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Cieľom študijnej jednotky je: 
 

 objasniť význam odborných aspektov riadenia pre potreby 
riadenia práce v organizácii, 

 poskytnúť základné poznatky z oblasti manažmentu, ktoré je 
možné využiť pri riadení vlastnej práce, 

 preštudovať spôsoby zvyšovania efektívnosti práce vedúceho, 

 poukázať na potrebu poznávania cieľov, ich definovanie vo 
vzťahu k hierarchii cieľov organizácie, v ktorej pracujete, 

 objasniť význam osobného plánovania, pracovné plány, metódy 
a postupy plánovania. 

 
Po preštudovaní študijnej jednotky by ste mali: 
 

 vedieť nájsť a odstrániť slabé stránky vo vzťahu k práci, ktorú 
vykonávate, 

 identifikovať prvky efektívnej a neefektívnej práce, 

 byť schopný vyhľadávať a stanovovať ciele vo vzťahu a vzájomnej 
väzbe na hierarchiu cieľov organizácie, 

 vedieť zostaviť účelný časový pracovný plán. 
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Práca vedúcich z pohľadu teórie 
manažmentu 
 
 Z pohľadu teórie manažmentu možno v práci  vedúcich 
pracovníkov identifikovať 5 prvkov, ktoré charakterizujú ich prácu, 
ako prácu s prvkami manažmentu. Sú to: 
 
  - plánovanie 
  - organizovanie 
  - personálne riadenie 
  - vedenie 
  - kontrola. 
 
 Plánovanie. Vedúci (manažéri) by mali hľadieť dopredu  a 

predvídať, čo sa stane, aby sa mohli na to pripraviť. 
 
 Organizovanie. Mali by vedieť vytvoriť takú sústavu formálnych 

vzťahov, ktorá najlepšie umožňuje plniť účel organizácie. 
Štruktúra organizácie by mala uľahčovať prípravu a plnenie 
plánov. 

 
 Personálne riadenie. Výber, prijímanie a hodnotenie  

pracovníkov na základe objektívnych kritérií je základom 
úspešnosti v tejto práci. Neodmysliteľnou časťou je i plánovanie 
rozvoja ich osobnosti.  

 
 Vedenie. Vedúci pracovník by mal byť príkladom pre 

pracovníkov, ktorých vedie. Má ich vedieť okrem iného 
inšpirovať a povzbudzovať. 
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 Kontrolovanie. Vedúci by mal zároveň kontrolovať či to, čo sa 
malo stať, sa aj stalo. T.j. treba zabezpečiť spätnú väzbu, ktorá 
ho informuje o úspešnosti resp. neúspešnosti dosahovania 
naplánovaných cieľov. 

 
 Z pohľadu takto definovaných funkcií manažmentu možno 
manažéra (vedúceho) vidieť ako riadiaceho pracovníka na určitom 
stupni riadenia, ktorý dokáže nadchnúť pracovníkov pre ciele 
organizácie a pre ich životné ciele. Dosahuje to tým, že pozná ľudí, 
ktorých vedie, má prehľad o tom, čo sa deje a dokáže kombinovať 
svoju intelektuálnu silu s emocionálnym pôsobením. 
 
 Prvky manažmentu možno v práci vedúceho identifikovať 
nasledovne: 
 

 

 

PLÁNOVANIE  :  
    - pracovného procesu - práce skupiny, ktorú vedie  
  - vlastnej práce  
  - rozvoja vlastnej osobnosti             

  ORGANIZOVANIE :  
  - vlastnej práce 
  - pracovného procesu 
  - práce jednotlivcov alebo  skupiny pracovníkov,   
    ktorých vedie 
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 Z hľadiska teórie Henryho Mintzberga manažér zastáva tri 
role vo svojej práci : 
 
  - interpersonálnu 
  - informačnú 
  - rozhodovaciu 
 
Vedúci v role  interpersonálnej môže vystupovať ako : 
 

 reprezentant (oddelenia, podniku, vlastnej práce, plní ich s 
dostatočnou vážnosťou), 

 PERSONÁLNE RIADENIE:  
  - riadenie členov skupiny v pracovnom procese 

                 - riadenie skupiny podriadených a spolupracovníkov   
  - prijímanie, hodnotenie a rozvoj podriadených 
                  

 VEDENIE  :  
  - skupiny v pracovnom procese 
  - štruktúrnej jednotky alebo tímu, za ktorý zodpovedá  
                      

 KONTROLA  :   
    - pracovného procesu  
          - plánu rozvoja vlastnej osobnosti         
          - osobného a odborného rozvoja členov skupiny  
         - osobných a pracovných cieľov 
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 vedúci (oddelenia, riaditeľ, námestník, majster, vie o každom, čo 
očakáva od práce, vie, akú odbornú prípravu každý potrebuje, 
atď.), 

 spájateľ (s vedením podniku, podriadenými, okolím, vie, aké 
potrebuje kontakty pre svoju prácu z hľadiska informačných 
potrieb). 

 
V role informačnej vystupuje ako : 
 

 monitor (sleduje súčasný stav vedy, pracovného procesu, 
pracoviska, má dostatok informácií zvnútra i zvonka a vie ich 
odovzdať ďalej), 

 šíriteľ (publikovanie a odovzdávanie poznatkov, skúseností 
svojim ľuďom i okoliu), 

 hovorca (zástupca podniku, oddelenia voči okoliu, pracovnej 
skupiny, vie poskytnúť dostatočné a presné informácie). 

 
V rozhodovacej role vystupuje : 
 

 iniciátor (nových zameraní výroby, výskumu, stykov s okolím, 
hľadá príležitosti pre rozvoj svojho útvaru alebo organizácie), 

 krízový manažér (pri zmene podmienok, situácie reaguje na 
vzniknuté problémy konštruktívne), 

 distribútor zdrojov (robí to, čo sa od neho vyžaduje, vyžaduje 
správnu prácu i od svojich podriadených), 

 vyjednávateľ (zastupuje a obhajuje svoju pracovnú skupinu, 
dobre ju prezentuje. 

 
 Prácu vedúceho možno z tohto pohľadu hodnotiť ako prechod 
od problému k problému. Každá činnosť, ktorú vykonáva, či už v 
riadiacej práci, alebo mimo nej, a zdanlivo nesúvisí s jeho prácou, v 
konečnom dôsledku sa môže ukázať ako jej súčasť. Napríklad 
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neformálne posedenie so spolupracovníkmi alebo členmi skupiny, 
výmena názorov na procesy a situácie mimo pracoviska, atď.                                                                                                                                                          
 
 Základná myšlienka predovšetkým z pohľadu Faylovho 
manažéra na prácu  hovorí, že je nevyhnutné myslieť na 
budúcnosť, na základe toho plánovať, organizovať a uskutočňovať 
svoje nápady, ciele v jednote osobných cieľov i cieľov organizácie. 
 
 Využitie informačnej technológie a počítačov  pri plnení 
každej z týchto funkcií je možné a veľmi účinné. Počítač sa môže 
stať vhodným generátorom nových myšlienok v práci vedúceho a 
zároveň aj ich prvým oponentom, môže byť veľmi dokonalým 
prostriedkom pre plánovanie, v prijateľnej miere sa dá využiť i v 
procese organizovania, prijímania a hodnotenia pracovníkov a 
podriadených, vedenia a kontroly.  
 

Svoju nezastupiteľnú úlohu má i v procese komunikácie, 
najmä elektronickej na diaľku a v procese rozhodovania. Tu už 
existujú špeciálne systémy na podporu rozhodovania - expertné 
systémy, ktoré nachádzajú v praxi stále  širšie uplatnenie. Všade tu 
vystupuje počítač ako pomocník i prostriedok k uľahčeniu a 
zefektívneniu práce.  

 
Kde všade je možné počítač využiť v práci vedúceho je 

uvedené na obrázku. 
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POÈÍTAÈ
Tlaèiareò

Komunikácia

Elektronická

pošta: posielanie

záznamov,ich prij í-

manie, medzin.pošta

Spracovanie

textov: písanie,

úprava, klientela,

kontrola textov,

Manažérske

informácie:

adresy , kontakty ,

správy ,analýzy

Upozoròovacie

funkcie: kalendáre

zoznamy , telefonáty ,

 

Manažment

Èasový manažment, zoznamy ,

termíny , kalendáre, oznamy

Operácie s datami: zdrojové

data, evidencie, datové analýzy ,

kontrolné systemy

 
 

Obr.1   Využitie počítača v praxi  manažéra 
 
SPÄŤ NA OBSAH 
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Manažér a manažérstvo 
 
 Osobnosť  vedúceho z pohľadu manažmentu možno 
charakterizovať ako  pracovníka, ktorý vie koexistovať v trhovom 
hospodárstve, vie sa učiť poznávať trh, pripravovať si ho a 
primerane ovplyvňovať svojou vedecko-výskumnou a vzdelávacou 
prácou.  

Svoje podnety prenáša na trh predovšetkým prostredníctvom 
svojich produktov, ale i nových poznatkov, ktoré pravidelne 
zverejňuje.  

Účelom jeho aktivít  je vnášanie jednoty do spoločenskej 
práce, jej pretváranie v prácu a úsilie spojené so spoločným úsilím 
záujmovej skupiny podriadených i spolupracovníkov, ktorú vedie.  

Do  práce skupiny vnáša poriadok, systém, ktorý formuje jej 
spôsobilosť. Účelom jeho práce má byť  jednota a poriadok, účelné 
spájanie svojich schopností a poznatkov pre istý cieľ. 
 
 Vedúci, aby naplnil zmysel práce, musí sledovať dosiahnutie 
troch základných cieľov : 
 
 1. Stratégiu osobného rozvoja. 
 2. Sebapresadenie. 
 3. Zvládnutie obťažných situácií. 
 

Z toho dôvodu musí formulovať závery práce ako otvorenú a 
dynamickú sústavu, ktorá predpokladá ďalší individuálny rozvoj. 
Tomu musí prispôsobiť aj prezentáciu výsledkov vlastnej práce tak, 
aby aktívny prístup k nim nielen čo najviac uľahčovali, ale priamo k 
nemu provokovali a ho vyžadovali. 
 
Podstata jeho práce z pohľadu teórie manažmentu spočíva v : 
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 diagnostikovaní situácie trhu z hľadiska potrieb,  
 jeho ovplyvňovaní,  
 určovaní produktov, o ktoré bude mať trh záujem, 
   zjednocovaní úsilia spolupracovníkov pre dosiahnutie     
 týchto cieľov. 
 
 Vedúci z tohto pohľadu je teda i riadiacim pracovníkom, 
podnikateľom i tvorcom úspechu. Na začiatku 21.stor. je vo veľkej 
miere ovplyvňovaný charakterom prostredia, najmä 
ekonomického, v ktorom pôsobí. Prostredie je charakterizované 
explóziou informácií a moderných spôsobov ich spracovania , 
nestabilitou, prudkými a rýchlymi zmenami (legislatíva, technický 
rozvoj, nároky a možnosti zákazníkov, vzťahy medzi nimi). 
Predpokladmi úspešnosti jeho práce sa stávajú faktory ako : 
 
 Stratégia konkurencieschopnosti ( jasné a prijateľné koncepcie 

rozvoja, strategické ciele orientované na trh a do budúcnosti). 
 Organizačná kultúra, t.j. názory a postoje, s ktorými väčšina 

zamestnancov, podriadených, spolupracovníkov  súhlasí, 
hodnoty, tradície, zvyky a zvyklosti, s ktorými sa vžili. Kultúra 
orientovaná na atmosféru, kde základnou hodnotou je 
spokojnosť pracovníkov i spolupracovníkov, nadriadených i 
podriadených. Atmosféra, kde dosahovanie strategických cieľov 
(zjednocujúcich záujmy študentov, praxe i organizácie) je 
vnútornou motiváciou a hnacou silou každého jednotlivca. 

 Kvalitná práca vedúcich. Ich zapojenie do tvorby a naplňovania 
strategických cieľov organizácie, rozvíjania organizačnej kultúry 
s perspektívou osobného rozvoja. 

 
SPÄŤ NA OBSAH 
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 Filozofia riadenia 
 
 Posun od techniky, technológie k práci s ľuďmi, riadeniu 
ľudských zdrojov sa pri filozofii riadenia vo firme prejavoval vždy 
veľmi výrazne. Inovatívnosť a pružnosť je daná postojom 
pracovníkov, ich ústretovým vzťahom  predovšetkým k 
podriadeným, stotožnením sa cieľmi organizácie a vlastnou 
prácou, kvalitou organizačnej kultúry.  

O spokojnosti nerozhoduje len ten, ktorý riadi, ale aj ten, 
ktorý stojí na najnižšom stupni organizačnej štruktúry a poskytuje 
službu. Úlohou riadenia je potom zabezpečiť najlepšie prácu na 
najnižšom stupni riadenia cestou buď: 
 
 prepracovaného a efektívneho systému plánovania, 

organizovania, vedenia a kontroly zhora pri súčasnom 
obmedzovaní samostatnosti, nezávislosti, tvorivosti ľudí na 
najnižšom stupni riadenia, teda potlačovaním toho, čo je pre 
organizáciu nevyhnutné, predpisovaním limitov, koeficientov, 
noriem prácnosti a pod., 

 
alebo 
 
 odstránením všetkých bariér, ktoré stoja medzi študentmi, 

nadriadenými, podriadenými, spolupracovníkmi a ich 
uspokojovateľmi - ľuďmi na najnižšom stupni organizačnej 
štruktúry, poskytnúť im maximum priestoru pre vlastnú aktivitu, 
dať im všetky potrebné informácie, vytvátať podmienky pre 
samostatnú prácu - miesto obmedzovania zhora maximálnu 
podporu a pomoc.  Táto cesta je progresívnejšia a na základe 
dostupných poznatkov a vlastných skúseností i efektívnejšia. 

 



 

11 
 

 Moderný vedúci pracovník sa má cieľavedome usilovať o to, 
aby ťažisko jeho riadiacej práce bolo v podpore ním vedených ľudí, 
vo vytváraní podmienok motivačného prostredia, v rozvíjaní 
atmosféry novosti, v posilňovaní vzájomnosti v skupine, v rozvíjaní 
a súčasne v posilňovaní talentov ich členov.  

 
Potom je nielen vedúcim, ale i radcom, konzultantom a 

úspech je v ľuďoch, ktorých vedie, ktorých podporuje. 
 
 
Funkciami moderného riadenia by sa malo stať: 
 
 riadenie k úspechu (uspokojenie potrieb vlastných pracovníkov i 

praxe, dosahovanie stanovených cieľov, rozvoj organizačnej 
kultúry), 

 
 vytváranie vízie, ktorú chceme dosiahnuť, 
 
 riadenie k aktivite (podpora zmien), 
 
 riadenie k jednote (organizácia ako voľný organicky jednotný 

celok smerujúci k uspokojeniu potrieb s ohľadom na budúcnosť, 
presun od individuálnej nezávislosti ku kolektívnej jednote, od 
zodpovednosti ku spoluzodpovednosti, od špecializovaných 
znalostí k univerzalite schopností), 

 
 riadenie k otvorenosti (dôvera, spolupráca), 
 
 riadenie k tvorivosti (nápady, originalita), 
 
 dôraz na akciu, 
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 snaha o dokonalosť, 
 
 podpora kontaktov, 
 
 orientácia na inovácie. 
 
Podmienky vlastného úspechu vedúceho podľa tézy P.Druckera:  
 

 -  správne veci 
 -  v správny čas 
 -  rýchle a kvalitne 
 -  v rovnováhe (v pracovnom i osobnom živote). 

 
 Predpokladom úspešnosti je aj vlastná sebaaktivácia, t.j. 
schopnosť vyvolávať a udržovať žiaduci vnútorný tónus, tvorivý 
potenciál, vnútornú motiváciu, snaha dokázať a vytvoriť niečo 
nové. Mal by mať preto: lákavú víziu, schopnosť predvídať, viesť 
rozmanitý život (tvoriť, relaxovať, snívať, fantazírovať), pestovať 
bohaté vzťahy. 
 
 

SPÄŤ NA OBSAH 
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Efektívna a neefektívna práca 
 
 Tvorivé manažérske myslenie v trhovej ekonomike sa stáva 
zárukou prežitia a zároveň podmienkou podnikateľského úspechu. 
Správanie sa vedúceho, inšpirované takýmto myslením, je potom 
výrazne tvorivé a súčasne primerane podnikateľské. Akceptuje 
riziká i neurčitosti, pomáha ozdraviť  neefektívnu podnikovú i 
mimopodnikovú ekonomiku. 
 
 Základom chápania práce by mala byť  téza známa z 
moderného manažmentu: "Najskôr robiť  správne veci a potom 
zvažovať, ako ich robiť správne."  
 
 Vhodným pomocníkom pri realizácii tohto zámeru mu môže 
byť aj metodika Riadenia podľa cieľov (Management by Objectives 
- MBO), ktorá spočíva v podstate v troch krokoch: 
 

 vedieť vyhľadať a identifikovať príležitosť, 

 stanoviť  si ciele, 

 vyhľadať  efektívne cesty a spôsoby ich realizácie. 
 

 
 Tak isto  práca, ktorú chceme robiť  správne, musí byť 
vykonávaná aj efektívne. Efektívnosť z tohto aspektu  má dve 
stránky, ktoré sa prejavujú ako : 
 

 efektívnosť vlastnej práce - chápanie efektivity práce vo vzťahu 
k sebe, 

 efektívnosť správania sa tímu chápanie efektivity práce vo 
vzťahu k okoliu, ktoré ovplyvňujeme svojou činnosťou, 
efektívnosť vo vzťahu k tímu, ktorý vedie. 
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 Jedna zo základných úloh vedúceho je teda úloha vykonávať 
svoju prácu efektívne, t.j. zariadiť  všetko tak, aby sa urobilo, čo je 
potrebné, za tým účelom, aby práca bola úspešná.  
 

Základnými   predpokladmi pre takéto vykonávanie práce sú 
dobré  výsledky  práce dosiahnuté   vykonávaním  efektívnych  
činností  s využitím svojej inteligencie, predstavivosti a svojich 
vedomostí. Jeho činnosť sa začne stávať efektívnou len po splnení 
určitých podmienok.  

 
Hlavná podmienka je určená potrebami  procesu a dá sa 

vyjadriť imperatívom "mysli". Vedúci (manažér) má produkovať 
poznatky, myšlienky, informácie a  prostredníctvom svojich 
podriadených alebo spolupracovníkov ich premieňať na užitočné 
hodnoty.  

 
Dobrý vedúci na rozdiel od iného pracovníka, ktorý pracuje 

napríklad  zväčša manuálne, by mal zabezpečiť  efektívne využitie 
výsledkov svojej duševnej práce a ich zhodnotenie vo výrobnom  
procese. Jeho dôležitou úlohou  okrem plnenia príkazov 
nadriadeného a tvorivého myslenia je aj rozhodovanie. Rozhoduje 
o cieľoch, normách a prínose rozhodnutia a práce pre organizáciu, 
v ktorej pracuje. Jeho prácu, ktorá je tvorivá, nemožno hodnotiť  
podľa nákladov, ale podľa výsledkov.  
 
 Efektívnosť  práce vedúceho ovplyvňujú  v podstate štyri 
faktory, nad ktorými  nemá v podstate moc ani kontrolu. Tieto 
faktory sú pritom súčasťou organizácie, v ktorej pracuje, súčasťou 
jeho každodennej práce. Ich neeliminovanie znamená neefektívnu 
vlastnú prácu. Ide o tieto faktory: 
 



 

15 
 

1 - "Čas manažéra prináleží skôr všetkým ostatným než  jemu 
samému." Výsledkom toho je, že každý ho môže vyrušiť z jeho 
práce, pretože sa vyskytla nová, pre jeho organizáciu významná 
situácia, ktorú treba riešiť. Napríklad konzultácie so 
spolupracovníkmi, riešenie novovzniknutej situácie pre potreby 
zabezpečenia plynulosti výrobného procesu, konzultácie pre 
podriadených a spolupracovníkov mimo vymedzených hodín, 
neohlásené stránky a pod. 
 
2 -  "Vedúci pracovníci sú nútení zaoberať sa stále len operatívou, 
dokiaľ neurobia príslušné opatrenia, aby zmenili skutočnosť, v 
ktorej  žijú a pracujú." Vyplýva to z toho, že si neuvedomili plne 
úlohy, ktoré k  danej funkcii patria a riešia úlohy, ktoré patria iným. 
Efektívny pracovník by mal teda svoju prácu riadiť  tak, aby on a 
nie udalosti určovali  kedy a čím sa bude zaoberať. 
 
3 - "Človek pracuje vo vnútri organizácie." Jeho práca je efektívna 
len a potom, ak podnecuje ostatných k správnej činnosti. 
Organizácia je mu potom prostriedkom k znásobeniu jeho síl. 
 
4 -  "Človek pracujúci v organizácii vidí ju z vnútra ako blízku a 
bezprostrednú skutočnosť". Vonkajšok organizácie vidí skreslený, 
lebo informácie o organizácii dostáva sprostredkovane. 
Organizácia, v ktorej pôsobí, ho vťahuje z vnútra stále viac do 
riešenia vnútorných problémov a vonkajšok mu môže ujsť. 
 

 
 Efektívny vedúci je taký vedúci, ktorý dosahuje dobré 
výsledky v riadiacej práci, ktorú vykonáva. To znamená, že on i 
skupina ľudí, ktorú vedie (podriadení, spolupracovníci), dosahujú 
dobré výsledky a ich práca plní svoj účel. Úspešný vedúci z pohľadu 
teórie manažmentu je potom vlastne aj taký vedúci, ktorý dokáže 
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zariadiť úspešné vykonanie práce. To znamená, že dokáže správne 
viesť a motivovať nielen podriadených, ale i skupinu ľudí, ktorí s 
ním spolupracujú. 
 
 Od efektívneho vedúceho sa očakáva plánovanie, 
organizovanie, riadenie ľudských zdrojov, vedenie,  
komunikovanie, kontrola a rozhodovanie. Do akej miery je v tejto 
práci efektívny, závisí od vonkajších, ale aj vnútorných podmienok 
jeho práce. 
 
 Medzi vonkajšie podmienky jeho práce patria hlavne 
schopnosti a postoje jeho nadriadených alebo podriadených, 
kolegov. Všetky tieto skupiny osôb ovplyvňujú jeho prácu rovnako 
ako jeho vlastné schopnosti. Pravidlá organizácie vymedzujú to, čo  
môže robiť. Príliš formálne zásady pre administratívny postup, 
ktoré platia v jeho organizácii, obyčajne môžu končiť neúspechom. 
Namiesto pozitívneho tlaku pôsobia negatívne a demotivujúco. 
 
 Zmeny, pred ktorými stojí práca vedúcich, sú vo veľkej miere 
podmienené zmenami v ekonomike a legislatíve, ale i v zmenách v 
celom systéme práce. Efektívnosť a konanie ovplyvňujú 
nadriadení, kolegovia, podriadení, postupy zaužívané v organizácii, 
rodina, jeho schopnosti a sklony, atď. Jedným z najdôležitejších 
prvkov, kde sa efektívnosť jeho práce prejavuje najviac,  je 
organizácia vlastnej práce s akceptovaním času. Len vedúci, ktorý 
vie riadiť dobre svoju prácu, môže byť efektívny aj pri riadení 
iných. 
 
 
SPÄŤ NA OBSAH 
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Riadenie a organizácia vlastnej práce  
  
 
 Riadenie a organizáciu vlastnej práce vedúceho  možno 
sledovať výrazne na problematike riadenia vlastného času. Z tohto 
pohľadu možno sledovať i problémy v jeho práci, ktoré môžu byť 
nasledovné: 
 
1. Odkladanie práce na neskoršie. Prejavuje sa tendenciou 
odkladať nudné, nezaujímavé práce alebo ľahké práce na 
neskoršie. Dôsledkom toho je rast pracovnej záťaže.  
 
2. Neefektívne delegovanie. Zamedzuje rozvoj podriadených, 
ktorých riadi v rámci  oddelenia. Možnosť riešenia je efektívnym 
delegovaním v zmysle poverovania podnetnými a zmyselnými, 
cieľovo resp. problémovo orientovanými úlohami. Prejaví sa to 
následne predovšetkým v odľahčení od pracovnej záťaže. 
 
3. Neporiadok v písomnostiach. Neporiadok v písomnostiach je 
v podstate faktor, ktorý sa prejavuje skoro u každého vedúceho. 
Identifikovaný je stratami času spôsobenými hľadaním potrebných 
dokumentov. Možnosť nápravy je v sebadisciplíne a pravidelnej 
systemizácii a triedení dát a údajov, resp. dokumentov.  
 
4. Zvolávanie nepotrebných porád. Mnoho porád, ktoré sa 
uskutočňujú na jednotlivých pracoviskách  je v podstate 
zbytočných. Pri každom zvolávaní porady, je nevyhnutné uvážiť, či 
je porada skutočne potrebná, aký cieľ sa jej zvolaním sleduje, ako 
dlho bude trvať, aký má byť jej program, atď. Obyčajne sa stáva 
časovo náročným zlozvykom. Možnosť riešenia je v organizovaní  
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stretnutí, ktoré sú efektívne a cieľovo zamerané, s presným 
plánom i dĺžkou trvania. 
 
5. Zanedbanie stanovenia priorít.  
 
 Základným predpokladom pre ich riešenie je prvom rade, aby 
vedúci vedel, čo má robiť, aký je cieľ a zmysel jeho práce - tabuľka 
1. 
 
       Tabuľka 1 

Vedúci a podmienky pre úspešné vykonávanie práce 

    

plánovanie 
cieľov 
 
 

vie, čo treba 
urobiť� 
 
 

vie, čo 
potrebujete 
od kolektívu 
 

získava a 
poskytuje 
informácie 
 

kontrola 
plnenia plánu 
 
 
 
 

vie�, čo 
môžete teraz 
poskytnú� 
 
 
 

vie, čo vám 
môže kolektív 
teraz 
poskytnúť 
 
 

je� v kontakte, 
má� 
zabezpečené 
prostriedky pre 
komunikáciu 
 

 
 Byť efektívnym vedúcim znamená vykonávať správne správnu 
prácu, ktorú ovplyvňujú rôzne vplyvy pracoviska a jeho okolia. 
Efektívne plánovanie a riadenie svojho času je rovnako efektívne 
ako efektívne využívanie zdrojov.  
 
SPÄŤ NA OBSAH 
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Využitie počítačov pri organizovaní a 
riadení vlastnej práce   
 
 K zvyšovaniu efektivity vlastnej práce, jej organizácie môže 
prispieť využívanie modernej techniky, najmä počítačov. Použitím   
počítačov   a   novej    informačnej    techniky  sa  dosahuje vyššia 
efektívnosť práce, ale súčasne sa zväčšuje nebezpečenstvo 
zaplavenia vedúceho množstvom informácií.  

Počítač môže vedúceho pri vykonávaní svojej práce zaplaviť 
množstvom zbytočných informácií, ktoré znamenajú pre neho 
stratu času, komplikovanie situácie, ako aj určitý zmätok. Jeho 
práca si vyžaduje potom sledovanie vonkajších trendov vývoja 
nielen v jeho predmetnej oblasti, ale aj v oblasti vývoja počítačovej 
technológie, najmä jeho programového zabezpečenia, ktoré je 
niekedy pomerne obťažné kvantifikovať.  

Počítač je pre neho prostriedok, ktorý pracuje na základe 
logických funkcií (programov). Informácie, ktoré sú ťažko 
kvantifikovateľné a hovoria o stave vonkajšieho okolia, nemôže 
počítač primerane spracovať Môže ich len človek, pretože ich vie 
citlivo vnímať. Je tu veľké nebezpečie, aby  nezačal podceňovať 
informácie a podnety, ktoré nie je možné zredukovať na 
počítačovú logiku a nevnímal realitu. Môže vnímať len fakty, teda 
to,  čo nasleduje po udalosti. Počítač, ktorý mu poskytne množstvo 
informácií, nesmie mu uzavrieť cestu k realite. 
 Počítač  má prinášať vedúcemu  predovšetkým   časové 
uvoľnenie, nie   preťaženosť   informáciami, mal by  ho  primäť k 
tomu, aby si uvedomil svoju izolovanosť a viacej času venoval aj 
tomu, čo sa deje mimo organizáciu.  
 
SPÄŤ NA OBSAH 
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Atribúty efektívnej práce 
 
Každý vedúci by si mal dať odpoveď na nasledovné otázky: 
 
o Efektívnosť práce: 
   o  Čo robí  prácu vedúceho efektívnou ? 
 
o Ciele: 
 o  Prečo si stanovovať ciele ? 
 o  Ako spoznávať tieto ciele ? 
 o  Ako formulovať tieto ciele ? 
 o  Aké rozpory a konflikty mu vznikajú pri stanovení  
    a formulovaní cieľov ? 
 
o  Plánovanie:  
 o  Aké sú princípy plánovania práce vedúceho? 
 o  Ako zostaviť pracovný plán ? 
 o  Aké sú plánovacie obdobia ? 
 o  Čo je prioritné plánovanie ? 
 
o  Organizovanie vlastného času: 
 o Ako správne organizovať pracovný čas? 
 
o  Organizovanie vlastnej  práce: 
 o  Aké sú denne sa opakujúce práce? 
 o  Aké sú týždenne sa opakujúce práce? 
 o  Aké sú mesačne sa opakujúce práce? 
 o  Aké sú semestrálne sa opakujúce práce? 
 o  Aké sú ročne sa opakujúce práce? 
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o  Princíp písomného zaznamenania informácií a časové  
   plány: 
 * V čom spočíva princíp písomného zaznamenania      
           informácií a ako sa využíva v práci? 
 * Ako sa správne zostavuje  časový plán? 
 
o  Kontrola vlastnej práce: 
 Aký je systém kontroly vlastnej práce? 
 
o  Moderná komunikácia:  
 o Aké sú prostriedky modernej komunikácie? 
 o Ako využiť prostriedky modernej komunikácie vo 
    svojej práci? 
 
 Je pomerne ťažké určiť, kde začať proces zeefektívňovania 
vlastnej práce. Vhodným východiskom pre jeho identifikáciu je 
napríklad metóda SWOT - analýza silných a slabých stránok vo 
vlastnej práci a na tomto základe postupné jej zdokonaľovanie. 
Proces zefektívňovania práce výrazne podporuje stanovenie si 
cieľov. 
 
 
SPÄŤ NA OBSAH 
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Riadenie na základe cieľov 
 
 Riadenie na základe cieľov predstavuje pre prácu vedúceho 
jednu z najvýznamnejších metodík v manažmente vlastnej práce. 
Výhodné je ho realizovať na základe písomného zaznamenania 
informácií. V tom prípade by sa podstata jeho práce dala znázorniť 
nasledovnou schémou: 
 
 

Ciele

Plánovanie

Priority
Delegovanie

Časové plány na báze termínových kalendárov, PC - time manager,

Ganttove diagramy, sieťové grafy, organizéry, plány činností atď .

P rin c íp  p íso m n o stí

Kontrola

 
 

Obr. 2  Manažment vlastnej práce 
 

 Celý proces riadenia na základe stanovovania si cieľov 
predpokladá vysokú sebadisciplínu. Stanovením cieľov dáva vedúci 
svojej práci zmysel a smer. Ukladaním konkrétnych úloh s 
príslušnými termínmi zvyšuje aktivitu pracovníkov, zlepšuje 
monitorovanie práce a jej kontroly. Dôležitým predpokladom je 
uvedomenie si cieľov a ich správne formulovanie. Z toho dôvodu i 
úspešnosť jeho osobnosti závisí od predstavy o cieľoch v 
pracovnej, ale i osobnej oblasti. Ich vzájomný súlad je pre 
efektívnu prácu nevyhnutný. 
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 Metodika riadenia podľa cieľov je významná nielen pre 
manažment vlastnej práce, ale aj pre riadenie celej organizácie. 
Podstata tejto metodiky spočíva v stanovení, poznávaní a 
formulovaní cieľov a postupov na ich dosiahnutie.  
 
 Systém riadenia podľa cieľov (MBO - Management by 
Objectives) vznikol v 60. rokoch. Má mnoho modifikácií a v 90. 
rokoch prežíva svoju renesanciu. Jedna jeho modifikácia vychádza 
z tzv. formalizovaného systému určovania cieľov (Formal Objective 
Setting System). Nevyhnutným predpokladom pre jeho úspešné 
uplatnenie je plné pochopenie systému podriadenými a spoločné 
úsilie zamerané na jeho ďalší rozvoj a vybudovanie koordinačnej 
siete pre jeho uplatnenie. Jeho výhodou je jednoduchosť (kto čo 
má urobiť, kedy to má urobiť, oznámenie výsledkov, ktoré chceme 
dosiahnuť).  
 
SPÄŤ NA OBSAH 
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Poznávanie cieľov  
 
 V podnikovej praxi časť cieľov je stanovená už v popise práce 
vedúceho. Tieto ciele by mali byť formulované vo viac-menej 
všeobecnej rovine a vedúci na príslušnom stupni riadenia by ich 
mal aktualizovať a skonkrétňovať. Od toho, ako ich dokáže 
rozpoznať a využiť vo svojej práci, bude závisieť i jeho úspech. V 
prípade, že  vedie svoju pracovnú skupinu ciele v prvom rade musí 
stanovovať on. Pri stanovovaní cieľov by mal vedieť odpovedať na 
nasledovné otázky - (Tabuľka 2). 
 

Tabuľka 2 
 

Práca (názov činnosti): 
 

Aký cieľ touto prácou 
sledujem: 
 

Akým spôsobom sa dá tento cieľ 
dosiahnuť: 

Akými prostriedkami sa dá 
dosiahnuť: 

Bude zmena efektívna pre prácu: 
 

Nedá sa vykonávaná činnosť 
zjednodušiť: 

Máte nejaké príčiny, že na prácu 
vydávate viac energie, ako máte: 

Ak robíte prácu prvýkrát 
zvážte, čo ňou chcete 
dosiahnuť: 

 
 Pred samotným začiatkom vytyčovania cieľov je žiaduce, aby 
si urobil analýzu, ktorá by mala zahrňovať nasledovný postup: 
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 vytýčenie oblasti vo vlastnej práci alebo práci skupiny, ktorú 
vedie, ktorú chce zlepšiť alebo skúmať a analyzovať disponibilné 
zdroje, 

 
 aké nové oblasti zodpovednosti by mal vytvoriť, aby zodpovedali 

zmeneným podmienkam , 
 
 ktoré činnosti majú najväčší vplyv na zlepšenie výkonu , 
 
 ako sa bude posudzovať úspech a úspešnosť zmeny, 
 
 aká je výkonnosť podriadených, spolupracovníkov v porovnaní s 

inými tímami, skupinami, oddeleniami a pod. 
 
SPÄŤ NA OBSAH 
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Stanovenie a formulácia cieľov 
 
 Každý vedúci, ktorý chce byť vo svojej práci úspešný, by mal 
vedieť presne formulovať ciele, t.j. dopracovať svoje myšlienkové 
predstavy do konkrétneho myšlienkového a pracovného 
programu. 
 
 Základné ciele v súlade so zámermi podniku stanoví príslušný 
vedúci na základe metódy zužujúceho výberu. Problémom je 
možná formulácia cieľov pomocou stručného, ale presného a 
jasného  popisu výsledkov. Základným pravidlom pri formulácii 
cieľov je teda ich presnosť a kde je možné i ich kvantifikovateľnosť. 
Na základe daných kvantifikovateľných údajov môže potom 
uvažovať, či daný cieľ dosiahol. V podstate ide o nájdenie kritéria 
hodnotenia (meradla) cieľa. 
 

Ciele

Rovnováha
volnos• pôsobenia

(u podriadených,

študentov)

Kritériá

výkonnosti

Hodnotenie

 
 

Obr. 3 Rovnováha v stanovovaní cieľov 
 
SPÄŤ NA OBSAH 
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Postup formulovania cieľov 
 
 Pri stanovovaní cieľov je ešte potrebné dodržiavať niektoré 
základné zásady: 
 
  ciele stanovovať podľa možnosti čo najpodrobnejšie, 
  ciele zrozumiteľne vysvetliť, 
  zosúladiť osobné a pracovné ciele, 
  nestanovovať si príliš veľa cieľov, 
  stanovovať si reálne ciele (konkrétne dosiahnuteľné), 
  nestanovovať si náročné ciele, 
  rozdeliť si ciele podľa dôležitosti, 
  podľa možnosti osobné ciele začleňovať do pracovných  
       cieľov. 
 
 Pri stanovovaní cieľov môžu vzniknúť rozporné požiadavky, 
zamerané rôznym smerom. Vtedy je nevyhutné tento vzťah 
optimalizovať, t.j. nájsť riešenie, ktoré primerane vyhovuje rôznym 
požiadavkám. 
 
 Záverom môžeme uviesť zhrnutie základných faktorov, ktoré 
v podstatnej miere ovplyvňujú efektívnosť práce v oblasti 
stanovovania cieľov a ich plánovania: 
 
 analýza súčasného stavu práce a činností, ktoré vykonáva , 
 vyhodnotenie súčasného stavu práce s poukázaním na jej klady 

a nedostatky (činnosť je nevyhnutná, možno je delegovať, 
spotreba úsilia a času je primeraná atď.), 

 rušivé faktory a spôsob ich odstránenia (vonkajšie, vnútorné), 
 poznávanie a formulácia cieľov. 
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 Hlavné kroky pre zavedenie formalizovaného systému 
určovania cieľov v praxi riadiaceho pracovníka zahrňujú: 
 

1. Definovanie a napísanie zoznamu spoločných cieľov štruktúrnej 
jednotky organizácie pokiaľ možno čo najkonkrétnejšie a 
realisticky. Ich rozloženie do kvantifikovateľných lokálnych 
úloh. 

 
2. Oznámenie cieľov všetkým zainteresovaným osobám 

(podriadeným, nadriadeným, spolupracovníkom, atď.) 
systematicky a zrozumiteľne. 

 
3. Vymedzenie a  účelné hodnotenie každej štruktúrnej  jednotky 

organizácie. 
 
4. Informačné prepojenie zložiek, aby im bolo jasné, že sa 

podieľajú na spoločných úlohách. 
 
5. Analýza kľúčových aktivít a zameranie sa na ne. 
 
6. Popis príspevkov každého člena tímu alebo  jednotky, aby bolo 

pre každého člena zrejmé, čo sa od neho očakáva. 
 
7. Analyzovanie  vnútorných  a vonkajších  faktorov, ktoré 

ovplyvňujú výkonnosť tímu alebo inej organizačnej jednotky. 
 

 
 Pri zavádzaní tohto formalizovaného systému stanovovania si 
cieľov je potrebné dať pozor, aby nedošlo k zbyrokratizovaniu 
práce vedúceho. Vhodnou dokumentačnou pomôckou pre 
určovanie cieľov môže byť časový plán práce (obr.4). 
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Meno: ............................     Oblas• zodpovednosti:......................

Tématická Špecifické Meradlá Úlohy a

oblas• ciele výkonnosti termíny

 
 

Obr. 4  Časový plán práce 
 

 
 

 
SPÄŤ NA OBSAH 


	obsah

