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Cieľom študijného materiálu je:
oboznámiť s podstatou a úlohami personálneho
manažmentu,
 objasniť povinnosti všetkých vedúcich v personálnej oblasti,
 vymedziť vplyvy v oblasti personálneho manažmentu, ktoré
prichádzajú z organizácie, v ktorej sa uplatňuje,
 vysvetliť postup v pracovných analýzach a metodiku
projektovania práce,
 poukázať
na
spôsoby
plánovania
personálneho
zabezpečenia,
 preskúmať možnosti prípravy a výberu pracovníkov,
 objasniť potrebu rozvoja a hodnotenia pracovníkov,
 poznať možnosti stimulácie a odmeňovania pracovníkov.
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Po preštudovaní tohto materiálu by ste mali:
byť schopný vysvetliť účel a cieľ personálneho
manažmentu,
 vedieť popísať povinnosti vedúceho v personálnej oblasti,
 poznať
rôzne metódy v personálnej oblasti, ktoré
podporujú stratégiu organizácie,
 vedieť vytvoriť popis práce a určiť hľadiská efektivity a
chovania pri navrhovaní práce,
 poznať
a vedieť využívať vhodné metódy prijímania
pracovníkov a viesť prijímacie pohovory,
 vedieť vytvoriť hodnotiaci proces k odhadu výsledkov
programov odbornej prípravy a rozvoja,
 byť schopný zostaviť plány pracovného postupu,
 ovládať problematiku manažmentu odmeňovania.
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Úvod
Publikácia je určená záujemcom, ktorí sa chcú oboznámiť
s problematikou personálneho manažmentu a riadenia
ľudských zdrojov. Nie je spracovaná vyčerpávajúcim
spôsobom a ani si takýto cieľ nedala. Jej hlavným poslaním je
napomôcť najmä študentom vysokých škôl, odbornej praxi
ako aj širokej verejnosti vniknúť do problematiky práce
s ľuďmi tak, aby po preštudovaní všetkých jej častí mohli
pracovať a rozvíjať svoje odborné poznatky priamo v
podmienkach praxe. Motívom jej vzniku bola teda aj snaha
napomôcť praxi, s ktorou veľmi úzko spolupracujeme,
aplikovať uvedené poznatky do činnosti vlastných
podnikateľských subjektov.
Východiskom k spracovaniu publikácie boli známe
svetové učebnice personálneho manažmentu a to Werther,J.
Davis,K.: Lidský faktor a personální management. Praha, VP
1992 (preklad práce „Human Resources and Personnel
Management. McGraw - Hill, Inc. 1989), Milkovich,G.T.,
Boudreau,,J.,W.: Řízení lidských zdrojů. Praha, Grada 1993,
Walker, A.,J. a kol.: Moderní personální management.
Nejnovější trendy a technologie. Praha, Grada 2003,
Tureckiová, M.: Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha, Grada
2004 a Armstrong, M.: Řízení lidkých zdroju. Praha, Grada
Publishing 2002.

Autor
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Vymedzenie funkcie personalistiky
Manažérska funkcia personalistiky je definovaná ako
obsadzovanie pozícií v organizačnej štruktúre a udržovanie jej
obsadzovania. Táto funkcia je realizovaná pomocou
identifikácie požiadaviek na pracovnú silu, inventarizáciou
disponibilných ľudí, najímaním, vyberaním, umiestňovaním,
povyšovaním, ohodnocovaním, plánovaním povolania,
kompenzovaním a školením. Týka sa tak uchádzačov, ako aj
súčasného personálu organizácie. Z toho dôvodu je
personalistika veľmi úzko spojená s organizovaním, t.j.
vytváraním účelnej štruktúry úloh a pozícií.1
Niekedy je možné chápať význam personálneho
manažmentu ako procesu riadenia ľudských zdrojov. Súvislosť
týchto dvoch kategórií závisí od situácie, v akej polohe a v
akej šírke sa táto problematika skúma. V prípade, že sa jedná
o širší pojem je vhodné ho nahradiť termínom “riadenie
ľudských zdrojov”, v užšom význame, najmä vo vzťahu k
personalistike podniku, je vhodné používať termín
“personálny manažment”. Podobne je to aj s chápaním
personalistiky ako funkcie manažmentu. Mnohokrát sa chápe
ako súčasť organizovania. Vzhľadom na význam tejto
kategórie je účelné skúmať ako jednu s osobitných funkcií
manažmentu.

1

[Koontz,H., Weihrich,H.: Management. Praha, Victoria Publishing 1993, str. 343]
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Úloha 1. Uveďte základné myšlienky a pojmy vo vzťahu k
riadeniu ľudských zdrojov, o ktorých sa domnievate, že by ich
mal ovládať každý vedúci pracovník na strednom a vyššom
stupni riadenia.
Čas 5 minút
Vaša odpoveď by mala zahrňovať aspoň niektoré z
nasledovných téz:
 tvorba personálnej politiky,
 používanie
špecifických
nástrojov
personálneho
manažmentu,
 základné ciele podniku v personálnej oblasti,
 formy organizácie práce,
 spôsob vedenia pracovníkov,
 vzdelávacie a tréningové programy,
 sociálny program,
 formy participácie,
 počet a štruktúra pracovníkov,
 získavanie potrebných ľudí na existujúcom trhu práce,
 zníženie stavu pracovníkov,
 situácia v oblasti výkonov,
 situácia v oblasti pracovných podmienok,
 dodržujú sa aspoň zákonné normy, sú pracovníci správne
motivovaní,
 personálne náklady,
 personálne informácie, získavame a uschovávame ich
optimálnym spôsobom,
 plánovanie ľudských zdrojov (analýza stavu a určenie
potrieb),
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 nábor, výber, prijímanie, zaradenie, riadenie, adaptácia,
uvoľňovanie pracovníkov,
 hodnotenie pracovníkov zvyšovanie kvalifikácie a
vzdelania (riadiaci, správni a prevádzkoví pracovníci),
 tvorba a sledovanie podmienok práce (časové,
ergonomické, normy, pracovné postupy a pod.),
 kontrola ochrany zdravia a bezpečnosti,
 evidencia, štatistika a rozbor personálnych informácií,
analýza súčasného stavu ľudských zdrojov,
 určenie personálnych potrieb, určenie, ako dosiahnuť
žiadaný stav.
 vytvorenie noriem výkonu, určenie potrebného počtu
pracovníkov pre jednotlivé časové úseky,
 metódy a techniky potrebné pre prácu s ľudskými
zdrojmi (rozbor podkladov o uchádzačovi z dotazníka,
životopisu, dopisu, referencie, testovanie, zdravotná
prehliadka, rozhovor),
 hodnotenie minulých výsledkov práce a plánovanie
kariéry,
 úloha systému odmeňovania,
 uspokojovanie záujmov a potrieb všetkých zúčastnených
skupín.

SPÄŤ NA OBSAH
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Kariéra a jej vývoj
Úloha 2. Nakreslite vývoj svojej kariéry ľubovoľným
spôsobom. Znázornite v ňom najdôležitejšie etapy vo vašej
pracovnej kariére, ktoré by ste chceli dosiahnuť.
Čas 15 minúť
Vývoj vašej kariéry mohol vyzerať napríklad nasledovne:
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Obsah a funkcie personálneho manažmentu
Personálny manažment skúma tieto základné oblasti:


Personálna politika a jej tvorba. Personálna politika firmy
má prvoradý vzťah k cieľom a stratégii firmy, mala by tieto
ciele bližšie a podporovať.



Používanie
špecifických
nástrojov
personálneho
manažmentu. K špecifickým nástrojom personálneho
manažmentu
patrí:
tvorba
personálneho
plánu,
obsadzovanie
pracovných
miest,
hodnotenie
a
odmeňovanie, tvorba pracovných a sociálnych podmienok,
udržovanie personálneho informačného systému a rozbor
týchto dát, realizácia tréningových a vzdelávacích
programov.

Uvedené myšlienky je možné zjednodušene znázorniť
nasledovným modelom - obr.1.
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Obr.1
SPÄŤ NA OBSAH
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Podstata a úlohy v oblasti riadenia ľudských
zdrojov
Určite budete súhlasiť s nami, že ľudia sú spoločným
prvkom všetkých existujúcich organizácií. Prinášajú do
organizácie nové poznatky, nápady alebo metódy.
Predstavujú jeden z významných zdrojov podniku. Z toho
dôvodu sa pomerne často hovorí v tejto súvislosti aj ako o
ľudských zdrojoch. Môžeme povedať, že majetok a kapitál
veci umožňuje, ľudia ich uskutočňujú. Práve ľudia vytvárajú
pre spoločnosť výrobky a poskytujú služby. Tieto cenné
výsledky zasa rozhodujú o blahobyte spoločnosti a jej životnej
úrovni. K tomu, aby boli výrobky zhotovené alebo služby
poskytnuté sa musia združovať do organizácií. Čím budú
organizácie lepšie fungovať, tým ľahšie sa bude spoločnosť
rozvíjať. Keď si spätne premietneme túto závislosť vidíme, že
hlavnou úlohou, ktorá stojí pred spoločnosťou, je pokračovať
v zdokonaľovaní organizácií, tak súkromných ako aj štátnych.
Len ak sa budú tieto organizácie nepretržite rozvíjať, bude
spoločnosť prosperovať a úspešne čeliť vplyvom ako sú
vplyvy:







vojenské
v oblasti zásobovania
inflácie
nezamestnanosti
rastu počtu obyvateľov
v oblasti zdravotníctva, atď.
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Organizácie
sa
zdokonaľujú
prostredníctvom
efektívnejšieho využívania zdrojov. Efektívna je produkcia
tovaru, ktorý spoločnosť považuje za vhodný. Ak chce byť
organizácia efektívna, mala by využívať minimálnu časť
svojich zdrojov, ktoré sú potrebné k produkcii výrobkov alebo
poskytovaniu služieb. Výsledkom by malo byť zlepšenie
produktivity v danom odvetví práce spoločnosti, tak ako to
ukazuje napríklad obr.2.

Obr.2
Ako je zrejmé z obr.2, produktivita je pomer medzi
výstupnými hodnotami organizácie (výrobky, služby) a
vstupnými hodnotami organizácie (ľudia, majetok, kapitál,
energia). Produktivita sa zvyšuje, ak organizácia nachádza
nové spôsoby využitia týchto vstupných hodnôt. Samozrejme,
že môže ovplyvňovať prostredníctvom marketingu aj hodnoty
výstupné. V podnikových podmienkach je zlepšovanie
produktivity nevyhnutným predpokladom pre dlhodobú
úspešnosť.
Úloha 3. Pokúste sa uviesť, ktoré všetky aspekty organizácie
môžu vedúci ovplyvňovať prostredníctvom produktivity
práce.
Čas 3 minúty
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Vaša odpoveď by mohla napríklad zahrňovať niektoré z
nasledovných odpovedí:
 znižovať náklady,
 šetriť obmedzené zdroje,
 zvyšovať zisk a tým zlepšovať pracovné podmienky a
platy, následné zvýšenie motivácie pracovníkov.
Organizácia
môže
zlepšiť
produktivitu
práce
aj
prostredníctvom efektívneho a účinného využitia jedného
zdroja - ľudí.
Úloha 4. Pouvažujte o nasledovných myšlienkach a pokúste
sa zaznamenať do textu, čo by malo byť účelom riadenia
ľudských zdrojov.
Čas 7 minút
Vaša odpoveď by mala byť približne nasledovná:
Účelom riadenia ľudských zdrojov je viesť ľudí k tomu,
aby sa v čo najväčšom meradle podieľali na zvyšovaní
produktivity danej organizácie. Riadením ľudských zdrojov by
sa mal v prvom rade zaoberať personálny útvar. V skutočnosti
sa však pod touto definíciou skrýva taká činnosť, ktorá
prispieva ku zvyšovaniu prínosu ľudí v oblasti produktivity
danej organizácie. Vzhľadom k tomu, že je to jedna z
najdôležitejších úloh podniku, aj tie najmenšie podniky si
preto vytvárajú špeciálne personálne oddelenia, ktorých
úlohou je zvyšovať tento prínos. Táto úloha je veľmi náročná,
pretože personálne oddelenia nerozhodujú o mnohých
faktoroch, ktoré prínos ľudí formujú, ako napríklad kapitál,
14

materiál, spôsob práce a pod. Oddelenie nerozhoduje ani o
tom, ako sa bude zaobchádzať so zamestnancami a ako budú
vedení zo strany vedúceho, aj keď obidve tieto skutočnosti
majú silný vplyv.
Úlohy riadenia ľudských zdrojov možno zahrnúť v zmysle
obrázku pod štyri základné ciele:





spoločenský cieľ,
organizačný cieľ,
funkčný cieľ,
osobný cieľ.

Úloha 5. Uveďte na základe svojich poznatkov, čo rozumiete
pod týmito cieľmi.
Čas 5 minút
Spoločenský cieľ: ............................................................
Organizačný cieľ: ............................................................
Funkčný cieľ:

............................................................

Osobný cieľ:

............................................................

Vaša odpoveď by mala byť približne nasledovná:


Spoločenský cieľ: Pristupovať zodpovedne k požiadavkám a
vplyvom spoločnosti a pritom minimalizovať negatívny
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dopad týchto požiadaviek na organizáciu (ekológia, práca s
odpadom a pod.).


Organizačný cieľ: Na základe personálneho riadenia možno
prispieť k zvýšeniu efektivity celej organizácie.



Funkčný cieľ: Udržovať pomoc personálneho oddelenia na
takej úrovni, aby vyhovovalo požiadavkám organizácie.



Osobný cieľ: Pomáhať zamestnancom pri dosahovaní
osobných cieľov najmú keď tieto ciele zvyšujú prínos
jednotlivca pre organizáciu. Pokiaľ majú byť zamestnanci
podporovaní, udržovaní a motivovaní, organizácia by mala
vychádzať v ústrety ich osobným cieľom.

Úloha 6. V organizácii zaznamenali veľkú fluktuáciu
zamestnancov na pracovnom mieste, ktorého náplňou práce
bolo vyvrtávanie dier do plechu. Pracovník musí plech
zdvihnúť, nastaviť ho pod zvislý vrták a vyvŕtať do neho dieru.
Manažér pre personalistiku vždy hľadal najlepších
pracovníkov a vyberal ich z najbystrejších a najchytrejších
uchádzačov. Zamestnanci, ktorých prijal obyčajne po 3
mesiacoch odchádzali.
Pokúste sa uviesť príčiny odchodu zamestnancov a
navrhnite z hľadiska personálneho riadenia najvhodnejší
spôsob ako zvýšiť produktivitu a zároveň vyriešiť tento
problém.
Čas 10 minút
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Príčiny fluktuácie: ............................................................
Návrh riešenia:

............................................................
............................................................

Vaša odpoveď by mohla byť napríklad:
 To, že na základe výberu boli na túto prácu prijímaní
inteligentní pracovníci, malo za následok, že sa títo
pracovníci začali skoro nudiť a na to obyčajne dali
výpoveď.
 Riešením by bolo napríklad prijať pre vykonávanie práce
mentálne postihnutého pracovníka, ktorý je ale schopný
túto prácu vykonávať. Prínos pre organizáciu je zrejmý,
tak ako aj pre spoločnosť. Takýmto riešením je možné
splniť tak cieľ spoločenský, ako organizačný a osobný.
Úloha 7. V nasledovnej tabuľke je uvedený cieľ manažmentu
a jeho vzťah ku jednotlivým činnostiam v personálnej oblasti.
Označte krížikom cieľ manažmentu, ktorý je významný vo
Vašom odbore.
Čas 5 minút
Cieľ
Činnosti prispievajúce ku Dôležitosť
manažmentu
splneniu cieľov
spoločenský
- dodržiavanie zákonov
☐
- povinné služby
☐
- vzťahy medzi vedením a
☐
odbormi
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Organizačný

Funkčný

Osobný

- plánovanie v personálnej
oblasti
- povinné služby
- výber zamestnancov
- výcvik a zaškoľovanie
- hodnotenie pracovného
výkonu
- umiestňovanie
zamestnancov
- kontrolné činnosti
- hodnotenie výkonnosti
- umiestňovanie
zamestnancov
- kontrolné činnosti
- výcvik a zaškoľovanie
- hodnotenie výkonnosti
- umiestňovanie
zamestnancov
- odmeňovanie
- kontrolné činnosti

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Z tabuľky je zrejmé, že každá činnosť prispieva k
dosiahnutiu najmenej jedného cieľa. Hodnotenie výkonnosti
napríklad prispieva k splneniu cieľa organizačného, funkčného
aj osobného. Pokiaľ činnosť nepomáha k splneniu aspoň
jedného z cieľov personálneho riadenia (najmä vo vzťahu k
personálnemu oddeleniu), úsilie venované tejto činnosti, by
malo byť vykonané iným smerom. Zodpovednosť za činnosť v
personálnej oblasti leží na každom vedúcom.
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Pokiaľ vedúci v danej organizácii nerešpektujú svoju
zodpovednosť, môže to viesť k tomu, že činnosť v personálnej
oblasti bude realizovaná len čiastočne alebo vôbec nie. Aj keď
v organizácii existuje personálne oddelenie, na vedúcich
jednotlivých oddelení a odborníkov v personálnej oblasti sa
vzťahuje dvojaká zodpovednosť. Jednotliví vedúci zostávajú
zapojení do procesu plánovania, výberu, orientácie
zamestnancov, výcviku a zaškoľovania, hodnotenia a
odmeňovania, ako aj ďalších činností v personálnej oblasti, aj
keď sa na realizácii týchto činností podieľajú najmä odborníci
z personálneho oddelenia.
Keď sa ale niektorí jednotliví vedúci nazdávajú, že
personálna práca im vážne narušuje výkon ich povinností,
mala by byť táto práca pridelená niekomu inému, príp.
špecializovanému oddeleniu pre personálne záležitosti
prostredníctvom delegovania (poverovania). Pri delegovaní
by mal vedúci niekomu prideliť povinnosti, poskytnúť
právomoc a vyvolať u novo poverených zamestnancov pocit
zodpovednosti. Delegovanie by malo byť vykonané úplne
jasne a zrozumiteľne. Vedúci aj na základe delegovania
zostáva naďalej za personálne riadenie zodpovedný.
Úloha 8. Uveďte príklad z praxe, kedy bol alebo by mohol byť
riadením personálnych záležitostí poverený niekto iný, ale
vedúci zostal aj naďalej zodpovedný.
Čas 2 minúty

Ako príklad ste mohli uviesť:
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 Vedúci požiadal skúseného robotníka, aby viedol výcvik
nového zamestnanca.
 Pokiaľ tento nový zamestnanec urobí nejakú chybu a
robotník sa nepokúsi o jej nápravu, zodpovedný za
spôsobené škody bude vedúci.
Úloha 9. Uveďte na základe predchádzajúcich informácií, čo
rozumiete teraz pod pojmom riadenie ľudských zdrojov z
pohľadu personálneho manažmentu.
Čas 10 minút
Vaša odpoveď by mala obsahovať pojmy, ktoré sú uvedené na
nasledovnom obr.3.

Obr.3.
Úloha 10. Preštudujte si ešte raz pozorne obr.3 a uveďte
všetky podstatné myšlienky, ktoré Vás napadnú pri
objasňovaní obsahu nasledovných pojmov:
Čas 20 minút
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Podstata a úlohy:

......................................................

Plánovanie a výber:

......................................................

Rozvoj a hodnotenie:

......................................................

Odmeňovanie a zabezp.:

...............................................

Zamestnanecké vzťahy:

...............................................

Podstata a úlohy
Hlavnou úlohou personálneho manažmentu je
napomáhať organizácii pri zvyšovaní efektívnosti a efektivity.
Z toho dôvodu je vhodné organizovať prácu v personálnej
oblasti tak, aby účinne napomáhala organizácii a to najmä
vytváraním personálnych oddelení. Ďalšie úlohy vyplývajú zo
vzťahu podniku a jeho okolia. Patria k nim úlohy
ekonomického charakteru, problémy dané trhom,
profesionálnou etikou, vplyvom vlády, legislatívy atď.
Samozrejme existujú tu aj vnútorné faktory a to najmä vo
vzťahu k rozpočtu organizácie na činnosť personálnych
útvarov a celkovo v oblasti personalistiky zasahovanie do
činnosti vedúcich v oblasti personalistiky vo vzťahu ku
skupine, ktorú vedú.
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Plánovanie a výber
Súčasťou plánovania a výberu musí byť dobrý personálny
informačný systém s presnými a včas dosiahnuteľnými
informáciami, aby mohli úspešne plniť úlohy v danej oblasti. Z
toho dôvodu sa zhromažďujú informácie o každej práci a o
budúcich potrebách v oblasti ľudských zdrojov. Na základe
týchto informácií by mali radiť odborníci v tejto oblasti
vedúcim pracovníkom ako usporiadať rôzne druhy
pracovných funkcií, ako docieliť, aby jednotliví pracovníci boli
produktívnejší a spokojnejší. Odhady potreby ľudských
zdrojov umožňujú oddelenia aktívne postupovať pri nábore a
vyberaní nových pracovníkov.
Rozvoj a hodnotenie
Táto úloha nadobúda na význame po prijatí
zamestnancov. Zamestnanci by mali byť orientovaní na
metódy a spôsob práce v danej organizácii. Potom sú
rozmiestnení na jednotlivé pracovné miesta a mali by prejsť
potrebným výcvikom, aby bol ich výkon čo najproduktívnejší.
V prípade dobrej informačnej základne môžu pracovníci v
oblasti riadenia ľudských zdrojov napomôcť pri riešení potrieb
súčasných zamestnancov v oblasti orientácie, výcviku, rozvoja
a poradenstva. Výcvikom a školením sa rozvíjajú schopnosti
pracovníkov pre ďalšie povolanie. Úsilím v tejto oblasti by
malo byť dosiahnutie vyššej efektívnosti pracovníkov. Aby sa
mohol stanoviť smer ďalšieho rozvoja pracovníka je potrebné
neustále hodnotiť jeho prácu a prínos. Toto hodnotenia
potom spätne pôsobí na výkon pracovníkov.
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Odmeňovanie a zabezpečovanie
Súčasťou procesu udržovania a zachovania efektívnej
pracovnej sily je jej odmeňovanie. Správne odmeňovanie
umožňuje spokojnosť s prácou a podnecuje k vyšším a
kvalitnejším výkonom. Súčasťou moderného manažmentu nie
je len finančná stimulácia, ale aj rôzne formy nehmotnej
stimulácie. Organizácia je zároveň povinná chrániť
zamestnancov pred rizikom povolania a zabezpečiť
bezpečnosť práce.
Zamestnanecké vzťahy
Úlohou riadenia ľudských zdrojov je aj zabezpečenie
priaznivých pracovných podmienok a tým zvyšovať aj
spokojnosť s prácou a motiváciu pracovníkov. Osobné
problémy a problémy pracovníkov môžu viesť ku kríze
pracovníkov a celej organizácie. Aby bola udržaná spokojnosť
pracovníkov, je potrebná komunikácia s nimi a dôkladná
informovanosť o všetkom, čo sa deje v organizácii. Stále viac
organizácií vidí v komunikačných systémoch efektívny spôsob,
ako zlepšiť pracovnú motiváciu, spokojnosť a produktivitu
zamestnancov. V prípade, že zamestnanecké vzťahy nie sú v
poriadku, môžu si vytvoriť odbory. Kde odbory existujú.
preberá personálne oddelenie zodpovednosť za odborovú
zmluvu medzi pracovníkmi organizovanými v odboroch a
vedením organizácie.

SPÄŤ NA OBSAH
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Systémový prístup k personalistike
Systémový prístup k problematike riadenia ľudských zdrojov
možno znázorniť pomocou schémy uvedenej na obr.4.

Podnikové
plány

Počty a druhy
poţadovaných
manaţérov

Organizač
né plány

Manaţérska
inventúra

Analýza súčasných a budúcich potrieb
manaţérov

Vonkajšie
prostredie

Vnútorné
zdroje

Vonkajšie
zdroje

Získavanie, výber, umiestňovanie, povyšovanie, prepúšťanie

Školenie
a rozvoj

Hodnotenie
Stratégia
povolania

Vedenie a kontrolovanie

Obr.4
Obr.4 poukazuje na vzájomné väzby a spätosť
problematiky riadenia ľudských zdrojov s činnosťami vedúcich
pracovníkov na jednotlivých stupňoch riadenia. Ich vzájomná
podmienenosť a závislosť je zrejmá.
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Úloha 11. Preskúmajte obr.4 a poznačte si obsah jednotlivých
pojmov vo vzťahu k organizácii, v ktorej pracujete alebo
študujete.
Čas 10 minút
Podnikové plány: ...........................................................
Organizačné plány: ...........................................................
Počty a druhy požadovaných manažérov: ........................
Stav manažérov - manažérska inventúra: ........................
Súčasné a budúce potreby manažérov: .........................
Získavanie, výber, umiestňovanie, povyšovanie a prepúšťanie:
......................................................................................
Hodnotenie - stratégia povolania: ..................................
Školenie a rozvoj:

..........................................................

SPÄŤ NA OBSAH
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Organizácia personálneho oddelenia a
personalistika
Zvláštne oddelenie personalistiky vzniká v organizáciách
vtedy, keď sa začínajú stávať činnosti v personálnej oblasti
príťažou.
Úloha 12. Uvážte, kedy a za akých okolností by ste sa ako
vedúci rozhodli pre založenie samostatného oddelenia pre
personalistiku.
Čas 2 minúty
Bolo by to zrejme v tom prípade, keď by mali byť výhody
z činnosti takéhoto oddelenia väčšia ako náklady na jeho
zriadenie a prevádzku. Do tejto doby by mali spravovať
činnosti v personálnej oblasti buď samotní vedúci alebo
poverení pracovníci.
Pri vzniku je personálne oddelenie malé a plní funkcie
ako vedúci na strednom stupni riadenia. Personálne
oddelenie v malej organizácii by mohlo mať napríklad
nasledovnú štruktúru - obr.5.
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Obr.5
Tieto oddelenia sa vo svojej činnosti obmedzujú obyčajne
na spracovanie registra zamestnancov a pomoc vedúcim pri
prijímaní nových zamestnancov. Postupne oddelenia rastú a
požiadavky na prácu takéhoto oddelenia sa zväčšujú.
Oddelenia vykonávajú nasledovné činnosti, ktoré možno
zhrnúť napríklad do nasledovnej štruktúry a obsahu:
Personálne riadenie / všeobecná správa
Funkčná oblasť personalistiky sa môže deliť na dve časti a
to personálnu a sociálnu. Personalistika sa týka úloh v oblasti
personálnych potrieb a personálneho náboru, vystavovania
osobných posudkov, pracovnej analýzy, pracovného
ocenenia, mzdy a výpovede. Patrí sem aj personálne riadenie.
Sociálna starostlivosť predstavuje rôzne dobrovoľné sociálne
príspevky, zabezpečenie v starobe, mimoriadne dovolenky,
príspevky na podnikovú jedáleň, materské škôlky a podnikové
oslavy.
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Úlohou všeobecnej správy je racionalizácia písomností,
vedenie kartotéky a spracovanie pošty, telefón, fax a pod.
Nemusí byť súčasťou práce v oblasti riadenia ľudských
zdrojov.
Práce a mzdy
Úlohou oddelenia je evidencia a výpočet podnikových
údajov o výplatách a odvod miezd a výplatných zložiek podľa
právnych určení a podnikových dohôd, výplaty čistých
príjmov a zostavenie jednotlivých súm.
Činnosti:
 vykonávanie a sprostredkovanie vedomostí o mzdových
formách (časová mzda, výkonová mzda, podielová mzda,
zainteresovanosť na zisku),
 spolupráca pri evidencii mzdových podkladov (úkolové listy,
podielové listy, prezenčné listiny),
 vykonávanie a sprostredkovanie vedomostí o spôsoboch
zrážok (daň z príjmu, poistenie, príspevky, ostatné zrážky),
 vystavenie a zapísanie mzdových a výplatných zúčtovaní,
mzdové a daňové zrážky, príspevky na sociálne poistenie a
zálohy.
Personálna správa
Zaoberá sa organizáciou personalistiky vzhľadom na
personálnu potrebu a nábor pracovníkov, personálne rezervy
a personálne posudky, pracovné analýzy, ocenenia, mzdy a
výpovede. Oddelenie vedie všetky osobné podklady
pracovníkov podniku a vytvára predpoklady pre prácu
mzdovej učtárne.
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Činnosti:
 štatistika personálneho stavu a personálna štruktúra,
 rozlišovanie pracovníkov na základe ich činnosti,
rozhodovacieho oprávnenia a kompetencií,
 plánovanie stavu zamestnancov (metódy ukazovateľov,
metódy pracovných miest),
 možnosti personálneho náboru a personálneho výberu,
 spolupráca pri prijímaní (výber, pracovné zmluvy uzatvorenie a ukončenie, uvedenie do funkcie),
 vyhotovenie popisu práce,
 hodnotenie pracovníkov (posudky, pracovné podmienky,
vysvedčenia),
 vedenie personálnych podkladov (osobné karty a osobné
doklady),
 evidencia osobných výdavkov (tarifné triedy),
 spolupráca pri použití pracovných a sociálno-právnych
predpisov (pracovné a zmluvné právo, zákon o ochrane
mládeže, matiek, pracovný poriadok, zákon o pracovnej
podpore a sociálnom poistení).
Personálne riadenie a sociálne oddelenie
Na starosti má vzťahy medzi zamestnancami,
vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie, členenie a evidencia
všetkých podkladov a sociálne začlenenie pracovníkov do
podniku, príprava dobrovoľných sociálnych zariadení pre
zamestnancov.
Činnosti:
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 vedomosti o štýloch riadenia, riadiacich úrovniach a
riadiacich metódach,
 vedomosti o ochrane práce a prevencii nehôd,
 spolupráca pri starostlivosti o špecifické skupiny (cudzinci,
mládež, matky, postihnutí, ....),
 vedomosti o vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní,
 spolupráca
pri
personálno-hospodárskych
úlohách
(personálne potreby, posudky, personálne ohodnotenia a
štatistiky).
Všeobecná správa - administratíva
Korešpondencia, spracovanie textov, rozmnožovanie,
skladovanie písomností, vedenie kartotéky, pošta, fax,
telefón, výdaj kancelárskeho materiálu.
Činnosti:






diktovanie, kopírovanie, tlačenie,
spracovanie textov,
uskladňovanie písomností,
došlá a odoslaná pošta,
vedenie knihy pre odoslanú poštu a poštovej pokladničnej
knihy,
 obsluha telefónu, faxu,
 výdaj kancelárskych potrieb.

Veľkosť personálneho oddelenia je veľmi rôznorodá a závisí
od počtu zamestnancov v organizácii. Vedecké práce uvádzajú
optimálny pomer približne 1:28, t.j. 1 pracovník v oblasti
riadenia ľudských zdrojov na 28 zamestnancov organizácie.
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Tento pomer však môže byť od organizácii k organizácii rôzny.
Závisí aj od kvalít pracovníka v oblasti práce s riadením
ľudských zdrojov a jeho individuálnych schopností. Hierarchia
funkcií vo veľkom personálnom oddelení by mohla vyzerať
napríklad nasledovne - obr.6

Obr.6

SPÄŤ NA OBSAH
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Zložky oddelení
Pre každú dôležitú činnosť môže byť vytvorené pod
oddelenie, ktoré sa zaoberá úzko špecializovanými službami.
Napríklad oddelenie pre zamestnanie sa zaoberá len náborom
nových zamestnancov, oddelenie výcviku a vzdelávania sa
môže podieľať na plánovaní v personálnej oblasti a
umiestňovaní personálnych zdrojov, mzdový vedúci môže
vytvárať platový systém a pod. Špecializácia práce v rámci
riadenia ľudských zdrojov umožňuje pracovníkom týchto
oddelení stať sa špecialistami v danej oblasti a v
obmedzenom počte činností.
O význame funkcií v oblasti riadenia ľudských zdrojov
svedčí aj názov funkcie vedúceho v tejto oblasti. Tam kde sa
používa názov personálny riaditeľ alebo viceprezident pre
personalistiku sa poukazuje obyčajne aj na to, aký veľký je
význam týchto funkcií.
Personálne oddelenia sú oddelenia služobné a majú
pomáhať zamestnancom, vedúcim a svojej organizácii pri
práci s ľudskými zdrojmi. Majú poradnú právomoc, t.j. môžu
radiť ostatným vedúcim, ale nemôžu im prikazovať. Riadiaca
právomoc spočíva v riadení činností svojich oddelení, ktoré
vytvárajú a distribuujú tovar a služby organizácie. Aj napriek
poradnej právomoci, pomoc týchto oddelení je veľmi silná. V
niektorých organizáciách majú oddelenia personalistiky takú
veľkú váhu, že sa im poskytuje aj výkonná právomoc., t.j. aby
tieto oddelenia mohli za určitých okolností urobiť konečné
rozhodnutia.
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Využívanie riadiacej, poradnej a výkonnej právomoci
môže viesť k dvojakej zodpovednosti personálneho
manažmentu. Vedúci s riadiacou právomocou a vedúci
z
personálnych oddelení sú zodpovední za produktivitu
zamestnancov a za kvalitu ich pracovných podmienok. Úlohou
personálneho oddelenia je pomocou svojej činnosti a rád
ostatným vedúcim, hľadať spôsoby ako zlepšiť kvalitu
pracovných podmienok v danej organizácii, a tým vytvoriť
produktívne prostredie.

SPÄŤ NA OBSAH

33

Určovanie počtu a druhov manažérov
Počet vedúcich pracovníkov nezávisí len od veľkosti a
druhu podniku, ale aj od zložitosti jeho organizačnej
štruktúry, na rozvojových plánoch a tempu obmeny
riadiaceho personálu. Pomer medzi počtom pracovníkov
podniku a riadiacim personálom sa neriadi žiadnymi zákonmi.
Pomocou
rozšíreného alebo zúženého delegovania
právomoci a zodpovednosti je možné modifikovať
organizačnú štruktúru takým spôsobom, že počet riadiacich
pracovníkov sa zmenší alebo zväčší bez ohľadu na rozsah
vykonávaných operácií.
Spoločným znakom všetkých podnikov je, že majú
prehľad o zásobách materiálu a tovaru potrebného pre
zabezpečenie ich operácií. len veľmi zriedka sa vyskytujú
podniky, ktoré majú prehľad o disponibilných ľudských
zdrojoch, najmú vedúcich pracovníkov, napriek tomu, že
tento počet pracovníkov v zodpovedajúcej štruktúre je pre
podnik životne dôležitý. Určovanie silného manažmentu
podniku je možné pomocou tzv. manažérskej inventárnej
schémy.
Manažérska inventárna schéma je v podstate jednoduchá
organizačná schéma určitej organizačnej jednotky,
obsahujúca manažérske pozície doplnené o údaje,
charakterizujúce možnosti povýšenia jednotlivých pracovníkov
- obr.7.
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Vysvetlivky: xxx
xx
x
oo
o

- možné je okamžité povýšenie
45 = vek
- možné povýšenie počas jedného roka
6 = počet rokov
- potenciálna možnosť povýšenia
vo funkcii
- uspokojujúce bez možnosti povýšenia
- prepustiť
Obr. 7

Riaditeľ z obr. 7 môže ihneď vidieť, či manažér riadne
plní svoju úlohu z hľadiska personálnej funkcie.
Úloha 13. Na základe obr.7 určte, kto by mohol byť
nástupcom výkonného riaditeľa a ako by sa zmenila následne
schéma uvedená na obrázku.
Čas 3 minúty
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Nástupcom riaditeľa by bol pravdepodobne manažér
tímu A, ktorý má svojho nástupcu vhodného pre okamžité
povýšenie. Na podporu tohto tvrdenia možno uviesť, že
medzi podriadenými tohto manažéra je jeden, u ktorého je
možnosť povýšenia v priebehu jedného roka. Najviac je medzi
jeho podriadenými jeden pracovník nevhodný pre povýšenie
a dvaja noví pracovníci.
Úloha 14. Aká je situácia v prípade oddelenia manažéra tímu
B.
Čas 3 minúty
V prípade oddelenia manažéra tímu B je zlá situácia z
hľadiska personalistiky. Je to prípad vyhovujúceho pracovníka
nevhodného pre povýšenie. Medzi podriadenými je však
jeden, ktorého možno okamžite povýšiť, druhý je pre
povýšenie nevhodný a u tretieho existuje potenciálna
možnosť povýšenia.
Úloha 15. Ako by ste riešili situáciu v oblasti personalistiky u
manažéra C.
Čas 3 minúty
U manažéra tímu C by malo najskôr dôjsť k značnému
rozvoju, aby bolo možné uvažovať o jeho povýšení. V tomto
oddelení v súčasnosti nie je žiadna osoba vhodná pre
okamžité povýšenie. Situáciu ešte komplikujú pracovníci, u
ktorých povýšenie vôbec neprichádza do úvahy.
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Úloha 16. Uvážte, situáciu v prípade manažéra tímu D.
Čas 3 minúty
Manažér tímu D predstavuje potenciálny problém. Sám
pre povýšenie nie je vhodný, ale obidvaja podriadený
potenciálne áno.
Úloha 17. Uveďte základné výhody manažérskej inventárnej
schémy.
Čas 6 minút
Vaša odpoveď by mala byť približne nasledovná:
 schéma prehľadne zobrazuje personálnu situáciu v
organizácii,
 umožňuje ľahko identifikovať manažérov vhodných pre
povýšenie,
 ukazuje tzv. “zásobník” manažérov pre možné budúce
povýšenie v priebehu roka,
 u manažérov, ktorí nepracujú spoľahlivo je možné uvážiť, či
ich školiť alebo prepustiť,
 umožňuje vopred definovať problémy oddelení v oblasti
personalistiky a zahájiť školenia a výcvik nového personálu,
 u manažérov, ktorí pôjdu do dôchodku je možné uvážiť ich
náhradu,
 schéma umožňuje pohyb manažérov pre odstránenie
slabých miest,
 zamedzuje nadbytočnému hromadeniu pracovníkov
vhodných pre povýšenie na jednom oddelení, taktika
vedúcich, ktorí sa nechcú zbaviť schopných pracovníkov,
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 manažéri môžu dávať rady podriadeným ohľadom rozvoja
ich kariéry.
Úloha 18. Uveďte základné obmedzenia manažérskej
inventárnej schémy.
Čas 5 minút
Vaša odpoveď by mala obsahovať:
 schéma neukazuje pozície, do ktorých by mohli byť
manažéri povýšení,
 údaje v schéme nie sú dostatočné pre určenie schopností
jednotlivcov,
 nie je vhodné, aby tieto informácie mali všetci pracovníci,
môže byť použitá diskriminačne, vhodná je len pre
vrcholový manažment a časť stredného manažmentu,
 potreba nepretržitej aktualizácie schémy,
 obava manažérov, že prídu o schopných podriadených.

SPÄŤ NA OBSAH
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Vnútorné a vonkajšie podmienky a
informačné zdroje
Potrebu vedúcich pracovníkov v podniku určujú
podnikové a organizačné plány, špecificky však analýzy
potrebného počtu vedúcich pracovníkov a počet
disponibilných
vedúcich
identifikovaných
pomocou
manažérskej inventúry. Medzi ďalšie faktory, ktoré
ovplyvňujú riadenie ľudských zdrojov patria ekonomické,
sociálne, technologické, politické a legislatívne podmienky.
Úloha 19. Pokúste sa uviesť, ako môže zmena v
ekonomických podmienkach - ekonomický rast, pôsobiť na
počet ľudských zdrojov a prečo?
Čas 3 minúty
Ekonomický rast môže vyvolať rast dopytu po výrobkoch,
ktorý môže byť dôvodom pre zvýšenie počtu ľudských zdrojov
v podniku a tým aj väčšieho počtu vedúcich. To isté však
môžu začať robiť aj konkurenčné firmy a počet disponibilných
vedúcich pracovníkov zodpovedajúcej kvalifikácie na trhu
pracovných síl sa zníži. Pri posudzovaní pracovných zdrojov je
potrebné brať do úvahy celkové trendy na trhu pracovných
síl, demografický vývoj a štruktúru spoločnosti s ohľadom na
potreby podniku. Príslušné údaje možno čerpať s
odpovedajúcich štatistík a výskumov.
Údaje o potrebe a disponibilite vedúcich / manažérov
vytvárajú 4 charakteristické situácie, ktoré vyžadujú odlišné
personálne aktivity.
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Úloha 20. Pokúste sa do nasledovnej schémy (portfólia štvorcov) zaznamenať personálne aktivity, ktoré by ste
uskutočnili pri danej potrebe (os y) a disponibilite
(os x)
manažérov.
Čas 6 minút
Disponibilita manažérov
Vysoká
Nízka
P Vysoká
o
t
r
e
b
a
m
a
n
a
ž
é
r
o
v
Nízka

Vaša odpoveď mala byť nasledovná:
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Hodnotenie vonkajších tlakov
Väčšina firiem pri hodnotení vonkajších podmienok stojí pred
odpoveďou na nasledovné otázky:





Aký typ ľudí zamestnávať?
Aké schopnosti by mali mať títo ľudia?
Ako by mali byť títo ľudia rozmiestnení?
Kto bude rozhodovať o tom, aké produkty by mali byť
predávané, kde majú byť získavané suroviny?
 Ako budú zamestnanci pociťovať skutočnosť, že napr.
pracujú pre zahraničnú firmu?
 Čo treba urobiť, aby sa firma prispôsobila kultúre
spoločnosti?
 atď.
To sú len niektoré z dôležitých otázok, na ktoré musia
hľadať pracovníci v oblasti riadenia ľudských zdrojov odpoveď
vo vzťahu k vonkajšiemu okoliu. K diagnostikácii vonkajších
podmienok kľúčových personálnych programov, ktoré by mali
zaistiť úspešnosť firmy, existuje rad metód, z ktorých niektoré
sú uvedené aj v tabuľke 1.2

2

Lit.: Milkovich,G.T., Boudreau,,J.,W.: Řízení lidských zdrojů. Praha, Grada 1993, str.65
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Tabuľka 1
Metóda
Analyzované vonkajšie
podmienky
Skúmanie
sociálno-demografické
prostredia
zmeny
ekonomické podmienky
medzinárodná
konkurencia
zmeny v technológii
vládna regulácia
odbory
prieskum
mzdy a zamestnanecké
platových
výhody poskytované
podmienok konkurenciou na trhu
práce a výrobkov
analýza
dostupnosť potenciálnych
pohotovosti zamestnancov s
požadovanou
kvalifikáciou
dostupnosť žien s
požadovanou
kvalifikáciou, atď.
rozbor
dohody medzi odbormi a
kolektívnych zamestnancami
zmlúv
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Programy v personálnej
oblasti
plánovanie ľudských
zdrojov

mzdová politika a
stimulácia

nábor
plánovanie
zamestnanosti
vytváranie
rovnocenných
pracovných podmienok
výber uchádzačov
pracovné vzťahy

Skúmanie vonkajšieho prostredia
Skúmanie
vonkajšieho
prostredia
systematicky
zaznamenáva, identifikuje a vysvetľuje relevantné deje a
podmienky. Jeho účelom je odpovedať na otázku: “Čo
nastane a čo to bude pre nás znamenať?”
Proces skúmania prostredia je nasledovný - obr.8.

Obr.8
Systém výskumu vonkajších tendencií by mal byť urobený v
nasledovných krokoch - tabuľka 2.
Tabuľka 2
1.Definovanie tendencie:
 prehľad údajov
 štatistická analýza
 grafické vyjadrenie
2.Modelovanie budúceho vývoja:
 extrapolácia údajov
 limitujúce faktory
 najlepší prípad / najhorší prípad
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3.Predikcia následkov:
 záležitosti pre organizáciu významné
 analýza dopadu
4.Zoradenie možných výsledkov podľa priorít:
 pravdepodobnosť uskutočnenia
 rozsah účinkov
5.Určenie výstupov:
 vstupné rozhodnutie
 uvedenie príkladov
 nastolenie problémov formou otázok
6.Stanovenie poradia
7.Dokumentácia a rozšírenie rozhodnutia.
Úloha 21. Ktoré sociálno-demografické vplyvy považujete za
významné vo vzťahu k riadeniu ľudských zdrojov vo firme?
Čas 3 minúty
Mohli by to napríklad byť nasledovné vplyvy:
 demografické tendencie vo vývoji pracovných síl v regióne a
firme do roku 2014,
 populácia, pracovná sila a podiel práceschopného
obyvateľstva,
 zmeny vekovej štruktúry, imigrácia,
 feminizácia pracovnej sily,
 kvalita pracovnej sily.
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Úloha 22. Ktoré ekonomické podmienky považujete za
dôležité vzhľadom k riadeniu ľudských zdrojov vo firme?
Čas 3 minúty
Vaša odpoveď by mohla byť:










podmienky na trhu práce,
povolanie,
zemepisné hľadisko,
konkurujúci si zamestnávatelia,
podmienky na trhu výrobkov a služieb,
inflačné tlaky,
internacionalizácia trhov,
medzinárodný manažment a marketing,
konkurencia na zahraničných trhoch výrobkov.

Úloha 23. Ktoré technologické podmienky považujete za
dôležité vzhľadom k riadeniu ľudských zdrojov vo firme?
Čas 3 minúty
Úloha 24. Ktoré vplyvy štátu považujete za dôležité vzhľadom
k riadeniu ľudských zdrojov vo firme?
Čas 3 minúty

SPÄŤ NA OBSAH
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Vnútorné znaky organizácie
Mnoho znakov organizácie má nejaký vzťah k riadeniu
ľudských zdrojov. Za najdôležitejšie z nich možno považovať:






finančné podmienky,
podnikateľskú stratégiu,
technológiu,
podnikovú kultúru a filozofiu,
štýl riadenia.

Závislosť medzi vnútornými podmienkami organizácie a
úrovňou práce vyjadruje obr.9.
Úroveň práce

Úroveň organizácie

Obsah
Poţadovaná kvalifikácia
Stimulácia

Finančné podmienky
Podnikateľská stratégia
Technológia
Podniková kultúra a filozofia
Štýl riadenia

Obr.9

Finančné podmienky
Úloha 25. Uvážte a poznačte si základné myšlienky, ktoré
dokumentujú význam finančných podmienok pre oblasť
riadenia ľudských zdrojov.
Čas 3 minúty
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Vaša odpoveď okrem iných by mala zahrňovať nasledovné
tézy:
 pokiaľ organizácia nebude zarábať dostatok finančných
prostriedkov, nebude môcť vyplácať svojich zamestnancov,
financovať vzdelávacie programy, pomáhať prepusteným
hľadať novú prácu,
 rozhodnutia o personálnych otázkach ovplyvňujú značnou
mierou celkové náklady a pod.

Stratégia
Úloha 26. Uvážte, ako sa strategický prístup organizácie
premieta do oblasti riadenia ľudských zdrojov.
Čas 3 minúty

Strategický prístup sa do oblasti riadenia ľudských zdrojov
premieta najmä do týchto troch oblastí:
 zabezpečenie, aby sa problematika ľudských zdrojov vzala
do úvahy pri formulovaní podnikateľskej stratégie
organizácie, (akej oblasti podnikania by sa mala organizácia
venovať),
 vytýčenie cieľov, plánov a stratégií v oblasti ľudských
zdrojov, ktorá by podporovala podnikateľskú stratégiu, (ako
môžu rozhodnutia v personálnej oblasti pomôcť, aby
organizácia obstála v boji s konkurenciou),
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 v spolupráci s manažérmi zabezpečiť uskutočňovanie
plánov v personálnej oblasti, (ako implementovať
stanovenú politiku do každodennej činnosti).
Prínos strategického riadenia ľudských zdrojov je uvedený
na obr.10.

Obr.10
Účelom stratégie v oblasti riadenia ľudských zdrojov je
pomáhať manažérom pri ich rozhodovaní o zamestnancoch, a
tým prispievať k zvyšovaniu úspešnosti organizácie. Na
základe členenia organizácie možno členiť na tri základné
typy:
 opatrní - organizácie pôsobiace na malom počte stabilných
trhov,
 odvážni - organizácie, ktoré pravidelne podstupujú riziko a
stále hľadajú nové výrobky a nové príležitosti na trhu,
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 rozvažujúci - organizácie, ktoré pôsobia na väčšom počte
trhov, pričom niektoré z nich sú relatívne stabilné, iné sa
menia,
Možno vymedziť aj úlohy a činnosti v personálnej oblasti tabuľka 3.

Hlavná
úloha
Personálne
plánovanie

Typ
“opatrný”
udržiavacia
formálne,
rozsiahle

Typ “Odvážny”

Tabuľka 3
Typ “Zvažujúci”

podnikateľská

koordinačná

neformálne,
obmedzené

formálne, rozsiahle

Školenie a
rozvoj
kvalifikačný zručností
rozvoj
Mzdy
mzdové vzťahy
vo vnútri
organizácie,
spravodlivosť

určenie zručností a
ich využitie

rozvoj zručností a ich
využitie

mzdové vzťahy
spojené s okolím,
konkurencieschopno
sť

Hodnotenie orientácia na
pracovných proces,
výkonov
zamerané na
potreby
školenia,
individuálne a
skupinové
pracovné
výkony

orientácia na
výsledok, zamerané
na požiadavky
formovanie
zamestnancov,
výkonnosť celých
prevádzok a
organizácie ako
celku

kombinácia
vnútornej
konzistencie a
konkurencieschopno
sti navonok
orientácia prevažne
na proces,
požiadavky na
školenie a
formovanie
zamestnancov,
výkonnosť
individuálna,
skupinová a celých
prevádzok
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V oblasti riadenia ľudských zdrojov možno vymedziť tri hlavné
stratégie:
1.Stimulovanie. Organizácie, kde základnou stratégiou je
stimulovanie, sa presadzujú na trhu produktov na základe
ceny a kvality. Pre tieto organizácie je charakteristická
centralizovaná organizačná štruktúra a pomalé zavádzanie
technologických zmien. Najviac oceňovanými vlastnosťami
zamestnancov sú spoľahlivosť a dôveryhodnosť, obsah
práce je presne vymedzený a práca prísne kontrolovaná.
Tieto organizácie sa spoliehajú na platové podmienky ako
prostriedok k dosiahnutiu požadovaných výkonov.
Pobádacie plány, podiely na zisku, výkonové odmeny a
ďalšie stimuly tvoria základňu pre oceňovanie výkonov
pracovníkov.
2.Investovanie. Založené je na diferenciácii produktov. V
týchto organizáciách sú významnými personálnymi
programami školenia, rozvoj a zamestnanecké vzťahy.
Pracovné vzťahy tu obyčajne nebývajú problémom, pretože
“investori” majú zriedka kedy odbory.
3.Spoluúčasť. V organizáciách so spoluúčasťou zamestnancov
sa rozhodovanie posúva na najnižšiu možnú úroveň.
Manažéri v týchto organizáciách pociťujú, že zamestnanci sa
cítia byť zaviazaní rozhodnutiami, ktoré pomáhali vytvoriť, a
z týchto záväzkov vyplýva ich iniciatíva, tvorivosť a
pružnosť. V stratégii týchto organizácií sa personálne
činnosti sústreďujú na vytváranie pracovných úloh.
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Technológia
Technológiu možno vymedziť ako komplex postupov a metód,
ktoré sa používajú pri zhotovovaní a poskytovaní produktov.
Na základe moderných technológií môžu malé firmy
konkurovať veľkým, málo dynamickým podnikom, a tým
podporovať vytváranie nových pracovných miest.
Úloha 27. Uvážte, ako sa môže vplyv technológie prejaviť v
oblasti riadenia ľudských zdrojov.
Čas 3 minúty
Vaša odpoveď by mohla napríklad byť:
 rozvoj technológie podporuje rast odborných vedomostí a
snahu o zabezpečovanie rozvoja pracovníkov, vyššie nároky
na pracovné zručnosti,
 problémy v oblasti prispôsobovania sa zmeneným
pracovným podmienkam u starších pracovníkov,
 rozvoj technológie spôsobuje posun do oblasti tvorby
organizačných štruktúr podnikov, k vytváraniu pracovných
úloh na základe technických kapacít, za účelom integrácie
zamestnancov s novou technológiou, atď.
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Kultúra, filozofia organizácie a štýl vedenia
Kultúra organizácie veľmi výrazne ovplyvňuje oblasť
riadenia ľudských zdrojov. Prejavuje sa to výrazne v
oblastiach kultúry ako spoločenského systému, záväzného
nariadenia alebo presadzovania stratégie podniku. Podobne
je to aj vo vzťahu ku štýlu riadenia, či sa jedná o autokratický
štýl vedenia, demokratický alebo liberálny. Spôsob zavedenia
podnikovej kultúry do praxe podnikov je uvedený na obr.11.

Obr.11
SPÄŤ NA OBSAH

_____________________________
Prameň: O´Reilly,Ch.: Corporations, Culture, and Commitment: Motivation and Social Control
in Organizations. California Management Review 1989, str. 9-25.
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Personálne plánovanie
Plánovanie v personálnej oblasti môžeme vymedziť ako
systematicky uskutočňovanú predpoveď budúcich potrieb a
rezerv v personálnej oblasti. Pomocou odhadu množstva a
druhov zamestnancov, ktorých bude organizácia potrebovať,
môže personálne oddelenie lepšie naplánovať ich nábor,
výber, odbornú prípravu, pracovný postup a činnosti
podobného druhu. Personálne plánovanie má za účel
poskytnúť organizácii správnych ľudí v správny čas. V
ideálnych prípadoch by organizácie mali určovať svoje
krátkodobé a dlhodobé potreby v personálnej oblasti práve
prostredníctvom personálneho plánovania.
Krátkodobé personálne plány upozorňujú na voľné
pracovné miesta, ktoré by mali byť počas roka obsadené,
dlhodobé plány hodnotia rozvoj personálnej politiky zo
širšieho rámca - na 2,3,5 alebo 10 rokov. Zmyslom
personálneho plánovania je:






analyzovať súčasný stav ľudských zdrojov v organizácii, t.j.
zistiť, aké výkony môžeme očakávať pri určitom počte a
štruktúre pracovníkov, daných podmienkach práce a
nárokoch (potrebách),
určiť personálne potreby z hľadiska počtu a štruktúry
ľudských zdrojov,
určiť postupy, ako dosiahnuť žiadaný stav (plán náboru a
prijímania, uvoľňovanie pracovníkov, povyšovanie, presuny
a rozmiestnenie.
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Úloha 27. Uveďte, aké výhody môže priniesť plánovanie v
personálnej oblasti pre organizáciu.
Čas 5 minút

Vaša odpoveď by okrem iných mohla zahrňovať nasledovné
tézy:











lepšie využitie zamestnancov,
účinne prispôsobiť činnosti v personálnej oblasti budúcim
cieľom organizácie,
dosiahnuť čo najväčšiu hospodárnosť pri prijímaní nových
pracovníkov,
rozšíriť informačnú základňu personalistiky tak, aby mohlo
byť ich využitie prospešné ostatným činnostiam v
personálnej oblasti a ostatným štruktúrnym jednotkám
organizácie,
úspešne uskutočniť hlavné požiadavky v oblasti trhu
pracovných síl v danej lokalite,
koordinovať rôzne plány v oblasti personálneho
manažmentu, atď.

Plánovanie v personálnej oblasti je užitočné tak v malých
ako aj veľkých organizáciách. Malým organizáciám ukazuje,
akej situácii v personálnej oblasti by čelili, keby sa mali rýchle
rozšíriť. Veľké organizácie v ňom vidia spôsoby, ako čo
najefektívnejšie nakladať s ľudskými zdrojmi.
Schéma procesu personálneho plánovania môže byť
nasledovná:
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A.
B.

Minulý stav
odchody (dôchodok, prepúšťanie, presuny,..)
+
príchody (isté, povýšenia, presuny,...)
_____________________________________________
=
Projektovaný stav v čase t
_____________________________________________
C. +
potrebné plánované zmeny do času t (prijatia,
prepustenia)
_____________________________________________
=
Plánovaný stav v čase t
_____________________________________________
D. pravdepodobne realizované zmeny v čase t
_____________________________________________
=
Prognózovaný stav v čase t

Ľudia, ktorí sú k dispozícii predstavujú pre organizáciu
určitý pracovný potenciál - obr.12.

Obr.12
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Jednotlivé personálne činnosti sú vzájomne úzko
prepojené. Aby sa mohlo zabezpečiť, že pracovník podá
požadovaný výkon je potrebné ďalšie vzdelávanie, zabezpečiť
predpoklady pre jeho osobný rast vo firme. K tomu všetkému
však potrebujeme ešte informácie z hodnotenia pracovníkov.
Tieto informácie sú dôležité pre zostavovanie plánu
kvalifikácie, ďalšieho školenia, tréningu personálu a
predstavujú vlastne kvalitatívnu stránku personálneho
plánovania. Pri plánovaní potrebného počtu pracovníkov,
teda zabezpečenia kvantitatívnej stránky personálneho
plánovania sa musia vziať do úvahy aj faktory, ktoré pôsobia
navonok - vonkajšie faktory a faktory, ktoré pôsobia do
vnútra - vnútorné faktory.
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Príčiny potrieb
Aj keď potreby v riadení ľudských zdrojov ovplyvňujú mnohé
vplyvy, medzi najvýznamnejšie patrí okolité prostredie,
organizácia sama a zmeny dotýkajúce sa pracovnej sily.
Niektoré z nich sa objavujú v krátkodobých iné zasa v
dlhodobých plánoch. Kvantifikáciu príčin budúcich potrieb v
oblasti riadenia ľudských zdrojov uvádza tabuľka 4.

Vonkajšie
príčiny
ekonomické
sociálnopolitickoprávne
technologické
konkurencia

Tabuľka 4
Organizačné príčiny Príčiny dané pracovnou
silou
strategické plány
odchod do dôchodku
rozpočty
vypovedanie zmluvy

predaj, výrobné
predpoklady
nové obchody

ukončenie pracovného
pomeru
neprítomnosť, absencie

Dôležitou úlohou pri riadení ľudských zdrojov sú
predpovede personálnych potrieb organizácie. V tabuľke 5 je
uvedená škála predpovedí v troch úrovniach:
 odborná,
 podľa tendencií,
 ostatné.
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Tabuľka 5
Odborné predpovede
Predpovede
Ostatné
podľa tendencií
predpovede
bežné a okamžité
extrapolácia
rozpočtové a
rozhodnutia
plánované
analýzy
formálne prieskumy medzi indexovanie,
počítačové
odborníkmi
závislosť na iných modely
premenných
skupinová metóda, metóda štatistické
Delfi
analýzy
priame metódy - časové
štúdie (snímky pracovného
dňa)
analógie na základe
štandardov výkonu a TH
ukazovateľov
Personálny
plán
neslúži
len
ako
kontrola
pravdepodobného úspechu plánu pozitívnych činností, ale je
taktiež dôležitou súčasťou systému informácií o personálnych
zdrojoch organizácie.

SPÄŤ NA OBSAH
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Pracovná analýza a navrhovanie práce
Základným predpokladom pre aktívnu prácu v oblasti
riadenia ľudských zdrojov je informačný systém týkajúci sa
personálnych zdrojov. K jeho základným prvkom patria:
 informácie o vplyve okolitého prostredia,
 informácie z oblasti personálneho plánovania,
 informácie o pracovných miestach, procesoch a funkciách.
Pracovné miesta a funkcie sú jadrom každej produktivity
organizácie. Pokiaľ sú dobre naplánované a vykonávané
organizácia sa približuje k svojim cieľom. V inom prípade
dochádza ku poklesu produktivity, nižším ziskom a menším
schopnostiam organizácie uspokojovať potreby zákazníkov,
zamestnancov, atď. To znamená, že charakter práce sa stáva
jadrom produktivity.

Charakter práce
Predstavuje vlastne spôsob, akým sa práca vykonáva. Termín
charakter práce zahrňuje:
1. Obsah práce - pracovné operácie, pracovné správanie,
povinnosti, vzťahy, zodpovednosť.
2. Kvalifikáciu požadovanú pre vykonávanie práce vedomosti, zručnosti, schopnosti, skúsenosti.
3. Podnety pre vykonávanie práce - platové ohodnotenie,
možnosť pracovného postupu a vnútorné uspokojenie.
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Analýza práce
Analýza práce je systematický proces zhromažďovania a
hodnotenia údajov o charaktere určitej práce. Spravidla
zhromažďuje informácie o určitých pracovných operáciách.
Skupina pracovných operácií, ktoré vykonáva jedna osoba,
vytvára pracovnú úlohu. Rovnaké pracovné úlohy formujú
pracovný proces a širšia skupina podobných pracovných
zameraní tvorí povolanie.
Analýza práce poskytuje informácie pre oblasť riadenia
ľudských zdrojov.
Úloha 28. Čo rozumiete pod nasledovnými pojmami z oblasti
terminológie analýzy práce. Uveďte konkrétne prípady z
praxe.
Čas 5 minút
 Pracovná operácia:

......................................................

 Pracovná úloha:

......................................................

 Pracovný proces:

......................................................

 Povolanie:

......................................................

 Popis práce:

.............................................................

 Kvalifikačná charakteristika: ............................................
Vaša odpoveď by mala byť nasledovná:
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Pracovná operácia - činnosť: Je najmenšia jednotka analýzy
práce, špecifické určenie toho, čo človek robí. Príklad: práce s
počítačom IBM, telefonovanie.
Pracovná úloha - aktivita: Najbližšia vyššia úroveň analýzy
práce, sekvencia pracovných činností, ktoré vykonáva
spravidla jeden človek. Napríklad všetky činnosti vykonávané
operátorom pri počítači, alebo sekretárkou.
Pracovný proces: Viacero pracovných úloh, ktoré sú založené
na rovnakých pracovných operáciách (činnostiach), a ktoré sú
vykonávané spravidla niekoľkými ľuďmi.
Povolanie: Zoskupenie pracovných procesov, ktoré majú
podobný obsah. Napríklad: výrobný manažér, technik,
remeselník.
Popis práce: Systematický prehľad informácií, ktoré boli
získané na základe analýzy práce.
Kvalifikačná charakteristika: Minimálny rozsah zručností,
vedomostí a schopností, ktoré sú potrebné pre vykonávanie
určitej práce.
Informácie získané z analýzy práce umožňujú tým, ktorí majú
na starosti prijímanie nových pracovníkov, zhodnotiť, či
uchádzač sa na danú prácu naozaj hodí, zároveň pomáha pri
ich rozhodovaní. Využitie informácií je však širšie, tak ako je
to uvedené v tabuľke 6.
Tabuľka 6
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Funkcia
Informácie
vytváranie
pracovné operácie,
pracovných úloh kvalifikácia, mzdová
stimulácia, očakávané
výsledky
nábor a výber
požadovaná kvalifikácia
pracovníkov

Výsledok
organizačná
štruktúra

princípy výberu a
funkčného
postupu
výchova a rozvoj pracovná operácia
vzdelávacie a
pracovníkov
(činnosť), pracovné
výcvikové
správanie
programy
hodnotenie
požiadavky na pracovné
kritériá
výkonov
správanie alebo očakávané hodnotenia
výsledky
pracovného
výkonu
odmeňovanie
pracovná činnosť,
zhodné a
pracovné schopnosti,
rozdielne prvky
pracovné správanie
práce, popisy
práce
Hlavné činnosti personálneho manažmentu, ktoré čerpajú z
informácií získaných z pracovnej analýzy sú nasledovné:
1.Hodnotenie vplyvu okolitého prostredia na jednotlivé druhy
prác.
2.Odstránenie nežiaducich pracovných požiadaviek, ktoré by
mohli viesť k diskriminácii pri zamestnávaní.
3.Zabezpečenie pracovných prvkov, ktoré by prispievali alebo
bránili zlepšeniu kvality pracovného prostredia.
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4.Naplňovanie budúcich potrieb v personálnej oblasti.
5.Výber príslušných uchádzačov na voľné miesta.
6.Vymedzenie potrieb pre vzdelávanie nových a dlhodobých
zamestnancov.
7.Vytvorenie plánu pre rozvoj schopností zamestnancov.
8.Stanovenie reálneho výkonového kritéria.
9.Umiestnenie zamestnanca na také pracovné miesto, kde
môže efektívne uplatniť svoje skúsenosti.
10.Odmena primeraná vykonávanej práci.

SPÄŤ NA OBSAH
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Hodnotenie obsahu práce
Pre analýzu práce sa zhromažďujú tri základné druhy
informácií:
 údaje o pracovných činnostiach,
 údaje o pracovnom správaní,
 údaje o schopnostiach.
Konvenčná analýza práce je založená na získavaní
informácií o pracovných činnostiach na základe dotazníka.
Otázky položené v dotazníkoch alebo pri ústnom dotazovaní
by mali byť formulované tak, aby zaručovali jednotnú povahu
odpovedí. Charakterizuje jednotlivé pracovné procesy
komplexne, na základe ich vzťahu k údajom, ľuďom a veciam.
Postup uplatnenie
nasledovných krokoch:

pracovnej

analýzy

prebieha

v

1.Zhromaždenie informácií o organizácii.
2.Zistenie pracovných miest a zoznámenie sa s rôznymi
pracovnými miestami v organizácii.
3.Vytváranie dotazníkov:
 charakter dotazníku a určenie práce,
 povinnosti a zodpovednosti (pre rýchlu predstavu o
práci),
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 charakteristické znaky pracovníka
podmienky,
 požiadavky na pracovný výkon.

4.Zhromaždenie informácií:







pohovory,
komisia zložená z odborníkov,
dotazníky posielané poštou,
pracovné denníky,
pozorovanie,
kombinácia metód.

SPÄŤ NA OBSAH
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a

pracovné

Využitie informácií získaných pracovnou
analýzou
Popis práce
Popis práce je písomná správa o pracovných
povinnostiach, podmienkach a ďalších aspektoch daného
povolania. V rámci jednej organizácie by mali mať popisy
práce rovnaký charakter, aj keď povaha formulárov by sa
mohla rozchádzať. Pri vytváraní popisu práce prebiehajú tri
fázy pracovnej analýzy - obr.13.
Príprava na analýzu

Zhromažďovanie
informácií

Využitie
informácií

Všeobecné zoznámenie sa s
organizáciou a typom práce

Určenie práce
______________________________
Vyvinutie dotazníku
_______________________________
Zhromažďovanie informácií

Vo forme popisu práce, vymedzenie
práce, pracovnej normy
_______________________________
Začlenenie do informačného systému
personálneho oddelenia

Obr.13
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Výsledky analýzy práce sa premietajú do tzv. popisov
práce. Ich typická forma je:
1.Názov: Táto časť zahrňuje názov pracovnej činnosti, počet
pracovníkov, ktorí danú prácu vykonávajú, miesto ich
vykonávania (oddelenie, pracovisko), číselný kód práce.
Účelom je jasne určiť pracovnú činnosť a odlíšiť ju od
ostatných s podobnými názvami a obsahom. Dôležitým
údajom je aj dátum, kedy bola analýza urobená.
2.Charakteristika: Táto časť vysvetľuje účel pracovnej činnosti
- prečo sa robí, aké je jej postavenie vo vzťahu k ostatným
procesom v rámci organizácie a k jej celkovým zámerom.
Tiež je možné uviesť, čím je charakterizované uspokojivé
vykonávanie práce. Mal by tu byť vymedzený presný obraz
pracovnej činnosti. V pracovných popisoch manažérov sa
tiež uvádza, o akých veľkých finančných prostriedkov
pracovníci rozhodujú, koľko majú podriadených a s kým
komunikujú (nadriadení, podriadení). Údaje finančného a
organizačného charakteru pomáhajú zaradiť dané pracovné
procesy do hierarchie organizácie.
3.Popis: Tu sú vymedzené hlavné povinnosti vyplývajúce s
vykonávanej práce, stupeň priameho vedenia a kontroly
zamestnancov.
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Popis práce
Názov práce:
Dátum:
Pracovisko:
Nadriadený:

Pracovný analytik
3.1.2010
Personálne oddel.
Hliboká Jarmila

Pracovný kód: 166.088
Autor:
Gallo Peter
Pracovná trieda:
Stav:

Stručný popis:
Prostredníctvom
rozhovorov,
dotazníkov,
priameho
pozorovania a ďalších prostriedkov zhromažďuje a doplňuje
informácie slúžiace k pracovnej analýze. Ostaným personálnym
pracovníkom poskytuje potrebné informácie.

Pracovné povinnosti:
Vytvára harmonogramy pracovných analýz a dotazníky.
Spolupracuje so zamestnancami, vedúcim a kolegami. Spisuje
pracovné popisy a vymedzenia.
Vedúci danej prevádzky a bezpečnostné oddelenie upozorňuje na
možné nebezpečia.
Overuje všetky informácie prostredníctvom aspoň dvoch zdrojov.
Vykonáva ďalšie úlohy, ktorými ho poverí nadriadený.

Pracovné podmienky:
Pracuje prevažne v dobre klimatizovanej kancelárii. Pri
zhromažďovaní informácií často musí pracovať na mieste, kde sa
daná práca vykonáva, teda v pracovných podmienkach danými
spoločnosťou. Pracovná doba je od 8,00 hod. do 17,00 hod., s
výnimkou skúmania viacsmenej práce či služobnej cesty (jeden až tri
dni do mesiaca).
Pravdivosť vyššie uvedených údajov potvrdzuje:
......................................
...................................
pracovný analytik
vedúci oddelenia
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Vytváranie pracovných úloh
Vytváranie pracovných úloh integruje obsah práce,
kvalifikáciu a podnety pre vykonávanie každej práce a uvádza
do súladu potreby zamestnancov a pracovníkov. Je kľúčovou
otázkou z hľadiska atraktívnosti vykonávanej práce.
SPÄŤ NA OBSAH
Postup pri analýze práce
Pre získavanie informácií o pracovnom procese sa používa
kombinácia niekoľkých činností - pozorovanie pracovníkov pri
práci, rozhovory, príprava a štúdium danej problematiky pred
začatím rozhovorov. Pramene údajom pri vytváraní popisu
práce sú:
 existujúce dokumenty - inštrukcie pre vykonávanie daného
pracovného procesu, súpisy pracovných úloh, príručky,
 pozorovanie pracovníkov pri práci,
 rozhovory s pracovníkmi vykonávajúcimi príslušný pracovný
proces a s ich priamymi nadriadenými.
Postup vykonávania analýzy práce:
1.Získanie predbežných informácií o práci z existujúcich
dokumentov, predbežný súpis povinností, ujasnenie si
problematických častí.
2.Vedenie rozhovorov s typickými predstaviteľmi danej práce.
3.Sumarizácia získaných informácií.
4.Overenie popisu práce.
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Príklady:
Správa o urobení analýzy práce
Dátum:
Vykonal:
1. Názov pracovnej funkcie:
osobný tajomník
2. Miesto:
generálne riaditeľstvo
3. Počet pracovníkov
O - vykonávajúcich danú funkciu:
2
O - Počet pracovníkov, s ktorými bol urobený rozhovor: 2
4. Vzťah k ďalším pracovným funkciám:
Povyšovanie: Z:
Na:
Premiestnenie Z:
NA:

tajomník D
osobný tajomník
Z: asistent pre administratívnu prácu
osobný tajomník

Nadriadený: prezident a/alebo predseda správnej rady, minimálny
dozor zo strany nadriadeného pracovníka
Podriadený: obvykle ostatný administratívny personál
5. Zhrnutie pracovného procesu:
Osobný tajomník prezidenta a/alebo predsedu správnej rady.
Uvážlivé zaobchádzanie s dôvernými informáciami a informáciami
zvláštneho
určenia,
vybavovanie
telefonátov,
triedenie
korešpondencie, dojednávanie schôdzok, vybavovanie dotazov v
neprítomnosti nadriadeného pracovníka. Rôzne sekretárske a
úradnícke úkony - evidencia, vybavovanie pošty, odpovedanie na
telefonáty a písomné dotazy.
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6. Používané vybavenie: písací stroj, počítač, telefón, fax.
7. Pracovné podmienky:
Riziká:
Pracovné prostredie: kancelária
Vystavenie hluku: žiadne
Osvetlenie: dobré
Teplota: kancelária vybavená klimatizáciou
Ostatné:
8. Vzdelanie a školenie:
A: požadovaná prax: 4 roky sekretárskej praxe
B: vzdelanie
Výkaz pracovnej činnosti
Pracovná činnosť: Otváranie a triedenie korešpondencie určenej
nadriadenému pracovníkovi.
1. Použité vybavenie:
2. Požadované znalosti: Potreba poznať povinnosti nadriadeného
pracovníka a vedieť, aké má jeho práca postavenie v organizácii.
3. Požadované zručnosti:
4. Požadované schopnosti: samostatné rozhodovanie, organizačné
schopnosti
5. Doba nevyhnutná pre vykonávanie tejto činnosti a frekvencia jej
opakovania (zo hodinu, mesiac): rôzne dlhá podľa požiadaviek
nadriadeného, týždenná frekvencia.
6. Úroveň obťažnosti / následky prípadných chýb: priemerne obťažná
práca, malé následky prípad...
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Pracovná činnosť:

Vytváranie a vedenie evidencie

1. Použité vybavenie: PC, písací stroj.
2. Požadované vedomosti: porozumenie organizácii a pochopenie
povinností nadriadeného.
3. Požadované zručnosti: písanie na stroji, práca s PC.
4. Požadované schopnosti: schopnosť organizovať a triediť informácie.
5. Doba nevyhnutná pre vykonávanie tejto činnosti a frekvencia jej
opakovania (zo hodinu, mesiac): 1 hodina denne.
6. Úroveň obťažnosti / následky prípadných chýb: pomerne
jednoduchá práca, špatné vedenie evidencie však môže mať vážne
následky.

SPÄŤ NA OBSAH
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Normy pre pracovný výkon
Sú tretím možným využitím informácií z pracovnej
analýzy. Tieto normy majú dve funkcie:
1.Sú cieľom celého úsilia zamestnancov, výzva k splneniu
týchto úloh môže byť pre nich dobrou motiváciou.
2.Slúžia ako meradlo pracovnej úspešnosti. Vedúci môžu
pomocou nich kontrolovať pracovný výkon a riadiť. Všetky
kontrolné systémy majú vlastne 4 zložky: normy, meranie,
náprava a spätná väzba. Pokiaľ sa výkon nezlučuje s
normami zasiahnu personálny pracovníci, aby urobili
nápravu.
Pracovné normy sú hlavnou súčasťou kontrolných systémov.

Proces navrhovania práce
Pracovný projekt musí v sebe obsahovať požiadavky,
ktoré sa dotýkajú organizácie, okolitého prostredia a
správania. Striedanie týchto vplyvov ovplyvňuje spokojnosť s
prácou. Keď je práca navrhnutá špatne, potom sa to odrazí v
nízkej produktivite práce, fluktuácii, absenciách, sťažnostiach,
zakladaní odborov, výpovediach, atď. Prvky pracovného
projektu možno vymedziť nasledovne - Tabuľka 7.
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Prvky týkajúce sa
Prvky týkajúce sa
organizácie
prostredia
mechanický
dosažiteľnosť
prístup
zamestnancov a ich
schopnosti
tok práce
očakávania spoločnosti
pracovné metódy
ergonómia

Tabuľka 7
Prvky týkajúce sa
správania
nezávislosť

mnohostrannosť
identita úloh
význam úloh
spätná väzba

SPÄŤ NA OBSAH

Organizačné prvky
Organizačné prvky pri efektívnom návrhu práce
umožňujú schopným a motivovaným pracovníkom dosiahnuť
maximálne výkony. Cieľom mechanického prístupu je určiť
prácu tak, aby bola vykonaná za čo najkratší čas s
minimálnym úsilím. Vedie ku špecializácii prace. Tok práce
vychádza z predpokladu, že ak má byť práca vykonaná
efektívne, musí byť určitá vyváženosť a postupnosť
pracovných úloh. Ergonómia študuje zákony práce za účelom
optimalizácie pracovných úloh. Do popredia kladie
projektovanie práce z hľadiska fyzických aj psychických
schopností.
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Ďalšími prvkami, ktoré ovplyvňujú navrhovanie práce sú
prvky týkajúce sa okolia a to zvlášť dosiahnuteľnosť
pracovníkov a ich schopnosti a očakávania spoločnosti.
Ďalšími prvkami sú prvky týkajúce sa správania a to:
 nezávislosť - pracovník nesie sám zodpovednosť za prácu,
ktorú vykonáva, slobodne sa rozhoduje o svojich reakciách
na vonkajšie vplyvy, negatívum sa môže prejaviť v apatii a
zle vykonávanej práci,
 mnohostrannosť - keď nie je práca mnohostranná, tak
pracovník sa môže začať nudiť, čo vedie následne k jeho
únave a chybám, do značnej miery ovplyvňuje efektívnosť
práce aj spokojnosť s prácou,
 identita úloh - dôležitá skutočnosť, ktorá ovplyvňuje
efektívnosť práce, pracovníci by mali vidieť výsledky svojej
práce alebo ukončeného procesu, aby pociťovali hrdosť za
zodpovednosť za vykonanú prácu,
 význam úloh - keď pracovník vykonáva identifikovaný súbor
úloh, zvyšuje sa tým jeho spokojnosť s prácou, zároveň
pracovník vidí, že ostatní sú naviazaní na jeho prácu, na to,
čo urobí, čo spokojnosť s prácou ešte zvyšuje,
 spätná väzba - musí existovať, aby pracovníci vedeli, či robia
správne, zlepšuje motiváciu pracovníkov.
SPÄŤ NA OBSAH
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Metódy navrhovania práce
V prípade nedostatočnej špecializácie je vhodné uplatniť
metódu zjednodušovania práce. T.j., jedna úloha sa rozdelí
na dve a viac úloh. Nepotrebné úlohy sú potom z práce
vylúčené. Ponechávajú sa povolania, ktorých náplňou je
menej úloh. Nevýhodou môže byť príliš veľké zvýšenie
špecializácie práce a tým zvýšenie pocitu nudy z práce a
následne ďalšie nežiaduce efekty z toho vyplývajúce.
V prípade nadmernej špecializácie je možné využiť veľké
množstvo rôznych metód pre nové navrhovanie práce. Patria
k nim:
 striedanie pracovných úloh (rotácia pracovníkov) pracovníci sa striedavo zaoberajú rôznym druhom prác,
pričom charakter týchto prác sa nemení, menia sa len
pracovníci, ktorí ju vykonávajú, striedanie narušuje
monotónnosť práce,
 rozšírenie pracovnej náplne - charakterizované je zvýšením
počtu vzájomne spojených úloh práce v horizontálnej
rovine, dochádza k pridaniu podobných pracovných
povinností, čím sa zvyšuje pestrosť práce,
 obohatenie práce - zvyšuje spokojnosť s prácou, zvyšuje sa
zodpovednosť, samostatnosť a kontrola za vykonávanú
prácu, práca sa skladá z prvkov plán, vykonanie a kontrola.
SPÄŤ NA OBSAH
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Nábor a prijímanie pracovníkov
Výsledkom sledovania mobility pracovníkov a celých
pracovných skupín je návrh potrieb pracovníkov a z toho
vyplývajúci nábor do profesií firmy. Pri konkrétnom prijímaní
pracovníkov potom dochádza k overovaniu predpokladov pre
výkon funkcie, profesie a k overovaniu kvalifikácie.
Kvalifikáciu je možné vyjadriť ako schopnosť vykonávať
určitý typ práce. Hodnotíme ju v jednotlivých zložkách:
 požadovaný stupeň teoretických znalostí,
 odborné a praktické skúsenosti, zručnosti a návyky,
 súhrn osobných schopností, morálnych vlastností a
intelektu.
Každý človek má rôzne rozvinuté jednotlivé zložky
kvalifikácie. Všeobecné a zvláštne schopnosti človeka sa
najintenzívnejšie rozvíjajú v priebehu všeobecného školského
vzdelávania. Napriek tomu ani najvyššie vzdelanie nemôže
rozvinúť niektoré schopnosti, kde chýbajú špeciálne vlohy.
Preto nutnosť výberu a rozmiestnenia ľudí podľa ich
predpokladov pre výkon určitej funkcie a práce je základným
predpokladom pre úspešnú zmenu sociálnej štruktúry a
predpokladom úspešnej práce organizácie.
Súbor metód pre overovanie a zaisťovanie niektorých
vlastností, nutných pre výkon určitej funkcie je možné rozdeliť
do dvoch skupín:
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a/ metódy verbálne,
b/ metódy neverbálne.
Do skupiny verbálnych metód patria :
1.Eyseneckov dotazník. Štandardizovaná psychologická
metóda, ktorá zisťuje výskyt neurotických príznakov a
overuje spoľahlivosť výpovedí dotazovaných. Dotazník
používa formu uzavretých otázok a odpovedí. Dotazník sa
vypĺňa zaškrtnutím slova áno alebo nie. Jedná sa teda o
problémy typu: občas strácam trpezlivosť a rozčúlim sa.
2.Learyho dotazník. Štandardizovaná psychologická metóda,
pomocou ktorej je možné štandardizovať správanie
jednotlivca voči kolektívu. Zistené interpersonálne
správanie je triedené do 8 kategórií. Predpokladom tejto
metódy je to, že u každého človeka je rovnakou mierou
zastúpených všetkých 8 kategórií správania. Ak nie je jedna
kategória vyvážená druhou dochádza ku konfliktom.
3.Knoblochov dotazník. Zisťuje u dotazovaného mieru
životnej spokojnosti. Dotazovaný čiarkami zaznamená podľa
svojho zamerania mieru vplyvu jednotlivých faktorov na
životnú nespokojnosť.
4.Charakterologický dotazník. Je pomocnou metódou pre
získanie celkového obrazu o dotazovanom. Pri tomto
dotazníku si dotazovaný vyberá jednu z možností, keď mu
možnosti nevyhovujú vpíše svoju odpoveď do voľnej
rubriky.
5.Katalógový záujmový dotazník. Zisťuje záujmy skúšaného
o odbor, ako i významné zameranie určitého jedinca.
6.Dotazník technických znalostí. Zisťujú sa technické znalosti
z daného odboru. Je vhodný aj pre pracovníkov už
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pracujúcich vo firme a zistené nedostatky je možné
odstrániť doškolovaním.
7.Prevádzkový ekonomický dotazník. Overuje znalosti
prevádzkovo - technického rázu, ktoré sú nevyhnutné pre
úspešné zvládnutie danej funkcie.
8.Riadený rozhovor. Metóda, pri ktorej sa podľa presne
zostavenej osnovy zisťujú potrebné údaje,
a tým
napomáhajú doplneniu obrazu
o skúmanom
zamestnancovi.
Do skupiny neverbálnych metód patria: skúšky, testy,
založené na psychotechnickom princípe. Rôzne druhy testov
inteligencie a zisťovanie IQ.

SPÄŤ NA OBSAH
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Metódy výberu a prijímacie konanie
Vo väčšine podnikov výber pracovníkov ako i ich
hodnotenie patrí do pracovnej náplne personalistov
(profesionálov). Personálne riadenie realizuje ciele a filozofiu
podniku, dohľad a kontrolu, metódy a techniky pri procese
tvorby ľudských zdrojov. To znamená, že vytvára taký sociálny
potenciál firmy, ktorý je schopný reagovať na jej ekonomické
ciele prostredníctvom účinného vedenia. Predpokladom
úspešného personálneho radenia je vysoká profesionalizácia
personálnych činností, vybudovaný systém informácií
založený na počítačovej podpore a dokonalá organizačná
štruktúra riadiaceho centra personálu.
Samozrejme práve oni majú veľký podiel na praktickej
realizácii výberu, ale nielen oni, výkon tejto funkcie patrí i do
rámca každodenných povinností manažérov. Je nemysliteľné,
aby manažér prijal do svojho tímu pracovníka na výbere,
ktorého sa nepodieľal. Z hľadiska významu pre firmu, je
kľúčovou personálnou činnosťou pre manažéra práve výber
pracovníkov. Pri výbere je nevyhnutné vymedziť:
 čo by mal pracovník vedieť,
 čomu by mal rozumieť, aké pracovné metódy a pracovné
postupy by mal ovládať,
 aké by mal mať špecifické schopnosti a vlastnosti,
 ďalšie osobné charakteristiky (vek, pohlavie, druh vzdelania,
a iné),
 povahové a postojové charakteristiky.
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Je zrejmé, že miera špecifikácie jednotlivých zložiek bude
závisieť od charakteru predmetnej činnosti (resp. funkcie).
Riziko výberu obmedzuje aj správna voľba metód výberu. Ide
hlavne o nasledovné metódy:










personálnu anamnézu (profesijnú a životnú),
interview (rozhovor),
odborné testy (znalosti, schopnosti, zručnosti),
vízie o vývoji podniku,
informácie predchádzajúceho zamestnávateľa,
grafologické testy,
komplexné zdravotné posúdenie,
AC testy (testy pre posúdenie skupinovej tvorivosti),
skúmanie výrazového chovania a jednania ("body talk", t.
j. neverbálna bezslovná komunikácia).

O vyberanom pracovníkovi musíme mať k dispozícii
dostatočné údaje a iba na základe týchto údajov a na
základe testov, resp. inej metódy výberu môžeme pracovníka
vybrať. Pre výber potrebuje nasledovné údaje:
 doklady o jeho pôvodnom vzdelaní, o ďalších formách
kvalifikácie, jazykových znalostiach,
 informácie o priebehu jeho doterajšej práce a o jeho
skúsenostiach,
 charakteristiku jeho osobných pomerov,
 písomné alebo ústne referencie o pracovníkovi,
 ďalšie doklady (napr. publikačná činnosť, zlepšovateľská
činnosť, a iné).
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Nábor a výber pracovníkov môže byť externý a interný.
Ak sa jedná o externý nábor, má prijímacie riadenie napríklad
aj takýto postup:
 prijatie pracovníka zamestnancom personálneho oddelenia
a prejednanie jeho záujmu o prácu, resp. záujmu podniku o
zamestnanca,
 predbežný pohovor so záujemcom o zamestnanie (so
zamestnancom personálneho oddelenia alebo v prípade
prijímania špecialistu pohovor so zástupcom odborného
oddelenia),
 vyplnenie jednoduchého formuláru v prípade, že pohovor
bol pozitívny,
 výberové prijímacie pohovory, popr. prijímacie testy a
lekárska prehliadka,
 pokiaľ je to nutné po zvládnutí všetkých predchádzajúcich
častí sa overuje bezúhonnosť a ďalšie potrebné
charakteristiky z predchádzajúceho zamestnania,
 v prípade prijatia sa uzatvára pracovná zmluva.

Väčšina úspešných západných firiem využíva interné
zdroje. V internom nábore hrajú dôležitú úlohu personálne
útvary. Prijímacie konanie pri internom výbere je podstatne
jednoduchšie. V praxi má výber pracovníkov dve základné
podoby:
o
o

konkurzné riadenie,
výberové riadenie.
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Obvykle neexistujú platné pravidlá a spôsoby výberového
riadenia. Obecne platí, aby v malých podnikoch si
spolupracovníkov vyberali priamo vedúci pracovníci, zatiaľ čo
vo veľkých firmách sa skôr osvedčuje využitie útvaru, ktorý
zabezpečuje výber vo väčšej či menšej spolupráci s
odbornými útvarmi. Opiera sa pritom o postup prijímacieho
jednania a metódy, ktoré už boli spomenuté.
Po výbere pracovníkov nasleduje adaptačný proces, ktorý
má nasledovné fázy:
 zoznámenie sa pracovníka s charakterom podniku,
 zoznámenie sa pracovníka s prevádzkou podniku, kde
bude pracovať,
 zaradenie na pracovisko.
Dôležité je, aby vedúci jednal s pracovníkom od začiatku
ako s rovnoprávnym členom pracovného kolektívu. Výber,
rozmiestnenie a zaistenie dobrej adaptácie na podmienky
budúcej práce, to sú základné kamene budúceho
"motivačného domu".
Pri zabezpečovaní ľudí je manažment postavený pred
problém rovnováhy: na jednej strane váh je získavanie
pracovníkov (dobrých) a na druhej strane váh je zabezpečenie
ich ďalšieho kvalifikačného rastu . Princíp týchto váh je
znázornený na obr. 14.
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Výber a rozmiestnenie
pracovníkov

Výcvik a ďalší rast

Zabezpečenie
rastu
pracovníkov

Spojenie
pracovníkov
s prácou

Obr. 14 Princíp váh pri personálnom zabezpečení

SPÄŤ NA OBSAH

85

Zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia
Výchova pracovníkov predstavuje súhrn činností, ktoré
majú zabezpečiť rozvoj osobnosti, pracovnej spôsobilosti, t. j.
zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov. Rôzne formy zvyšovania
kvalifikácie (job training) sú diferencované podľa profesijnej
orientácie, počínajúc jednotlivými kategóriami robotníkov,
majstrov, vedúcich dielní a prevádzok, cez jednotlivé
technické profesie, pracovníkov ekonomických útvarov,
personálnych a právnych služieb, končiac vrcholovým
vedením.
Školenia sa podľa spôsobu zaistenia členia na:
 školenie v rámci pracovného procesu (on - the - job
training),
 školenie mimo pracovný proces (of - the - job training).
Školenie v rámci pracovného procesu sa hodí skôr pre
mladších pracovníkov, bez väčších skúseností z výrobných a
predvýrobných etáp.
Formy realizácie sú nasledovné:
 postupná prax na niektorých pracoviskách (rotation),
 rôzne formy združovania a získavania pracovných
skúseností a návykov (apprenticeship).
Tieto formy si vyžadujú kvalifikované vedenie, prípadne
pomoc odborníka pri získavaní praktických skúseností.
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Moderná manažérska literatúra odporúča, aby budúci
riadiaci pracovníci dokonale poznali úseky, ktoré budú riadiť.
Dobré je, keď si budúci riadiaci pracovník tak povediac
"ušpiní ruky".
Veľmi rozšírená je výchova vedúcich pracovníkov rotáciou.
Táto výchova zahŕňa dve etapy:
 Prvá etapa - primárna rotácia, keď novo - prijatý pracovník
(absolvent) strieda pracovné zaradenia, kde sú mu
pridelené určité čiastkové úlohy. Táto primárna rotácia
umožní vytypovať potenciálnych vedúcich pracovníkov.
 Druhá etapa - ide o medzifunkčnú rotáciu, čo znamená
rotáciu medzi funkčnými útvarmi.
Veľmi dôležitú úlohu v procese rotácie hrá program
kariéry manažéra. Manažérska literatúra venuje veľkú
pozornosť usmerňovaniu pracovnej kariéry vybraných
vedúcich pracovníkov. Pod pracovnou kariérou manažéra sa
rozumie postupnosť funkčných pozícií, ktoré zastáva manažér
behom svojho zamestnania. Kariéru manažéra možno rozdeliť
do 4 etáp :





prípravná etapa (exploration),
zakotvenie (establishment),
doba rozvoja (midcareer),
doba pozdnej karíery (late career).
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Prípravná etapa začína v dobe štúdia a končí príchodom na
pracovisko.
Etapa zakotvenia znamená zapracovanie sa v prvom
zamestnaní. Vedúci a spolupracovníci hodnotia respondenta
podľa jeho znalostí, schopností, zručností, pracovného úsilia,
vytrvalosti, osobných, morálnych vlastností, atď. Fakticky sa
teraz zaraďuje do kolektívu a lepšie alebo horšie si upevňuje
svoje pracovné pozície.
Doba rozvoja je etapou rozvoja profesijných, osobných i
kvalifikačných predpokladov . Je to vek 35- 50 rokov, ktorý sa
považuje za obdobie zrelosti v pracovnej kariére.
Doba pozdnej kariéry je charakteristická tým, že u vedúceho
pracovníka sa začne prejavovať nedostatok energie a
prejavuje sa stále väčší sklon k rutinnému riešeniu
problémov.
Model kariéry manažéra zachytáva pohyb manažéra:
*
*

*

vertikálny, ktorý predstavuje najbežnejší pohyb v
organizácií, ide vlastne o funkčný rast, postup,
radiálny, ktorý predstavuje pohyb do vnútra i z vnútra
kružnice, pričom predstavuje mieru centralizácie úloh, ide
o prácu jednotlivca alebo prácu tímovú,
funkčný, ktorý predstavuje pohyb cez jednotlivé funkcie
a programy ako výroba, predaj, marketing, atď.
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Prvky procesu kariéry manažéra sú znázornené na obr.15.

Obr. 15 Prvky procesu kariéry manažéra
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Hodnotenie pracovného výkonu
Hodnotenie výkonov pracovníkov je najdôležitejšou
činnosťou pri riadení ľudských zdrojov. Výkonnosť a jej
hodnotenie sa týka predovšetkým problému efektívnosti.
Zahrňuje 6 kľúčových otázok a to:







Prečo hodnotiť pracovné výkony?
Aké pracovné výkony hodnotiť?
Ako merať pracovné výkony?
Kto by mal hodnotiť pracovné výkony?
Kedy hodnotiť pracovné výkony?
Ako oznámiť výsledky hodnotenia?

Výkon zamestnanca môžeme hodnotiť ako mieru, v akej sa
zamestnanec vyrovnáva s pracovnými požiadavkami. Všetky
organizácie bez rozdielu hodnotia výkony svojich pracovníkov.

Účel hodnotenia pracovných výkonov
Úloha 29.
výkony.

Pokúste sa uviesť, prečo hodnotíme pracovné
Čas 5 minút

Odpoveď na túto otázku môže dať obr.16, ktorý hovorí o
možnostiach využitia informácií získaných hodnotením
pracovných výkonov v poradí podľa dôležitosti.
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Najdôležitejšie

Najmenej
dôležité

Zvýšenie pracovných výkonov
Odmeňovanie podľa zásluh
Rozhodovanie o povýšení pracovníkov
Poskytovanie rád zamestnancom
Motivácia pracovníkov
Hodnotenie schopností pracovníkov
Zabezpečovanie, poskytnúť školenie
Zlepšenie vzťahov (zamestnanci a vedúci)
Spolupráca - ciele kariéry zamestnancov
Zvýšenie efektívnosti práce
Rozhodovanie o premiestňovaní
Rozhodovanie o ukončení prac. pomeru
Podpora dlhodobého plánovania
Hodnotenie procesu prijímania prac.
Obr.16

Netreba zabúdať, že hodnotenie pracovníkov je spojené
s nákladmi, ktoré nemusia byť vždy nízke. Na obr. 17 sú
uvedené dva základné dôvody hodnotenia pracovných
výkonov - vytváranie spätnej väzby a podkladov pre
poskytovanie rád zamestnancom a ich odmeňovanie a
povyšovanie. Konflikty vyplývajú z rozdielnych účelov, ktorým
môže hodnotenie slúžiť. Konflikty môžu vzniknúť vo vnútri
organizácie, na úrovni jednotlivcov a medzi jednotlivcami a
organizáciou. Napriek tomu, že tieto konflikty vznikajú,
organizácia pracovné výkony vo väčšine prípadov hodnotí a
snaží sa pritom splniť obidva sledované ciele.
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Účel
Zámery organizácie
Zámery jednotlivca
__________________________________________________
Odmeňovanie zamestnancov Odmeňovanie podľa výkonov
a vytváranie príležitostí
Najlepších pracovníkov povyšovať
k povyšovaniu
Zbaviť sa zlých pracovníkov

Vnútorné konflikty
organizácie

Dobrý plat
Pracovná istota
povýšenie

Vnútorné konflikty
jednotlivca

Konflikty medzi organizáciou
a jednotlivcami
Spätná väzba a poskytovanie Spolupráca pri skvalitnení
pomoci a rád zamestnancom identifikácie školiacich potrieb
a zdokonalení komunikácie

Spýtať sa na problémy
Získať pomoc
Podeliť sa o poznatky

__________________________________________________
Obr.17
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Ako hodnotiť pracovné výkony
Pri hodnotení pracovných výkonov môže byť využitá
široká škála kritérií.
Úloha 30. Pokúste sa uviesť, na základe akých kritérií by ste
hodnotili výkonnosť pracovníkov.
Čas 3 minúty
Vaša odpoveď by mohla zahrňovať okrem iných
nasledovné tézy:









kvalita práce,
množstvo práce,
iniciatíva,
schopnosti spolupracovať,
spoľahlivosť, vedomosti,
dochádzka do zamestnania,
nevyhnutnosť dozoru nad pracovníkom
a pod.

Ďalšie príklady kritérií sledovaných pri hodnotení
výkonov sú uvedené v tabuľke 8.
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Tabuľka 8
Znalosti, zručnosti,
schopnosti,
potreby, vlastnosti

odborné
vedomosti
odolnosť voči
záťaži
schopnosť
koordinácie
licencie a
osvedčenia
podnikateľské
schopnosti
ctižiadosť
sociálne potreby
spoľahlivosť
loajalita,
schopnosť viesť
poctivosť,
tvorivosť

Pracovné správanie

Výsledky

plnenie úloh

obchodná činnosť

dodržiavanie
nariadení
ohlasovanie
problémov
opatrné chovanie k
zariadeniu
spracovanie
dokumentov
dodržiavanie
pravidiel
pravidelná
dochádzka
podávanie zlepš.
návrhov
drogová abstinencia

objem výroby
kvalita výrobkov
odpad/zmätky
Úrazovosť
opravy zariadení
počet obslúžených
zákazníkov
spokojnosť zákazníkov

Hodnotenie ako ucelená riadiaca činnosť stojí na konci
vykonaného diela.
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Kritéria pre hodnotenie pracovníkov sú rôzne podľa
profesijných pracovných skupín, podľa funkčného zaradenia,
podľa účelu hodnotenia, a podobne. Všeobecne ide o:
 hodnotenie plnenia pracovných úloh (kvantita, kvalita
plnenia zadaných úloh, rozvoj inovačnej aktivity, počet
nových zákazníkov,
 správanie v priebehu pracovného procesu i mimo neho
(mimoriadna obetavosť, iniciatíva alebo vysoké absencie,
sklon k alkoholizmu, deštruktívne chovanie a iné),
 osobné a charakterové rysy (čestnosť, svedomitosť,
poctivosť, spôsob vystupovania a pod.).
Spôsobov pre hodnotenie práce je niekoľko. Uvedieme tri
najdôležitejšie a najviac sa vyskytujúce:
 hodnotenie profesionálnymi útvarmi,
odborníkmi z oblasti personálnej práce,
 vedúcimi pracovníkmi podniku,
 internými alebo externými špecialistami.

najmä

však

Je potrebné pripomenúť, že hodnotenie vedúcimi
pracovníkmi je subjektívne a neskúsení vedúci pracovníci sa
dopúšťajú množstva chýb. Hodnotenie pracovníkov môže byť
javom obvyklým alebo môže ísť o potrebu riešenia problému
zaistenia určitej práce alebo funkcie.
SPÄŤ NA OBSAH
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Meranie výkonov
Po zvolení kritérií pre hodnotenie výkonov, musí
organizácia určiť spôsob, akým budú sledované a
zaznamenávané. Vzhľadom k tomu, že existuje veľké
množstvo kritérií, ktoré je možno sledovať, existuje aj celý rad
techník, ktoré je možno použiť. V tabuľke 10 je uvedený
prístup k meraniu výkonov zrovnávacou metódou porovnávanie zo stanovenými cieľmi, s pracovnými normami
a medzi jednotlivými pracovníkmi navzájom. V tabuľke sú
taktiež uvedené niektoré z používaných techník merania
využiteľných pre jednotlivé spôsoby.
Tabuľka 9
Porovnanie zo
stanovenými
cieľmi
Riadenie podľa
stanovených
cieľov

Porovnanie s
pracovnými
normami
Fyzické sledovanie

Porovnanie medzi
jednotlivými
pracovníkmi
Zoradenie

Hodnotiace
dotazníky
Hodnotiace stupnice
Kritické prípady
Hodnotiace stupnice
orientované na
pracovné správanie
Hodnotiace správy

Nútené rozdelenie

SPÄŤ NA OBSAH
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Kto by mal hodnotiť pracovné výkony
Výber správnej osoby, ktorá dostane za úlohu urobiť
hodnotenie, je prinajmenšom tak dôležitý, ako správne
stanovené a zodpovedajúce kritériá, alebo výber vhodnej
metódy.
Úloha 31. Pokúste sa vymenovať osoby, ktoré by mohli
hodnotiť výkonnosť pracovníkov.
Čas 2 minúty
Vaša odpoveď by mala byť nasledovná:







vedúci na vyšších stupňoch riadenia,
priamy nadriadený alebo kontrolný pracovník,
zákazníci,
podriadení,
pracovníci na rovnakej úrovni pracovného zaťaženia,
nezávislý vonkajší pozorovatelia.

Kvalitný výkon ktoréhokoľvek hodnotiaceho pracovníka
predpokladá naplnenie nasledovných kritérií:
 hodnotiaci pracovník musí mať možnosť sledovať výkony
zamestnanca,
 musí byť schopný urobiť pozorovanie do využiteľnej
podoby,
 musí byť motivovaný zodpovedajúcim spôsobom.
SPÄŤ NA OBSAH
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Kedy hodnotiť výkony
Výkony možno hodnotiť raz ročne, po ukončení nejakého
závažného projektu alebo priebežne, Závisí to od potrieb a
okolností, ktoré súvisia s hodnotením výkonnosti.

Ako oznámiť výsledky hodnotenia
Najvhodnejším spôsobom ako oznámiť výsledky
hodnotenia je zaangažovanosť hodnoteného pracovníka
priamo do procesu hodnotenia. Týmto spôsobom aj
oznámenie výsledkov bude pre neho prijateľné.
Nebezpečenstvo pri oznamovaní výsledkov hodnotenia
spočíva v negatívnej reakcii hodnoteného. Neschopnosť
správne oznámiť výsledky môže podkopať snahu o
dosiahnutie stanovených cieľov.

Posudzovanie výsledkov hodnotenia a
riešenie sporov
Výsledky hodnotenie je potrebné posudzovať v závislosti s
dosiahnutím cieľov organizácie. Chápanie základných cieľov
hodnotenia výkonov by malo byť nasledovné:





aby hodnotení pracovníci akceptovali hodnotiaci systém,
aby pracovníci nadobudli pocit, že sa s nimi jedná čestne,
aby pracovníci považovali výsledky za spravodlivé,
aby bola vytvorená užitočná spätná väzba formou
hodnotiaceho rozhovoru,
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 aby hodnotenie slúžilo ako užitočný nástroj pre riadenie
pracovných výkonov a produktivity. V tabuľke 10 je
uvedené porovnanie metód hodnotenia pracovných
výkonov.
Tabuľka 10
Metóda

Zabezpečenie
spätnej väzby
a konzultácie

Riadenie
podľa
stanoven
ých
cieľov

Vynikajúce:
určuje
konkrétne
problémy,
nedostatky a
plány

Použiteľnosť pri Minimalizácia
odmeňovaní
nákladov

Zlé:
nadštandardné
ciele
jednotlivých
subjektov
sťažujú
vzájomné
zrovnávanie
Hodnotia Priemerné: Dobrá ce
určuje
priemerná:
dotazník všeobecné
umožňuje
y
problémy,
porovnávať
ale nevenuje výsledky,
dostatočnú pretože váhy
pozornosť
redukujú
ich zlepšeniu rozdiely medzi
rôznou prácou
Grafické Priemerné: Dobrá hodnotia určuje
priemerná:
ce
problematic možnosť
stupnice ké oblasti a porovnávať
poskytuje
výsledky,
informácie o obťažná
tom, čo je
dokumentácia a
potrebné
obhájiteľnosť
zlepšiť
metódy
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Zlé: drahé,
náročné na
čas

Priemerné:
drahý vývoj
ale lacné
používanie

Dobré:
finančne
nenáročný
vývoj aj
využitie

Vyvarovanie
sa chýb pri
hodnotení
Dobré:
založené na
pozorovaní,
odráža obsah
práce, malé
chyby

Dobré:
existujú
spôsoby ako
zvýšiť vzťah
hodnotenia k
pracovnému
procesu a
obmedziť
chyby
Priemerné:
pomerne
veľká
pravdepodob
nosť výskytu
chýb

Metóda

Zabezpečenie
spätnej väzby
a konzultácie

Použiteľnosť pri Minimalizácia
odmeňovaní
nákladov

Hodnotia
ce
stupnice
orientov
ané na
pracovné
správani
e
Hodnotia
ce správy

Dobré:
určuje, aké
pracovné
správanie
vedie k
problémový
m situáciám

Dobré: výsledky
založené na
pracovnom
správaní, možno
ich
dokumentovať

Priemerné:
drahý vývoj
ale lacné
používanie

Nie je
známe:
záleží na
zvolenom
námete

Zlé: neposkytuje
súhrnné
výsledky,
neumožňuje
porovnávať
zamestnancov

Priemerné:
finančne
nenáročný
vývoj ale
drahé využitie

Porovna
nie
pracovní
kov
(poradie,
nútená
distribúci
a)

Zlé: založené
na
všeobecných
faktoroch,
málo
konkrétne.

Zlé- priemerné:
poskytuje
súhrnné
výsledky, ťažko
obhájiteľná
metóda

Dobré:
finančne
nenáročný
vývoj aj
využitie

SPÄŤ NA OBSAH
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Vyvarovanie
sa chýb pri
hodnotení
Dobré:
založené na
pracovnom
správaní,
môže
obmedziť
výskyt chýb
Nie je známe:
dobré
postrehy
môžu
obmedziť
výskyt chýb,
chýba
štruktúra
Priemerné:
väčšinou
homogénne,
náchylné ku
chybám

Úloha personalistov pri hodnotení
Procesu hodnotenia sa zúčastňujú zamestnanci, vedúci a
niekedy aj zákazníci. Personalisti v ňom obvykle hrajú úlohu
tým, že kontrolujú už vyplnené formuláre a výsledky
hodnotenia, posudzujú správanie hodnotiteľov, poskytujú
konzultácie pri vývoji metód hodnotenia, majú na starosti
školenie hodnotiteľov, riadia proces urovnávania sporov a
hodnotia výsledky.

SPÄŤ NA OBSAH
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Účinnosť práce je možné merať niekoľkými
spôsobmi:
1/ hmotným ukazovateľom, t.j. fyzickým vyjadrením
množstva produkovaných jednotiek,
2/ hodnotovým ukazovateľom, t.j. obratom, množstvom
realizovaných korún,
3/ jednotkami času, t.j. prácnosťou, inak povedané spotrebou
času nutného k realizácii,
4/ doplňujúcimi ukazovateľmi výkonu.
ad 1/ Účinnosť práce je možné merať množstvom
produkovaných jednotiek za časovú jednotku, t.j.
V=Q/T
Kde

Q - množstvo produkovaných jednotiek,
T - prepočet pracovníkov na plnú pracovnú dobu
zamestnanca. Zisťuje sa tak, že celková odpracovaná doba
sa delí normou času na jedného pracovníka s plnou
pracovnou dobou.

ad 2/ Účinnosť práce je možné merať tiež ukazovateľom
obratu na hlavu zamestnanca za časovú jednotku, t.j.
V=Q/T
Kde

O - obrat realizovaný za dané obdobie,
T - prepočítaný stav pracovníkov na plnú prac. dobu.

Tento ukazovateľ výkonu je veľmi ľahko vypočitateľný a je
ľahko zrovnateľný, vďaka korunovému vyjadreniu jednak vo
vnútri jednotky ale aj navonok. Tieto výhody hodnotového
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ukazovateľa prispievajú k tomu, že sa tento ukazovateľ
využíva na celom svete ako základný ukazovateľ výkonu.
ad 3/ Meranie výkonu jednotkami času. Prácnosť je daná
spotrebou času nutného k realizácii. Preto sa hovorí o
dvojakej prácnosti:
 prácnosť výroby alebo poskytovanej služby (predaj,
distribúcia, atď.),
 prácnosť obratu.
Prácnosť výroby (služby) je čas nevyhnutný k výrobe
výrobkov (poskytnutiu služieb), pričom objem výroby je
vyjadrený vo fyzických jednotkách. Prácnosť obratu je čas
nutný k realizácii výrobkov, pričom objem je vyjadrený v
hodnotových jednotkách. Ukazovateľ výkonu vyjadrený
pomocou pomeru prácnosti
realizovaných výkonov,
charakterizuje sprostredkovaný výkon tak z kvantitatívneho
ako aj z kvalitatívneho hľadiska. Je súhrnným ukazovateľom
výkonu pracovníkov.
ad 4/ Meranie výkonu doplňujúcimi ukazovateľmi môžeme
sledovať
napríklad
pomocou
týchto
doplnkových
ukazovateľov:




počet zákazníkov,
priemerná doba obsluhy,
rozsah nákladov na prácu, atď.

SPÄŤ NA OBSAH
103

Odmeňovanie
Každý zamestnanec od svojho zamestnania niečo
očakáva, má určité predstavy o tom čo chce dosiahnuť, aby
bol spokojný. Pre dosiahnutie tohto cieľa je ochotný dobre a
spoľahlivo pracovať. Jeden dúfa, že bude nadpriemerne
platený, iný očakáva zaujímavú prácu, ďalší perspektívu
rýchleho postupu. Systémy odmeňovania sú veľmi úzko
spojené s motivačnými a stimulačnými systémami.
Podnikateľsky orientovaný systém radí nešporiť. " Kto hľadá
cestu v úspore nákladov znížením miezd, namiesto toho, aby
hľadal iné spôsoby nemôže byť dobrým podnikateľom".
Odmena za prácu sa vo všeobecnosti delí na hmotnú a
nehmotnú.
Medzi hmotné odmeny patria:
 Priame odmeny vo finančnom vyjadrení :
a/základné mzdy a platy,
b/výkonové prémie či podiely na kolektívnych prémiách,
c/prémie a odmeny za výsledky hospodárenia jednotlivca
či pracovného kolektívu,
d/príplatky za nadčasy a práca počas dní pracovného
pokoja,
e/podiel na zisku.
 Nepriame odmeny a výhody vo finančnom vyjadrení:
a/príplatky na poistenie,
b/príplatky za dovolenku a niektoré mimopracovné
činnosti,
c/príplatky za použitie osobného voza,
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d/ poskytované služby ,
e/prednostné nároky na zapožičanie služobného auta,
dopravné služby.
 Nepriame výhody a odmeny v nefinančnom vyjadrení:
a/zvláštne ustanovenie v pracovnej zmluve,
b/prestížný názov funkcie a tomu zodpovedajúce
jednanie,
c/kvalitné vybavenie pracoviska,
d/prednostné parkovanie osobného vozu,
e/poskytovanie služieb,
f/ výhodné stravovanie z hľadiska miesta a prístupu,
g/ vlastný pomocný personál.
Medzi nehmotné odmeny patria :
a/účasť na niektorých rozhodovacích procesoch,
b/zvýšená právomoc rozhodovania,
c/možnosti ďalšieho odborného rastu,
d/zabezpečenie väčšej sociálnej istoty, a iné.
Pokiaľ ide o mzdy a platy resp. ich základné formy, bolo
dokázané, že aj akýkoľvek dobrý plat sám o sebe nestačí.
Stane sa skoro samozrejmosťou, na ktorú si pracovník rýchlo
navykne. Ak má mať motivačný efekt musí sa neustále
zvyšovať. To však nebýva účinné a niekedy ani možné. Preto
sa musia využívať pohyblivé zložky odmeňovania, viazané
bezprostredne na dosiahnutie určitého výkonu. Na záver
môžeme povedať: "Motivovanie je odmeňovanie, ale nielen
odmeňovanie".
SPÄŤ NA OBSAH
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Záver
V publikácii boli preskúmané niektoré dôležité aspekty
personálneho
manažmentu.
Neboli
preskúmané
vyčerpávajúcim spôsobom, nakoľko štúdium tejto
problematiky je rozsiahlejšie a kladie vysoké nároky na
sociálne cítenie a manažérske schopnosti. Cieľom publikácie
bolo poukázať na niektoré dôležité aspekty personálneho
manažmentu, ktoré je potrebné ďalej rozvíjať a rozširovať.
Rámec problematiky však bol vymedzený týmto študijným
materiálom a tvorí východiskovú bázu pre získavanie ďalších
vedomostí z oblasti práce s ľuďmi.
Odporúčal by som neobmedziť sa len na vyššie uvedené
problémy a okruhy, ale bližšie študovať aj problematiku
ergonómie, ako samostatnej vednej disciplíny, bezpečnosti a
ochrany zdravia, oblasť pracovných vzťahov a odbory,
problematiku komunikácie a z časti aj vedenia pracovníkov.
Týmto komplexom poznatkov podporovaným mzdovým
účtovníctvom by bolo možné začať vytvárať vedomosti pre
profil odborníka v oblasti personalistiky. Tieto okruhy
problémov v dnešnom období spolu s ďalšími už tvoria
samostatné vedné disciplíny, ktoré je možno hlbšie študovať
ako rozširujúce kapitoly personálneho manažmentu.
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Kontrolné preskúšanie
Doplnenie
Doplňte nasledovné vety správnymi výrazmi:
1.Manažérska funkcia personalistiky je definovaná ako
............................. pozícií v organizačnej štruktúre a
udržovanie jej ........................................ .

2.Produktivita je pomer medzi ......................................
hodnotami
organizácie
a
......................................
hodnotami organizácie.

3.Úlohy riadenia ľudských zdrojov možno zhrnúť pod štyri
základné ciele: ............................... cieľ, ..............................
cieľ, ........................... cieľ a ................................... cieľ.

4.Dôležitou úlohou pri riadení personálnych zdrojov sú
............................... personálnych potrieb organizácie.

5.Veľké organizácie v personálnom plánovaní vidia spôsoby,
ako
čo
.........................................
nakladať
s
................................ zdrojmi.
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6.Účelom stratégie v oblasti riadenia ľudských zdrojov je
pomáhať manažérom pri úspešnom .......................... o
zamestnancoch, a tým prispievať k ........................................
organizácie.

Pravda / nepravda
Označte slovom pravda/nepravda nasledovný výrok:
1.Za najdôležitejší vnútorný znak organizácie, ktorý má vzťah
k riadeniu ľudských zdrojov, možno považovať finančné
podmienky.
Pravda



Nepravda



2.Veľkosť personálneho oddelenia je rôznorodá a závisí od
počtu zamestnancov v organizácii.
Pravda



Nepravda



3.Zvláštne oddelenie personalistiky vzniká v organizáciách
vtedy, keď sa začínajú stávať činnosti v personálnej oblasti
príťažou.
Pravda



Nepravda
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4.Keď sa niektorí vedúci nazdávajú, že personálna práca im
vážne narušuje výkon ich povinností, mala by byť táto práca
pridelená niekomu inému, resp. špeciálnemu oddeleniu pre
personálne záležitosti.
Pravda 

Nepravda



5.Opatrné organizácie pôsobia na malom počte stabilných
trhov a ich personálne plánovanie je neformálne.
Pravda



Nepravda



6.Organizácia môže zlepšiť produktivitu
práce len
prostredníctvom efektívneho a účinného využitia jedného
zdroja - ľudí.
Pravda



Nepravda



Násobný výber
Zvoľte správne z nasledovných možností:
1.K problematike personálneho riadenia sa nevzťahuje
činnosť:
A/ Sledovanie personálnych nákladov, výkonov a
odmeňovania.
B/ Kvalitatívny aspekt hodnotenia.
C/ Vzdelávacie programy.
D/ Vedenie porád a zadávanie inštrukcií.
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2.Personálna politika má prvoradý vzťah k:
A/ k cieľom a stratégii firmy,
B/ k personálnemu plánu,
C/ k personálnemu informačnému systému,
D/ k podnikateľskému plánu.
3.Spoločenský cieľ manažmentu súvisí s činnosťou:
A/ plánovanie v personálnej oblasti,
B/ hodnotenie výkonnosti,
C/ odmeňovanie,
D/ dodržiavanie zákonov.
4.Hlavnou úlohou personálneho manažmentu je:
A/ plánovanie ľudských zdrojov,
B/ napomáhať organizácii pri zvyšovaní efektívnosti,
C/ napomáhať organizácii pri zvyšovaní efektívnosti a
efektivity,
D/ výber a prijímanie pracovníkov.
5.Manažérska inventárna schéma je v podstate jednoduchá
organizačná schéma určitej organ. jednotky, obsahujúca:
A/ pozície zamestnancov potenciálne určených pre
povýšenie,
B/ manažérske pozície doplnené o údaje, charaterizujúce
možnosti povýšenia pracovníkov,
C/ pozície vedúcich pracovníkov a ich kvalitatívne
charakteristiky o ich odborno-riadiacej spôsobilosti.
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6.V prípade, že je disponibilita a potreba manažérov vysoká je
na mieste:
A/ výber, umiestňovanie, preloženie,
B/ výber, umiestňovanie, získavanie,
C/ ak sa očakáva v budúcnosti zmena potreby, je
nevyhnutné zahájiť školenie,
D/ výber, umiestňovanie, povyšovanie.

SPÄŤ NA OBSAH
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Otázky
1.Vysvetlite pojem personálny manažment a riadenie
ľudských zdrojov.
2.Obsah a funkcie personálneho manažmentu.
3.Čo je produktivita a prečo je pre organizáciu významná.
4.Aké sú ciele personálneho manažmentu.
5.Objasnite, čo je účelom riadenia ľudských zdrojov.
6.Prečo je užitočný systémový prístup k personálnemu
manažmentu.
7.Aký je rozdiel medzi aktívnym a pasívnym prístupom v
personálnom manažmente.
8.Predpokladajte, že pracujete ako výrobca súčiastok do
automobilov a spoločnosť sa rozhodne, že otvorí reťazové
predajne. V stručnosti popíšte, aké oblasti personálneho
manažmentu využijete, keď sa stanete vedúcim
personálneho oddelenia týchto predajní.
9.Keď banka otvorí svoju pobočku vo vzdialenejšom meste,
aké činnosti bude musieť podniknúť personálne oddelenie
pred tým, ako bude funkčná pobočka zo všetkými
zamestnancami schopná prevádzky.
10.Popíšte organizáciu personálnych činností v podniku.
11.Manažérska inventúrna schéma.
12.Vonkajšie podmienky a personálny manažment.
13.Portfólio disponibilita a potreba personálu.
14.Vnútorné podmienky a personálny manažment.
15.Stratégia, technológia, filozofia organizácie a štýl vedenia
ako vnútorné podmienky.
16.Význam a úloha personálneho plánovania.
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17.Ovplyvňovanie pracovného potenciálu za účelom
dosahovania požadovaného výkonu.
18.Príčiny potrieb v personálnom plánovaní.
19.Pracovná analýza a navrhovanie práce.
20.Charakter a obsah práce. Hodnotenie obsahu práce.
21.Analýza práce.
22.Využitie informácií získaných pracovnou analýzou.
23.Postup pri analýze práce.
24.Proces a metódy navrhovania práce.
25.Nábor a prijímanie pracovníkov.
26.Metódy výberu a prijímacie konanie.
27.Zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia.
28.Hodnotenie pracovného výkonu.
29.Účel a spôsob hodnotenia pracovných výkonov.
30.Meranie výkonov a posudzovanie výsledkov hodnotenia.
31.Meranie účinnosti práce.
32.Odmeňovanie a finančná stimulácia.

SPÄŤ NA OBSAH
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Zadania
Zadanie 1 - Ľudia, produktivita a zisky
dopravnej spoločnosti
Tajomstvo TatraAir je jednoduché. Využíva dobré
plánovanie - malé lietadlá pre 20 - 40 cestujúcich so službami
na 10 rokov dopredu a s obrovským úsilím motivovať svojich
zamestnancov. A výsledok? Vysoká produktivita v kvalita
prepravných služieb.
Aby nebol úspech spoločnosti narušený, personálne
oddelenie sa usiluje prostredníctvom svojich aktivít
zabezpečiť dobré zaobchádzanie so zamestnancami.
Oddanosť organizácie svojim ľuďom je silná, čo vzbudzuje v
zamestnancoch ešte väčšiu vernosť až horlivosť. Niektoré z
metód, ktoré spoločnosť používa sú:
 prevedenie zamestnancov na inú prácu, aby nedošlo k
dočasnému prerušeniu alebo vysadeniu z práce, a to aj na
úkor krátkodobého zisku a produktivity,
 vyplácanie platov, ktoré sú 5-10 krát vyššie, ako dostávajú
zamestnanci v iných podobných spoločnostiach,
 sociálne výhody pre zamestnancov, ktoré patria k jedným z
najlepších v odvetví dopravy v krajine,
 ekonomické zabezpečenie a podpora pri práceneschopnosti
a odchodu do dôchodku,
 odmeny pracovníkom, ktorí nejakým výnimočným
spôsobom pomôžu cestujúcim,
114

 komunikácia medzi vrchným vedením a zamestnancami v
skupinách o 20 - 25 ľudí, ktorí sa schádzajú 1 - krát za pol
roka.
Aj keď spoločnosti napomáha k úspechu dobré plánovanie,
spoľahliví zamestnanci a účinná technika pre plánovanie
letových poriadkov.

Úlohy:
1.V čom spočíva jadro úspechu spoločnosti?
2.Prostredníctvom čoho je spoločnosť schopná vytvoriť a
udržať efektívnu pracovnú silu?
3.Keď spoločnosť musí platiť približne rovnako za lietadlá,
pohonné látky a vybavenie, ako je možné, že môže platiť
vyššie mzdy a poskytovať sociálne výhody a pritom byť
jedným z najvýnosnejších spoločností v odvetví?
4.Vyberte príklady, ako využíva vedenie spoločnosti
personálne zdroje, manažment, systémy a aktívny prístup k
riešeniu problémov, ktoré boli predmetom prednášok 1,2 a
3.
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Zadanie 1B - Rozhodnutie v oblasti riadenia
ľudských zdrojov
Kalibo, s.r.o. je veľkým dovozcom výpočtovej techniky a
audiovizuálnej techniky. Obchoduje s 9 krajinami a dosť dlho
mala spoločnosť problémy s metódami personálneho
manažmentu. Tieto problémy viedli k nasledujúcemu
rozhovoru medzi riaditeľom divízie a riaditeľom pre ľudské
zdroje:
Riaditeľ pre ľudské zdroje:
Možno, že so mnou nebudeš súhlasiť, ale pokiaľ chceme, aby
naše jednania v personálnej oblasti boli jednotné, potom sa
musia kľúčové rozhodnutia v oblasti riadenia ľudských zdrojov
robiť v personálnom oddelení. Inak bude aj naďalej každý
vedúci rozhodovať po svojom. Najviac v tomto oddelení
pracujú odborníci. Keby si potreboval poradiť o nejakých
finančných záležitostiach, iste by si nešiel za doktorom, šiel by
si do banky alebo za nejakým odborníkom v oblasti financií.
Keď máš rozhodovať o platoch alebo o prijímaní nových
zamestnancov, mali by byť tieto rozhodnutia ponechané
odborníkom na odmeňovanie a vyberanie nových
zamestnancov. Tým, že ponechávame tieto rozhodnutia na
jednotlivých vedúcich, pripravujeme náš podnik o všetky
odborné znalosti, ktoré v personálnom oddelení máme.
Riaditeľ divízie:
Nikdy som nepochyboval o odborných schopnostiach vášho
oddelenia. Je isté, že ľudia z personálneho oddelenia o tom
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vedia viac, ako ostatní vedúci. Ale keď po vedúcich chceme,
aby boli zodpovední za výkonnosť ich oddelenia, nemôžeme
im brať právo rozhodovať o svojich zamestnancoch. Títo
vedúci musia byť schopní sa rozhodnúť, koho prijať a koho
odmeniť vyšším platom. Pokiaľ by nemohli o týchto veciach
rozhodovať, trpelo by tým ich vystupovanie v role vedúceho.

Úlohy:
1.Keby ste boli generálnym riaditeľom spoločnosti a mali
rozhodnúť tento spor, ktorý názor by ste si vybrali a prečo?
2.Ako by ste dokázali vyriešiť tento problém v zmysle výhra výhra, a tým by ste umožnili, aby boli rozhodnutia jednotné.
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Odpovede k testom
1. ............ obsadzovanie, ............. obsadzovania
2. ......... výstupnými ......................... vstupnými ...........
3. spoločenský cieľ, organizačný cieľ, funkčný cieľ, osobný
cieľ.
4. Predpovede
5. Efektívnejšie .......... ľudskými
6. Rozhodovaní .... zvyšovaniu úspešnosti

1. Pravda
2. Pravda
3. Pravda
4. Pravda
5. Pravda
6. Pravda

1. D
2. A
3. D
4. C
5. B
6. D
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