druhý krok v tomto procese. Zahŕňa ich formovanie, prípadne zdieľanie a užitie. 

Pri práci so znalosťami nastáva vnútorný životný cyklus znalosti, ktorý zahŕňa reflexiu, 

koncept a testovanie. 
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A. Reflexia: 

• Všetky aktivity, ktoré spojujeme s úsilím dozvedieť sa o veci čo najviac. 

• Patrí sem: pozorovanie, zhromažďovanie údajov, premýšľanie o doterajších 

skúsenostiach, znalostiach a analyzovanie odpozorovaných skutočností. 

B. Koncept: 

• Predstavuje okamžik, v ktorom si usporiadame naše nápady a poznatky do konceptov, 

ktoré vysvetľujú podstatu toho, čo sa snažíme pochopiť. 

C. Testovanie: 

• Na základe spätnej väzby overujeme, či je nami odvodený koncept použiteľný v praxi 

pri riešení problému. Ak je správnosť potvrdená, znalosť sa využíva. 

 

3. Výstup znalostí: 

Charakterizuje ho najmä proces likvidácie znalostí, respektíve ich archivovanie. Výstupom 

môžu byť aj znalosti určené k ďalšiemu užívaniu a prešli už fázou spracovania znalostí. 

 

3.2 Procesy – potenciál znalostného manažmentu 

Procesy v znalostnom manažmente možno taktiež rozdeliť v zmysle teórie procesného 

riadenia na hlavné, riadiace a pomocné. Takisto je tu možné uplatniť aj základne funkcie 

manažmentu a to plánovanie, organizovanie, personálne zabezpečenie, spracovávanie 

a využitie (vedenie) a kontrolu znalostí. V podnikaní sú cieľom znalostného manažmentu 

najmä kľúčové, resp. hlavné procesy. To ale neznamená, že ostatným sa nevenuje pozornosť. 

Vezmeme si príklad z podnikateľskej oblasti. V nej venujeme najvyššiu prioritu a pozornosť 

Core Business procesom, t. j. vlastným kľúčovým procesom. Hlavný proces, ktorý je 

predmetom podnikania podniku môže byť napríklad výroba automobilov, poskytovanie 

stavebných služieb, turistické služby, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a pod. Venuje sa im 

maximálna pozornosť. Firma potrebuje ku svojej činnosti (vykonávanie svojich procesov) 

určité znalosti. Na obrázku 3.3 je znázornená mapa znalostí, ktoré potrebujeme získať pre 

efektívny priebeh hlavného procesu napríklad dodania nového produktu na trh (automobil, 

balíček služieb, hotelové služby a pod. Aké všetky znalosti potrebujeme je uvedené na obrázku. 
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Obrázok 3.3 Znalosti v procese transformácie  

Zdroj: vlastné spracovanie podľa odbornej literatúry 

Ako vidíme na obrázku, ak má úspešne prebehnúť hlavný proces, je potrebné mať dostatočné 

znalosti o tomto procese ale aj o produkte. V tomto procese znalostného manažmentu ide 

o zlepšenie produktu alebo služby. K tomu, aby sme ho zvládli úspešne musíme mať znalosti 

odvodené od tohto produktu alebo služby, znalosti zlepšenia riadenia a k tomu znalosti 

o riadení. Musíme mať zabezpečenú aj spätnú väzbu a užitočnosti týchto znalosti. Ak chceme 

zlepšiť aj proces, sú nevyhnutné aj znalosti o procese. Tak by sme mohli postupovať stále hlbšie 

a hlbšie. Ak vidíte z nasledovného obrázku, znalostný manažment a procesné riadenie sú veľmi 

úzko prepojené tak, ako úzko sú prepojené aj na informačno-komunikačné technológie, bez 

ktorých by nemohlo existovať ani spracovanie znalostí ani ich používanie a prenos. 

Činnosti podniku môžu byť dvojakého druhu: 

• Rutinné procesy – činnosti, ktoré sa vo firme už vyskytli a boli riešené – poznáme 

približný postup riešenia a relatívny jasný výsledok v podobnej situácii. 

• Nerutinné procesy – potrebujú individuálny prístup a individuálne riešenie, často sú 

len na jedno riešenie. 

Pri oboch týchto činnostiach potrebujeme disponovať dostatočnými znalosťami či už 

v tacitnej alebo explicítnej forme. 
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3.3 Proces riadenia znalostí 

Proces riadenia znalostí je pomerne náročný proces ich získavania, spracovania a užitia. 

Pre názornosť je celý tento proces zobrazený na obrázku 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.4 Proces riadenia znalostí  

Zdroj: vlastné spracovanie na základe odbornej literatúry 
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3.4 Rámcové práce pre zavedenie znalostného manažmentu 

Na zavádzanie znalostného manažmentu a budovanie znalostných systémov existujú rôzne 

názory a definujú sa rôzne postupy. Jedným z postupov je aj postup Apostolua a Mentzasa 

(Apostolou 1999). Grafické znázornenie rámcových prác Apostoloua sú uvedené na obrázku 

3.5. Obrázok vychádza z klasického popisu vedenia organizácie, kde existuje kontext, ciele, 

kultúra a organizačná infraštruktúra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.5 Rámcové práce D. Apostolua (Apostolou 1999) 

Zdroj: Bureš 2007 

Atribúty a ich charakteristika je nasledovná: 

• Kontext – predstavuje impulzy a obmedzenia organizácie pri zavedení znalostného 

manažmentu. Zdôrazňuje najmä externé trhové sily a interné podnikové sily, ktoré ústia 

k inicializácii tohto úsilia. 

• Ciele – ciele znalostného manažmentu. Majú byť spojené s cieľmi podnikovými, či 

účelom organizácie alebo špecifickými úlohami. 

• Stratégia – stratégia znalostného manažmentu, t. j. voľba toho, s ktorými znalosťami 

bude organizácia pracovať a akým spôsobom ich bude získavať a zdieľať. Zameraná by 

mala byť najmä na kritické obchodné znalosti, identifikáciu zdrojov kritických znalostí, 

rozhodnutí, kto a kedy tieto informácie potrebuje a kto bude vykonávať vo firme vybranú 

stratégiu znalostného managementu. 
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• Kultúra – znalostne priateľská kultúra, ide o zdieľané hodnoty, skúsenosti, spoločné 

ciele, ktoré vedú k pozitívnej orientácii a vylučujú zamestnancov, ktorí ich brzdia. 

• Znalostné procesy – v rámci tohto postupu sa definuje niekoľko znalostných procesov. 

Sú to: 

• Tvorba znalostí – proaktívna identifikácia požadovaného obsahu a zapojenie ľudí k 

prispievaniu rôznymi myšlienkami. 

• Organizácia – interpretácia, analýza, kodifikácia, indexovanie, agregáciu, 

filtrovanie, syntézu, balenie, archivovanie a prepojovanie znalostí do ich kontextu. 

• Rozvoj – hlavné procesy pre tvorbu znalostí predstavujú kreativitu a systematické 

riešenie problémov. 

• Distribúcia – akým spôsobom získavajú ľudia prístup k informáciám. 

• Organizačná infraštruktúra – sú tu vytvárané nové jednotky a úlohy slúžiace k určeniu, 

koordinácii a riadeniu technológií a nástrojov a ku zjednodušovaniu zachytávania, vývoja 

a distribúcie znalostí. 

• Technologická infraštruktúra – informačné technológie, ktoré zabezpečia využitie 

znalostí. 

• Výsledky a získané skúsenosti – na základe niektorých identifikátorov je možné 

sledovať úspešné zavádzanie znalostného managementu a získavať skúsenosti. 

 

3.4.1 Úlohy pre rámcové práce 

Na základe vyššie uvedenej teórie možno vymedziť nasledovné úlohy. 

Tabuľka 3.1 Úlohy pre rámcové práce kontext, ciele, stratégia a kultúra 

Atribút 

rámcovej práce 

Úloha 

KONTEXT 1. Uveďte najdôležitejší impulz pre zavedenie znalostného 

manažmentu. 

2. Uveďte najväčšie obmedzenie, ktoré v tom bráni. 

3. Uveďte hlavnú trhovú (externú) silu, ktorá si to vynucuje. 

4. Uveďte hlavnú internú silu, ktorá si vynucuje zaviesť znalostný 

manažment. 

CIELE 1. Uveďte hlavný cieľ znalostného manažmentu pre vašu organizáciu. 

2. Uveďte ďalšie dva ciele znalostného manažmentu, dôležité pre vašu 

organizáciu. 
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STRATÉGIA 1. S akými znalosťami potrebuje organizácia pracovať. 

2. Akým spôsobom budete získavať tieto znalosti. 

3. Akým spôsobom sa budú zdieľať. 

KULTÚRA 1. Máte kultúru vhodnú pre znalostný manažment. 

2. Akú kultúru potrebujete vybudovať pre znalostný manažment. 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Bureš 2007 

Napríklad môžeme atribúty stratégia a kultúra popísať nasledovne: 

• Stratégia: Pozornosť zamerať na určenie kritických obchodných znalostí, identifikáciu 

zdrojov kritických znalostí, rozhodnutia, kto potrebuje aké informácie a kedy ich 

potrebuje a rozhodnutia, kto bude vykonávať vybranú stratégiu znalostného manažmentu.  

• Kultúra: znalostná priateľská kultúra, zdieľané hodnoty, skúsenosti, spoločné ciele... 

 

V tabuľke 3.2 máme uvedené úlohy pre rámcové práce znalostných procesov.  

Tabuľka 3.2 Rámcové úlohy pre znalostné procesy 

Atribút rámcovej 

práce 

Úloha 

Znalostné procesy –  

tvorba 

1. Vytvorte znalosť vo vašom odbore, ktorá je pre vás dôležitá. 

Znalostné procesy –  

organizácia 

1. Ako bude táto znalosť interpretovaná, archivovaná, prepojená 

do kontextu, kodifikovaná, indexovaná a pod. 

Znalostné procesy – 

rozvoj 

1. Akým systémom bude zabezpečený rozvoj znalosti – 

produkcia nových znalostí na individuálnej alebo kolektívnej 

úrovni. 

Znalostné procesy –  

distribúcia 

1. Akým spôsobom získajú ľudia prístup k tejto znalosti. 

2. Ako ju budú môcť nájsť čo najjednoduchšie a najrýchlejšie. 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Bureš 2007 

V tabuľke 3.3 sú uvedené úlohy pre rámcové práce v infraštruktúre 
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Tabuľka 3.3 Rámcové práce v infraštruktúre. Dotýkajú sa organizačnej infraštruktúry, 

technologickej infraštruktúry, výsledkov a získaných skúseností. 

Atribút rámcovej 

práce 

Úloha 

Organizačná 

infraštruktúra 

1. Ako sa zmení organizačná infraštruktúra vplyvom navrhovanej 

znalosti? 

Technologická 

infraštruktúra 

1. Aký technologický prístup odporúčate na k riadeniu učenia a 

využívania znalostí? 

Výsledky a získané 

skúsenosti 

1. Aké indikátory odporúčate  k sledovaniu úspešnosti zavádzania 

KM (navrhovanej znalosti)? 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Bureš 2007 

3.4.2 Rámcové práce podľa K. Wiiga 

Znalostný manažment podľa Wiiga je rozdelený na štyri rámcové aktivity, z ktorých každá 

má špecifické aspekty. Sú to revízia, konceptualizácia, reflexia a jednanie. Rámcové práce 

podľa Wiiga (Wigg 1997) zahrňujú nasledovné špecifické aspekty: 

A/ Konceptualizácia: 

1. Analýza silných a slabých stránok – SWOT 

B/ Reflexia: 

2. Definícia požadovaných zlepšení 

3. Plánovanie zlepšení. 

C/ Jednanie: 

4. Konsolidácia znalostí. 

5. Kombinácia znalostí 

6. Distribúcia znalostí. 

7. Rozvoj znalostí. 

D/ Revízia: 

8. Porovnanie starej a novej situácie. 

9. Ohodnotenie výsledku. 
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E/ Konceptualizácia: 

10. Inventarizácia znalostí a organizačného kontextu. 

Rámcové práce začínajú aj končia konceptualizáciou ako 10. aspektom. (Bureš 2007, s. 47) 

 

3.5 Uhly pohľadu v znalostnom manažmente v perspektíve 

Znalostný manažment poskytuje pohľad na daný problém, či situáciu, nie z jednej ale 

z mnohých vedných a odborných disciplín. Zahrňuje množstvo pohľadov na danú problematiku 

a na riešenie rôznych problémov. Aby sa v ňom bolo možné lepšie orientovať, je potrebné sa 

pozrieť na daný problém z rôznych uhlov pohľadu – perspektív. Ak je znalostný manažment 

zameraný len úzko, napr. na zavedenie informačno-komunikačných technológií do organizácie, 

tak takýto pohľad je obyčajne chybný, pretože problém je pomerne široký a netýka sa len úzko 

tejto jednej oblasti. Z akých perspektív je vhodné dívať sa na danú problematiku ukazuje 

nasledovný obrázok -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.6 Perspektívy v znalostnom manažmente 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe odbornej literatúry (Bureš 2007) 
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Tento výpočet perspektív nemusí byť úplný a môžu sa tam doplniť ďalšie perspektívy ako 

nové uhly pohľadu. 

A/ Konceptuálna perspektíva 

Analyzuje okruhy týkajúce sa: 

• definície znalostného manažmentu, 

• znalostné princípy znalostného manažmentu, 

• celkový rámec pre znalostný manažment, 

• oblasti, ktoré zasahujú do znalostný manažment. 

 Definícia znalostného manažmentu nie sú jednotné, preto môžeme nájsť mnoho definícií 

a noho výkladov tohto pojmu. Je dôležité vytvoriť si svoju vlastnú predstavu a tú používať pri 

jeho aplikácii. K tomu slúži práve množstvo názorov, ktoré sú práve na túto problematiku. Pre 

ilustráciu uvádzame niekoľko najzaujímavejších definícií znalostného manažmentu: 

• Znalostný manažment je proces identifikácie, rastu a efektívneho používania znalostí, 

ktoré existujú v organizácii za účelom dosahovania cieľov organizácie pri súčasnej 

tvorbe organizačnej kultúry, ktorá podporuje tvorbu ďalších znalostí (Sunassee 2002). 

• Znalostný manažment je proces ovládania a využívania intelektuálneho kapitálu za 

účelom získania konkurenčnej výhody a zákazníckej vernosti cez efektívnosť, inovácie 

a pružnejšie rozhodovanie (Barth 2000).  

 

B/ Procesná perspektíva 

Procesná perspektíva skúma znalostný manažment z pohľadu znalostných procesov. 

Zaoberá sa definovanie a pochopenie jednotlivých znalostných procesov. Úspech v zavedení 

a využívaní znalostného manažmentu v organizácii závisí v podstatnej miere aj na 

formalizovaní, distribuovaní, zdieľaní, aplikovaní a obnove organizačných znalostí, skúseností 

a expertízy (Bureš 2007, s. 65). Existuje celý rad znalostných procesov od jednoduchých až po 

tie zložité. Uvádzame niekoľko z nich: 

Model cyklu učenia podľa DiBelly a Nevise (DiBella 1998). Model cyklu učenia je v tejto 

teórii zložený z troch základných fáz: 

1. získanie znalostí 

2. rozšírenie znalostí 
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3. použitie znalostí. 

Model Marquardta (Marquart 1996). Tento model uvádza, že znalostný manažment je 

zložený zo štyroch procesov: 

1. získanie znalostí 

2. vytvorenie znalostí 

3. transfer a využitie znalostí 

4. uschovanie znalostí. 

Ostatné jednoduché modely znalostného manažmentu majú podobný obsah. K zložitejším 

modelom znalostných procesov možno zaradiť napríklad model O´Dellovej alebo Rugglesov 

či Holsppleho model. 

Model znalostných procesov podľa O´Dellovej (1996). Model je o niečo zložitejší ako 

boli predchádzajúce modely a skladá sa zo siedmych krokov: 

1. identifikácia znalostí 

2. zber znalostí 

3. prispôsobenie (adaptácia) znalostí 

4. usporiadanie (organizácia) znalostí 

5. použitie (aplikácia) znalostí 

6. zdieľanie znalostí 

7. vytváranie nových znalostí. 

Prínosom tohto modelu je zdôraznenie procesu identifikácie znalostí, ktorý 

v predchádzajúcich modeloch nebol spomínaný. 

Model podľa Beckmana (1999). Beckamanov model zahŕňa už 8 krokov, ktoré je možné 

sledovať pri procese znalostného manažmentu. Sú to: 

1. identifikácia – určenie základných kompetencií, stratégia vyťažovania zdrojov znalostí 

a špecifikácia znalostných domén), 

2. zachytenie (formalizácia existujúcich znalostí), 

3. výber (ohodnotenie relevancie znalostí, ich hodnoty a presnosti, vyriešenie konfliktov 

v množine znalostí), 

4. uschovávanie (reprezentácia korporatívnej pamäte v depozitáre znalostí použitím 

rôznych schém reprezentácie), 
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5. zdieľanie (automatická distribúcia znalostí užívateľom podľa ich záujmu a pracovného 

zaradenia, spolupráca na znalostných činnostiach formou virtuálnych tímov), 

6. aplikácia (použitie znalostí pri tvorbe rozhodnutí, riešení problémov, automatizácii či 

inej podpore práce, poradenstvo, vzdelávanie, tréning), 

7. vytvorenie (objavovanie nových znalostí výskumom, experimentovaním a tvorivým 

myslením), 

8. predaj (vývoj nových znalostných produktov a služieb a ich uvedenie na trh). 

C/ Technologická perspektíva 

Skúmajú sa tu spôsoby, ako môžu jednotlivé informačné, komunikačné a znalostné 

technológie pomôcť pri realizácii znalostného manažmentu. Niekedy je táto perspektíva 

zamieňaná za samotný znalostný manažment a pomýlená s poskytovaním softvéru. Musíme 

upozorniť, že je mylná predstava o tom, že sa dá znalostný manažment zaviesť pomocou 

softvérového balíku. V prípade, ale že sa nám podarí implementovať IKT do znalostného 

manažmentu, dostávame ho na kvalitatívne vyššiu úroveň odpovedajúcu dnešnej informačnej 

spoločnosti. Vo organizáciách existuje mnoho využiteľných technológií a organizácia sa musí 

sama  rozhodnúť, ktoré a ako bude používať. 

Jej využitie a nasadenie je možné podľa Oĺearyho (1998) použiť k nasledovným konverzným 

a prepojovacím aktivitám: 

• konverzia individuálnych znalostí na všeobecne dostupné,  

• konverzia dát na znalosti, 

• konverzia textových informácií na znalosti, 

• prepojenie ľudí so znalosťami, 

• prepojenie rôznych typov znalostí navzájom, 

• vzájomné prepojenie ľudí, 

• prepojenie znalostí s konkrétnymi ľuďmi. 

Používané technológie: 

• Intranet, Internet – najmä forma webových stránok, 

• Systémy pre správu dokumentov – najmä ako skladisko dôležitých organizačných 

dokumentov. 

• Stroje pre znovu získavanie informácií z Intranetu a správy dokumentov. 
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• Groupware a workflow systémy – GW ak sa pracuje v skupinách. WF ak sa kodifikuje 

prenos znalostí. 

• Push technológia – napr. elektronické publikovanie (umiestňovanie informácií 

a znalostí bližšie k užívateľovi). 

• Help-desk aplikácie – napr. denníky služobných požiadaviek je hodnotný nástroj pri 

návrhu výrobkov a zlepšovaní služieb. 

• Brainstorming aplikácie – inšpirujú kreatívne myslenie a konvertujú tacitné znalosti do 

explicítnych. 

• Dátové sklady a nástroje dolovania v dátových skladoch – ODBC alebo SQL. 

Informačná a znalostná infraštruktúra 

Tvorí rámec pre jednotlivé procesy. Úlohou znalostného manažmentu je vytvoriť takú 

infraštruktúru, ktorá je dynamická a pomocou ktorej môžu byť realizované jednotlivé znalostné 

toky v organizácii. Podľa Tvrdíkovej (2000) tvoria ju tieto komponenty: 

• Hardware. 

• Sofware. 

• Orgware – pravidla a politiky. 

• Peopleware. 

V súčasnosti patria medzi najobvyklejšie systém podporujúce rozličné znalostné procesy 

podľa Preece-ho (2001): 

• EDMS (Electronic Document Management Systems) 

• DAM (Digital Asset Management) – systémy podporujúce prácu s digitálnymi aktívami 

v binárnej forme (zvuk, video..) 

• WCM (Web Content Managmenet) – systémy podporujúce prácu s internetovými, 

intranetovými a extranetovými zdrojmi. 

• LCM (Learning Content Management) – podpora vzdelávacieho procesu pomocou 

správy študijných zdrojov. 

• Diskusné systémy 

• CMS (Capability Management Systems) – tiež zlaté stránky (Yellow Pages), umožňujú 

členom získať „kto čo vie“. 

• Systémy pre získanie ponaučenia – nájdu sa tu skúsenosti spojené s riešením bežných 

problémov. Problémy sú tu popísané vo forme štruktúrovaných prípadov. 
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• Expertné systémy – simulujú rozhodovanie experta. 

• Systémy pre objavovanie znalostí – preskúmavajú veľké databázy a hľadajú potenciálne 

užitočné informácie. 

• Inteligentní agenti – špecializované softvérové systémy, ktoré poskytujú podporu 

ľuďom u rôznych aktivít. Riadia sa pravidlami, napr. monitorujú systém, prehľadávajú 

databázy, a pod. 

 

D/ Organizačná perspektíva 

Orientuje sa ba problematiku charakterizujúcu znalostnú organizáciu a pre túto organizáciu 

vhodné formálne a neformálne organizačné štruktúry, úlohy, zodpovednosti a organizačné 

učenie. Sem patria najmä tieto prístupy ako: 

• Centrum expertízy (Center of Expertise). 

• Štyri typy projektov pre znalostný manažment (Knowledge Management Project 

Office). 

• Tvorba komunít spoločných záujmov (Communities of Interest). 

• Tvorba komunít spoločných skúseností Communities of Practice).  

(Bureš 2007) 

Zaujímavý je názor, že pre každú znalostnú doménu je možné vytvoriť tzv. centrum 

expertízy, ktorej úlohou by bolo:  

• vytvárať, skúmať, zlepšovať a udržovať depozitár znalostí z danej domény 

• stanovovať a uplatňovať štandardy, metódy a postupy v danej oblasti 

• zakladať partnerské vzťahy 

• vyhodnocovať kompetencie a výkonnosť pracovníkov, objavovať medzery v ich 

znalostiach a snažiť sa ich zaplniť 

• poskytovať školiace a konzultačné služby 

• poskytovať špecialistov pre konkrétne projekty a procesy. 

Beckmann (1999) 

 

Medzi typy znalostných projektov podľa Davenporta a Prusaka (1998) patrí: 

• znalostný depozitár 
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• transfer znalostí 

• management hodnotenia znalostí 

• vývoj infraštruktúry. 

Z hľadiska organizačnej perspektívy ide do popredia aj personálne obsadenie organizačných 

jednotiek týkajúcich sa znalostného manažmentu a procesu radenia znalosti. Z hľadiska 

zodpovednosti a právomoci má v tejto oblasti najvyššie postavenie znalostný manažér 

označovaný ako CKO (Chief Knowledge Officer). Medzi hlavné je úlohy a funkcie, ktoré má 

plniť patrí: 

• obhajovať a presadzovať postupy založené na znalostiach a učení sa, 

• vyvíjať, implementovať a kontrolovať znalostnú infraštruktúru organizácie, 

• zabezpečovať primárny styk s externými poskytovateľmi informácií a znalostí, 

• podnecovať vytváranie znalostí a ich využitie, 

• poznať znalostné technológie a efektívne ich používať v organizácii, 

• vytvárať znalostné stratégie, implementovať ich a aktualizovať, 

• a pod. 

E/ Implementačná perspektíva 

Obsahuje úvahy o rôznych metódach a postupoch, ktoré pomáhajú úspešne zaviesť 

znalostný manažment. Môžeme k nim priradiť: 

• kritické faktory úspechu, 

• predpoklady a problémy, 

• očakávané prínosy, 

• implementácia infraštruktúry informačných a komunikačných technológií, 

• stratégie pre znalostný manažment. 

Podľa Gartnera (2002) je potrebné dodržať: 

• Znalostný manažment zahájiť prieskumom východiskovej situácie za účelom návrhu 

alebo tvorby riešenia pre špecifické problémy. 

• Znalostný manažment vyžaduje podporu vrcholového vedenia a pracovníkom 

zainteresovaných na znalostnom manažmente. 

• Identifikovať znalosti kritické pre organizáciu a ich dostupnosť. 

• Definovať vlastníkov procesov, ich úlohu a zodpovednosti za výstupy. 
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• Definovať spôsoby ako sa zachytia znalosti za účelom dosiahnutia a udržania 

požadovanej vyspelosti. 

• Ekonomická hodnota znalostí je v ich využívaní. 

• Je ho potrebné implementovať v plnom rozsahu. 

• Integrácia a ďalší vývoj tematicky spojených projektov. 

• Programy znalostného manažmentu musia byť v súlade s podnikovými cieľmi. 

• Znalostný manažment  sa nemôže pre zainteresovaných pracovníkov objaviť ako nový 

nástroj. súčasťou plánovania musí byť využitie existujúcich informačných a 

komunikačných architektúr. 

• Pilotné projekty musia byť jasne definované, merateľné a krátkodobo dosiahnuteľné. 

F/ Manažérska perspektíva 

Zahrňuje postupy, ktoré vedú k zavedeniu KM do praxi. Ide najmä o tieto postupy: 

• manažérske postupy, 

• meranie a hodnotenie intelektuálneho kapitálu, 

• prémiové, platové a motivačné systémy, 

• vytvorenie vhodnej podnikovej kultúry. 

(Bureš 2007) 

Manažérska perspektíva má významný vplyv na znalostný manažment a jeho využívanie 

v organizácii. Z toho dôvodu je vhodné sa na ňu pozrieť cez jej prínosy ako také a z pohľadu 

práce znalostného pracovníka, ako to bolo spomínané v predchádzajúcej stati. 

Prínosy znalostného manažmentu v rámci manažérskej perspektívy 

Prínosy znalostného manažmentu súvisia veľmi úzko s manažérskou perspektívou a možno 

ich vidieť v rôznych oblastiach činnosti organizácie, ako napríklad: 

• vo zvýšení výkonnosti organizácie, 

• vo zvýšení ziskovosti, 

• v maximalizácií tržieb, 

• v znižovaní alebo optimalizácii nákladov, 

• v zavedení nových spôsobov práce, inováciách, zlepšeniach, 

• vo vytváraní nových príležitostí na trhu,  

a pod. 
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Na obrázku 3.7 je možno vidieť prínosy zo zavedenia znalostného manažmentu. Tieto 

prínosy boli realizované na základe štyroch perspektív z Balanced Scorecard doplnené 

o inovácie. Jednotlivé výsledky boli získané na základe výskumu, kde respondenti vytvorili 

približne 240 záverov k prínosom znalostného manažmentu pre ich organizáciu a tieto tvrdenia 

boli nasledovne rozdelené do uvedených kategórií (Bureš 2007). 

 

Obrázok 3.7 Prínosy zo zavedenia znalostného manažmentu 

Zdroj: Bureš, 2007 

Z obrázku je zrejmé, že najväčšie prínosy zo znalostného manažmentu sú vo firemných 

procesoch, v perspektíve zamestnanci (učenie sa rastu) a zákazníci (zákaznícka perspektíva). 

Nižšie prínosy sú uvádzané v oblasti finančných výsledkov (finančná perspektíva) a inovácie. 

Prínosy v kategórii firemné procesy 

Na obrázku 3.8 sú uvedené prínosy v oblasti firemných procesov. Prínosy boli sledované 

v ôsmych kategóriách, kde najväčší prínos znalostného manažmentu bol v kategórii akcelerácia 

procesov, zníženie redundancie, ďalšie využívanie interných znalostí a zvýšená 

transparentnosť procesov. Menší vplyv bol v kategórii úspora času u rutinných prác, zníženie 

chybovosti, zvýšená produktivita a redukcia transakčných nákladov. 
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Obrázok 3.8 Prínosy zo zavedenia znalostného manažmentu v perspektíve firemné procesy 

Zdroj: Bureš, 2007 

Prínosy v kategórii zamestnanci 

Prínosy v kategórii zamestnanci (učenie sa rastu) sa najviac prejavili vo zvýšenej motivácii, 

v zlepšení tímovej práce, skrátení doby adaptácie a zväčšení osobnej znalostnej databázy. Nižší 

prínos bol v kategórii zvýšená rýchlosť organizačného učenia, zvýšenie osobnej trhovej 

hodnoty, rozvoj kompetencií a zapojenia zamestnancov – obrázok 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.9 Prínosy zo zavedenia znalostného manažmentu v perspektíve zamestnanci 

Zdroj: Bureš, 2007 
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Prínos v kategórii zákazníci 

Prínosy v kategórii zákazníci boli 

sledované v šiestich kategóriách. 

Najväčší prínos sa dosiahol 

v kategórii zvýšenie kvality 

produktov a služieb. Nižšie 

výsledky sa dosiahli v kategóriách 

zníženie reálneho času, zvýšenie 

znalostí o zákazkách, lepšie 

udržanie zákazníkov, lepšia 

komunikácia a zvýšenie spokojnosti 

zákazníkov. 

Obrázok 3.10 Prínosy zo zavedenia znalostného manažmentu v perspektíve zákazníci 

Zdroj: Bureš, 2007, s. 83 

Prínos zo zavedenia znalostného manažmentu na operatívnej úrovni 

Prínosy zo zavedenia znalostného manažmentu na operatívnej úrovni sú uvedené nižšie. 

Usporiadané sú od najsilnejšieho po najslabší prínos. 

• Zlepšenie komunikácie v rámci oddelení 

• Zlepšenie komunikácie medzi oddeleniami 

• Zlepšenie úrovne kooperácie  

• Zlepšenie kvality rozhodovania 

• Vyššia úroveň kvality 

• Úspora času 

• Redukcia „time to market“ 

• Vyššia úroveň inovácií 

• Zlepšenie procesov 

• Zvýšenie rýchlosti rozhodovania 

• Efektívne systémy IT 

• Zníženie nákladov 

• Zvýšenie úrovne motivácie 

• Zlepšenie orientácie zákazníkov 

• Zvýšenie finančnej výkonnosti 

• Zvýšená schopnosť riadiť zmeny 

• Zníženie pracovného priestoru 

• Strata reputácie 

 

 

Silný prínos 

Nízky prínos 
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3.6 Pracovník znalostnej spoločnosti 

Funkciou znalostného pracovníka za zaoberal už aj Drucker (1993) – knowledge worker 

alebo znalostný pracovník vie ako umiestniť poznatky a vedomosti tak, aby sa dosiahlo ich 

maximálneho využitia. Považuje za najdôležitejší zdroj firmy intelektuálny kapitál (ľudský, 

organizačný a zákaznícky).  Cieľom firmy je potom získať a udržať si takéhoto pracovníka a 

dobre ho motivovať, aby tieto poznatky použil v prospech firmy. IS/ICT je len nástroj pre 

uloženie a získavanie informácií- Ak si firma zaobstará technológie, to ešte neznamená, že riadi 

aj znalosti.  

Pracovník znalostnej spoločnosti sa od obyčajného pracovníka líši aj tým, že už od jeho 

nástupu do práce plánuje jeho osobný rozvoj, tzv. stratégia vzdelania, ktorá vychádza 

z krátkodobých a dlhodobých zámerov spoločnosti. Ak máme dobrého personalistu stačí sa mu 

podívať do svojich podkladov, či niekto vyštudoval príslušný odbor, ktorý napríklad práve 

potrebujú,  napr. na technickej univerzite, a je vyhrané. Skutočnosť je ale už iná. Stále viac 

platí, že človek v strednom veku už nerobí tú profesiu, čo pôvodne vyštudoval, vedomosti 

zastarávajú a pod. Riešenie je v tom, čo pracovník robí dnes, aké má profesijné záujmy, akú má 

dnes funkciu a čím už prešiel, aké periodiká odoberá a pravidelne číta, aké dokumenty vytvoril 

a pod. Dôležitým krokom je zistenie tzv. kľúčových znalostných pracovníkov na základe 

znalostných potrieb firmy. 

Znalostný pracovník je expert, ktorý na základe svojich znalostí rieši úspešne zložité 

problémy a ktorý vedome aj podvedome využíva svoje tvrdé aj mäkké znalosti. Po nájdení 

kľúčových pracovníkov je dôležité naplánovanie ich ďalšieho osobného rozvoja a 

odovzdávanie jeho znalostí ostatným pracovníkom. 

Podľa Druckera (1993) je produktivita znalostného pracovníka určovaná 6 najdôležitejšími 

faktormi: voľba cieľa práce, autonómia a sebariadenie, nepretržité inovácie, permanentné 

učenie, akosť práce, nové chápanie práce znalostných pracovníkov. (Bureš, 2007) 

3.7 Metodika zavádzania znalostného manažmentu 

Metodík pre zavedenie znalostného manažmentu je niekoľko a v podstate každá organizácia 

si môže vyvinúť svoju vlastnú metodiku. Čo ale obyčajne zostáva rovnaké sú základné prvky a 

postupy. Používaná metodika by mala spĺňať nasledovné požiadavky: 
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• Musia jasne deklarovať súbor hodnôt, na ktorých je založená, resp. čo chce dosiahnuť 

(minimálne náklady, najkratší čas riešenia, sociálny aspekt, atď.), 

• Musí určovať postupy riešenia, aby bolo možné celý proces znalostného manažmentu 

plánovať (čas, ľudia, kapitál, ostatné zdroje).  

• Musí určovať priority riešenia (čo a kedy je dôležité). 

• Mala by odporúčať metódy, techniky a nástroje, ktoré je vhodné použiť v jednotlivých 

fázach riešenia. (Voříšek 2002) 

V nasledujúcich podkapitolách si uvedieme niekoľko z nich. 

3.7.1 Znalostný manažment Toolkit A. Tiwany 

Metodika znalostného manažmentu Toolkit A. Tiwany popisuje postup zavádzania 

znalostného manažmentu v štyroch fázach, ktoré zahrňujú spolu 10 krokov obrázok 3.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.11 Zavedenie znalostného manažmentu podľa Tiwany 

Zdroj: Tiwana 2000 

1 - Analýza existujúcej infraštruktúry 

2 - Spojitosť KM s obchodnou stratégiou 

3 - Návrh architektúry KM a integrácia s existujúcou infraštruktúrou 

4 - Analýza a audit existujúcich znalostí 

5 - Návrh tímu pre KM 

6 - Vytvorenie projektu KM 

7 - Vývoj systému KM 

8 - Nasadenie s použitím metodiky RDI 

9 - Riadenie zmien, kultúra, návrh štruktúry, odmeňovania, výber  CKO 

10 - Meranie výsledkov, tvorba metrík  ohodnotenie výkonu 

Fáza 1 - ohodnotenie 

infraštruktúry 

Fáza 2 – analýza, 

návrh a vývoj systému 

KM 

Fáza 3 - nasadenie 

Fáza 4 – ohodnotenie 

výkonu 
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3.7.2 Znalostný manažment podľa K. Wiiga 

Wiig odporúča vytvorenie znalostného manažmentu na základe niekoľkých potenciálnych 

činností alebo aktivít., ktoré je možné, ale nie nevyhnutné realizovať. Každá organizácia si 

z týchto aktivít vyberie tie, ktoré jej najviac vyhovujú z pohľadu zamestnancov, technológie 

alebo podnikovej filozofie či kultúry. Na obrázku 3.12 je uvedený príklad prehľadu aktivít 

s vyznačenými väzbami podľa Wiiga. Sú v ňom uvedené vybrané aktivity pre získanie 

vrcholového manažmentu k implementácii znalostného manažmentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.12 Vybrané aktivity pre získanie top manažmentu pre znalostný manažment 

Zdroj: Wiig 1999 
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3.7.3 Metodika P2 – KSP 

Metodika P2 – KSP (K- Knowledge, S – Strategy, P – Planning) je ďalšou metodikou, ktorú 

je možné využiť pri tvorbe systémov znalostného manažmentu. Jej autorom je Y. G. Kim (Kim 

2003). Metodika zahrňuje plánovanie znalostnej stratégie orientovanej na výkonnosť 

organizácie a založenej na procesoch. Metodika P2 – KSP je zložená z piatich fáz: 

1) Analýza obchodného prostredia. 

2) Analýza požadovaných znalostí. 

3) Stanovenie stratégie znalostného manažmentu. 

4) Návrh architektúry znalostného manažmentu. 

5) Plánovanie implementácie znalostného manažmentu. 

Jednotlivé fázy a ich obsah je zrejmý z obrázku 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.13 Metodika P2-KSP 

Zdroj: Kim 2003 
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3.7.4 Metodika Nabla Per Partes  

Metodiku Nabla Per Partes popisuje vo svojej práci Hujňák (2003). Táto metodika sa 

zaoberá priamym prenosom znalostí do procesov podľa firmy Per Partes. Týka sa  zvlášť úloh 

a kľúčových procesov, ktoré by mali patriť medzi znalostné iniciatívy. Medzi základné úlohy 

radí: 

• aktívne strategické riadenie, 

• aktívne riadenie výkonnosti, 

• aktívnu adaptáciu a inovácie, 

• aktívne riadenie vzťahov so zákazníkmi, 

• aktívne riadenie rozvoja zamestnancov, 

• aktívne riadenie obchodných a partnerských sietí, 

• aktívne súťaživé spravodajstvo.  

Príklady týchto úloh je možné vidieť na obrázku 3.14. 

a) Aktívne strategické riadenie 

 

 

b) Aktívne riadenie výkonnosti 

 

 

c) Aktívne riadenie vzťahov so zákazníkmi 

 

 

d) Aktívne riadenie rozvoja zamestnancov 
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e) Aktívna adaptácia a inovácie 

 

 

f) Aktívne riadenie obchodnej a partnerskej siete 

 

 

g) Aktívne súťaživé spravodajstvo 

 

 

Obrázok 3.14 Úlohy a kľúčové procesy 

Zdroj: Bureš, 2007 

 

3.7.5 Metodika KM-Beat-It (Bureš 2005) 

Na záver tejto kapitoly ešte uvádzame metodiku KM-Beat-It. Táto metodika je rozdelená na 

niekoľko fáz. Pri každej fáze je uvedený cieľ, účel a obsah, predpoklady zahájenia fáze, kritériá 

pre jej ukončenie, dokumenty, kritické faktory, činnosti a príčinné väzby. U každej činnosti sa 

v tejto metodike uvádza cieľ a popis činnosti, vstupy, výstupy a príklad metód, techník alebo 

nástrojov. Ako ukážku z tejto metodiky uvádzame pozíciu zavádzania znalostného manažmentu 

v organizácii. (Bureš, 2007). 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.15 Pozície zavedenia znalostného manažmentu podľa Bureša 

Zdroj: Bureš, 2007 
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Obrázok znázorňuje manažérsky orientovaný prístup k zavedeniu znalostného manažmentu. 

Najväčší vplyv na jeho zavedenie ako vidieť z obrázka má vrcholové vedenie, predovšetkým 

z dôvodu strategických rozhodnutí. Z toho dôvodu už mnoho organizácií na Slovensku posilnili 

oblasť strategického riadenia a zamerania sa do budúcnosti. Obrázok zároveň poukazuje na to, 

že zamestnanci môžu napomôcť k začleneniu znalostného manažmentu do každodenného 

života organizácie. Dôležitou súčasťou tohto procesu je aj potreba merať jeho efektívnosť, preto 

systém podnikových metrík KPI (kľúčových ukazovateľov pre riadenie výkonnosti) je v tomto 

procese veľmi dôležitý.  

Fázy metodiky KM-Beat-It: 

Zavedenie znalostného manažmentu podľa metodiky KM-Beat-In má niekoľko fáz: 

1. Zostavenie realizačného tímu 

2. Analýza východiskového stavu 

3. Tvorba znalostnej stratégie 

4. Realizácia aktivít znalostného manažmentu. 

V rámci týchto fáz existujú priame spätné väzby aj vlastné spätné väzby a stave tej-ktorej 

fázy. 

ad 1) Zostavenie realizačného tímu 

Zostavenie realizačného tímu je prvou a veľmi dôležitou fázou procesu zavedenia 

znalostného manažmentu. Jeho zloženie môže byť podobné ako je to v prípade zavádzania 

strategického systému riadenia Balanced Scorecard.  Cieľom tejto fázy je získať podporu 

vedenia v prospech jeho zavedenia a vytvorenie realizačného tímu. Realizačný tím by mal byť 

zostavený z tzv. kľúčových zamestnancov a mali by v ňom byť tak zástupcovia vrcholového 

vedenia ako aj aj zástupcovia jednotlivých zamestnancov podľa dôležitých funkčných oblastí.  

 

 

 

 

Obrázok 3.16 Proces zostavenia realizačného tímu 

Zdroj: Bureš, 2007 
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ad 2) Analýza východiskového stavu – fázy analýzy východiskového stavu 

Cieľom tejto fázy je vytvoriť ucelený obraz o súčasnom stave organizácie vo vzťahu 

k znalostnému manažmentu. Výhodné je v tejto fázy použiť metódu SW analýzy a zistiť jeho 

silné a slabé stránky. Prípadne je ju možné rozšíriť aj na úplnú SWOT analýzu a zmapovať stav 

príležitostí a ohrození v tejto oblasti, čo môže ovplyvniť budúce rozhodovanie. 

 

 

 

 

Obrázok 3.17 Analýza východiskového stavu 

Zdroj: Bureš, 2007 

U analýzy východiskového stavu je potrebné definovať znalostné rozpätie a identifikovať 

potrebné znalosti. Je potrebné identifikovať aké znalosti v podniku sú a kde sa nachádzajú. 

V tejto etape tvorby znalostného systému je vhodné definovať znalostné rozpätie. Vhodným 

rozpätím môže byť rozpätie podľa Wiiga (Wiig 1997) – tabuľka 3.4. 

Tabuľka 3.4 Znalostné úrovne 

Znalostné rozpätie Príklad 1 Príklad 2 

Znalostná doména Podnikový management Interné lekárstvo 

Znalostný región Výrobkový marketing Urológia 

Znalostná sekcia Projektovanie nového výrobku Choroby ľadvín 

Znalostný segment Predajnosť výrobku - prevodovky Diagnózy chorôb ľadvín 

Znalostný prvok Popis predajnosti Symptómy chorôb ľadvín 

Znalostný fragment Prečo ho nekupujú Prečo je symptómom bolesť  

Znalostný atóm Veľký počet prevodových stupňov Neznesiteľná bolesť – ľadvinové 

kamene 

Zdroj: Wiig 1997 

Toto členenie je pre vybudovanie znalostného systému v organizácii veľmi vhodné. Názvy 

rozpätí nemusia byť zachované a môžu sa pozmeniť podľa požiadaviek a potrieb organizácie, 

tak isto aj šírka rozpätia. Prípadne sa tam môžu doplniť aj ďalšie úrovne. Takto vytvorený 

Znalostné zdroje Znalostné procesy Firemné procesy Organizačná kultúra 
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znalostný systém veľmi dobre podporujú informačno-komunikačné technológie. Možné sú   

riešenia formou kontingenčných tabuliek alebo SQL s využitím rôznych foriem relácií.  

V rámci fázy analýzy východiskového stavu vykonávame nasledovné činnosti – tabuľka 

3.5. 

Tabuľka 3.5 Činnosti vo fáze analýzy východiskového stavu 

Činnosti fázy 
 

1. Vytvorenie zoznamu znalostných zdrojov. 
 

2. Popis znalostí obsiahnutých v identifikovaných znalostných zdrojoch. 
 

3. Definícia znalostných procesov. 
 

4. Analýza súčasného stavu znalostných procesov v organizácii 
 

5. Popis firemných procesov. 
 

6. Zistenie súčasného stavu organizačnej kultúry. 
 

7. Vzájomné prepojenie predchádzajúcich výsledkov 
 

8. Analýza silných a slabých stránok súčasného stavu v organizácii 
 

Zdroj: Bureš, 2007 

V rámci tejto fázy sa môžeme stretnúť s nasledovným typom dokumentov: 

• Zoznam znalostných zdrojov. 

• Súčasný stav znalostných procesov. 

• Analýza firemných procesov. 

• Popis organizačnej štruktúry. 

• Prehľad súčasného stavu v organizácii vo vzťahu k znalostnému manažmentu  

(Bureš, 2007) 

 

ad 3) Analýza východiskového stavu – tvorba znalostnej stratégie 

Analýzu východiskovej situácie a tvorbu znalostných krokov môžeme urobiť v zmysle 

postupu uvedeného na obrázku 3.18. Východiskom je SWOT analýza a definované poslanie 

organizácie. Následne sa analyzujú globálne funkcie a rozvojové programy a čiastkové 

stratégie globálnych funkcií. Následne sa urobí analýza jednotlivých funkčných oblastí.  
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Obrázok 3.18 Koncepčný model tvorby podnikovej stratégie 

Zdroj: Voříšek 2002 

Pri tvorbe znalostnej stratégie môžeme vyjsť aj z postupov známych z tvorby systému 

Balanced Scorecard a postupovať v zmysle nasledovného postupu: 

• Krok 1 – urobiť SWOT analýzu 

• Krok 2 – vybrať a zostaviť tabuľku kritických faktorov úspechu a stanoviť ich váhu 

• Krok 3 – Formulácia poslania podniku 

• Krok 4 – Stanovenie cieľov z hľadiska: 

- vlastníka podniku 

- vrcholového vedenia podniku 

- pracovníkov v podniku 

- spoločnosti. 

• Krok 5 – Stanovenie globálnych cieľov. 

• Krok 6 – Stanovenie podnikovej stratégie. 

• Krok 7 – Stanovenie metrík a ich hodnôt a zavedenie controllingového systému. 

 

ad c) Realizácia aktivít znalostného manažmentu 

Realizácia aktivít znalostného manažmentu je poslednou fázou v tejto metodike. Cieľom 

tejto fázy je realizácia aktivít, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľov znalostného manažmentu a ktoré 

naplnia obsah znalostnej stratégie. Túto fázu je možné tiež nazvať ako fázu realizácie 

znalostných aktivít. Tieto aktivity môžu byť nevyhnutné, vhodné a ďalšie, ktoré nespadajú do 

SWOT 

Poslanie 

Globálne funkcie a rozvojové programy 

Čiastkové stratégie globálnych funkcií 

Nákup – Výroba – Predaj – Financie – Personál – Organizácia - Infraštruktúra 
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týchto dvoch kategórií. Najvyššiu prioritu majú aktivity nevyhnutné. Ako príklady aktivít 

znalostného manažmentu možno uviesť: 

• tvorba motivačného programu, 

• menovanie znalostného manažéra, 

• vytvorenie internetového a znalostného portálu, 

• zmena pozície a obsahu riadenia ľudských zdrojov, 

• zavedenie princípov e-learningu, 

• tvorba a zavedenie expertného alebo znalostného systému, 

• tvorba komunít spoločných skúseností, 

• vytvorenie programu zachytávania získaných skúseností, 

• úpravy popisu pracovných miest, 

• identifikácia kultúrnych a sociálnych bariér zdieľania znalostí v organizácii, 

• vytvorenie novej pracovnej pozície, 

• osvetové programy a školenia pracovníkov 

(Bureš, 2007). 

 

Prínosy metodiky KM-Beat-It 

Uvádzaná metodika má celý rad prínosov. K najvýraznejším patrí: 

• Komplexný pohľad na znalostný manažment. 

• Akceptovanie moderných teórií zaoberajúcimi sa znalostným manažmentom. 

• Proces zavádzania a realizácie znalostného manažmentu je úzko prepojený s cieľmi 

organizácie a jej ekonomikou. 

• Metodika berie do úvahy aj firemnú kultúru. 

• Je veľmi úzko prepojená so systémom strategického riadenia. 

• V rámci metodiky je možné použiť bežne dostupné nástroje, metodiky a techniky. 

• Metodika sa dá použiť vo všetkých typoch organizácií, či sa jedná o malé alebo veľké. 

• Metodika je pomerne všeobecná a nevznikla v kontexte konkrétneho podniku. 

• Metodika akceptuje moderné názory a postupy z iných teórií znalostného manažmentu. 

• Metodika využíva prístup top-down ale aj bottom-up. Pri prvom prístupe zabezpečuje 

podporu vrcholového vedenie, pri druhom prístupe využíva zainteresovanie ostatných 

pracovníkov. 
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Celkový pohľad na metodiku KM-Beat-It je uvedený na obrázku 3.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.19 Komplexný model metodiky KM-Beat-It 

Zdroj: Bureš, 2007 
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3.7.6 Proces znalostných stratégií 

Tento model je známy pod názvom Knowledge strategy process (Hofer 2002). Schematicky 

je uvedený na obrázku 3.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.20 Knowledge Strategy process podľa Hofera (2002) 

Zdroj: Hofer 2002 
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3.7.7 Prístupy k naplňovaniu znalostnej stratégie 

Pri tvorbe systémov znalostného manažmentu existujú dva prístupy: 

• Kodifikácia. Tento prístup spolieha na informačno-komunikačné technológie. 

• Personalizácia. Tento prístup sa primárne zameriava na siete podporujúce pracovníkov, 

ktorí taktiež môžu zdieľať tacitné znalosti. Tu sú investície do informačných technológií 

veľmi nízke. Príklad kodifikácie a personalizácie podľa Hansen (1999) je uvedený 

v tabuľke 3.6. 

Tabuľka 3.6 Porovnanie prístupov kodifikácie a personalizácie 

 
Kodifikácia Personalizácia 

Konkurenčná 

stratégia 

Poskytovanie vysokokvalitných, 

spoľahlivých a rýchlych informácií. 

Implementácia systémov pre znovu 

používanie kodifikovaných znalostí. 

Poskytovanie kreatívnych a analyticky 

presných radov na úrovni strategických 

problémov za pomoci prepojenia 

expertíz jednotlivcov. 

Ekonomický 

model 

Jednorazové investície do znalostných 

aktív a ich opakované použitie. 

Používanie veľkých tímov s veľkým 

pomerom spoločníkov a partnerov. 

Zameranie sa na tvorbu globálnych 

výnosov. 

Účtovanie vysokých poplatkov za 

vysoko prispôsobené riešenia 

unikátnych problémov.  

Používanie malých tímov s nízkym 

pomerom spoločníkov a partnerov. 

Zameranie na údržbu vysoko ziskových 

marží 

Stratégia 

znalostného 

managementu 

People-to-documents: Rozvoj 

elektronických systémov, ktoré 

kodifikujú, distribuujú a umožňujú znovu 

použitie znalostí. 

Person-to-person: Rozvoj sietí pre 

prepojovanie ľudí za účelom zdieľania 

tacitných znalostí. 

Informačné 

technológie 

Významné investície do IT, cieľom je 

spojiť ľudí s znovu použiteľnými 

kodifikovnaými znalosťami- 

Investície do IT sú primerané, cieľom 

je zabezpečiť konverziu a výmenu 

tacitných znalostí. 

Ľudské zdroje Prijímanie nových absolventov, ktorí sú 

vhodní pre znovu používanie znalostí a 

implementáciu riešení. 

Školenie vo skupinách formou 

dištančného vzdelávania založeného na 

počítačoch. 

Odmeňovanie ľudí za používanie a 

prispievanie do databáz. 

Prijímanie absolventov programov 

MBA, ktorí radi riešia problémy a sú 

schopní tolerovať nejasnosti a 

dvojazyčnosť. 

Školenie ľudí pomocou mentoringu. 

Odmeňovanie ľudí za priame zdieľanie 

znalostí s ostatnými. 

Zdroj: Hansen 1999 
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3.7.8 Záverečná fáza a aktivity s ňou spojené 

Záverečný dokument pre zavedenie systémov znalostného manažmentu má obyčajne 

nasledovnú štruktúru: 

1. Zhrnutie znalostnej stratégie pre vrcholové vedenie organizácie. 

2. Prehľad použitých zdrojov. 

3. Ciele a charakteristika znalostnej stratégie. 

• Dôvody a ciele spracovania znalostnej stratégie. 

• Použitá metodika. 

• Obmedzujúce podmienky pre spracovanie znalostnej stratégie. 

• Riešiteľský kolektív a doba riešenia. 

• Rozsah, forma a štruktúra znalostnej stratégie. 

4. Závery podnikovej stratégie a ďalších dokumentov. 

• Organizačné strategické ciele. 

• Ciele a ich priority. 

• Kritické faktory úspechu dosahovania cieľov. 

• Spôsob tvorby podnikovej stratégie. 

• Závery z použitých metód – SWOT analýza) 

• Analýza problémov a rizík, určenie kritických faktorov. 

5. Systém metrík. 

• Systém podnikových metrík. 

• Metriky znalostného managementu. 

• Väzba metrík znalostného managementu na systém podnikových metrík. 

6. Benchmarking. 

• Analýza trendov v znalostnom managemente. 

• Najlepšie praktiky znalostného managementu u špičkových organizácií. 

• Analýza znalostného managementu u priamej konkurencie. 

• Analýza znalostného managementu rozhodujúcich obchodných partnerov. 

7. Analýza a vyhodnotenie súčasného stavu znalostného managementu. 

• Podpora znalostného managementu existujúcou organizačnou štruktúrou. 

• Analýza znalostných zdrojov. 

• Vzťah znalostných procesov s firemnými procesmi. 
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• Podpora znalostného managementu existujúcou technologickou 

infraštruktúrou. 

• Vzťah organizačnej štruktúry ku znalostným procesom. 

• ekonomické charakteristiky súčasného stavu. 

• Celkové hodnotenie súčasného stavu. 

8. Vízia a ciele znalostného managementu a požiadavky. 

• Stanovenie cieľov v oblasti znalostného managementu.  

• Návrh personálneho zabezpečenia. 

• Návrh technologických riešení. 

• Návrh finančného krytia a investície. 

• Zmeny vo firemných procesoch. 

• Zmeny v organizačnej štruktúre. 

• Stanovenie projektov: 

• Charakteristiky. 

• Termíny. 

• Rozpočty. 

• Zodpovednosti. 

• Personálne zabezpečenie. 

• Legislatívne aspekty. 

• Program informovanosti pracovníkov. 

• Etické a sociálne aspekty. 

• Strategická úloha v znalostnom managemente. 

9. Princípy zavádzania a realizácia znalostného managementu. 

• Princíp koordinácie zavádzania znalostného managementu s vrcholovým 

vedením podniku. 

• Organizácia realizácie znalostnej stratégie. 

• Postup zavádzania znalostného managementu. 

• Štruktúra a organizácia riešiteľského tímu. 

• Princípy realizácie znalostného managementu. 

10. Harmonogram realizácia znalostnej stratégie. 

11. Ekonomická analýza znalostnej stratégie, rozpočet. 

• Analýza nákladov na znalostný management. 

• Špecifikácia prínosov znalostného manažmentu. 
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• Zhrnutie – rozpočet a cash flow znalostnej stratégie. 

• Princípy sledovania nákladov znalostného manažmentu. 

12. Prílohy. 

 

Podľa metodiky KM-Beat-It je postup tvorby systému znalostného manažmentu 

nasledovný: 

1. Zostavenie realizačného tímu. 

a) Vytvorenie záujmu o KM u vedenie organizácie, vlastníkov. 

b) Zváženie možností a schopností organizácie vstúpiť do procesu zavádzania KM. 

c) Rozhodnutie o zavedení KM do organizácie. 

d) Menovanie členov realizačného tímu z vrcholového vedenia, zamestnancov, príp. 

okolia (verejnosť, poradcovia....) 

e) Zdôvodnenie účasti jednotlivých členov tímu a stanovenie ich úlohy. 

f) Stanovenie úväzkov členov tímu na prácu v realizačnom tíme. 

2. Analýza východiskového stavu. 

a) Vytvorenie zoznamu znalostných zdrojov. 

b) Popis znalostí obsiahnutých v identifikovaných znalostných zdrojoch. 

c) Definícia znalostných procesov. 

d) Analýza súčasného stavu znalostných procesov v organizácii. 

e) Popis firemných procesov. 

f) Zistenie súčasného stavu organizačnej kultúry. 

g) Vzájomné prepojenie predchádzajúcich výsledkov. 

h) Analýza silných a slabých stránok súčasného stavu v organizácii. 

3. Tvorba znalostnej stratégie. 

a) Definícia požadovaného stavu. 

b) Zrovnanie požadovaného stavu a stavu súčasného a identifikácia hlavných rozdielov. 

c) Vytvorenie zoznamu aktivít znalostného managementu. 

d) Výber aktivít. 

e) Spracovanie plánov a projektov. 

f) Vytvorenie znalostnej stratégie. 

g) Stanovenie metrík znalostného managementu a ich väzby k systému podnikových 

metrík 
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4. Realizácia znalostných aktivít. 

a) Realizácia projektov. 

b) Realizácia aktivít. 

c) Uskutočnenie plánov. 

 

Model získania znalostí 

Model získania znalostí je bezproblémovo uplatniteľný len na ľahko definovaných 

opakovateľných znalostí – dokáže presne určiť ako získať relevantné a správne znalosti. U zle 

definovaných požiadaviek na znalosti nedokáže presne určiť, ako získať relevantné a správne 

znalosti. Spôsob ako zvýšiť pravdepodobnosť výberu relevantnej znalosti je zvýšiť 

informovanosť subjektov – kvalifikáciu. Prekážkou sú najmä ľudia, ktorí nie sú pri zdroji. Napr. 

manažér, ktorý rozhoduje o veciach, ktorým nerozumie do hĺbky a napríklad nakúpi materiál, 

ktorého opracovanie zaberie pracovníkom 3 násobný čas., len preto aby ušetril pár eur a jeho 

úspora je v celkových nákladoch úplne zanedbateľná. 

Na záver je ešte dôležité si uvedomiť, že: 

• Je potrebné vedieť, aké informácie, kedy a ako využiť. Príkladom môže byť softvér, ku 

ktorému musíte nainštalovať ďalšie servisne balíky, ale predajca Vás na to neupozorní. 

• Ako je dôležitý aj obyčajný sedliacky rozum a dívať sa na veci s nadhľadom. 

V súčasnosti, v čase informačnej spoločnosti, si je potrebné uvedomiť, že znalosť sa stáva 

základným zdrojom ekonomiky miesto kapitálu, práce a prírodných zdrojov. 

 

3.8 Bariéry v znalostnom manažmente 

V znalostnom manažmente existuje mnoho bariér, ktoré brzdia jeho rozvoju. Môžeme ich 

rozdeliť na niekoľko základných skupín a to bariéry: 

a) technologické, 

b) organizačné, 

c) ľudské, 

d) ostatné, ktoré nevieme priradiť k prvý trom typom bariér. 
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ad a)Technologické bariéry. Medzi technologické bariéry môžeme zaradiť: 

a) technologická zastaranosť, 

b) nekompatibilita zariadení, 

c) rozdielnosť prostredia a programov, 

d) zastaralé informačné systémy a informačno-komunikačné technológie. 

 

ad b) Organizačné bariéry.  

Pre znalostný manažment a znalostné systémy je vyhovujúca je tzv. hypertextová 

organizačná štruktúra. Jej charakteristické prvky sú: 

a) znalostné základne -  obsahujú zaznamenané explicítne znalosti v dátach (dokumenty, 

príručky, manuály, normy, atď.), 

b) core proces – hlavný proces, ktorý je predmetom činnosti, spolu s ostatnými procesmi, 

c) projekty – zostavované špeciálnymi tímami, ktoré sú špeciálne zostavené na určitý 

projekt. 

 Organizácia práce v znalostnom manažmente sa týka najmä pracovného času, 

organizácie pracovnej doby, ktorá je silne podporovaná informačno-komunikačnými 

technológiami (videokonferencie, video porady, virtuálne učebne, e-learning, atď.) 

Medzi organizačné bariéry môžeme zaradiť najmä: 

• zle definované funkcie, aktivity, činnosti, 

• nevhodne definovaný core proces, 

• zlý typ organizačnej štruktúry, 

• zlé rozdelenie zodpovednosti a právomoci, 

• a pod. 

 

Celý proces organizovania v znalostnom manažmente s podporu controllingu by mal mať 

napríklad nasledovný priebeh – obrázok 3.21. Na obrázku je znázornený funkčný model 

znalostného manažmentu v zjednodušenej podobe, ktorý by mohol podporiť efektívne 

fungovanie znalostných systémov na základe príčinných súvislostí. 
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Obrázok 3.21 Príčinné väzby riadenia v znalostnom manažmente 

Zdroj: vlastné spracovanie 

V súvislosti s organizačnými aspektami je veľmi dôležitý aj spôsob vytvorenia znalostnej 

databázy. Rôzne formy znalostných databáz i ich tvorba bola už popísaná v predchádzajúcich 

kapitolách, takže sa ňou budeme zaoberať len z toho pohľadu, aby sme obmedzili tvorbu 

organizačných bariér v tomto segmente. 

Znalostnú databázu môžeme vymedziť ako špeciálny druh databázy využívaný pre znalostný 

management. Tvorí základňu pre zhromažďovanie znalostí. Vhodnosť jej zostavenia 

predurčuje aj efektivitu využitia znalostí v procese riadenia. Znalostná databáza je obvykle 

databáza založená na explicitných znalostiach organizácie, vrátane technických služieb, 

článkov, technických dokumentov, manuálov a pod. Znalostná databáza je súborom dát, 

databáz, vyhľadávačov a systémov, prostredníctvom ktorých komunikuje s dátami uložených v 

databáze. 
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Medzi požiadavky na znalostnú databázu možno zahrnúť: 

a) ľahká prístupnosť odkiaľkoľvek a kedykoľvek, 

b) dostatočné hardvérové vybavenie (dostatočný úložný priestor pre dáta a informácie), 

c) vhodný informačný systém pre komunikáciu s databázami (napr. klient server prístupný 

cez webové rozhranie), 

d) ľahká aktualizácia, 

e) dokáže zachytiť dáta bez ich poškodenia či straty, 

f) rýchle a relevantné vyhľadávanie. 

Ako môže vyzerať štruktúra takejto databázy môžete vidieť na obrázku 3.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.22 Dokumenty a ich spracovanie v znalostnom systéme 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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h) komunikácia, 

i) objavenie kľúčového zamestnanca, 

j) vysoké náklady na ľudskú prácu, 

atď. 

 

ad d) Ostatné bariéry: Medzi ostatné bariéry môžeme zaradiť: 

a) finančné prostriedky 

b) čas 

c) priestor 

d) odbornosť 

e) nevyhovujúca štruktúra dát, 

atď. 

 

3.9 Znalostný pracovník verzus znalostná databáza 

Znalostný pracovník je expert, ktorý na základe svojich rozvinutých znalostí úspešne rieši 

zložité problémy a ktorý vedome a podvedome využíva svoje tvrdé a mäkké znalosti. Jeho 

výhodou je takmer 100% relevantnosť v odpovedi na dotaz, okamžitá odpoveď. Nevýhodou je 

nízka kapacita mozgu a nízka pohotovostná pracovná doba. 

Znalostná databáza je databáza s vysokou kapacitou na uloženie dát. Vyznačuje sa vysokou 

pohotovostnou pracovnou dobou podľa požiadaviek a potrieb užívateľov. Nedostatkom týchto 

databáz je ale často nerelevantná odpoveď, ktorá vzniká obyčajne z redundancie dát, 

nejednotnosti jazyka a rozdielneho uvažovania a následného zaraďovania dát ľudským 

subjektom do databázy. 

Úlohou informačno-komunikačných technológií a informačných systémov v riadení znalostí 

je:  

• elektronické spracovanie uchovávanie dát, 

• využívanie programov na spracovanie dát, simuláciu, scenáre riešení, 

• sofistikované zaznamenávanie dát – data mining a text mining – hľadanie vzájomných 

súvislostí, ktoré bez pridelenia váhy ľudských subjektom nemožno primerane využiť,  

• redundatnosť dát – problém výberu relevantných dát. 
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Zlé riešenie je, keď sa znalostný systém jednoducho zmieša s informačným systémom 

obsahujúcim databázy. Znalosti sú potom zaznamená ako statické, pričom vo svojej podstate  

sú ale dynamické a menia sa v čase. 

Riadenie znalostí je vhodné rozdeliť na znalosti, ktoré je možné získavať a využívať: 

• z databáz znalostných systémov, 

• priamo od manažérov, expertov, kľúčových znalostných pracovníkov, špecialistov 

a pod. 

Manažér by mal efektívne odovzdávať informácie a nie ich uchovávať len u seba. 

Samozrejme musí ale k tomuto procesu pristupovať veľmi citlivo a to tak, aby bola 

zabezpečená dostatočná informovanosť zamestnancov o procesoch a udalostiach, ktoré sú pre 

nich významné. Tak si získa pocit dôvery a môže úspešne vytvárať dôveryhodné a priateľské 

prostredie. 

Úlohou znalostného manažéra je aj presvedčovanie ku zdieľaniu znalostí a motivácia k 

dobrovoľnému predávaniu znalostí. Veľkou chybou v organizáciách sa stáva, ak v nej 

neexistuje pracovník zodpovedný za znalostné systém a riadenia znalostí. Znalostný manažér 

tiež zodpovedá: 

• za vybudovanie znalostnej stratégie, 

• zavedenie do praxe, 

• motiváciu, odmeňovanie, monitoring a spätnú väzbu. 
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4 Využitie znalostných systémov v oblasti turizmu 

4.1 Teoretické východiská znalostí a manažmentu znalostí 

Výrazné technologické zmeny vytvárajúce tzv. „novú ekonomiku“ sú v súčasnosti 

charakteristické pre väčšinu sektorov v západných ekonomikách. Je to ekonomika spojená 

s vedou o informáciách, inováciách, manažmente, vzdelaní a špičkových technológiách. 

Zmyslom je vytvorenie nového bohatstva prostredníctvom inovácií (Mišúnová, Mišun 2012). 

Utváranie znalostnej ekonomiky a spoločnosti znamená kvalitatívne nový význam 

hospodárenia s ľudskými schopnosťami pričom jej ekonomické, sociálne, ekologické a etické 

parametre sú určujúcimi faktormi výkonnosti a konkurencieschopnosti krajín. Integrálnou 

súčasťou prechodu k znalostnej ekonomike je proces globalizácie všetkých stránok ľudskej 

spoločnosti, ktorý je určovaný ekonomickým pohybom. Tento globálny megatrend má 

základnú úlohu v civilizačnom pohybe pretože sa v ňom prelínajú dva trendy – utváranie 

znalostnej ekonomiky a globalizácia ekonomických štruktúr a procesov. V posledných rokoch 

sa zintenzívnilo prenikanie výsledkov vedy do výroby a služieb a intelektualizácia rôznych 

aspektov fungovania ekonomiky. Mení sa štruktúra faktorov tvorby pridanej hodnoty, znižuje 

sa vplyv hmotných zložiek kapitálu a jednoduchej práce  a rozhodujúcim sa stávajú znalosti 

a tvorivá práca (Chorváthová 2011). Rozvoj znalostnej ekonomiky predvídal Peter F. Drucker  

ktorý tvrdil, že základným výrobným prostriedkom už nebudú prírodné zdroje (pôda), kapitál 

alebo práca v zmysle výroby a prepravy hmotných statkov, ale základným ekonomickým 

zdrojom a výrobným prostriedkom sa stanú vedomosti (znalosti). Podľa neho nebude možné 

ďalší ekonomický rast zabezpečiť neustále rastúcim množstvom ľudských zdrojov, ale bude 

potrebné dosiahnuť zmenu v produktivite každého jednotlivca, teda zmenu na „znalostného 

zamestnanca“. Z toho vyplýva, že pre každú organizáciu zostanú jedinou konkurenčnou 

výhodou ľudia disponujúci znalosťami ktoré budú vedieť primerane využívať. Na tomto trende 

je postavený jeden z trendov v manažmente, a to „knowledge management“, čiže manažment 

znalostí (Drucker 2007).  

Oblasť znalostného manažmentu vychádza z anglo-americkej literatúry, kde pojem 

„knowledge“ má viacero významov. Do slovenčiny ho môžeme preložiť niekoľkými termínmi, 

ako sú poznatok, znalosť, vedomosť, poznanie a pod., pričom niektorí slovenskí autori ich 

nevnímajú ako úplné synonymá a vo svojich prácach ich diferencujú. Problémom je aj ďalšia 

vlastnosť anglického výrazu „knowledge“, ktorý je vlastne pomnožným podstatným menom, 

takže ho môžeme preložiť aj ako poznanie, vedomie. Ďalším problémom, ktorý pociťujú 

odborníci na celom svete je nejednoznačné zadefinovanie pojmu „znalosť“, preto si mnohí 
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autori berú na pomoc pojem „informácia“. Oba termíny – znalosť aj informácia sú o význame 

a sú závislé od kontextov a vzťahov. Znamená to, že v určitých aspektoch sú si podobné 

a v iných odlišné. Informácia je viac faktická, znalosť je o presvedčení a subjektívnom názore. 

Navyše znalosť je vždy spojená s činnosťou a mala by byť použitá. Mnohí autori definujú 

znalosť na základe hierarchickej postupnosti údaje – informácie – znalosti. Znalosti sú: 

• hodnotné informácie z ľudskej mysle,  

• odskúšané, zhodnotené informácie v kontexte, 

• odvodené z informácií pomocou určitej postupnosti formálnych pravidiel 

(porovnávanie, triedenie, analyticko-syntetické vyhodnocovanie, overovanie a pod). 

K premene informácií (napr. odborná kniha z chémie) na znalosti (realizácia výskumu) často 

potrebujeme už nejaké znalosti mať (ovládať chémiu). Toto je vyjadrené aj vo vzorci: „Znalosť 

= informácia + x, pričom x predstavuje súhrn predchádzajúcich znalostí, zručností, skúseností, 

mentálnych modelov a pod.“. 

Veľmi dôležitý aspekt priblíženia sa problematike „knowledge management“ je úplné 

porozumenie celého obsahu pojmu znalosť, ktorému napomáha typológia znalostí. Pre rôzne 

oblasti je aspekt delenia odlišný. Z hľadiska výskumu v oblasti umelej inteligencie je určite 

veľmi dôležité členenie znalosti na deklaratívne („čo“) a procedurálne („ako“). Z hľadiska 

všeobecného manažmentu je dôležité odlíšiť znalosti individuálne a kolektívne (napr. kultúra 

podniku). Alebo na znalosti typu: „know-what“ – „ know-how“ – „ know-where“ – „ know-

why“ – „ know-who“ (www.euroekonom.sk). 

Z hľadiska znalostného manažmentu je najvýznamnejším aspektom delenia znalostí 

ich možnosť vyjadriteľnosti, podľa čoho rozlišujeme znalosti: 

• explicitné, 

• implicitné, 

• tacitné. 

Explicitné znalosti sú pomerne jednotne definované ako znalosti, ktoré sú kodifikované, 

resp. štruktúrované, a je možné ich ľahko vyjadriť písmenami, slovami, znakmi. Rovnako 

jednoduchá je ich komunikácia a zdieľanie vo formálnom jazyku, ako aj ich zachytenie a 

znázornenie v dokumentoch, databázach alebo informačných systémoch. Explicitné znalosti 

možno vyjadriť formálnym jazykom vrátane gramatických alebo matematických vyjadrení, 
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špecifikácií a manuálov. Možno ich teda ukladať do systémov riadenia dokumentov, 

knižničných systémov, marketingových informačných systémov a pod. 

Implicitné a tacitné znalosti sú akýmsi opozitom explicitných znalostí. Implicitné znalosti 

sú zatiaľ nevyjadrené znalosti získané vzdelávaním alebo tréningom. V prípade tacitných 

znalostí je situácia komplikovanejšia. Prvú zmienku o tacitnej (angl. tacit – tichý, mlčanlivý, 

nevyslovený) znalosti možno nájsť v diele filozofa M. Polanyiho z roku 1966. Polanyi uvádza: 

„Môžeme vedieť viac, ako sme schopní vysloviť“.  Takže tacitné znalosti sú skrytým druhom 

znalostí, ktoré bežne získavame socializáciou s okolím a o ktorých existencii často ani nevieme. 

Problém nastáva pri snahe o ich externalizáciu, čo často nie je vôbec možné. Často sa ako 

príklad uvádzajú nasledujúce situácie – pokúste sa predstaviť si situáciu, že máte niekomu v 

podobe dokumentu vytvoriť akýsi návod na bicyklovanie alebo máte slovne opísať, ako vyzerá 

zelená alebo červená farba… Alebo sa skúste opýtať najlepších dizajnérov, technikov alebo 

expertov v organizácii – čo je ich najhodnotnejšou znalosťou? Je to znalosť, ktorú možno nájsť 

v knihách? Zistili by ste, že knihy síce sú hodnotné, ale skutočne cenná znalosť je schopnosť 

prichádzať s novými nápadmi, kreatívnymi riešeniami problémov alebo schopnosť klásť dobré 

otázky. Ak by ste chceli zistiť, odkiaľ táto ich znalosť pochádza – pravdepodobne by odpoveď 

znela – neviem… 

Vo všeobecnosti sa v publikáciách znalostného manažmentu často stretávame s tým, že 

implicitné a tacitné znalosti sa používajú ako synonymá, čo na určitej úrovni riešenia problémov 

môže byť účelné (www.euroekonom.sk). Všetky nové poznatky sú spočiatku tacitné 

(nekodifikované). Ak sú nejakým spôsobom zaznamenané alebo zverejnené (písomne alebo 

vizuálne), menia sa na explicitné. Väčšina tacitných poznatkov je kodifikovateľná. V súvislosti 

s opisom procesu interakcie medzi tacitnými a explicitnými (kodifikovanými) poznatkami 

a premeny tacitných poznatkov na explicitné používajú pojem konverzia znalostí. Vytvorený 

známy model SECI vysvetľuje proces tvorby znalostí v organizáciách. Konverzia znalostí 

pozostáva zo štyroch navzájom prepojených fáz resp. procesov:    

1. Socializácia – znamená tvorbu nových tacitných znalostí prostredníctvom prenosu, 

zdieľania a výmeny tacitných znalostí medzi ľuďmi.  

2. Externalizácia – znamená premenu tacitnej znalosti na znalosť explicitnú. Ide vlastne o 

proces slovného vyjadrenia tacitných znalostí.   

http://www.euroekonom.sk/
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3. Kombinácia – je procesom premeny explicitných znalostí (zozbieraných z interného alebo 

externého prostredia) na explicitné znalosti, ktoré sú v komplexnejšej a systematickejšej 

podobe.  

4. Internalizácia – pomáha prostredníctvom explicitných znalostí rozšíriť (vlastné) tacitné 

vedomosti. Je vlastne opakom procesu externalizácie (Sirková, Ali Taha 2011). 

Znalostný manažment možno charakterizovať ako celostný, systematický prístup k 

spravovaniu, strategickému, operatívnemu a krízovému riadeniu hmotných, finančných a 

neuchopiteľných aktív a tokov organizácií a vedeniu jej ľudí. Integrujúcim prvkom tohto 

prístupu je „organizačné manažérstvo znalostí“- efektívne a účinné získavanie, vytváranie a 

zdieľanie znalostí vo všetkých ich prejavoch a formách vo vnútri organizácie, ako aj v jej okolí, 

zabezpečujúce jej trvalo udržateľný rozvoj na úžitok všetkých, do jej existencie 

zainteresovaných strán. Skutočným zjednocujúcim prvkom celej  komplexnej sústavy 

navzájom poprepájaných subjektov a objektov správy a riadenia organizácie je manažérstvo 

znalostí (Patarák 2009,  In: Sirková, Ali Taha 2011). Manažment znalostí nie je o vytváraní 

určitej encyklopédie znalostí, ale skôr o vytváraní takej podnikovej kultúry a technológie, ktorá 

bude tých, čo vedia, motivovať k zdieľaniu svojich vedomostí. Jeho hlavný význam spočíva v 

tom, aby sa znalosti od tých, ktorí ich majú, dostali tam, kde sú práve potrebné. Z tohto dôvodu 

sa znalostný manažment orientuje na dva hlavné prístupy: 

• zameranie sa na zachytenie znalostí - aby boli uložené a v prípade potreby ich bolo 

možné vyhľadať, 

• zameranie sa na procesy a technológie, ktorých účelom je vytvárať spojenia medzi 

ľuďmi, pracovné komunity a siete, adresáre znalostí. 

Uprednostnenie jedného či druhého prístupu vo veľkej miere záleží predovšetkým od 

podnikovej kultúry daného podniku či organizácie. Predpokladom úspešného manažmentu 

znalostí je vhodné prepojenie ľudí, procesov a technológií. Manažment znalostí spája viacero 

prvkov organizácie - zasahuje do oblasti ľudských zdrojov, do oblasti IT, do oblasti riadenia 

(Collison, Parcell 2006).  
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4.2 Znalosti, inovácie a inovačné procesy v turizme 

Cestovný ruch je vzhľadom na dynamiku rozvoja, vyvolávaný multiplikačný efekt, 

generovaný vysoký počet pracovných miest ako aj ďalšie pozitívne sprievodné javy 

považovaný za odvetvie budúcnosti. Využívanie znalostí v cestovnom ruchu a najmä v sektore 

služieb je dôležitou súčasťou jeho ďalšieho vývoja. Veľká časť odborníkov spája rozvoj 

cestovného ruchu najmä s inováciami ako zdrojom zvyšovania konkurencieschopnosti štátu. 

Pre zavádzanie inovácií cestovného ruchu je dôležité, aby štát uskutočňoval aktivity v rámci 

vymedzených inovačných determinantov (Tabuľka 4.1) a svoju inovačnú politiku cestovného 

ruchu by mal preto uskutočňovať ako súčasť podpor transferu znalostí, aktivít ovplyvňujúcich 

dopyt, podpory hlavných prvkov inovačného systému a inovatívnych podnikateľských 

subjektov (Malachovský, Murínová 2014). 

Tabuľka 4.1 Determinanty inovačného systému cestovného ruchu 

Skupiny činností Determinanty 

Podpora transferu 

znalostí 

Podpora výskumu/prieskum trhu 

Podpora vzdelanosti a zvyšovania kvalifikácie v cestovnom 

ruchu 

Aktivity ovplyvňujúce 

dopyt 

Marketingové aktivity zamerané na nové cieľové trhy 

Presadzovanie štandardov kvality 

Podpora hlavných 

prvkov 

inovačného systému 

Existencia poradenských podnikateľských agentúr a centier 

Podpora spolupráce (združenia, vysoké školy a pod.) 

Zmena legislatívy/vyhlášok týkajúcich sa podnikania 

v cestovnom ruchu 

Podpora inovatívnych  

Podnikateľských 

subjektov 

Dostupné úverové programy, záruky a rizikový kapitál 

Priame finančné programy 

Dostupnosť informácií o programoch podpory a poradenských 

organizáciách  

(Zdroj: Hall a Williams 2008, In: Malachovský, Murínová 2014) 

K inováciám v oblasti cestovného ruchu môžeme pristupovať z troch základných pohľadov 

(Keller, Bieger 2005): 
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1. Z pohľadu trhu: kreatívna sila na trhu – cestovný ruch je fenomén, ktorý vo vzťahu 

k dopytu závisí v značnom rozsahu na ekonomickej motivácii. Potenciálni návštevníci 

vyhľadávajú z ich pohľadu ideálnu destináciu, ich doba pobytu v nej je často závislá od 

ponúkaného produktu, kvality služieb  od možností získania jedinečných zážitkov. Pritom 

účastník cestovného ruchu vždy prihliada k pridaným hodnotám. 

a.  

2. Z pohľadu zdrojov: kreatívny a rutinný prístup podnikateľov – činnosť podnikateľov 

smeruje vo vzťahu  k novým trendom na trhu a vo vzťahu k rozvoju produktov a služieb 

vyhovieť týmto novým požiadavkám a podmienkam na trhu. Podnikatelia musia v tom 

istom čase vytvoriť vyššie hodnoty alebo prebytok  možností pre spotrebiteľa. Inovácie 

v štýle práce podnikateľov majú významnú úlohu práve v cestovnom ruchu.  

b.  

3. Z pohľadu miesta: význam atraktivít – cestovný ruch vždy pôsobí v špecifickom 

prostredí (príroda, kultúra, človekom vytvorené atrakcie, geografické faktory, potenciál 

zdrojových trhov, vplyv dopravnej prístupnosti, náklady a ceny  a pod.). Uplatnenie týchto 

predpokladov v tej ktorej destinácii sa dá podporovať novými produktmi (balíčkami) 

služieb s marketingovou pomocou a pod.  

Cestovný ruch nie je len pasívnym prijímateľom inovácií vznikajúcich niekde inde 

v hospodárstve, ale je silným poháňačom inovácií prostredníctvom správania podnikov. 

V posledných rokoch rastú preferencie účastníkov cestovného ruchu orientované na komfort, 

uľahčenie a zrýchlenie procesu cestovania, dobrodružstvo, zdravie, ekológiu, poznávanie,  

kultúru, zábavu a rozptýlenie. Postupná zmena životného štýlu, lacnejšia letecká doprava 

a internet menia tvár cestovného ruchu. S cieľom uspieť v konkurencii na trhu cestovného 

ruchu je zo strany kompetentných dôležitá podpora tvorby nových produktov adekvátnych pre 

náročných klientov. Zvyšovaním individuálnej turistiky ako aj rozsiahlou zvýšenou 

zainteresovanosťou zákazníkov v procese tvorby turistických zážitkov sa cestovný ruch 

transformuje do dokonalejšej formy podnikania, založenej na poznatkoch a vzájomnej 

spolupráci. Zainteresovanosť zákazníkov pomáha poskytovať informácie o potrebách 

a želaniach, poukazujúcich na nové smerovanie požiadaviek klientov, čím prinášajú 

ekonomický efekt. Nové informačné a komunikačné systémy sú potrebné na zhromažďovanie 

a analyzovanie informácií pre rozvoj nových produktov a služieb. Je dôležité nenapodobňovať 

inovácie iných, ale stavať na silných a vnútorných schopnostiach podnikov alebo samotnej 
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destinácie, ktorá sa môže v budúcnosti zlepšovať prostredníctvom znalostného manažmentu  

(Mišúnová, Mišún 2012).  

V súčasných podmienkach cestovného ruchu  na Slovensku dominujú a  majú najväčší 

význam produktové inovácie a inovácie procesov. Produktové inovácie predstavujú prepájanie 

individuálnych produktov do určitého integrovaného, tematicky vytvoreného produktu resp. 

balíka služieb na úrovni destinácie a jeho náležitú marketingovú podporu a propagáciu. Takto 

inovované produkty zvyšujú záujem, spokojnosť zákazníkov a vytvárajú pozitívne dojmy pri 

nákupe, hľadaní, návšteve a pobyte v destinácii cestovného ruchu.  

Inovácie procesov predstavujú zmenu existujúcich procesov, ich nahradenie novými alebo 

vylepšenými technológiami. Väčšinou sú kombinované a vedú k produktovým inováciám. 

Manažérske a marketingové inovácie predstavujú nové pracovné profily, koncept 

marketingového manažmentu, riadenie s prvkami znalostnej ekonomiky a inovácie 

marketingového mixu. Inštitucionálne inovácie súvisia s vytvorenými funkčnými štruktúrami 

spolupráce resp. kooperácie na úrovni regiónu cestovného ruchu, ktoré formulujú usmernenia, 

pravidlá, finančné mechanizmy rozvoja cestovného ruchu, podporu destinačných, rozvojových 

spoločností, marketingové aktivity. Súčasné inovácie v našich podmienkach v tomto smere 

predstavujú e-marketing, kooperáciu združení a súkromných partnerstiev v cestovnom ruchu.  

Weiermair (2006) rozlišuje tri faktory, ktoré ovplyvňujú úroveň a urýchlený proces šírenia 

inovácií v cestovnom ruchu – ponuku, dopyt a konkurencieschopnosť.   

a) Vplyv ponuky na inovácie. Ponuku reprezentuje objekt (súbor voľných statkov, tovarov 

a služieb), ktoré spotrebúva účastník cestovného ruchu. Nositeľmi ponuky sú cieľové 

miesto, aktéri, podniky a organizácie. Nové technológie majú vplyv na rozvoj nových 

skúseností, nových služieb a foriem organizácie. K týmto zmenám došlo najmä 

v posledných dvoch desaťročiach, keď kľúčovú úlohu zohrali technologické inovácie. 

Cestovný ruch bol jeden z prvých sektorov, ktorý začal používať informačné 

a komunikačné technológie. Letecké spoločnosti to využili na zavádzanie rezervačných 

a informačných systémov, vytvorili tzv. globálne distribučné systémy. Možnosti 

informačných technológií pomáhajú pri individualizácii zákazníckych potrieb, pretože 

prostredníctvom internetu si zákazník vďaka sprístupneným informáciám môže sám 

konfigurovať výsledné atribúty produktu cestovného ruchu. Nové informácie, informačné 

kanály a služby môžu osloviť nových zákazníkov, stálym zákazníkom aktívne ponúkať 

nimi preferované destinácie a pomôcť pri objednávaní, distribúcii a platení služby. 

Poskytnutím vhodných informácií možno dosiahnuť v spolupráci s dodávateľmi okrem 
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obojstranného zníženia nákladov aj skrátenie času odozvy na zákaznícku požiadavku 

a dodržanie prisľúbeného termínu dodania. Obe požiadavky sa v súčasnosti stávajú čoraz 

naliehavejšími zo strany zákazníkov. Služby a produkty cestovného ruchu sa čoraz častejšie 

ponúkajú online, boomom v tejto oblasti sa stala elektronická prezentácia ponúkaných 

produktov napríklad na webových stránkach. Nové informačné služby pre hostí vytvárajú 

databázy, ktoré zjednodušujú proces tvorby profilu zákazníkov a ich správania sa. 

Americká výskumná spoločnosť Forrester dospela k záveru, že cestovanie predstavuje 

momentálne najväčší online-obchod na svete. Internet transformuje predaj produktov 

cestovného ruchu mnohými spôsobmi, čím zjednodušuje prístup k informáciám, ktoré 

v oblasti cestovného ruchu rapídne rastú (Mišúnová, Mišún 2012). 

b) Zmeny na strane dopytu. Nositeľom dopytu je účastník cestovného ruchu, ktorý vystupuje 

ako spotrebiteľ produktu cestovného ruchu. Účastník si ako produkt nekupuje len dopravné, 

ubytovacie, stravovacie a iné služby, ale aj možnosť dočasného používania cudzieho 

prostredia (napr. pláže, kultúrne a historické pamiatky, nehmotné úžitky a pod.). 

V posledných rokoch sa uskutočnili aj rapídne zmeny na strane dopytu. Orientácia na 

zákazníka plní hlavnú úlohu v inovácii služieb. Podniky musia byť pripravené na 

adaptovanie sa na meniace sa záujmy a hodnoty zákazníkov. Najúspešnejšie nové produkty 

ponúkajú špeciálnu alebo unikátnu hodnotu založenú na inováciách záujmov klientov a ich 

myšlienkových potrieb. Využitie informácií prostredníctvom moderných informačných 

technológií závisia aj od pripravenosti jednotlivých aktérov cestovného ruchu a od ich 

odbornej kvalifikácie umožňujúcej tieto prostriedky využiť.  

c) Konkurencieschopnosť. Jedinečnosť destinácie v cestovnom ruchu, ktorá má výrazný 

podiel na národnom hospodárstve vedie k monopolnej konkurencii. Takto jedinečné 

destinácie cestovného ruchu majú svoju značku, ktorá garantuje maximálnu spokojnosť, 

a tým láka viac návštevníkov, ktorí sú ochotní zaplatiť. To vedie k diferenciácii týchto 

destinácií, pretože každá sa vyznačuje svojou vlastnou stratégiou.  Odborná literatúra 

uvádza všeobecné delenie stratégií regionálnej konkurencieschopnosti na: a) stratégie 

základnej úrovne (low-road), b) stratégie strednej úrovne (middle road) a c) stratégie vyššej 

úrovne (high-road). Stratégie základnej úrovne sa sústreďujú na tradičné lokalizačné 

faktory ako práca, pôda, kapitál, infraštruktúra a sú založené na lokalizačných výhodách 

vzhľadom na trhy alebo dôležité výrobné činitele. Významným nástrojom udržania firiem 

v regióne je priama podpora poskytovaná štátom. Odvetvie cestovného ruchu je späté práve 

s politikami základnej úrovne, kde dobrým príkladom ich realizácie sú investície do 

technickej infraštruktúry (konvenčné zariadenia, športové štadióny, zábavné centrá). 
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Inovačný proces sa takto stáva len ďalším komponentom procesu investovania. 

V cestovnom ruchu prevažujú napodobiteľné konkurenčné výhody. Preto musia podniky 

stále uvažovať o inováciách nových produktov a služieb, spájať sa riešiť problémy odvetvia 

resp. regiónu, v ktorom pôsobia spoločne. Súkromná sféra, t.j. podniky cestovného ruchu 

sú zdrojom mnohých inovačných podnetov, avšak musia prekonávať rôzne podnikateľské 

problémy, preto ich angažovanie sa v partnerstvách či destinačných organizáciách je časovo 

náročné. Transféru poznatkov a vymieňaniu skúseností bráni aj určitá psychologická 

bariéra, nedôvera a obava z napodobňovania. Súčasnou výzvou a príležitosťou ako 

naštartovať inovácie produktov a procesov v tomto odvetví  je prenos poznatkov a učenie 

sa pracovníkov, manažérov, aktérov v cestovnom ruchu, inovovanie na báze informačných 

a komunikačných technológií.  Väčšie korporácie (napr. medzinárodné hotelové reťazce) 

zahŕňajú prostriedky na výskum a vývoj do svojich každoročných rozpočtov a vytvárajú tak 

divízie na vznik inovácií ako vec rutiny. Tieto inovácie si ochraňujú prostredníctvom 

patentov a inovačný proces financujú prostredníctvom monopolných príjmov (Mišúnová, 

Mišún 2012). 

 

4.3  Hotelierstvo ako inteligentný priemysel 

 

Virtuálny svet zasahuje všetky odvetvia priemyslu, hotelierstvo nevynímajúc, preto je 

v dnešnej dobe nesmierne dôležité držať krok aj s informačnými technológiami a ďalšími 

trendmi, ktoré s tým súvisia. Online sféra zohráva čoraz dôležitejšiu rolu už v samotnom 

rozhodovacom procese, keď si klient vyberá spomedzi stoviek až tisícok rozličných možností. 

Žiadny hotel sa teda nezaobíde bez toho, aby bol dostupný na internete, či dokonca 

prostredníctvom smartphonu. Webstránky optimalizované pre mobilné zariadenie a mobilné 

aplikácie sú priam nevyhnutnosťou. Napríklad, keď sieť Marriot spustila mobilnú verziu svojej 

webstránky, zaznamenala za prvých sto dní nárast zisku o viac ako jeden milión amerických 

dolárov. Mobilné aplikácie napr. umožňujú vytvárať interaktívne mapy, integrovať GPS 

navigáciu, odmeňovacie programy pre tých, ktorí si pobyty rezervujú prostredníctvom 

smartphonu, automatické potvrdzovacie alebo iné oznamovacie správy, pomocou ktorých je 

hotel so svojimi klientmi v úzkom kontakte ešte pred príjazdom. Vďaka sociálnym sieťam sa 

zasa hotelový trh stáva transparentnejším a môže manažérovi  nastaviť zrkadlo, či v očiach 

zákazníkov skutočne jestvuje súlad medzi jeho vlastnou prezentáciou  a skutočným stavom 

služieb a starostlivosti o hostí. Záujemcom o ubytovanie zároveň ponúka možnosť porovnať si 
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ceny v jednotlivých hoteloch. Internet stiera hranice nielen medzi štátmi, ale aj medzi 

kontinentmi. Silnejúce portály, ako sú TripAdvisor, Booking (na ktorej sa každý deň rezervuje 

viac než 850 tisíc nocí) či Airbnb alebo ich alternatívy v reštauračnom biznise, ako Eatwith a 

BookaLokal, umožňujú ľuďom vyhľadávať, selektovať a hodnotiť hotely a gastro prevádzky 

prakticky v každej krajine, alebo objednávať pobyty súčasne s letenkami. Predstavujú pre 

hotelierov veľkú výzvu a zároveň príležitosť získať priamu spätnú väzbu od klientov z celého 

sveta. Internet vychováva novú generáciu cestovateľov, ktorí majú ešte pred príchodom do 

danej destinácie, resp. hotela množstvo informácií nielen o samotnom zariadení, ale aj o danej 

lokalite. Proces rezervácie sa pomocou internetu tiež značne zjednodušil a čoraz menej ľudí 

„bookuje“ ubytovanie prostredníctvom cestovnej kancelárie, ale radšej s pomocou 

spomenutých portálov či priamo na stránke hotela. Hotelový priemysel však v nasledujúcich 

rokoch čaká zavádzanie úplne nových prevratných technológií. Veľkú budúcnosť predpovedajú 

napr. mikrolokalizačnej technológii iBeacons od firmy Apple, ktorá sa uplatňuje v indoorovom 

prostredí a môže fungovať ako prostriedok priamej komunikácie s klientom. Keď sa teda 

priblížite k miestu alebo objektu vybavenému technológiu iBeacon, napr. k výkladu, zariadenie 

so systémom iOS upozorní aplikácie a vy získate presné a aktuálne informácie, napr. o zľave, 

špeciálnom programe alebo iných výhodách. Pri masívnom využívaní internetu a 

mobilných aplikácií rezonuje napríklad téma tzv. „in-room“ technológií, teda takých, ktoré sú 

hosťom k dispozícii priamo v hotelovej izbe a ponúkajú im ochranu alebo ďalšie služby, napr. 

budík pomocou postupného rozsvecovania, ktorý zabezpečí príjemné prebúdzanie namiesto 

hlučného zvonenia, alebo senzorické osvetlenie zabudované v podlahe. Súčasťou sú však aj 

zariadenia umožňujúce kompatibilitu s notebookmi, tabletmi či smartphomi ubytovaných hostí. 

Pokrývajú celú škálu služieb, od možnosti komunikovať s recepciou a ostatnými hosťami, cez 

nastavenia osvetlenia, teploty a celkovej atmosféry v izbe, až po aktuálny prehľad aktivít 

a podujatí v rámci celého rezortu, destinácie či mesta. Podobnou službou potešil svojich hostí 

aj nový Vertigo Hotel vo francúzskom meste Dijon. Okrem televízie zavesenej na strope majú 

k dispozícii aj kávovar Nespresso či počítač Mac mini, ktorý je malým multimediálnym 

centrom zábavy (Salvová 2016). 

V rámci cieľových skupín hotelierov sa z globálneho hľadiska ako kľúčová javí generácia 

Baby boomers, čiže ľudí narodených po druhej svetovej vojne (v rokoch 1945 až 1965), na čo 

vplýva hlavne starnutie populácie vyspelých krajín. Napríklad, len v samotných Spojených 

štátoch má tejto skupine pripadať až 60-percentný podiel národného majetku a až 40 percent 

všetkých výdavkov. Vo Veľkej Británii zaznamenali v rokoch 1995 až 2008 až 92-percentný 
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nárast zahraničných turistov vo veku nad 55 rokov, zatiaľ čo prílev návštevníkov v mladšom 

veku vzrástol iba o 42 percent. Baby boomers majú v porovnaní s predchádzajúcou 

dôchodcovskou generáciou výhodu silnejšieho kapitálu aj viac času na aktivity. Vyhľadávajú 

najmä destinácie a hotely, ktoré dokážu reagovať na ich očakávania a životný prístup v štýle 

„forever young“ (navždy mladý). Okrem generácie Baby boomers sú, samozrejme, živým 

predmetom záujmu hotelového priemyslu aj Generácia X (ľudia narodení v rokoch 1966 až 

1979) a Generácie Y (narodení v rokoch 1980 až 2000). Práve pochopením odlišných očakávaní 

a hodnôt jednotlivých skupín dokážu aktéri pohostinného priemyslu rozlúsknuť mnoho 

marketingových otázok. Generácia X napríklad miluje hotelové siete či destinácie s prívlastkom 

wellness alebo vyznávajúce zdravý životný štýl, zatiaľ čo Generácia Y, prezývaná aj 

iGeneration, miluje všetky moderné technológie a zariadenia, počnúc samoobslužnými 

kávovarmi, pokračujúc videohrami a končiac rozličnými inteligentnými aplikáciami. Aktuálne 

najmladšia zarábajúca generácie má tiež veľkú zásluhu na tom, že sa „od podlahy“ mení 

koncept ubytovacích zariadení. Keďže títo ľudia sledujú svoje výdavky a zároveň majú oveľa 

viac životných i cestovateľských skúseností než staršie ročníky v ich veku, prinášajú hotelieri 

na trh rozličné netradičné alternatívy prevádzok. Ako uvádza štúdia EY, takéto koncepty, 

vymykajúce sa prísnym hotelovým štandardom a, naopak, sledujúce rozličné kultúrne i 

technologické inovácie, sa okrajovo začali objavovať najprv v Európe a v Ázii. V súčasnosti sa 

stávajú nesmierne atraktívnymi aj v Spojených štátoch. Namiesto full-servisových hotelov tak 

na scénu vstupujú hotely, ktoré pripomínajú luxusnejšie študentské ubytovne. Ich cieľom je 

znížiť podiel nadbytočných a zvyčajne aj drahých položiek, napr. obrovských vstupných hál či 

reštaurácií, a zvýšiť praktickú stránku prevádzok, napr. pomocou malých, účelne zariadených 

izieb s plným technologickým vybavením, bufetového spôsobu stravovania či tzv. pay-as-you-

go vybavením, kde sa zvyčajne neplatí za služby (jedlo a pitie môžu byť zdarma), ale za čas 

strávený v danom hoteli. Namiesto filozofie ubytovania v štýle „Domov mimo domova“ sa 

ústredným bodom takýchto zariadení stávajú spoločné priestory, bary a lounge zóny, ktoré 

motivujú hostí tráviť viac času spoločne s inými ľuďmi než izolovaním sa v izbách. Takéto 

prevádzky dosahujú zvyčajne aj vyššie hodnoty RevPAR, čiže lepšie tržby za každú obsadenú 

izbu (Salvová 2016). 
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4.4 Príklady aplikácie inovačných procesov v hotelierstve 

Rozvoj cestovného ruchu  je podmienený rozvojom trhu ubytovacích zariadení  a na druhej 

strane rozvoj trhu ubytovacích zariadení je jednou z dôležitých podmienok rozvoja pobytového  

cestovného ruchu v regióne.  Ide o vzájomné ovplyvňovanie sa, keďže bez ubytovacích 

zariadení nemôže existovať pobytový cestovný ruch a cestovný ruch je faktorom využívania 

ubytovacích kapacít a ich rozvoja. Technickú základňu na poskytovaniu ubytovacích služieb 

tvoria verejné ubytovacie zariadenia (hotely, botely, penzióny, apartmánové domy, turistické 

ubytovne, chatové osady, kempingy), ale využíva sa aj ubytovanie v súkromí (izba, objekt, 

prázdninový byt). Definície spomenutých kategórií ubytovacích zariadení v Slovenskej 

republike upravuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. 

Kategorizácia je záväzná pre všetky podnikateľské subjekty poskytujúce služby prechodného 

ubytovania v cestovnom ruchu a ubytovacie zariadenie zaraďuje do príslušnej kategórie 

a triedy sám podnikateľ na základe toho, ako svojim charakterom, rozsahom a úrovňou 

poskytovaných služieb zodpovedá príslušnej kategórii a triede, pričom požiadavky na 

jednotlivé kategórie a triedy ubytovacích zariadení uvedené vo vyhláške sa považujú za 

minimálne (Vyhláška MH SR č. 277/2008 Z. z.). Rozsah a kvalita služieb, ktoré ubytovacie 

zariadenia poskytujú pri uspokojovaní dopytu, predstavujú štandard služieb, ktorý je zvyčajne 

ovplyvnený viacerými faktormi – kategóriou, triedou, charakterom zariadenia, klientelou aj 

sezónnymi výkyvmi. Kvalita je pojem, ktorý sa v laickej verejnosti používa na označenie 

výnimočného výrobku alebo služby, ale nevyjadruje stupeň dokonalosti pri porovnávaní ani 

v kvantitatívnom zmysle pre technické hodnotenie. Kvalitná služba je jednoducho tá služba, za 

ktorú je zákazník ochotný zaplatiť. V  systéme prideľovania hviezdičiek ubytovacím 

zariadeniam by sa mali ľahko orientovať nielen hotelieri, ale aj návštevníci ubytovacích 

zariadení. Hviezdičky sú pre hotely marketingovým nástrojom, pretože hostia pri takomto 

označení vedia, čo môžu od hotela očakávať. Podľa počtu hviezdičiek si často hotel vyberajú.  

Kategorizácia sa spomína veľmi často, ale menej  sa hovorí o segmentácii. Kategorizácia 

alebo tvorba štandardov je podstatná pre udržanie kvality a povesti v hotelovom priemysle. 

Sama o sebe ale kategorizácia nestačí. Totiž  bez segmentácie zákazníkov – hostí, nie je možné 

vybudovať prospešnú kategorizáciu. Kategorizácia totiž neslúži na hľadanie trendov 

v potrebách zákazníkov. Svojim spôsobom je kategorizácia bremenom – síce nutným, ale 

zároveň aj brzdiacim. Ak sa objaví nová potreba zákazníka, čo sa v súčasnosti stáva dosť často, 

nie je najjednoduchšie nájsť vhodný spôsob, ako ju klasifikovať tak, aby zodpovedala 
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štandardom. Vo väčšine prípadov sa vhodný spôsob nenájde a nová potreba sa klasifikuje tak, 

aby zodpovedala najmä doterajším štandardom. Aj kritériá, podľa ktorých sa na Slovensku 

zaraďujú ubytovacie zariadenia do jednotlivých tried, kladú príliš veľký dôraz na stavebné 

dispozície hotela a voľnočasové služby. Nesledujú však súčasné trendy vo svetovom 

cestovnom ruchu, ako je napríklad internetizácia, 24-hodinová dostupnosť doplnkových služieb 

či bezpečnosť.  

Pokiaľ kategorizácia neberie ohľad na segmentáciu zákazníkov a ich meniace sa potreby, 

tak problémom hotela sa môže stať komunikácia so zákazníkom o ponúkaných službách. 

Kľúčom úspešnej komunikácie je zrozumiteľnosť a zaujímavosť z hľadiska potrieb zákazníka. 

Ak berieme do úvahy tieto dve strany jednej mince, potom je dôležité pri zostavovaní 

štandardov myslieť na segmentáciu návštevníkov a na základe identifikácie hlavných 

segmentov zákazníkov a ich potrieb by sa mohli vyvinúť štandardy pre každý segment a až 

potom kategorizovať ponúkané služby (Šenková, Šambronská 2014).  

Ubytovacie zariadenia tvoria jadro turistických destinácií a ich celková kapacita vo 

významnej miere ovplyvňuje celkový objem výkonov cestovného ruchu. Okrem kapacity je 

dôležitá štruktúra a kvalita ubytovacích zariadení, ale aj ich rozmiestnenie na území destinácie. 

Osobitná pozornosť sa zvykne venovať lokalizácii ubytovacích zariadení na území veľkých 

miest, pretože hotely musia byť prístupné prichádzajúcim účastníkom cestovného ruchu 

a z hotela musia byť dostupné lokality a zariadenia, o ktoré majú účastníci záujem. 

Rozmiestnenie siete ubytovacích zariadení preto odzrkadľuje priestorovú štruktúru 

lokalizačných a komunikačných predpokladov cestovného ruchu mesta (Bučeková 2001, Ritter 

1985). 

Kapacitná základňa cestovného ruchu je daná vecnými a osobnými zložkami, ktoré 

zabezpečia realizáciu výkonov cestovného ruchu. Je rozhodujúcim činiteľom pre rozvíjanie 

určitých aktivít, ktorých cieľom je uspokojenie dopytu v celom rozsahu a v kvalite. Pri jej 

rozvoji sa pozornosť sústreďuje najmä na tieto hľadiská:  

• z hľadiska rozsahu na budovanie kapacít postačujúcich  dopytu, z hľadiska ich  štruktúry 

na  kategórie, triedy, 

• z  hľadiska umiestnenia ubytovacích jednotiek ako nositeľov kapacity ide aj o 

vybavenosť ďalšou infraštruktúrou, ekologické aspekty, blízkosť atraktivít cestovného 

ruchu, 
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• z hľadiska druhu stavby s dôrazom na rýchlu návratnosť investícii a  na kvalitu 

architektúry, 

• z hľadiska vzťahov vecnej a osobnej zložky s dôrazom na automatizáciu, pokles osobnej 

zložky v smere raste produktivity práce (Sniščák 1993).  

 

4.5 Aplikácia revenue a yield manažmentu v ubytovacích zariadeniach 

cestovného ruchu v Prešovskom kraji 

V konkurenčnom boji o každého hosťa, ktorý v súčasnosti prebieha na globálnom  trhu 

cestovného ruchu a v snahe maximalizovať príjmy v závislosti od čo najefektívnejšieho 

využitia ubytovacej kapacity, nie je cena  jediným nástrojom.  Patria medzi ne aj techniky 

„revenue“ a „yield“  manažmentu (RYM). Anglický termín „yield management“ sa zvykne 

do slovenčiny prekladať ako „výnosový manažment“. Termín zaviedli v leteckom priemysle 

a je odvodený od „yield per available seat mile“, čo v preklade znamená „výnos na dostupné 

sedadlo na míľu“ a ktorý bol zovšeobecnený na „yield per available inventory unit“, teda 

„výnos na jednotku dostupnej kapacity“.  

 Viacerí autori sa zhodujú v názore neexistencie univerzálne platnej definície yield 

manažmentu.  V literatúre sa môžeme stretnúť s definíciou yield manažmentu ako „aplikácie 

informačných systémov a cenovej stratégie, ktorá pomáha naplniť voľné kapacity vhodnými  

zákazníkmi, vo vhodnom období, na vhodnom mieste a za vhodnú cenu, a týmto spôsobom 

umožniť maximalizovať celkové príjmy alebo výnos (yield)“ (Jones a Hamilton 1992; Smith, 

Leimkuler a Darraw 1992). Autori Indrová a Voříšek (1997) zase vymedzili yield manažment 

ako: „súbor techník, ktoré s cieľom dosiahnuť maximálne  výnosy  kolektívne určujú , ktorú 

rezerváciu prijať  a ktorú odmietnuť ... yield je účtovanie rozdielnych služieb rozdielnym 

zákazníkom“.  Yield manažment je v podstate vysoko sofistikovanou formou riadenia ponuky 

a dopytu na základe simultánneho pôsobenia na ceny a disponibilné kapacity (Smith, Leimkuler 

a Darraw 1992).  

Cena môže byť nastavená v závislosti od doby poskytovania služby, v závislosti od dĺžky 

rezervácie, typu služby alebo iných pravidiel, ktoré považujeme za vhodné. Ideálnym 

výsledkom stratégie RYM je, aby sme vedeli odhadnúť a určiť charakteristiky zákazníkov a ich 

ochotu platiť. Zabezpečíme tak, že zákazník získa požadovanú službu za prijateľnú cenu 

a podnik získa maximálny výnos vzhľadom na počet zákazníkov a vzhľadom na podnikové 
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ukazovatele. Strategické páky riadenia výnosov možno zhrnúť štyrmi „C“: calendar – clock – 

capacity – costs (kalendár – hodiny – kapacita – náklad). Tieto štyri faktory sú navzájom 

doplnené piatym „ C“, a to customers – zákazníci. Na základe poznania všetkých faktorov 

a hlavne charakteristík svojich zákazníkov dokáže manažment ovplyvňovať dopyt po svojich 

službách. Môže posunúť zákazníkov, ktorí sú citliví na ceny tým, že im poskytne službu 

v správnom čase. A naopak, môže posunúť dopyt zákazníkov, ktorí si citliví na sezónu tak, že 

im poskytne služby v správnej cene aj mimo sezóny (Withian 2012).  

Hlavnou myšlienkou yield manažmentu je skutočnosť, že rôzni zákazníci sú pripravení 

zaplatiť za tú istú službu rôznu cenu. Systém yield manažmentu spočíva najmä v segmentácii 

dopytu, ktorý umožní realizovať tarifnú  cenovú politiku a tým pomôže naplniť zostávajúce 

voľné miesta a maximalizovať celkový výnos (Sahut, Hikkerová 2010). V prípade yield 

manažmentu ide teda  o výnosový manažment, kedy treba stanoviť správnu cenu v správny 

okamih pre správneho zákazníka, kým revenue manažment je chápaný komplexnejšie, týka sa 

vecí analytických, kvalitatívnych, monitorovacích, plánovacích, pričom výnosový manažment 

je len jedným z týchto komponentov. Mnohí odborníci však konštatujú, že medzi pojmami 

„yield“  a „revenue“ manažment nie je veľký rozdiel a že ich autori používajú ako synonymá 

(Sahut, Hikkerová 2010).  

História vývoja teórie revenue a yield manažmentu siaha do obdobia začiatku deregulačného 

procesu v americkom leteckom priemysle (80-te roky 20. storočia). Letecké spoločnosti si 

uvedomili, že nekontrolovateľné diskontovanie generuje straty, ktoré sa nedajú prekonať úsilím 

smerujúcim k rastu objemu predaja. Rapídny nárast konkurencie na trhu ich prinútil k zmene 

prístupov v mnohých oblastiach, medzi inými najmä v segmentácii trhu, alokácii kapacít 

a zdokonaleniu kontroly konkurencie a trhu. Ťažisko tohto snaženia bolo v oblasti vývoja 

a zdokonalenia systémov a procedúr a zdokonalenia predvídania (forecastingu) dopytu. Tieto 

inovácie viedli k vzniku integrovaného manažérskeho nástroja nazývaného  Revenue alebo 

Yield manažment  (Křížek a Neufus 2011). Po leteckých spoločnostiach začali RYM aplikovať 

podniky pôsobiace v oblasti tzv. hospitality industry, t.j. v hotelierstve a v ostatných službách 

(napr. požičovne áut, osobná vlaková preprava, lodná doprava, telekomunikácie).  

 

4.5.1  Metodika a cieľ výskumu 

Oblasť hotelierstva patrí  k tým oblastiam, ktoré disponujú významnými predpokladmi 

pre aplikáciu revenue a  yield manažmentu. Na Slovensku v súčasnosti nie je  táto metóda 

celkom neznáma pre mnohé hotely, najmä však pre  väčšinu hotelov zapojených do 
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medzinárodných reťazcov. V nasledujúcej časti prezentujeme výsledky prieskumu zameraného 

na zmapovanie všeobecného povedomia o yield a revenue manažmente a aplikácii týchto  

techník v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu v Prešovskom kraji. Cieľovou skupinou 

prieskumu  boli ubytovacie  zariadenia  kategórie hotel v 3 až 5 triede. Primárne dáta sme 

zozbierali prostredníctvom  osobného a elektronického dopytovania. Výskumnú vzorku tvorilo 

30 hotelov.  

Tabuľka 4.2   Popis vzorky 

Skúmaný faktor Počet % 

Forma riadenia hotela: 

• sieťový 

• nezávislý 

 

12 

18 

 

40 

60 

Trieda hotela: 

*** 

**** 

***** 

 

9 

17 

4 

 

30 

57 

13 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Vymedzili sme jednotné kritériá, ktoré sme posudzovali pri každom skúmanom hoteli 

s cieľom vyhodnotenia, či techniky RYM aplikuje, čiastočne aplikuje alebo neaplikuje vôbec. 

Predmetom skúmania boli:   

• overbooking 

• diferenciácia cien 

• využívanie rezervačných portálov 

• personálne zabezpečenie RYM 

• sezónnosť  

• využívanie RMS softvéru. 

 

4.5.2 Dosiahnuté výsledky  

V etape prípravy dotazníkového prieskumu a pri zostavovaní otázok sme brali do úvahy 

nasledujúce skutočnosti. Vo všeobecnosti sa  RYM aplikuje v tých oblastiach, ktoré spĺňajú 

nasledujúce základné podmienky: 

• pominuteľnosť ponúkaného produktu, 

• existencia fixne obmedzeného počtu zdrojov určených na predaj, 

• zákazníci sú ochotní zaplatiť rôznu cenu za používanie týchto zdrojov, 



125 

 

• vysoký podiel fixných nákladov, nízky podiel variabilných nákladov, 

• predaj produktu vopred, 

• možnosť segmentácie trhu, 

• predvídateľnosť a výkyvy v dopyte. 

Pre oblasť hotelierstva je to ideálna stratégia. Hotel má fixný počet izieb na predaj a ak sa 

izby v daný deň nepredajú, hotel prichádza o zisk. Fixné náklady sú vysoké v porovnaní 

s variabilnými a čím nižší je podiel variabilných nákladov, tým vyššie zisky je hotel schopný 

vygenerovať pri správnej implementácii postupov RM. Hostia sú ochotní zaplatiť viac za izbu 

s výhľadom, terasou, väčšiu, či netradične zariadenú izbu. Dovolenkujúci hostia si väčšinou 

rezervujú izbu v predstihu, zatiaľ čo obchodní cestujúci sú často nútení zháňať si ubytovanie 

v poslednej chvíli a sú ochotní zaplatiť viac. To znamená, že s klesajúcou ponukou 

a stúpajúcim dopytom vzniká pre hotel možnosť zvyšovať ceny. V praxi bude k RYM úplne 

inak pristupovať mestský biznis hotel ako malý penzión v rekreačnej oblasti. Cieľom nie je 

dosiahnuť 100%-nú obsadenosť, ale čo najvyššiu priemernú cenu izby. Odborníci odporúčajú 

hotelierom vytvoriť súbor diverzifikovaných cien pre jednotlivé skupiny zákazníkov 

modifikované podľa sezónnosti i konkrétnej obsadenosti hotela. Zabezpečiť optimálne príjmy 

v časovom predstihu je určite lepšie riešenie ako v poslednej chvíli v panike znižovať všetky 

ceny (Šenková a Šambronská 2014).  

V súlade s uvedeným bolo cieľom otázok položených v úvode dotazníka predovšetkým 

zistiť u respondentov – manažérov skúmaných hotelov všeobecné povedomie o pojme revenue 

(yield) manažment (ďalej RYM).  Od tejto odpovede sa potom odvíjal ďalší priebeh opytovania. 

Pokiaľ  manažér tento pojem poznal, boli mu položené ďalšie otázky týkajúce sa konkrétneho 

využitia týchto techník v hoteli, pokiaľ nie, pokračoval v odpovediach na otázky zamerané na 

všeobecné nástroje riadenia cenovej politiky hotela.  

Pojmy RYM pozná 89% opýtaných, čo predstavuje 25 z odpovedajúcich hotelov. 11% 

manažérov uviedlo, že sa s týmto pojmom ešte nestretli. Ďalšia otázka bola zameraná na 

uplatňovanie techník RYM v oblasti cenotvorby. 50% respondentov uviedlo, že ich používajú, 

33% manažérov používa tieto techniky len počas určitého obdobia (najčastejšie 

v mimosezónnom období)  a 17% ich neuplatňuje vôbec. V prípade otázok  zameraných  na 

uvedenie  prístupu  pri tvorbe ceny počas sezóny a v mimosezónnom období sme zaznamenali 

nasledovné odpovede: 

 

 



126 

 

Tabuľka 4.3 Prístupy k tvorbe cien  

Druhy ceny Počas sezóny Mimo sezónu 

Počet % Počet % 

Nákladovo orientovaná cena 2 6,66  14 46,67 

Konkurenčne orientovaná cena 14 46,67 11 36,67 

Maximalizácia predaja 14 46,67 5 16,66 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Zaujímavým zistením je najmä rozdielnosť vnímania maximalizácie predaja ako 

najdôležitejšieho faktora pri tvorbe ceny počas sezóny a v mimosezónnom období.  

 Pri otázke zameranej na počet zamestnancov, ktorí sa problematikou RYM v hoteli 

zaoberajú bolo zistené, že v 24 hoteloch je to počet od 1 – 5 zamestnancov, v 5 hoteloch je to 

od 6 – 10 zamestnancov, a v jednom hoteli je to 1 zamestnanec. Najčastejšie sú to pozície ako 

obchodný a marketingový manažér a  samotný riaditeľ hotela. Pozícia revenue manažéra sa 

v skúmanej vzorke hotelov objavila len v troch  z nich. Riadený RYM je typický skôr pre väčšie 

hotely vyšších tried zaradených do hotelového reťazca. Pre úspešnú aplikáciu RYM by  

pracovná pozícia revenue manažéra mala byť špeciálne vytvorená v rámci organizačnej 

štruktúry podniku.  Samozrejme revenue manažér nemusí byť a vo väčšine prípadov ani nie je 

jedinou osobou, ktorá metódy yield manažmentu v konkrétnom podniku aplikuje.  

Určité faktory spôsobujú, že zákazník považuje RYM za spravodlivý resp. nespravodlivý. 

Patria k nim najmä stupeň informovanosti a zvyklosť zákazníkov na praktiky RYM, výsledok 

na základe ceny a spôsob, akým podnik predstavuje politiku RYM. V našom prieskume nás 

zaujímal názor hotelov na otázku spravodlivosti určovania cien prostredníctvom RYM. Na 

škále 1 – 5 označilo najviac respondentov možnosť 4 – viac spravodlivé (11). Možnosť  3 – 

primerané uviedlo 10 odpovedajúcich, možnosť 2 – viac nespravodlivé uviedlo 5 respondentov. 

Traja respondenti to považujú za absolútne spravodlivé a jeden neodpovedal. Vnímanie 

spravodlivosti resp. nespravodlivosti určovania cien prostredníctvom RYM medzi 

návštevníkmi skúmaných hotelov bude predmetom ďalšieho prieskumu.  

Predmetom ďalšej otázky bola úspešnosť zavedenia RYM a to, či hotely používajú nejaký 

špeciálny „revenue management systém“ (RMS). V 75%  skúmaných hoteloch bolo 

aplikovanie RYM úspešné (dosiahnuté lepšie výsledky – vyššia obsadenosť, rast príjmov) 

a 25% označuje jeho zavedenie za neúspešné.  
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Ako sme už uviedli, RYM predstavuje metódu využívanú k maximalizácii podnikových 

príjmov za súčasného optimálneho využitia kapacity, ktorá vyžaduje veľké množstvo 

vstupných informácií. To v súčasnosti nie je možné bez moderných technológií, ktoré nielenže 

uľahčujú, ale predovšetkým zrýchľujú a spresňujú prácu hotelových zamestnancov. Keď sa 

hotel rozhodne aplikovať yield manažment, je určitá podpora zo strany informačných 

technológií nevyhnutná. Najlepším variantom je použitie tzv. revenue management systému 

(RMS), čo je vlastne počítačový systém špeciálne vytvorený pre aplikáciu RYM. Zameriava sa 

predovšetkým na cenovú optimalizáciu a väčšinou manažérovi priamo poskytuje návod ako 

yield manažment v danom hoteli uplatňovať (t.j. aké ceny stanoviť pre daný deň či segment 

zákazníkov, koľko percent kapacity hotela je možné preknihovať a pod.). Na otázku, aký 

špeciálny software hotel používa,  odpovedalo 17 z 30 hotelov. Najviac hotelov využíva softvér 

Amadeus (7), v štyroch hoteloch používajú softvér IdeaS, zhodne v dvoch hoteloch využívajú 

softvéry Monet ABC a Xotel RMS.  

V rámci otvorenej otázky mali respondenti možnosť sa vyjadriť k hlavným nedostatkom 

RYM z ich pohľadu. Najčastejšie sa vyskytovala odpoveď, že sú to rôzne ceny za tú istú službu, 

ktorú platia rôzni zákazníci. To ako zákazníci vnímajú spravodlivosť jednotlivých praktík RYM 

sa líši podľa toho, či je výsledok pre nich priaznivý alebo nepriaznivý. Zákazník ich vníma 

negatívne vtedy, ak sa ocitne v situácii obete. K ďalším z nedostatkov, ktoré boli zaznamenané 

patrí to, že RYM sa nedá uplatniť hneď od začiatku prevádzkovania hotela. Je potrebný pracný 

zber informácií a dát. Manažér musí vedieť poskytnúť vhodné vstupy a vyhodnotiť vhodné 

riešenia. Implementovanie RYM do riadenia hotela je časovo náročné a bez vhodných 

informačných systémov, to nie je možné. Licencované programy pre RMS sú aj finančne 

nákladné. Aj napriek uvedeným skutočnostiam konštatujeme, že RYM patrí medzi tie 

manažérske metódy, ktoré postupom času dostanú stále viac priestoru aj v ďalších hoteloch 

a podnikoch cestovného ruchu na Slovensku. Aj keď je v súčasnosti situácia v tejto oblasti 

rozdielna u nás a vo svete, vo všeobecnosti môžeme vyjadriť presvedčenie, že RYM 

zaznamenáva narastajúci záujem zo strany manažérov a v mnohých prípadoch sa stáva 

nenahraditeľným pri riadení hotela.  

 

4.5.3 Závery výskumu 

Prieskum realizovaný v tridsiatich hoteloch v Prešovskom kraji ukázal, že revenue a yield 

manažment nevyužíva 27%  skúmaných hotelov, tieto nástroje využíva permanentne alebo len 

čiastočne 73% hotelov. Najviac sú  využívané  techniky RYM v hoteloch triedy **** a ***** 
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zapojených do národných alebo medzinárodných hotelových sietí. Niektoré z hotelov v triede 

*** uviedli,  že tieto techniky uplatňujú len čiastočne, a to počas sezóny. Najväčší potenciál na 

využívanie techník RYM majú práve hotely triedy **** a *****. Aplikovanie RYM má za cieľ 

výraznou mierou prispieť k maximalizácii príjmov a maximálnemu obsadeniu kapacít a stáva 

sa veľmi účinným nástrojom  najmä vtedy, ak sa prepojí s rezervačným systémom hotela. Bez 

efektívneho a bezpečného programu pre RMS si väčšina hotelierov nevie predstaviť jeho 

riadenie. To pre hotely prináša aj výhodnejšiu pozíciu na trhu a stálu klientelu. Informovanosť 

v tejto oblasti na Slovensku rastie, pravidelne sa usporadúvajú workshopy na tému RYM  

a online predaja, na ktorých si manažéri môžu osvojiť tieto techniky a stratégie riadenia 

cenotvorby. Neustály nárast konkurencie na trhu s hotelovými službami a zvyšovanie ich 

kvality zvyšuje potrebu detailného sledovania dopytu, podrobnej segmentácie hostí, 

sofistikovanej tvorby cien a efektívneho riadenia využitia kapacity hotela.  
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5 E-learning ako prostriedok edukácie a prípravy budúcich  

pracovníkov pre oblasť cestovného ruchu 
 

5.1 E-learning a znalostný manažment 

Posledné roky prinášajú pozitívne ako aj negatívne prvky, v rámci modernej 

komunikácie, ktorá sa v podobe digitalizácie, elektronizácie a internetu (využívanie e-

komunikácií) implementuje nielen do pracovného života jednotlivcov, ale aj do ich bežného 

domáceho prostredia. K lídrom, ktorí investovali do novodobých komunikácií patria najmä 

krajiny ako Veľká Británia, Škandinávia a Holandsko, kde zaznamenali ich rýchly rast. Výrazne 

sa situácia vylepšuje aj v krajinách, v ktorých ešte v minulých rokoch nebola ideálna situácia 

(Južná, Stredná a Východná Európa) a e-komunikačné techniky sú nevyhnutnou súčasťou 

života. Autor Verlík (2017) uvádza, že e-learning v anglosaskom a zámorskom vyspelom svete 

sprevádza veľmi  prudký rozmach, doslova až expanzia. E-learning ako vzdelávací spôsob a 

distribučná metóda obsahov nasadzuje stále vo zvýšenejšej miere a dopĺňa (občas aj priamo 

nahrádza)  klasickú prezenčnú výučbu všade tam, kde je to možné. Na internete je možné nájsť 

špecializované weby, ktoré sa venujú spôsobom a stratégiám elektronického vzdelávania z 

pohľadu pedagógov, lektorov a vzdelávajúcich v školstve, alebo v otázke softvérovej a 

technologicky orientovanej komunity, ako sú  užívateľské skupiny a blogy, kde si účastníci 

zdieľajú skúsenosti, metódy, technické postupy, tipy, ukážkové súbory a ďalšie materiály k 

tomu, ako efektívne tvoriť e-learningové obsahy a spravovať systémy riadenia vzdelávania. 

Ďalej uvádza, že: ,,tento svetový  trend súvisí s plne akceptovanou  prioritou v ekonomicky 

rozvinutých krajinách, ktorou je myšlienka neustáleho celoživotného vzdelávania, 

dovzdelávania, rýchla odborná a profesijná migrácia v prípade potreby, čím si uchádzači o 

zamestnanie alebo zmenu zamestnania veľmi efektívne zvyšujú alebo preorientúvajú pracovnú 

kvalifikáciu, aby tak lepšie zareagovali na potreby pracovného trhu. Dištančné vzdelávanie – 

ktorého súčasťou je aj e-learning – je vynikajúcou a účinnou cestou, ako to dosiahnuť. 

Pri vymedzení e-learning-u  možno  naraziť  na  nejednotnosť  pojmov,  pretože  je 

potrebné  mať  na  zreteli  veľké  možnosti  jeho  využitia  a zároveň  aj  vývoj  samotného e-

learningu, a súvisiacich  informačných  a komunikačných  technológií.  Všeobecne neexistuje  

presná  a jediná   definícia tohto nového komunikačného prostriedku. Ako uvádzajú mnohí 

autori v rôznych odborných  publikáciách, definície e-learningu ako také sú rôzne. 
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Zakladateľ  e-learningového  priemyslu  E.  Masie ho definuje ako „nástroj  využívajúci  

sieťové  technológie    na  vytváranie,  distribúciu,  výber,  administráciu   a neustálu  

aktualizáciu  vzdelávacích  materiálov,“  možno  konštatovať,  že  vystihuje podstatu e-

learningu (ASFEU, 2010). Podľa B.H. Khana e-learning môžeme formulovať ako novodobý 

prístup k sprostredkovaniu  interaktívneho prostredia, ktoré je zamerané na učiaceho sa. Toto 

prostredie je ľahko dostupné  hocikomu,  hocikedy  a možno  ho  poskytovať  na  akomkoľvek  

mieste  s využitím vlastností a zdrojov  rôznych  digitálnych  technológií a iných  foriem  

vzdelávacích  materiálov,  ktoré  sú vhodné pre otvorené a pružné prostredie (Khan, 2006). E-

learning je definovaný tiež ako elektronický sprostredkovateľ synchrónnej a asynchrónnej  

komunikácie pre účely výučby a potvrdenia znalostí prostredníctvom sieťových technológií.  

Pojem   e-learning  sa  používa  približne  od  roku  1997. Do  tej  doby  sa  v súvislosti s 

elektronickým  vzdelávaním  hovorilo  ako  o vzdelávaní,  kde  hlavnou  zložkou  podpory  je  

počítač (Computer Based Training,  CBT),  o vzdelávaní  pomocou  internetu  (Internet  Based 

Training, IBT), alebo ako o vzdelávaní on-line (On-line Learning)(Škrinárová, 2011). Hlavná  

podstata,  ktorá  plynie  z uvedených  definícií,  je  skvalitnenie  výučby  a zvýšenie  rozmanitosti    

vzdelávacích    materiálov    pomocou    rôznych    multimediálnych   nástrojov  s využitím 

sieťových technológií (Gubalová, Horváthová, Škrinárová).  

Autor Schmidt (2016)uvádza, že definícií e-learningu  je  veľa  a viac či menej  vystihujú  

podstatu  problematiky. Uvádza definíciu Dereka  Stockleyho, kde pomenuváva E-learning  ako  

vzdelávací  proces,  využívajúci  informačné  a  komunikačné technológie  k  tvorbe  kurzov, k  

distribúcii  študijného  obsahu, ku komunikácii medzi študentmi a pedagógmi a k riadeniu 

štúdia.“. Podľa Schmidta (2016) vychádza z klasického vyučovacieho modelu,  len  sú  

modernizované  komunikačné  kanály  pomocou  ktorých  si  študenti odovzdávajú informácie. 

Jadro  druhej definície pochádza od B. Csapóa z roku  1999 a môže znieť trochu  sci-fi. 

Nakoľko  sa  technologické  zázemie  za  ostatné  roky  veľmi  zmenilo,  definíciu  sme upravili 

tak, aby lepšie vystihovala podstatu dnešného ponímania e-learningu. „Človek a počítač  

predstavujú  symbiotický  systém,  schopný  sa  efektívne  učiť  a riešiť  určité  problémy. 

Previazanie človeka a stroja je tak silné, že človek sa stáva odkázaným na  techniku, a táto 

previazanosť bude v ďalších rokoch stále silnieť. 

Pri definovaní elektronických komunikácií sa uvádza podľa zákona o elektronických 

komunikáciách to, že zabezpečujú výmenu alebo prenos informácií medzi konečným počtom 

užívateľov uskutočňovaných po elektronických komunikačných sieťach. Principiálne e-

komunikácia nepredstavuje cieľ, ale len nástroj na dosahovanie zlepšenia, zrýchlenia a 
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zjednodušenia komunikačného procesu. V pracovnom prostredí formy e-komunikácie 

predstavujú elektronickú poštu, elektronický obchod, v súčasnosti pre podnikateľov už 

nevyhnutný elektronický podpis, podávanie daňových priznaní, elektronické voľby cez 

internet, elektronické konferencie, publikovanie, dokonca sa v posledných rokoch hovorí o e-

turizme. Výhodami e-komunikácií sú hlavne rýchlosť, úspora času, finančných prostriedkov na 

cestovné, komunikačné výdavky (telefón) a podobne. Ich znalosťou majú jednotlivci 

konkurenčnú výhodu na trhu práce a pri uchádzaní sa o zamestnanie sa dostávajú pred tých 

ostatným, ktorí nimi nedisponujú. Medzi najvýraznejšie nevýhody e-komunikácií a ich 

nástrojov patrí napr. ohrozenie bezpečnosti a súkromia, riziko nedostatočnej ochrany 

internetových sietí a informácií, únik informácií a podobne. Inými môžu byť napr. šírenie 

nežiaducich informačných obsahov a pod. Následne môže byť problémom aj gramotnosť 

pracovníkov, resp. zvládnutie práce s e-komunikáciami a jednotlivými nástrojmi, službami a 

aplikáciami, čo vyžaduje mnohokrát dodatočnú rekvalifikáciu pracovnej sily. A to nie len v 

používaní samotných e-komunikačných nástrojov, ale aj v jazykovej zdatnosti. Napríklad: 

používaním skratiek, symbolov a iných znakov sa síce zrýchľujú jednotlivé procesy, ale mení 

sa štýl komunikácie. V novodobom ,,e-komunikovaní“ vznikol aj takzvaný ,,internetový slang“. 

Často sa využívajú skratky z iných jazykových mutácií, čo pre menej jazykovo zdatným 

predstavuje určitú nevýhodu. Kým v minulosti boli v písomnom styku bežnými skratkami a.p., 

atď. a.i., v súčasnosti sú to napríklad: ASAP - (as soon as possible - čo najskôr), BTW – (By 

The Way- mimochodom), AFAIK – (As Far As I Know- pokiaľ viem), FYI– (Four Your 

Information- pre vašu informáciu),  PLS– (Please- prosím). 

 

5.2 E-turizmus a e-komunikačné prostriedky v turizme 

Globálny dosah Internetu na zákazníkov je všade a jeho užívateľská základňa neustále rastie 

Od roku 1832, kedy S . Morse vynašiel telegrafickú abecedu (prvú abecedu pre e-komunikáciu), 

odvysielaním prvého telegramu medzi Európou (Veľkou Britániou) a Amerikou (USE) - (prvá 

e-komunikácia) v 1858 roku, či od 1942 roku, kedy v USA začal prevádzku prvý elektronický 

počítač ENIAC, e-komunikácia postupuje do všetkých oblastí nášho života. Jej tempo je pritom 

vysoké. Cieľom e-komunikácie je využiť internet a ďalšie formy elektronickej komunikácie v 

komunikácii s cieľovými segmentmi. 

Ako bolo už spomenuté, v súvislosti s narastajúcim využívaním elektronických prostriedkov 

a ich aplikáciou do turizmu, sa začína používať nové označenie „elektronický turizmus“. 

Elektronický turizmus je výsledkom podnikovej informatiky, ktorá predstavuje princípy 
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aplikácie informatiky v riadení, prevádzke a rozvoji podnikov. V rámci internej časti sa zaoberá 

vnútropodnikovými činnosťami a v rámci externej časti pôsobením podniku na trhu. E-turizmus 

predstavuje digitalizáciu všetkých procesov a hodnotových reťazcov v turizme, cestovaní, v 

ubytovacom odvetví ako aj v odvetví spoločného stravovania, ktoré umožňujú organizáciám 

maximalizovať ich účinnosť a efektivitu. Z toho jasne vyplýva, že e-turizmus obsahuje všetky 

základné zložky podnikania ako sú: 

• elektronický obchod, 

• elektronický marketing, 

• elektronické obstarávanie, 

• elektronické plánovanie,  

• elektronickú stratégiu, 

• elektronický manažment. 

E-turizmus je súčasťou elektronického obchodu a spája najrýchlejšie sa rozvíjajúce 

technológie, ako sú telekomunikácie a informačné technológie, marketing / strategické 

plánovanie. Jednoznačne, e-turizmus využíva intranety pre reorganizáciu vnútorných procesov, 

extranety pre rozvoj transakcie s dôveryhodnými partnermi a internet pre integrovanie sa so 

všetkými zainteresovanými stranami. Deje sa tak vo všetkých odvetviach turizmu, vrátane 

cestovania, dopravy, voľného času, odvetvia pohostinstva, producentov a sprostredkovateľov 

služieb v turizme ako aj v organizáciách verejného a súkromného sektora. Preto e-turizmus 

spája tri rôzne disciplíny: obchodný manažment, informačné systémy a manažment turizmu. 

Napríklad, špecifické aktivity e-turizmu napríklad sumarizujú existenciu cestovných kancelárií 

(touroperátorov) a ďalších subjektov, ktoré pôsobia v oblasti turizmu vo virtuálnom priestore a 

to prostredníctvom špecializovaných portálov. Pre konečného spotrebiteľa predstavuje e-

turizmus aspekty ako:  

• elektronické informácie - poskytovanie informácií na špecializovaných portáloch, 

elektronické brožúry, audio cestovní sprievodcovia, fotoalbumy, aktuálne prenášané 

obrázky alebo videá (web kamery), a dokonca aj cestovateľské denníky prostredníctvom 

blogov alebo špecializovaných virtuálnych komunít, 

• elektronickú rezerváciu (v prípade hotelov, dopravy, miesta v reštaurácii atď.) - sú služby 

informačnej spoločnosti, musia byť v súlade s požiadavkami právnych predpisov, ktoré 

sa vzťahujú k internetovým službám, 

• elektronické platby (platobné karty, šeky alebo digitálne hotovosť, platba mobilom a 

pod.) – veľa elektronických platobných systémov na internete, predstavuje elektronický 
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ekvivalent systémov používaných každý deň (platba kreditnou kartou alebo šekom). Ich 

sledovanie je nápomocné pre získanie informácii (rýchla a presná štatistika) pre 

internetový marketing, ktorý pomáha vytvoriť profil zákazníkov, pričom nakoniec vedie 

k lepšiemu poznaniu a prispôsobenie sa potrieb cieľových skupín. 

 

Turizmus, a teda e-turizmus nevynímajúc, sa dynamicky vyvíja spolu so spoločnosťou. 

Rozvoj e-turizmu ovplyvňuje viacero faktorov. Primárnym faktorom sú informačno-

komunikačné technológie. Práve ich vplyv sa prejavuje v rastúcej náročnosti na vzdelanie 

pracovníkov v turizme – na ich vedomosti a zručnosti. Tento tlak na vzdelávanie je na druhej 

strane podporovaný rastúcim počtom reálnych ako aj potenciálnych zákazníkov, ktorý si 

vyžadujú, možno povedať e-turistický produkt. V rámci vplyvu informačno-komunikačných 

technológii na e-turizmus Zelenka a kolektív v publikácii e-tourism v oblasti cestovního ruchu 

(2008) hovoria o nasledovných oblastiach: 

A/ Kvantitatívna oblasť  

• vyhľadávanie, vytváranie a ponuka nových destinácií na webe – informačno-

komunikačná technológia podporuje a umožňuje propagáciu, porovnanie, vyhľadávanie 

cieľových destinácií podľa rôznych zvolených kritérií či vytváranie itinerárov cesty a 

pod.,  

• nárast domácich a medzinárodných turistov–  informačno-komunikačné technológie 

tvoria, vyhodnocujú a prezentujú štatistiky, realizujú automatizovaný monitoring, 

umožňujú modelovanie tokov a počtu účastníkov turizmus a návštevníkov ako aj 

predpokladov dopadov turizmu atď.,  

• tvorba turistických produktov – informačno-komunikačné technológie podporujú tvorbu 

regionálnych turistických produktov (ako sú tematické cesty, pobyty), čím následne 

podporujú malé a stredné podnikanie v turizme v rámci regiónov, 

B/ Kvalitatívna oblasť 

• zvyšovanie kvality poskytovaných služieb – informačno-komunikačné technológie 

podporujú rýchlosť a spoľahlivosť vybavenia účastníka turizmu, bezpečnosť služieb, 

aplikovanie štandardov v turizme (napr.: porovnanie kvality služieb v turizme) atď, 

• nové kanály ponuky produktov turizmu a ich vzájomná kombinácia v komunikácii s 

potenciálnymi klientmi – informačno-komunikačné technológie popri možnostiam, 

ktoré prinášajú prostredníctvom webového priestoru alebo  HDTV ponúkajú aj iné, 
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nové možnosti ponuky produktov turizmu (LBS, posielanie ponuky na vyžiadané 

maily, na dátových nosičoch - ako je prezentácia strediska turizmu na DVD a iné),  

• nové spôsoby ponuky a prezentácie produktov – (veľkoplošné) projekcie na 

dopravných termináloch, využití VR a multimédií, interaktívnych prezentácií, 3D 

kín, webových kamier atd., 

C/ Časové aspekty  

• riešenie problému mimo sezóny – tvorba a prezentácia nových typov produktov v turizme 

(3D kino, trenažér golfu a pod.), 

• dopravné spojenia v hlavnej sezóne – informačno-komunikačné technológie pracujú s 

monitoringom, riešia problematiku dopravy, modelujú tok cestujúcich a tým pomáhajú k 

riešeniu (vzniknutých) vzniknutých problémov  v doprave, 

• riešenie požiadaviek klientov okamžite - prostredníctvom e-business (GDS, CRS, 

webové prezentácie služieb v turizme...,), 

• dlhodobo udržateľný rozvoj turizmu – práve vďaka monitorovaniu a modelovaniu tokov 

návštevníkov a turistov prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, je 

možné za ich pomoci aj vyhodnocovať zmeny v destinácií v rámci jej životného cyklu, 

vyhodnocovať a modelovať dopady turizmu, únosné kapacity, limity akceptovateľných 

zmien, 

• udržateľnosť turizmu 

• v tejto oblasti sa informačno-komunikačné technológie uplatňujú v rámci ochrany 

prírodného a kultúrneho dedičstva (virtuálna prehliadka objektu / územia), 

• znalostné podložené rozhodovanie o udržateľnosti turizmu– informačno-komunikačné 

technológie ponúkajú expertné a znalostné systémy, dostupnosť štúdií, sprievodcov s 

najlepšou praxou, prepojenie získaných znalostí napr. v RIMS atď.,  

D/ Marketing  

• rovnako aj tu existujú oblasti uplatnenia informačno-komunikačných technológií či už v 

získavaní nových klientov a udržaní si stálych klientov (programy frequent flyer a ďalšie 

vernostné programy, spokojnosti klientov a ich pozitívne ohlasy, dobrý image, public 

relations ....) ako aj spracovanie sofistikovaných marketingových analýzy  

• tvorba ponuky pre turistickú destináciu – informačno-komunikačných technológie 

pôsobia na zrak i sluch, kombinujú podmety atd.), v rôznom kontexte, s využitím rôznych 

technológií (média, interaktivita, rozlíšiteľné ponuky), na rôznych miestach (vrátane 
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online v terénu (LBS)), v odlišnej štruktúrovanosti ale aj v diferencovanej kvalite ponuky  

podľa subjektov pôsobiacich v turizme, 

• ľudské myslenie 

• zmeny v myslení návštevníkov, účastníkov turizmu - zmena tradičného vzorca 4S na 

poznávanie a bližší kontakt s domácim obyvateľstvom, vzrastajú aktivity ekoturismu – 

opätovne informačno-komunikačné technológie podporujú „komunikáciu“ s domorodým 

obyvateľstvom, producentmi služieb ako aj správcami prírodných a kultprnych atraktivít 

v destinácii turizmu,  

• informačno-komunikačných technológie umožňujú vytvoriť mentálnu mapu (ako 

mentálna mapa regiónu s kombináciou  symbolov a geografických podkladov),   

• Informačno-komunikačná 

• flexibilita informačných systémov – obsahu a jeho prepojenosť, používané technológie, 

spôsob triedenia a vyhľadávania informácií, dizajn,  

• prevaha online informácií – webové kamery, aktuálne počasí, aktuálna obsadenosti 

ubytovacích kapacít a dopravných prostriedkov, dopravné spojenia atd., 

• dostupnosť ponuky viacerými informačnými kanálmi - (aktuali¬zácia je online a prenáša 

sa do všetkých kanálov) – web, infoboxy, LBS (PDA, mobilní telefóny a iné), 

E/ Globalizácia v turizme  

• význam aliancií, sietí a reťazcov (v oblasti dopravy, hotelierstva, reštaurácií, cestovných 

kancelárií...) – informačno-komunikačných technológie  prepájajú uvedené subjekty 

informačnými systémami (CRS, GDS), podpora pre manažment veľkých subjektov (v 

oblasti personálneho manažmentu, vzdelávania, motivácie zamestnancov), podpora pre 

vernostné programy, tvorba spoločných produktov či propagácie atď., 

• tvorba celosvetovej ponuky produktov turizmu a turistických destinácií. 

 

Turizmus je na komunikáciu, celkovo náročný. Producenti služieb v tomto odvetví sa 

spoliehajú na komunikáciu s klientmi prostredníctvom rôznych médií či komunikačných 

kanálov. Sociálne médiá sa stali jedným z najúčinnejších prostriedkov pre turistov na 

vyhľadávanie informácií a zdieľanie cestovných zážitkov. Sociálne médiá stali jednoducho stali 

nepostrádateľnou súčasťou platformy pre producentov služieb v turizme.  

Kľúčovým faktorom v oblasti efektívnej e-marketingovej komunikácie konkrétnej 

destinácie turizmu sa javí vhodný výber jeho prostriedkov. Pre oblasť turizmu predstavuje 
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využitie sociálnych médií veľkú príležitosť. Rovnako dôležitú úlohu zohráva kvalitná web 

stránka, aktuálne informácie, relevantný obsah ako aj správna optimalizácia.  

V komunikácii s podnikom turizmu potenciálny klient nemusí opustiť pohodlie domova 

(dostupnosť informácií 24 hodín), čo mu zabezpečuje súkromie, anonymitu a eliminuje 

stretnutia s netrpezlivými klientmi, prípadne vyťaženým personálom či čakanie na vybavenie. 

Vzdialenosťou a stratou času už nie je obmedzovaný. No nie sú to len výhody. Stačí chvíľa 

nepozornosti, chybný krok a klient si môžete objednať a neskôr bude musieť aj zaplatiť za 

služby, ktoré v skutočnosti nechce a počas svojej dovolenky ani nepotrebuje. Využívanie 

internetu v komunikácii v turizme si vyžaduje zvládnutie počítačovej gramotnosti, ktoré je pre 

21. storočie nevyhnutná. 

Nevyhnutné bude zamerať sa bližšie na využitie sociálnych sietí pre potreby turizmu. Je 

preto žiaduce upriamiť ich pozornosť na ich rastúci význam a potenciál využitia v turizme. V 

Splite (Chorvátsko) sa v novembri 2011 konal veľtrhu cestovného ruchu - International Travel 

and Destination Expo (ITDE). Témou bolo prepojenie turistických trendov a sociálnych sietí - 

Facebook a Twitter. Sociálne siete predstavujú formu komunikácie a spätnej väzby. Prinášajú 

určité pozitíva ale aj negatíva. Transparentnosť sociálnych sietí zvýrazní všetky nezrovnalosti 

vo výsledkoch jednotlivých značiek organizátorov zájazdov, hotelov, nevynímajúc regióny, 

krajiny. Najúspešnejšie podniky turizmu budú tie, ktoré sociálne siete prijmú a naučia sa ich 

využívať. 

„Výučba hrou“ či odskúšanie budúcej profesii sa núka nielen študentovi v prípade online 

hier a herných aplikácií na sociálnych médiách, ktorých obľúbenosť z roka na rok narastá. 

Tohto trendu sa chytila aj známa sieť hotelov Marriott. V júni 2011 priniesla na trh hru s názvom 

„Môj Marriott hotel“. Cieľom tejto „náborovej hry“ je predstaviť si aká je denno-denná práca 

manažéra v hoteli Marriott a zároveň využiť online Facebook hru na marketingové účely. To 

nie je samozrejme jediná oblasť. Sociálne siete ponúkajú už zoskupené segmenty, ktorým 

podniky turizmu, organizácie turizmu, alebo jednotlivé regióny môžu ponúkať na mieru ušitý 

produkt. Výhoda – segmentáciu urobil niekto za miesto nich. Nevýhoda? Produkt musí mať 

náboj originality a musí byť skutočne presne zacielený na daný segment. Ten totiž nemusí byť 

oslovený len jediným podnikom a môže si vyberať. 

Výhody e-komunikačných techník nemusia byť iba primárne smerom ku klientovi. Podniky 

turizmu vo veľkej miere aplikujú externú komunikáciu založenú na vzťahu klient – podnik 

tuirzmu, obľúbenú formu e-komunikácie. Ako príklad môžeme uviesť službu Skype či 

Facebook. Klient v práci, eventuálne doma, klikne na odkaz a získa prehľad o ponukách,  

komentáre členov skupiny. Samozrejme sú tu isté nevýhody. Systém často vypadáva, je žiaduce 
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zamestnať osobu, ktorá by vybavila iba skype telefonáty či chaty. Tento post je vhodný pre 

praktikanta – napríklad uchádzajúceho sa o prax v rámci študijného odporu. Na trhu evidujeme 

stále väčší počet podnikov turizmu, ktorí ponúkajú skype kontakt aj pre klienta, či facebook-

ovu skupinu. Naopak, „skypovanie“ medzi podnikmi turizmu, prispieva k znižovaniu nákladov 

a to aj napriek úskaliu, že kontaktovaná osoba nemusí byť priamo pri počítači. 

V súčasnom turizme sú aplikované všetky aktuálne možnosti a smery informačných a 

komunikačných technológií (vrátane systémov pre podporu rozhodovania, expertných 

systémov, softwaru pre simuláciu a modelovanie).  V medzinárodnom meradle sa turizmus 

stáva (aj pre svoju ekonomickú silu) dominantným viacerých vyspelých aplikácií informačno-

komunikačných technológií.  

Inak povedané, podstatnú hybnú silu rozvoja e-turizmu predstavuje existencia modernej, 

vyspelej výpočtovej techniky. Dnes normálne fungujúca spoločnosť už nemôže existovať  bez 

symbiózy výpočtovej techniky a moderných informačno-komunikačných prostriedkov. 

Vyvinuli sa technológie, ktoré dokážu do určitej miery vybaviť výpočtovú techniku znalosťami 

z rôznych oblastí ľudskej intelektuálnej činnosti, alebo môžu výrazne urýchliť alebo 

zjednodušiť jednotlivé aktivity. Takéto technológie sú označované ako znalostné (radí sa tu 

napríklad data mining, multiagentové technológie ako aj znalostní systém). Ich aplikácia v 

oblasti turizmu má dynamickú tendenciu. Znalostný systém je inteligentný počítačový program, 

využívajúci znalosti a tzv. inferenčné procedúry (procedúry, ktoré umožňujú nájsť riešenie 

problému). Predpoklad, že by mohli nahradiť človeka sa však časom ukázal ako 

neverifikovateľný. Ich úloha sa presunula z pozícii experta (ten, čo vie viac ako používateľ) cez 

post kolegu používateľa (ten, čo  približne toľko koľko používateľ, ale nepodlieha napríklad 

stresu, únave a pod.), k súčasnej pozícii asistenta (ten, komu používateľ zveruje svoje bežné 

úlohy aby sa mohol venovať komplikovanejším problémom). 

Prijatie a šírenie vzdelávacích technológií, ktoré využívajú informačno-komunikačné 

technológie a internet, predpokladá príležitosť pre zlepšenie vysokého školstva po celom svete 

a zároveň poskytujú bezprecedentné príležitosti na zlepšenie vyššieho vzdelania. Z tohto 

dôvodu, vzdelávacie technológie sa musia stať viac populárne medzi krajinami (akou je aj 

Slovenská republika), ktorých cieľom je ekonomické zlepšenie. V súčasnosti sa takmer vo 

všetkých pracovných ponukách v oblasti turizmu, objavuje požiadavka na znalosť informatiky 

a využitia informačných technológií (ide o jednu z najžiadanejších zručností pre budúcich 

profesionálov v turizme). Využitie konkurencieschopnosti v turizme stále viac závisí od 

schopnosti odborníkov a manažérov využívať rozvíjajúce sa informačno-komunikačné 
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technológie (pre zvýšenie konkurenčnej výhody), keďže informačno-komunikačné technológie 

umožňujú pridanú hodnotu uľahčením diferenciácie produktu v turizme.  

Pedagógovia by mali neustále aktualizovať učivo, poskytovať dostatočný priestor 

absolventom na zlepšenie sa v informačno-komunikačných technológiách, aby spĺňali rastúce 

požiadavky zamestnávateľov v turizme. Kvalifikovaný pracovník v turizme, by mal mať 

kombináciu dobrého vzdelania a informačno-technologické znalosti. S rastúcim významu E- 

turizmu a e-podnikania v ňom a ich vplyvu na vývoj v turizme, je veľmi dôležité pre 

vzdelávacie programy ponúknuť kurzy v tejto oblasti. 

Odborníci podporujú, vytvárajú a skúmajú ďalšie trendy a výrazné zmeny.  Týmto trendom 

je potrebné prispôsobiť aj prípravu budúcich pracovníkov v turizme a to nielen na samotnom 

vyučovaní (obsahovo) ale aj samotným vyučovacím procesom (E-Learning). 

 

5.3 E-Learning ako možnosť pre pripravenosť študentov na e-turizmus 

Školstvo a edukačné procesy v ňom nepredstavujú žiadne izolované prostredie, ktorého sa 

e-komunikácie netýkajú. V oblasti školstva je potrebné rýchlo reflektovať na novinky na trhu, 

ktoré sa neustále pomerne rýchlo menia. Človek zohráva stále väčšiu a dôležitejšiu úlohu v 

procese vzdelávania. Kontinuálne, celoživotné vzdelávanie vyžaduje neustále absorbovanie 

nových poznatkov, prakticky po celú profesionálnu dráhu človeka. 

Zo spomenutého dôvodu rýchlych zmien, predstavuje možnosť a využívanie internetového 

pripojenia výhodu (pred printovými učebnými verziami/ pomôckami), ako priblížiť novinky 

okamžite po ich uplatnení do praxe. E-komunikácia môže prestavovať aj vplyvnú marketingovú 

konkurenčnú výhodu vzdelávacej inštitúcie, kedy ich existencia môže potenciálne prilákať 

väčšie množstvo záujemcom. Vyvážená kombinácia nástrojov integrovanej marketingovej 

komunikácie umožňuje tok informácií medzi vzdelávacími inštitúciami a cieľového publika. Je 

zameraná na informovanie, zoznámenie sa s produktmi ponúk, a ovplyvnenie záujmu cieľových 

segmentov v inštitúcii a jej produktoch.  

E-learning alebo e-vzdelávanie, prestavuje vzdelávanie s podporou informačno- 

komunikačných technológií, alebo vzdelávanie, ktoré realizované informačno-komunikačnými 

prostriedkami. 

E-learning, v porovnaní s tradičným učením, umožňuje ľahší prístup k on-line zdrojom, 

databázam, periodikám, časopisom a inému materiálu, ktorý by za normálnych okolností bol 
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dostupný z knižníc. Ak študent má problémy pochopiť časť kurzu, hľadanie problematiky by 

už nemalo byť jednoduchšie. Okamžitý prístup k doplnkovému, neobmedzenému a voľnému  

materiálu online je podstata takto prevedenej výučby. Okrem toho, e-learning je navrhnutý tak, 

aby spĺňal potreby rôznych typov študentov. 

Ide o pomerne rozsiahlu oblasť, ktorá pokrýva samotnú tvorbu a distribúciu elektronických 

kurzov, riadenie celého procesu výučby a s ňou súvisiacu i spätnú väzbu a to všetko za využitia 

rôznych moderných technológií. Pod iným pojmom ho možno nazvať dištančné vzdelávanie. 

Počiatky vzniku tohto nového moderného spôsobu možno datovať koncom 19. storočia. Podľa 

vyjadrenia komisárky Redingovej z OECD úspech e-learningu závisí od pedagogického 

rozvoja a ešte viac od včlenenia technológií do predchádzajúcich skúseností študentov. 

Technológia sama osebe neprinesie úspech vo výučbe. Hodnotu nadobúda až vtedy, keď ju 

študenti a vyučujúci dokážu užitočne spracovať. Tak isto sa konštatuje, že obsah vzdelávania a 

služby e-learningu musia byť ušité na mieru miestnym potrebám a kultúre. Študent si musí 

osvojiť poznatok, že budúcnosť obchodu, komunikácia s klientom, ale hlavne prezentácia 

podniku turizmu, regiónu turizmu jednoznačne patria webu a internetu. Webové stránky 

umožňujú umiestniť na svoje plochy veľké množstvo textu, obrázkov a šotov. Ide o 

najrýchlejšiu cestu vyhľadania informácií a nadviazania komunikácie. Je dôležité, aby  dizajn 

stránky bol jednoduchý a ľahko sa v nej orientovalo. Veľkosť obrázkov ovplyvňuje natiahnutie 

stránky. Pri štandardnom užívaní mimo vyučovacieho procesu prax uvádza, že pokiaľ sa www 

stránka nezobrazí do 10 sekúnd, klient zo stránky odíde. V prípade umiestnenia propagačných 

materiálov a on-line katalógov na internetových stránkach, pre producenta služieb vyplývajú 

jednoznačné výhody v znižovaní nákladov na tlač, v automatizácii (rýchle vyhľadanie na 

základe hesla), vo väčšej flexibilite (rýchlejšia aktualizácia ceny, informácia o aktuálnej akcii), 

v multimediálnosti. To neplatí však pre školstvo. V praxi študentom treba zdôrazniť, že 

napríklad u on-line katalógu nie je dodacia doba, čo má opätovne vplyv na náklady. Pre podniky 

alebo regióny turizmu je už doslova povinnosť mať prezentáciu a ponuku na www stránke. 

Prečo nevychádzať klientovi viac v ústrety a bližšie mu priblížiť svoj produkt? Výhody on-line 

katalógu sú v tom, že nemusí byť klient zavalený množstvom ponúk od jednotlivých 

producentov služieb v turizme, môže rýchlejšie porovnávať jednotlivé ponuky a vybrať si to, 

čo mu najviac vyhovuje.  
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Medzi najčastejšie príklady využívaných platforiem vo svete ako niektorých aj u nás sú 

Itslearning, Moodle, Tutor2000, uLern, IBM Lotus Learning Space, eDoceo, WebCT a pod. 

Prvým z príkladov využívania e-komunikačných prostriedkov v podobe E-Learningu v praxi je 

napríklad tzv. Moodle - Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment, (bežne 

využívaný v krajinách Európskej únie aj na stredných školách). V porovnaní s ostatnými 

systémami je Moodle platforma softvérovým balíkom, ktorý je určený pre správu web stránok 

a podporu výučby prostredníctvom on-line kurzov na WWW. Jeho silnou výhodou je aplikácia 

zdarma, teda je to voľne šíriteľný softvér s otvoreným kódom. Ďalšou silnou stránkou je jeho 

široká ponuka jazykových mutácií v počte 25. 

Iným je napríklad systém eDoceo, ktorý predstavuje nástroj pre integráciu procesu 

plánovania, zaisťovania, sledovania úspešnosti a priebehu štúdia, tvoreného jednotlivými 

kurzami. EDoceo môže slúžiť v školských podmienkach najmä na administráciu údajov 

vzdelávacieho charakteru o užívateľoch a kurzoch v ňom zavedených a sprostredkovať kurzy 

širokému spektru študujúcich s využitím systému práv a povinností. S tým je spojené aj 

získavanie prehľadu o priebehu a výsledkoch štúdia jednotlivcov či skupín používateľov 

systému. 

Ďalším je napríklad Tutor2000, ktorý môže slúžiť na komplexné zaistenie riadenia a 

vyhodnocovanie elektronických kurzov. Riadi a vyhodnocuje e-learningové kurzy a ponúka 

širokú škálu prostriedkov pre komunikáciu a spoluprácu študentov a lektorov. 

Slovenským príkladom je uLern prostredie. Predstavuje informačno-edukačný systém pre 

vzdelávanie prostredníctvom Internetu. Svojim užívateľom umožňuje rýchlu tvorbu výukových 

materiálov na Internete. Výhodou je, že používať ho môžu aj osoby so základnou počítačovou 

znalosťou PC pre účely výučby cez Internet. 

Dištančnú formu štúdia na Slovensku využívajú napr. v prípade stredných škôl Súkromná 

obchodná akadémia AMOS v Bratislave pre pomaturitné štúdium cestovného ruchu a 

obchodnej akadémie. Vo vysokoškolskom prostredí sa niektoré platformy využívajú napríklad 

na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V 

nedávnej dobe predstavili napríklad na Technickej univerzite v Košiciach tzv. teleprezentačnú 

sieť (telepresence), ktorá predstavuje rozvoj novej informačno-komunikačnej infraštruktúry aj 

na univerzitách. Prostredníctvom tzv. “High-Tech” komunikačného centra na báze 

Telepresence technológie Cisco, je možné komunikovať a spolupracovať  
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s akademickými pracoviskami na celom svete. Jedná sa o unikátny prípad v slovenských 

podmienkach. Touto sieťou je možné v budúcnosti prepojiť spoluprácu aj s priemyselnou - 

podnikateľskou sférou v regiónoch, ktorá nemá k dispozícií takéto High-Tech komunikačno-

prezentačné technológie. Iným príkladom je organizovanie videokonferencií bez toho, aby 

musel ich účastník vycestovať z miesta zamestnania, resp. bydliska. 

V rámci prepojenia na podnikateľské prostredie a doplnenie kvalifikácie pracovníkov je 

možné spomenúť LMS. LSM je skratka pre Learning Management System a je to svetový 

pojem pre počítačový systém špeciálne vyvinutý pre správu on-line kurzov, distribúciu študijné 

materiály a umožnenie spolupráce medzi študentmi a učiteľmi. LMS vám umožní spravovať 

každý aspekt samozrejme z evidencie študentov na ukladanie výsledkov testov, rovnako ako 

vám umožní digitálne prijímať úlohy a zostať v kontakte so svojimi študentmi.  

LMS sú postavené na rôznych platformách, obyčajne PHP, .NET alebo Jave a budú pripojiť 

k databáze, ako je PostgreSQL, MySQL alebo SQL Server. Existuje mnoho LMS tam vonku, 

a to ako komerčných a open source. V podnikovom prostredí môže byť takýto systém používa 

na sledovanie personálu, a viesť záznamy o posúdenie a školenia. Nech už je váš Kurz prebieha 

po dobu niekoľkých študentov po dlhú dobu, alebo pre mnohých po kratšiu dobu, je Learning 

Management System robí váš život jednoduchší a pomáha samozrejme beží hladko. Dobrý 

LMS bude mať tiež systém podávania správ, takže môžete pristupovať k informáciám, ktoré by 

bolo zložité zhromaždiť sami. 

Výhodami implementácie e-komunikačných technológií do procesu vysokého školstva sú 

napríklad: určitý spôsob odlíšenia sa od klasickej prednášky využívaním príkladov online, čo 

môže zvyšovať atraktivitu hodín ako aj celkovú motiváciu oboch strán. Pre študentov by malo 

byť výhodou stanovenie si vlastného tempa pre štúdium potrebných materiálov. Pre obe strany, 

teda vyučujúceho ako aj študenta predstavuje pozitívum takmer okamžitá spätná väzba a najmä 

pre hendikepovaných študentov uľahčuje prístup k vzdelaniu. Medzi nevýhody možno zaradiť 

najmä nutnosť zvyšovania technologickej gramotnosti vyučujúcich, teda schopností pre 

využívanie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese. Inou nevýhodou je 

náročnosť prípravy študijných podkladov a materiálov ako aj napríklad nedostupnosť signálu 

(v prípade každého študenta nie je možné s tým počítať), zlyhanie techniky a pod. Výhodou aj 

nevýhodou spoločne z rôznych uhlov pohľadu môže byť aj časová a priestorová asynchrónnosť.   
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Medzi najmarkantnejšie výhody e-learningu uvádzali respondenti úsporu času z hľadiska 

dostupnosti do miesta vzdelávania sa ako aj najmä úsporu finančných nákladov hlavne na 

ubytovanie a dopravu z miesta bydliska do miesta lokalizácie vzdelávacej organizácie. Inou 

uvádzanou výhodou bola asynchrónnosť štúdia a prispôsobenie si vlastného tempa práce.  

Medzi najčastejšie nevýhody e-learningu študenti uvádzali absentujúci osobný kontakt s 

vyučujúcich a ostatnými študentmi, čo spôsobuje aj minimalizáciu nadviazania osobných 

kontaktov, priateľstiev, vzťahov a pod. Inou nevýhodou bola napríklad finančná náročnosť na 

e-komunikačné zariadenia, a v ich prípade aj reálny stav v krajine, že nie každá obec je pokrytá 

internetovým pripojením a ak aj je, nie vždy je toto pripojenie k dispozícii. Tu môže nastať 

časté zlyhanie spojenia, ktoré môže narúšať edukačné procesy v mnohých prípadoch a kreovať 

ďalšie komplikácie a nedorozumenia. Pre doplnenie širšieho pohľadu napríklad autor Verlík 

(2017) uvádza, že najzákladnejším a najdôležitejším stavebným kameňom e-learningového 

vzdelávania je pochopiteľne vlastný obsah, učebná látka. Tá musí byť didakticky vhodne 

spracovaná do formy podkladov pre vznik e-learningovej jednotky a to na základe požiadaviek, 

súvisiacich so špecifikami elektronického vzdelávania.  Z elektronických jednotiek (lekcií) 

vznikajú moduly (kapitoly) a tie sa zlučujú do ucelených multimediálnych kurzov, ktoré sú 

následne testované, overované a nakoniec exportované do systémov riadenia výučby. My na 

Slovensku sme začali presne opačne – od vzdelávacích systémov, v ktorých prevádzkujeme 

polobezduché statické dokumenty (obsahy). 

Podľa neho plnohodnotný e-learning totiž používa: 

• Didaktické metódy – prednáška, simulácia, demonštrácia, test, príklad, úloha, 

interaktívny scenár, výlet na miesto, príbeh učiteľa, prípadová štúdia… 

• Multimédiá – texty a odrážky, statická grafika (fotografie, ilustrácie, infografika), 

dynamická grafika (animácie, video) a audiomédiá (hovorené slovo, audiefekty, jingle…) 

 

• Štruktúrované digitálne obsahy – na základe vyššie spomínaných didaktických metód sú 

vhodne poskladané multimédiá do digitálnych obsahov – lekcií, modulov, kurzov, 

systémov kurzov… 

• Distribúciu – všetky štruktúrované  digitálne obsahy sú následne exportované a 

distribuované pomocou systémov správy a riadenia výučby LMS, ďalej na CD alebo 
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DVD, ako inštalovateľný softvér, alebo distribuované pomocou najmodernejších 

kanálov, ako sú sociálne siete, mobilné zariadenia a podobne. 

 

5.4 Prepojenie teórie a praxe 

V súčasnej dobe je na trhu nevyhnutná požiadavka – prepojenia teórie a praxe. Vítaný je 

absolvent, ktorý už po ukončení štúdia môže dokladovať aj istú dobu praxe v danom odvetví. 

Preto je nevyhnutné prepájanie teoretických a praktických vedomostí, poukazovanie na nové 

trendy v odvetví turizmu už počas samotného štúdia. Dnešná doba je elektronická. Nároky 

ovládať rôzne programy, pracovať nielen s internetom ale hlavne s rôznymi sociálnymi sieťami 

je a bude stále viac požiadavkou zamestnávateľov. 

Posledné roky poukazujú na posun a rozšírenie e-komunikačných prostriedkov. Istá časť 

e-komunikácie, reprezentovaná mailovou komunikáciou, sa stala našou každodennou súčasťou. 

Rýchlosť, dostupnosť a istá anonymita je vítaná. Pre podniky turizmu je práca s novými 

formami e-komunikačných prostriedkov výhodná. Informácie, zaslanie ponuky, získanie 

potencionálneho klienta či skupiny je na prvý pohľad jednoduchšie. Klienta je možné zastihnúť 

kdekoľvek, kedykoľvek. Na druhej strane vzrastá kontrola produktu / služby podniku turizmu, 

jeho kvality a splnenie sľúbeného. Kritika a nespokojnosť sa na sociálnych sieťach a chate šíri 

bleskovou rýchlosťou. Dôležité je poznamenať, že výhoda je na strane mladých, ktorí s novými 

formami e-komunikácie rastú a sú pre nich prirodzené. 
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