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1 Úvod 

V súčasnom svete sa kladie čoraz väčší dôraz na mechanizáciu výrobného procesu, ale 

nesmieme zabúdať, že v prvom rade sú to ľudia, ktorí vytvárajú hybnú silu podniku. Každý 

jedinec nosí  v sebe určitý kapitál, ktorý by mal postupom času, pomocou svojich možností 

a schopností rozvíjať. Rozvoj ľudského kapitálu je základným kameňom každej spoločnosti. 

Organizácie by sa mali, čo najviac snažiť rozvíjať vedomosti a zručnosti svojich 

zamestnancov. Moja bakalárska práca sa preto bude zameriavať na spoločnosť ZŤS Strojárne 

a.s. Námestovo a rozvíjanie potenciálu svojich zamestnancov. Cieľom je zhodnotiť celkový 

proces vzdelávania, nadobúdania nových zručností a poskytovania klimatu pre dostatočný 

rozvoj. Rozvoj ľudského potenciálu je zložitý proces, ktorý sa skladá z mnoho 

neoddeliteľných súčastí. Zastrešuje ho riadenie ľudských zdrojov, ktoré sa má starať v prvom 

rade o svojich zamestnancov. V tejto bakalárskej práci zistíme skutočný stav rozvoja 

ľudského potenciálu. Ako firma prispieva k jeho zlepšovaniu a zároveň aké faktory ho 

ovplyvňujú. Celkový mikroekonomický pohľad na rozvoj ľudského potenciálu v súčasných 

trhových podmienkach na Slovensku.  Momentálna situácia je dosť nestabilná ako v mnohých 

štátoch sveta. Nestabilita spôsobená zlyhaním finančného sektoru. Prijatím novej národnej 

meny sa spomalil pokles slovenskej ekonomiky, ale zároveň slovenské výrobky sa stali 

drahšie a tým sa znížila ich konkurencia schopnosť. Na tieto a mnoho iných otázok sa budem 

snažiť nájsť odpovede. Ako dané faktory ovplyvnili plány ZŤS Strojárne a.s. Námestovo na 

rozvoj svojich zamestnancov. Čo sa zhoršilo a naopak čo sa polepšilo. Aký je názor 

zamestnancov na túto problematiku. Podľa osobných postojov ľudí a manažérov sa budem 

snažiť načrtnúť reálnu situáciu danej organizácie. Oboznámim Vás so spoločnosťou ZŤS 

Strojárne Námestovo a jej organizačnou štruktúrou a vlastníckymi vzťahmi. Táto spoločnosť 

je jedným z hlavných zamestnávateľov v danom okrese. Podieľa sa na exporte svojich 

výrobkov a presadzovanie slovenskej kvality na svetovom trhu. Pomocou analýzy sa pokúsim 

vykresliť skutočné problémy v rozvoji ľudského potenciálu v danej organizácii. Zároveň 

odporúčania by mali slúžiť k akému si „ukazovateli“ možných riešení pre spoločnosť ZŤS 

Strojárne a. s. Námestovo  
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2 Teoretické východiská prístupu k rozvoju ľudského potenciálu 

organizácie 

2.1 Pracovná sila 

Už od dávna bola pracovná sila hnacou jednotkou všetkých podnikateľských subjektov 

a trvá to až do dnes. Pracovnú silu vlastní každý jeden človek, ktorý je ochotný sa zapojiť do 

skupiny ľudí, ktorí využívajú svoju silu. Pracovná sila patrí medzi hlavné zdroje, ktoré sú 

práca, pôda a kapitál. 

2.2 Ľudský kapitál ako časť riadenia ľudských zdrojov 

Riadenie ľudského kapitálu sa týka najmä získavania, analyzovania a predkladania 

správ informujúcich o tom, ako prebieha hodnota pridávajúca strategické investovanie  

a operatívne rozhodovanie k výkonnosti zamestnancov. Známy ekonóm Cadburry sa vyjadril 

o ľudskom kapitále a poukázal na jeho významnosť. Úspech organizácie je produktom 

schopností ľudí, ktorí v nej pracujú. Táto väzba medzi ľuďmi a výkonom by sa mala 

zviditeľniť  a byť k dispozícii všetkých zainteresovaných strán. 

Ľudský kapitál je ako zásoba nahromadených znalostí, zručností, skúseností, kreativity 

a ďalších relevantných vlastností pracovnej sily. Zároveň môžeme ľudský potenciál definovať 

aj ako celkový rozvoj ľudského potenciálu vyjadreného hodnotou danej organizácie. Z týchto 

vyjadrení môžeme vyvodiť záver, že ľudský kapitál je základným prvkom, ktorý organizácia 

využíva k rozvoju organizácie a je aj hybnou silou celkového rastu danej organizácie. 

Celková hodnota organizácie je vyjadrená pomocou celkového rozvoja ľudského potenciálu. 

Ľudský kapitál musí byť v prvom rade chápaný ako bohatstvo alebo ako aktíva, ktoré 

prispievajú k rozvoji celej organizácie a nie ako náklady, ktoré vynakladáme na ľudský 

kapitál. Ľudia musia byť považovaní za faktor, ktorý pridáva hodnotu a nie režijné náklady.  

Riadenie ľudského kapitálu je rešpektované ako rovnoprávny partner v podnikaní  na 

vrcholovej úrovni riadenia, je celostné, celo-organizačné a založené na systémoch, a je taktiež 

strategické a orientované na pridanú hodnotu. Fombrun a kol. (1984) vyložene prezentoval 

pracovníkov ako kľúčový zdroj, ktorý manažéri využívajú k získavaniu konkurenčnej výhody 

pre svoje podniky. Podľa Granta (1991) môžeme hlavné charakteristiky ľudských zdrojov 

klasifikovať nasledujúcim spôsobom (z pohľadu firemného potenciálu) : 
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• Vzdelávanie a skúsenosti pracovníkov determinujú schopnosti, ktoré má firma 

k dispozícii. 

• Adaptabilita pracovníkov determinuje strategickú flexibilitu firmy. 

• Oddanosť a lojalita pracovníkov determinuje schopnosť firmy uchovať si 

konkurenčnú výhodu.  

Tvrdenia Scotta-Jacksona, riaditeľa Centre for Applied HR Research na Oxford 

Brookes  University. Nemôžete ľudí chápať ako imanie, pretože je to depersonalizujúce 

a vedie to k nebezpečenstvu, že ich budete vidieť čisto len vo finančných termínoch, čo však 

vôbec nemusí prispievať k ich nanajvýš dôležitej angažovanosti. Toto si mnohí 

z podnikateľov a manažérov neuvedomujú, že ak chceme ľudí podnecovať k stále vyšším 

a vyšším  výkonom, musíme ich brať nielen z výkonnostnej stránky, ale aj z ľudskej.  

Môžeme si poukázať na to, ako koncepcia riadenia ľudského kapitálu podporuje alebo 

doplňuje koncepciu riadenia ľudských zdrojov: 

• Orientuje pozornosť na dôležitosť, čo sa nazýva aj ako „riadenie 

prostredníctvom merania,“ ktorého cieľom je vytvoriť jasnú spojnicu medzi 

aktivitami a opatreniami v oblasti ľudských zdrojov a úspešnosti organizácie. 

• Posilňuje a zvýrazňuje presvedčenie obsiahnuté v riadení ľudských zdrojov, že 

ľudia sú skôr bohatstvom než nákladmi. 

• Zameriava pozornosť na potrebu založiť stratégie a procesy riadenia ľudských 

zdrojov na požiadavku vytvárania hodnoty prostredníctvom ľudí  a podporovať 

tak dosiahnutie cieľov organizácie. 

• Zosilňuje potrebu byť strategický. 

• Zdôrazňuje rolu špecialistov na ľudské zdroje ako partnerov v podnikaní. 

• Poskytuje návod k tomu, čo merať a ako to merať.  

• Zvýrazňuje význam používania merania k preukázaniu toho, že vynikajúce 

riadenie ľudí prináša vynikajúce výsledky a k ukázaniu smeru, akým sa stratégia 

ľudských zdrojov musí uberať. 

Z hľadiska organizácie plodí riadenie ľudského kapitálu praktické otázky: 
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• Aké sú rozhodujúce hnacie sily výkonu, ktoré vytvárajú hodnotu. 

• Aké zručnosti máme k dispozícii. 

• Aké zručnosti naozaj potrebujeme v súčasnosti a v budúcnosti k dosiahnutiu 

svojich strategických cieľov. 

• Ako budeme získavať, rozvíjať a udržiavať tieto zručnosti. 

• Ako môžeme vytvárať a rozvíjať kultúru a prostredie, v ktorom prebieha učenie 

na úrovni organizácie, tak ako na individuálnej úrovni učenia, ktoré uspokojuje  

potreby organizácie tak aj potreby zamestnancov 

• Ako môžeme zabezpečiť, aby zverejnené a tacitné znalosti vytvorené v našej 

organizácii boli podchytené, zaznamenané a efektívne využívané. 

2.3 Ľudský kapitál 

Ľudia majú vo zvyku vytvárať, udržiavať a používať znalosti a schopnosti (ľudský 

kapitál) a vytvárajú tak intelektuálny kapitál. Naše schopnosti sa rozširujú a prehlbujú 

vzájomným pôsobením a ovplyvňovaním (spoločenský kapitál) a plodia tak 

inštitucionalizované znalosti vlastnené organizáciou (organizačný kapitál). 

Ľudský kapitál ako termín pochádza od Schulza (1961), ktorý rozpracoval tento pojem 

v roku 1981. Vezmite v úvahu všetky ľudské schopnosti, či už vrodené alebo získané. 

Vlastnosti, ktoré sú cenné a môžu byť vhodným investovaním rozšírené, budú tvoriť ľudský 

kapitál. Podrobnejšiu definíciu ponúkol Bontis a kol. (1999). Ľudský kapitál predstavuje 

ľudský faktor v organizácii, je to kombinácia inteligencie, schopností a skúseností, čo dáva 

organizácii jej zvláštny charakter. Ľudské zložky organizácie sú tie zložky, ktoré sú schopné 

učiť sa zmenám, inováciám a kreatívnemu mysleniu, čo ak je riadne motivované, zabezpečuje 

dlhodobé prežitie organizácie. 

Ľudský kapitál je do značnej miery „neštandardný“, tacitný, dynamický, závislý  na 

okolnostiach a usadený v ľuďoch. Takto vidia ľudský kapitál Scarborough a Elias. Tieto 

charakteristiky sťažujú hodnotenie ľudského kapitálu, ak vezmeme v úvahu, že „rysy 

ľudského kapitálu, ktoré sú dôležité pre výkon firmy, sú flexibilita a kreativita jedincov, ich 

schopnosť  rozvíjať behom času svoje zručnosti a motivovane reagovať na rôzne okolnosti.“ 
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Podľa Davenportovej teórie sú zamestnanci vlastníkmi kapitálu a nie zamestnávatelia 

a oni určujú, kde, v akej miere a ako sa bude používať, a tým prispievať k dosiahnutiu 

určitého cieľa. Ľudia majú vrodené schopnosti, chovanie a osobnú energiu a tieto zložky  

vytvárajú ľudský kapitál, ktorý vnášajú do svojej práce. Veľmi pekné poznamenanie 

Davenporta. Ľudia môžu voliť. Práca je dvojstrannou výmennou hodnotou a nie 

jednostranným využívaním nejakého bohatstva jeho vlastníkom. Konkrétne rozhodnutia ľudí, 

ktoré Davenport myslel sú napr. nakoľko budeme ochotní sa angažovať vo vykonávaní svojej 

pozície, či budú ochotní za daných podmienok vykonávať funkciu alebo ako veľmi budú 

ochotní zostať v danej organizácii. 

2.4 Delenie ľudského kapitálu 

2.4.1 Intelektuálny kapitál 

Je definovaný ako: Zásoby a toky znalostí, ktoré sú organizácii k dispozícii. Tie môžu 

byť považované za nehmotné zdroje súvisiace s ľuďmi a spoločne s hmotnými zdrojmi  tvoria 

tržnú hodnotu alebo aj celkovú hodnotu podniku.  

2.4.2 Spoločenský kapitál 

Spoločenský kapitál je ďalšou zložkou intelektuálneho kapitálu. Je tvorený znalosťami 

odvodenými zo siete vnútorných vzťahov organizácie a vzťahov mimo nej. Pojem 

spoločenský kapitál definoval Putnam (1996). Rysy spoločenského života – siete vzťahov, 

normy, očakávania a záväzky, ktoré umožňujú účastníkom spoločne, efektívnejšie pracovať 

pri sledovaní zdieľaných cieľov. Poskytnem vám aj trošku všeobecnejší pohľad pomocou 

definície, ktorú skonštruovala Svetová banka. Spoločenský kapitál sa vzťahuje k inštitúciám, 

vzťahom a normám, ktoré tvoria kvalitu a kvantitu sociálnych interakcií v spoločnosti. 

Spoločenský kapitál nie je len súhrnom inštitúcií, ktoré ako stĺpy podopierajú budovu 

spoločnosti. Je to tmeľ, ktorý ich udržuje pohromade. 

Je nevyhnutné zmocňovať sa znalostí jedincov pomocou procesov riadenia znalostí, ale 

je rovnako dôležité vziať v úvahu problematiku spoločenského kapitálu. Táto problematika sa 

hlavne týka spôsobov rozvíjania znalostí pomocou interakcie, vzájomného pôsobenia medzi 

ľuďmi. Musíme zdôrazniť, že rozhodujúcim faktorom sú toky, ale aj zásoby ako to urobil aj 

už spomínaný ekonóm Bontis. Nesmieme zabúdať, že intelektuálny kapitál sa mení a rozvíja 

v čase a významnú rolu v týchto procesoch hrajú ľudia pôsobiaci a pracujúci spoločne. 
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2.4.3 Organizačný kapitál 

Organizačný kapitál sú inštitucionalizované znalosti vlastnené organizáciami, ktoré sú 

uchovávané v databázach, manuáloch a pod. Často sa pre tento typ kapitálu používa aj názov 

„štrukturálny kapitál.“ Tento názov mu zaviedli ekonómovia Edvinson a Malone. Rovnaký 

názor ale nezdieľa Youndt, ktorý preferuje termín „organizačný kapitál“, pretože, ako tvrdí, 

jasnejšie vysvetľuje, že sú to znalosti, ktoré organizácia skutočne vlastní  

2.5 Teória ľudského kapitálu 

Teória ľudského kapitálu kladie dôraz na pridanú hodnotu, ktorou ľudia prispievajú 

organizácií. Považuje ľudí za imanie, bohatstvo, aktíva a zdôrazňuje, že investície organizácií 

do ľudí sa veľmi vyplatia. Táto teória podporuje typy riadenia ľudských zdrojov i riadenia 

ľudského kapitálu. Barney vyslovil teóriu, ktorá naznačuje. Trvalých konkurenčných výhod 

sa dosiahne, ak firma ma taký súbor ľudských zdrojov, aký ich súperi nedokážu napodobniť 

alebo nahradiť. Boxall sa odvoláva na túto situáciu ako na to, čo preukazuje výhodu ľudského 

kapitálu, ale tiež poznamenáva, že treba rozlišovať medzi výhodou ľudského kapitálu 

a výhodou plynúcou z fungovania ľudí. Prvá výhoda vyplýva zo zamestnávania ľudí, ktorí 

majú z konkurenčného hľadiska vysoko cenené znalosti a zručnosti, veľakrát bližšie 

nevyjadrené. Druhá výhoda však vyplýva z vytvorenia: Obtiažne napodobiteľných, vysoko 

vyvinutých firemných procesov ako je napr. medziútvarová spolupráca a rozvoj vyšších 

vedúcich pracovníkov. Preto výhoda ľudských zdrojov, prevaha jednej firmy nad inou 

v oblasti riadenia pracovných síl, môže byť považovaná za produkt výhody jej ľudského 

kapitálu a výhody plynúce z fungovania ľudí. 

Pre zamestnávateľa sú investície do vzdelávania a rozvoja ľudí nástrojom získavania 

a udržovania si ľudského kapitálu a zároveň do zvyšovania návratnosti týchto investícií. 

Očakáva sa, že táto návratnosť sa prejaví v podobe zlepšenia výkonu, produktivity, flexibility 

a schopností inovovať, čo by malo prameniť z rozširovania kvalifikačnej základne a z rastúcej 

úrovne znalostí a schopností. Zručnosti, znalosti a schopnosti sú kľúčovými faktormi, ktoré 

rozhodujú o tom, či organizácie alebo národy budú prosperovať. S touto myšlienkou sa 

stotožnil aj Reich a Schuller, ktorý bol zakladateľom tejto myšlienky. Trochu opatrnejšie 

k tejto myšlienke sa vyjadril Davenport, ktorý zase trochu humanistickejšie vníma celú túto 

problematiku. Jeho tvrdenie spočíva v tom, že pracovníci by nemali byť považovaní za 

pasívne imanie, ktoré môžeme kúpiť, predať a nahradiť podľa rozmaru jeho vlastníkov. Stále 
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aktívnejšie totiž riadia svoje vlastné pracovné životy. Pracovníci, a to hlavne vzdelaní 

pracovníci, sa môžu považovať za slobodných do tej miery, že si môžu zvoliť, ako a kde 

investovať svoj talent, čas a energiu. Nesúhlasí s myšlienkou, že podnik vlastní ľudský kapitál 

tak ako vlastní stroje alebo iné zariadenia. Poškodzuje tým ľudskú dôstojnosť, že ich zaraďuje 

do rovnakej skupiny ako sú materiálne veci, ktoré slúžia len na výrobu a nie sú schopné 

zdokonaľovať sa. Veľmi dobrú myšlienku vytvoril Schuller. Zameranie na ľudský kapitál ako 

na atribút jedinca môže viesť, a pravdepodobne už viedol, k veľmi nevyváženému dôrazu na 

získavanie kvalifikovaných a schopných jedincov a k ignorovaniu spôsobov, ako také znalosti 

prenikajú a zakoreňujú sa v komplexu siete spoločenských vzťahov. 

2.6 Stratégia a meranie ľudského kapitálu 

Stratégia ľudského kapitálu môže byť tvorená na základe využívania údajov získaných 

pomocou merania a predpokladaných informácii o ľudskom kapitále. Personálne-poradenská 

firma Mercer HR Consulting popisuje firemnú stratégiu ľudského kapitálu ako niečo, čo je 

tvorené šiestimi vzájomne prepojenými faktormi: 

• Ľudia v organizácii - ich zručnosti a schopnosti v okamihu nástupu, zručnosti 

a schopnosti, ktoré si osvojili pomocou vzdelávania a praxe, úroveň ich prípravy 

na povolanie, do akej miery používajú pre firmu špecifický alebo obecne 

aplikovaný ľudský kapitál. 

• Pracovné procesy - ako sa práca vykonáva, meria úroveň tímovej práce 

a vzájomné závislosti  medzi organizačnými jednotkami. 

• Štruktúra a podoba riadenia - miera autonómie pracovníkov a miera 

usmerňovania a kontroly managementom, rozsah kontroly, riadenie pracovného 

výkonu a pracovných postupov. 

• Informácie a znalosti - ako sa pomocou formálnych a neformálnych 

prostriedkov poskytujú a vymieňajú informácie, jednak medzi pracovníkmi 

a jednak s dodávateľmi a zákazníkmi. 

• Rozhodovanie - ako sú prijaté dôležité rozhodnutia a kým, miera 

decentralizácie, participácie a včasnosti rozhodovania. 
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• Odmeňovanie - ako sa využívajú peňažné a nepeňažné stimuly, do akej miery 

sú výplaty miezd ohrozené, individuálne verzus kolektívne odmeny, súčasné 

verzus dlhodobé odmeny súvisiace s kariérou. 

Stratégiu ľudského kapitálu organizácie môžeme považovať za určitý doplnok stratégie 

ľudských zdrojov. 

2.6.1 Meranie ľudského kapitálu 

Najpresvedčivejšia akcia manažérov ľudských zdrojov môže byť akcia k zaisteniu ich 

strategického prispenia k vytvoreniu systému merania, ktoré presvedčivo predvedie vplyv   

útvaru ľudských zdrojov na výkon podniku. Toto tvrdenie v roku 2001 zdôraznil Becker. 

Manažéri ľudských zdrojov musia rozumieť tomu, ako firma vytvára hodnotu a ako sa meria 

proces vytvárania hodnoty. Meranie ľudského kapitálu bolo definované britskou organizáciou 

Incomes Data Services ako niečo, čo sa týka hľadania väzieb, korelácii a v ideálnych 

prípadoch príčinných súvislostí medzi rôznymi súbormi údajov o ľudských zdrojoch,  a to pri 

použití štatistických metód. Treba zdôrazniť, že sa zaoberá skôr analýzou súčasných 

skúseností pracovníkov než deklarovanými programami a politikou ľudských zdrojov. Túto 

myšlienku sformuloval Chartered Institute of Personnel and Development.  

Mnohí z nás sa pýtajú, na čo je potrebné meranie ľudského kapitálu, ale existuje pádny 

dôvod pre vypracovanie metód hodnotenia ľudského kapitálu ako pomôcky pri rozhodovaní. 

Tento dôvod by sa dal formulovať ako rozpoznanie rozhodujúcej hnacej sily riadenia ľudí 

a modelovať efekt ich obmieňania. Problémom je vytvoriť rámec, v ktorom môžeme 

zhromaždiť a analyzovať spoľahlivé informácie ako je napr. pridaná hodnota na jedného 

pracovníka, produktivita a ukazovatele správania pracovníkov. Systém vysokého pracovného 

výkonu je kľúčovou súčasťou tohto prístupu v tom, že: 

• prepája firemné rozhodnutia o výbere a povyšovaniu pracovníkov s prevereným 

modelom schopností, 

• vytvára stratégie, ponúkajúce včasnú a efektívnu podporu pre zručnosti 

požadované v záujme realizácie firemnej stratégie, 

• vytvára a realizuje politiku odmeňovania a politiku riadenia pracovného výkonu, 

ktorá priťahuje, stabilizuje a motivuje vysoko výkonných pracovníkov. 
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Okrem iného existujú aj úplne jasné dôvody merania ľudského kapitálu. Tieto dôvody 

sú nasledovné: 

• Ľudský kapitál je kľúčovou zložkou trhovej hodnoty podniku. Podľa 

vykonaných výskumov sa zistilo, že hodnota ľudského kapitálu predstavuje viac 

než 36% celkových tržieb typickej organizácie. 

• Ľudia v organizáciách sú zdrojom pridanej hodnoty a existuje dôvod pre 

vyčísľovanie, pre odhady tejto hodnoty, ako základne pre plánovanie ľudských 

zdrojov, a pre sledovanie efektívnosti a dopadu politiky a praxe ľudských 

zdrojov. 

• Proces identifikácie spôsobov merania a proces zisťovania a analyzovania 

odpovedajúcich informácii orientujú pozornosť organizácie na to, čo treba 

urobiť pre nájdenie, stabilizáciu, rozvoj a optimálne využívanie jej ľudského 

kapitálu. 

• Meranie môžeme využiť ku sledovaniu pokroku v dosahovaniu strategických 

cieľov v oblasti ľudských zdrojov a vôbec k hodnoteniu efektívnosti personálnej 

práce. 

• Nemôžeme riadiť spoločnosť bez toho, aby sme merali a dostávali výsledky, 

pomocou ktorých sa budeme rozhodovať. 

2.6.2 Prístupy k meraniu ľudského potenciálu 

V tejto podkapitole popíšeme šesť hlavných prístupov merania ľudského kapitálu. 

1. Index ľudského kapitálu – Watson Wyatt 

Je tvorený na základe prieskumu podnikov, ktorý skúmal väzbu postupu v riadení 

ľudských zdrojov a tržnej hodnoty. Watson Wyatt identifikoval štyri hlavné kategórie aktivít 

či postupov v oblasti ľudských zdrojov, ktoré by mohli byť spojené s 30% tvorbou prírastku 

hodnoty pre akcionárov. Sú to: 

Aktivita/ postup      Vplyv na tržnú hodnotu (v %) 

Celkové odmeny a zodpovednosť     16,5 

Vysokoškolsky vzdelaná a flexibilná  pracovná sila   9,0 



10 

 

Dokonalosť získavania a stabilizácie pracovníkov    7,9 

Čestnosť a poctivosť v komunikácii     7,1 

2. Model výkonnosti organizácie – Mercer HR Consulting 

Je vytvorený firmou Mercer HR Consulting ako už môžeme vyvodiť z názvu a je 

založený na nasledujúcich zložkách: ľudia, pracovné procesy, štruktúra/profil riadenia, 

informácie a znalosti, rozhodovanie a odmeny, z ktorých každá v podmienkach organizácie 

funguje rôznym spôsobom, pričom dohromady vytvárajú unikátnu DNA organizácie. Ak boli 

tieto zložky vytvárané postupne, kúsok po kúsku, ako tomu často býva, je potenciál 

neprepojenosti a nesúladu dosť výrazný a je pravdepodobné, že ľudský kapitál nebude  

optimalizovaný a nebude vytvárať príležitosti pre sústavné zlepšovanie príjmov organizácie. 

Štatistický nástroj „analýza vnútorného trhu“, ktorý Mercer využíva, vyžaduje sústavné 

zamestnávanie údajov o pracovníkoch a trhu práce za účelom analyzovania skôr skutočných 

a súčasných skúsenostiach pracovníkov, než deklarovaných programov a politiky ľudských 

zdrojov. Takto môžeme rozpoznať rozdiel medzi tým, čo sa v oblasti pracovných síl vyžaduje 

v záujme podpory podnikových cieľov, a tým, čoho sa skutočne organizácii dostane. 

3. Monitor ľudského kapitálu – Andrew Mayo 

Monitor ľudského kapitálu bol vytvorený Andrew Mayom a je určený, aby identifikoval 

hodnotu ľudí podniku alebo aj „hodnotu ľudského imania“, ktorá sa rovná „nákladu na 

zamestnávanie x multiplikátor individuálnej hodnoty.“ Absolútne vyjadrenie ukazovateľa nie 

je dôležité, ale za dôležitejšie sa predpokladá, že proces merania vedie k úvahám či je ľudský 

kapitál postačujúci, rastúci alebo klesajúci, a osvetľuje problémy a záležitosti, ktorými sa 

bude treba zaoberať. Mayo radí, aby sme nepoužívali príliš veľa ukazovateľov a namiesto 

toho sa sústredili na málo tých celo-organizačných ukazovateľov, ktoré sú rozhodujúce pri 

vytváraní hodnoty pre akcionárov alebo pri dosahovaní súčasných a budúcich cieľov 

organizácie.  

Mayo objavil radu ďalších oblastí merania a metód merania. Domnieva sa, že pridaná 

hodnota v prepočte na jednu osobu je dobrým ukazovateľom efektivity ľudského kapitálu 

najmä pre účely vnútropodnikového porovnávania. Ale za najkritickejší ukazovateľ hodnoty 

ľudského kapitálu považuje úroveň schopností existujúcich v organizácii ako celku. 

Odporúča, aby sa úroveň schopností analyzovala podľa jednotlivých organizácii definovaných 
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základnými schopnosťami. Iné kritéria, ktoré Mayo zmieňuje sú ukazovatele spokojnosti 

zistené pomocou šetrenia medzi pracovníkmi a ukazovatele  úrovne fluktuácie a absencie. 

4. Model Sears Roebuck 

Model Sears Roebuck definuje reťazec pracovník – zákazník – zisk. Niekedy sa používa 

aj názov „model záväzku/angažovanosti.“ Model vypovedá o tom, že ak budete udržiavať 

vysokú mieru spokojnosti pracovníkov, pokiaľ ide o ich postoje k organizácii a k nimi 

vykonávanej práci, vytvoríte akési „podmanivé, atraktívne pracovisko,“ ktoré bude pozitívne 

ovplyvňovať stabilizáciu pracovníkov, povedie k poskytovaniu užitočných služieb 

a presadzovaniu požadovaných hodnôt, čo ďalej povedie k tomu, že zákazníci budú spokojní, 

udržíme si ich a budú nás odporúčať, a tak sa vytvorí akési „podmanivé, atraktívne nákupné 

miesto“. Týmto sa vytvorí „podmanivé, atraktívne miesto pre investovanie,“ pretože to všetko 

bude ovplyvňovať prírastok imania (aktív), prevádzkovú rentabilitu a rast príjmov (obrázok 

2.1). 

 
 
 
Atraktívne pracovisko    Atraktívne nákupné miesto    Atraktívne miesto  
           pre investovanie 

 

Obr. 2.1 Model Sears Roebuck: reťazec pracovník – zákazník - zisk  

Prameň: Armstrong, M., Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy, 2007, s. 57 
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Model odporúča použitie prieskumu postojov k meraniu spokojnosti s prácou a pocitu 

záväzku/angažovanosti a bol už použitý v rade britských organizácii. Bol taktiež vytvorený 

akýsi celoštátny „génom“ tohto modelu, a síce model investovania do ľudského kapitálu 

kvantifikujúci vplyv oddanosti, angažovanosti pracovníkov na spokojnosť zákazníkov 

a výkon podniku. Tento model využíva údaje z existujúcich zdrojov, ako sú ankety medzi 

pracovníkmi, ukazovatele spokojnosti zákazníkov, štatistika výkonnosti podniku a štatistiky 

práce/pracovných síl týkajúcich sa mobility, doby zamestnania a absencie. Tento model 

umožnil na celoštátnej úrovni štatisticky preukázať, že čím viacej oddaní, angažovaní sú 

pracovníci, tým šťastnejší sú zákazníci.  

5. Karta vyváženého skóre (balanced scorecard) 

Karta vyváženého skóre pôvodne vytvorená Kaplanom a Nortonom ja často používaná 

ako základ pre meranie. Cieľom autorov bolo čeliť tendencii podniku sústreďovať sa na 

krátkodobé finančné záležitosti. Došli k názoru, že „to čo zmeriate, je to, čo dostanete,“ 

a zdôraznil, že „žiadny jediný ukazovateľ nemôže zabezpečiť jasnosť nejakej pracovnej úlohy 

alebo orientovať pozornosť na kritické oblasti podnikania. Manažéri chcú vyváženú ponuku 

ako finančných, tak aj prevádzkových ukazovateľov“. Ich karta skóre vyžaduje od manažérov, 

aby odpovedali na štyri základné otázky, to znamená, aby sa na podnik pozreli zo štyroch 

vzájomne prepojených uhlov pohľadu tak, ako to ukazuje obrázok 2.2. 

 

Obr. 2.2 Karta vyváženého skóre 
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Prameň: Armstrong, M., Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy, 2007, s. 58 

Domnievajú sa, že karta vyváženého skóre môže pripojiť individuálny výkon 

pracovníkov s celkovou stratégiou. Užívateľské karty vyváženého skóre sa obvykle angažuje 

v troch aktivitách: komunikácia a vzdelávanie, stanovenie cieľov a spojovanie odmien 

s ukazovateľmi výkonu. 

Výskum uskutočnený firmou Deloitte & Touche a časopisom Personnel Today zistil, že 

32% veľkých britských spoločností používa metodológiu karty vyváženého skóre, aj keď 

používané metódy sú rôzne. Vo firme Lloyds TSB tvorí kartu vyváženého skóre zmes 

finančných a nefinančných ukazovateľov za účelom vytvorenia jedného integrovaného 

meradla výkonu, ktoré sa zameriava na kľúčové ukazovatele, z ktorých môžeme získať 

pravdivý obraz o výkone organizácie. Karta vyváženého skóre tak umožňuje organizácii, aby 

sa zamerala na malé počty rozhodujúcich opatrení, ktoré tvoria pre organizáciu hodnotu. 

Firma Norwich Union Insurance charakterizuje svoju kartu vyváženého skóre ako  

mechanizmus realizácie našej stratégie a merania výkonu v porovnaní s našimi cieľmi a na 

základe kritických faktorov úspechu, aby tak bolo dosiahnuté cieľov stratégie. Karta 

vyváženého skóre prechádza ako vodopád organizáciou, aby merala tie činnosti, ktoré 

prispievajú k naplneniu celkovej stratégie podniku. Karta vyváženého skóre sa mení z roku na 

rok.  

6. EFQM model kvality 

Model kvality Európskej nadácie pre riadenie kvality (European Foundation fot Quality 

Management - EFQM), znázornení na obrázku 2.3., ponúka inú možnosť merania 

a informovania o riadení ľudského kapitálu. Model ukazuje, že spokojnosť zákazníkov, 

spokojnosť ľudí (pracovníkov) a vplyvu či dopadu na spoločnosť sa dosahuje pomocou 

vedenia (leadership). To je hnacou silou politiky a stratégie, riadenia ľudí, zdrojov a procesov 

vedúcich k dokonalosti výsledkov podniku a podnikania. 
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Obr. 2.3 Model EFQM  

Prameň: Armstrong, M., Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy, 2007, s. 59 

Na obrázku máme zobrazených deväť zložiek, ktoré sú definované nasledujúcim 

spôsobom: 

1. Vedenie (leadership) - chovanie a kroky vrcholového managementu a ostatných 

lídrov, ktoré inšpirujú, podporujú a propagujú kultúru vysokého výkonu. 

2. Politika a stratégia - ako organizácia formuluje, realizuje a vyhodnocuje svoju 

politiku a stratégiu a premieta ju do plánov a akcií. 

3. Riadenie ľudí - ako organizácia realizuje plný potenciál svojich ľudí. 

4. Zdroje - ako efektívne a účinne organizácia riadi svoje zdroje. 

5. Spokojnosť zákazníkov - čoho organizácia dosahuje, pokiaľ ide o spokojnosť jej 

externých zákazníkov. 

6. Procesy - ako organizácia identifikuje, riadi, vyhodnocuje a zlepšuje svoje procesy. 

7. Spokojnosť ľudí - čoho organizácia dosahuje, pokiaľ ide o spokojnosť jej pracovníkov. 
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8. Vplyv na spoločnosť - čoho organizácia dosahuje  v uspokojovaní potrieb a očakávania 

lokálnej, národnej a medzinárodnej komunity ako celku. 

9. Výsledky podnikania - čoho organizácia dosahuje, pokiaľ ide o jej plánované 

podnikateľské ciele a uspokojovanie potrieb a očakávania všetkých, ktorí majú 

finančný alebo iný záujem na organizácii. 

Organizácie, ktoré používajú tento model, akceptujú význam merania výkonu a neustále 

pracujú na zlepšovaní užitočnosti svojich nástrojov merania, ale taktiež uznávajú, že samotné 

meranie nejakého problému tento problém nezlepší. Existuje nebezpečenstvo, že manažéri 

budú vynakladať svoje najlepšie sily na analýzu a málo sa bude venovať náprave. 

2.7 Zložky merania 

Hlavnými zložkami údajov, ktoré používame pri meraní sú: 

• Základné údaje o pracovných silách - tzv. demografické údaje (počet 

pracovníkov podľa kategórie pracovného miesta, pohlavia, rasy, veku, 

zmenených pracovných schopností, pracovného zapojenia a pracovného režimu, 

absencia a choroby, mobility fluktuácie a mobility polatu). 

• Údaje o rozvoji ľudí a výkonu - programy vzdelávania a rozvoja, riadenie 

pracovného výkonu - posudzovanie potenciálu, zručnosti a údaje o príprave na 

povolanie. 

• Údaje o názoroch a postojoch - šetrenie postojov - názorov, tematické diskusné 

skupiny, pohovory s odchádzajúcimi pracovníkmi. 

• Údaje o výkone - finančné, prevádzkové a zákaznícke.  

• Nefinančné premenné - desať najdôležitejších podľa Lowa a Siesfelda: 

1. kvalita podnikovej stratégie, 

2. uskutočňovanie podnikovej stratégie, 

3. dôveryhodnosť a spoľahlivosť manažérov, 

4. inovácie, 

5. vedenie výskumu, 

6. schopnosť priťahovať a udržovať si talentovaných ľudí, 
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7. podiel na trhu, 

8. odbornosť manažérov, 

9. súlad odmeňovania so záujmom akcionárov, 

10. kvalita hlavných podnikových procesov. 

Správa britskej Council of Excellence in Management and Leadership (Rady pre 

dokonalosť v riadení a vedení) obsahuje podrobnejší zoznam nasledujúcich meradiel:  

1. Morálka 

• Absencie 

• Nehody - úrazy 

• Mobilita - fluktuácia pracovníkov 

• Mobilita - fluktuácia riaditeľov a manažérov 

• Spokojnosť pracovníkov 

• Chorobnosť 

2. Motivácia 

• Ukazovateľ hodnotenia a plnenia úloh 

• Percento pracovníkov, u ktorých bolo odsúhlasené písomné hodnotenie za 

uplynulý rok 

• Percento pracovných miest, u ktorých sú zdokumentované ciele 

• Percento pracovných miest, pre ktoré existujú popisy pracovných miest  

• Pracovníci, ktorí poznajú  a chápu stratégiu  

• Pracovníci , ktorí poznajú a chápu víziu 

• Stabilizácia pracovníkov 

• Stabilizácia riaditeľov a manažérov 

• Pracovná doba 

3. Investície 
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• Úroveň odmeňovania v porovnaní s inými organizáciami 

• Percentuálny podiel platov riaditeľov a manažérov na celkovom objeme platov 

• Výdaje útvaru ľudských zdrojov pripadajúce na jedného pracovníka 

• Investície do vzdelávania 

4. Dlhodobý rozvoj 

• Súčasné schopnosti riadenia a vedenia 

• Potenciálne schopnosti riadenia a vedenia 

• Nedostatky v zručnostiach riadenia a vedenia 

• Percento osôb na pracovných miestach, ktorými bol odsúhlasený plán rozvoja 

• Percento pracovných miest, u ktorých prebehol audit schopností 

• Počet dní vzdelávania 

5. Postoje z vonkajšieho prostredia 

• Záujem o zamestnanie: voľné pracovné miesta 

• Ponuka zamestnaní: prijatie ponuky 

2.8 Riadenie talentov 

Riadenie talentov sa skladá z plánovania a rozvoja talentov. Je to pomerne nová 

koncepcia, ktorá sa objavila až po roku 2000. O´Reilly a Pfeffer uviedli, že podniky, ktoré 

praktizujú spôsob myslenia, vojnou o talenty, pripisujú príliš veľkú hodnotu ľuďom mimo 

podniku, podceňujú a zanedbávajú talenty, ktoré už v podniku sú. Tento prístup by mal 

vyjadrovať dôležitosť a schopnosti každého jedného človeka dosahovať výnimočných 

výsledkov pri poskytnutí vhodných podmienok na pracovisku a ponechania dostatočného 

„voľného priestoru k práci“. 

Riadenie talentov znamená používanie vzájomne prepojeného súboru činností, ktoré 

majú zabezpečiť, aby organizácia priťahovala, udržovala si, motivovala a rozvíjala 

talentovaných ľudí, ktorých potrebuje v súčasnosti aj v budúcnosti. Cieľom je zaistiť tok 

talentov a uvedomovať si, že talenty sú hlavným zdrojom podniku. Každý jedinec v podniku  
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má talent, aj keď niektorí ho majú viac iní menej. Proces riadenia talentov by sa nemal 

zameriavať len na niekoľko málo „veľmi nadaných“ pracovníkov.  

 

Obr. 2.4 Zložky riadenia talentov  

Prameň: Armstrong, M., Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy, 2007, s. 328 

Stratégia zabezpečovania talentov - podnikový plán poskytuje základňu pre plánovanie 

ľudských zdrojov, ktorá definuje požiadavky na ľudský kapitál a vedie  k politike získavania 

a stabilizácie talentovaných pracovníkov a k programom získavania pracovníkov 

z vnútorných zdrojov. Rozpoznávanie talentov, ich rozvoj a povyšovanie.  

Politika a programy získavania a stabilizácie talentov - charakterizujú prístup 

k zabezpečovaniu toho, aby si organizácia získala a udržala potrebné talenty. Politika 

získavania je zameraná na získavanie nových talentov z vonkajšieho prostredia. Politika 

udržania talentov, ako už z názvu môžeme vydedukovať, slúži k udržaniu si talentovaných 
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zamestnancov a k ich oddanosti. Výsledkom týchto politik je tok talentov, ktorý vytvára 

a udržuje súbor, zásobu, banku talentov.  

Audit talentov - identifikuje ľudí s potenciálom a poskytuje základňu pre plánovanie 

a rozvoj kariéry - pre zabezpečenie toho, aby talentovaný ľudia prešli určitým sledom 

skúseností doplnených koučovaním a vzdelávacími programami, ktoré ich pripravujú na to, 

aby boli v budúcnosti pripravení zastávať náročnejšie role. 

Vytváranie role - zabezpečovanie toho, aby role ponúkali zodpovednosť, podnetnosť 

a autonómiu potrebnú pre vytvorenie angažovanosti pre rolu a potrebné motivácie. Taktiež 

zahŕňa kroky k zabezpečeniu, aby ľudia mali príležitosť k učeniu a rozvoju vo svojich rolách 

a aby k tomu boli podnecovaní a vedení.  

Riadenie vzťahov s talentami - je procesom budovania efektívnych vzťahov s ľuďmi 

v ich rolách. Týka sa to hlavne spravodlivého zachádzania s jednotlivými pracovníkmi, 

uznávanie ich hodnoty, poskytovanie možností sa vyjadrovať a poskytovanie príležitosti 

k rastu. Cieľom je dosiahnuť angažovanosť rastu. 

Riadenie pracovného výkonu - proces ponúkajúci nástroj pre budovanie vzťahov 

s ľuďmi, pre rozpoznávanie talentov a potenciálu, plánovanie aktivít vzdelávania a rozvoja 

a formovanie rozhodujúcej masy talentov existujúcich v organizácii.  

Celková odmena - poskytovanie peňažnej ako aj nepeňažnej odmeny môžu prispieť 

k angažovanosti a oddanosti talentovaných ľudí tým, že im budú dávať najavo, ako si cenia 

ich prínos, ale aj tým, že budú fungovať spravodlivo, zásadovo a dôsledne. Ponúkanie 

konkurencieschopných mzdových a platových paušálov ovplyvní schopnosť organizácie 

priťahovať a udržiavať si ľudí, ale ako napísal Cappeli - existuje hranica až pokiaľ môžu 

podniky konkurovať „útokom na trh“. 

Vzdelávanie a rozvoj - zaisťujú, aby ľudia získali, prehĺbili a rozšírili zručnosti 

a schopnosti, ktoré potrebujú. Aktivity vzdelávania a rozvoja sú dôležitým nástrojom 

vzdelávania manažérov a získavania angažovanosti a oddanosti talentovaného personálu, 

pretože im poskytujú príležitosť rastu v svojich súčasných pozíciách a postupovať vyššie 

a vyššie. 
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Riadenie kariéry - skladá sa z procesov plánovania kariéry a riadenia následníctva vo 

funkciách. Plánovanie poradia manažérov má zabezpečiť, aby organizácia, ak možno mala 

manažérov, ktorých potrebuje k uspokojeniu svojich budúcich podnikateľských potrieb. 

2.9 Vytváranie skvelého pracoviska 

Podnik sa snaží sa dosiahnuť svojím námahou, aby vytvoril „skvelé pracovisko,“ 

„skvelé miesto pre prácu“ alebo, aby bol „skvelý zamestnávateľ,“ chce dosiahnuť, aby sa stal 

„atraktívnym zamestnávateľom,“ povedané iným slovami, chce byť podnik, kde budú chcieť 

ľudia s „radosťou“ pracovať. Na základe dlhodobého výskumu dvanástich podnikov došli 

Purcell a jeho kolegovia k záveru. Zdá sa byť zrejme, že úspešné firmy uspokojujú potreby 

dobrej práce tak aj práce „na skvelom pracovisku“. Vytvárajú dobrú prácu a priaznivé 

pracovné prostredie. Týmto spôsobom sa stávajú „atraktívnymi zamestnávateľmi“. Ľudia tu 

chcú pracovať, pretože sú uspokojovaní ich individuálne potreby - potreba dobrej práce 

s perspektívou spojenou so vzdelaním, s hodnotením a prácou pre dobrého šéfa, ktorý počúva 

a poskytuje určitú autonómiu, ale taktiež pomáha ako kouč a poradca. 

Faktory použité novinami Financial Times v správe o najlepších pracoviskách v roku 

2006:  

• Má taký súbor postupov v riadení, ktorý pomáha pracovníkom k tomu, aby sa 

cítili ako ľudia, ktorých si organizácia váži, ktorí sú produktívni a užitoční 

a ktorých niekto počúva. 

• Podpora doma - miera v akej ľudia trpia osobnými problémami. 

• Udržovanie rovnováhy medzi prácou a rodinou. 

• Efektívny program rozvoja pracovníkov. 

• Ľuďom sa verí, že robia svoju prácu dôkladne. 

Vytvorenie skvelého pracoviska začína vytvorením povesti organizácie, aby bola 

uznávaná ako organizácia, ktorá dosahuje výsledkov, dodáva kvalitné výrobky a služby, 

chová sa eticky a ponúka svojim pracovníkom dobré podmienky. Organizácia s jasnou víziou 

a so súborom prepojených a fungujúcich hodnôt sa asi javí ľuďom ako organizácia, v ktorej 

stojí za to pracovať. 
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2.10 Strategický rozvoj ľudských zdrojov 

Novšiu verziu definície vytvoril Walton. Strategický rozvoj ľudských zdrojov znamená 

takú implementáciu, vyraďovanie, modifikovanie, riadenie a usmerňovanie procesov, ktoré 

všetky jedince aj tými vybavuje zručnosťami, znalosťami a schopnosťami, ktoré potrebujú, 

aby boli schopný plniť súčasné i budúce úlohy požadované organizáciou. 

Strategický rozvoj ľudských zdrojov predstavuje široký a dlhodobý pohľad na to, ako 

politika a prax rozvoja ľudských zdrojov môže prispieť k uskutočneniu podnikových stratégií. 

Je podnikovo a podnikateľsky orientovaný a stratégia vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov 

ako súčasť strategického rozvoja ľudských zdrojov vyplývajúcich z podnikových stratégií 

a hrajú pozitívnu rolu pri zabezpečovaní realizácie podnikových cieľov. 

Základným cieľom strategického rozvoja ľudských zdrojov je zvýšiť schopnosť 

ľudských zdrojov v súlade s presvedčením, že ľudský kapitál organizácie je hlavným zdrojom 

konkurenčnej výhody. Konkrétnymi cieľmi strategického rozvoja ľudských zdrojov sú rozvoj 

intelektuálneho kapitálu a zlepšovanie a propagovanie individuálneho, tímového 

i celoorganizačného učenia a vzdelávania pomocou vytvárania kultúry vzdelávania - 

prostredie, v ktorom sú pracovníci podnecovaní ku vzdelávaniu a rozvoju a v ktorom sú 

znalosti systematicky riadené. Významnou záležitosťou politiky rozvoja ľudských zdrojov by 

mala byť starosť o zamestnanosť ľudí v organizácií aj mimo nej. 
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Obr. 2.5 Zložky rozvoja ľudských zdrojov  

Prameň: Armstrong, M., Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy, 2007, s. 444 

Politika riadenia ľudských zdrojov je úzko spojená s tou stránkou riadenia ľudských 

zdrojov, ktorá sa týka investovania do ľudí a rozvíjania ľudského kapitálu organizácie. 

Jedným z primárnych cieľov riadenia ľudských zdrojov je vytvorenie podmienok, v ktorých 

sa bude realizovať skrytý potenciál pracovníkov a zaistí sa ich oddanosť záležitostiam 

organizácie. Tento skrytý potenciál by mal byť chápaný nielen ako schopnosť získavať 

a využívať nové zručnosti a znalosti, ale taktiež ako doposiaľ nevyužité bohatstvo myšlienok 

a nápadov o tom, ako by mohla byť činnosť organizácie lepšie usporiadaná a uskutočňovaná. 

Túto myšlienku sformuloval Kepp. 

Proces učenia, vzdelávania a rozvoja ľudského potenciálu je jedným zo základných 

nástrojov, ktoré rozvíjajú ľudský potenciál. Proces učenia definoval britsky Chartred Institute 

of Personnel and Developmnet, ako proces rozvíjania ľudí v organizácii v sebe integruje 

procesy, aktivity a vzťahy učenia (vzdelávania a rozvoja). Jeho najzávažnejším výsledkom 

pre podnik a podnikanie je zvýšená efektívnosť a udržateľnosť organizácie. V prípade 

jednotlivcov sú výsledkom zvýšená schopnosť, adaptabilita a zamestnanosť. Ide 
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o rozhodujúci podnikový proces ako v ziskových, tak aj v neziskových organizáciách. 

Zložkami tohto procesu sú: 

• Učenie - relatívne permanentná zmena v správaní, ku ktorému dochádza 

v dôsledku praxe alebo skúsenosti. 

• Vzdelávanie - rozvoj znalostí, hodnôt a vedomostí požadovaných skôr obecne vo 

všetkých oblastiach života, než aby išlo o znalosti a zručnosti vzťahujúce sa 

k nejakým konkrétnym oblastiam pracovnej činnosti. 

• Rozvoj - rast alebo realizácia osobných schopností a potenciálu prostredníctvom 

ponúkaných vzdelávacích praxí a akcií. 

• Odborné vzdelávanie (výcvik) - plánované a systematické formovanie 

a správanie pomocou príležitostí k učeniu, vzdelávacích akcií, programov 

a inštrukcií, ktoré jedincom umožňujú dosiahnuť takú úroveň znalostí, zručností 

a schopností, aby mohli svoju prácu vykonávať efektívne. 

2.11 Vzdelávanie 

Vzdelávanie je jednou z metód rozvoja ľudského potenciálu. Je jednou 

z najvplyvnejších metód, ktorá efektívne pomáha ako k rozvoju organizácie tak k zvyšovaniu 

zručností a teoretickému vzdelaniu. Je to jeden zo základných krokov, ako zvyšovať celkovú 

efektivitu ľudského kapitálu. Investovanie do vzdelávania ako zvyšovaniu ľudského kapitálu 

musíme chápať ako výhodu, ktorú zamestnávateľ poskytuje svojím zamestnancom a zároveň 

budúcemu rastu spoločnosti. Základným cieľom je vzdelávanie v danej problematike, ktorá 

by mohla spoločnosť postihnúť. Ako jedným z krokov, ktoré musíme vyriešiť, ak chceme 

uskutočniť rozvoj ľudského potenciálu pomocou vzdelávania, musíme vytvoriť podmienky, 

ktoré budú vyhovovať zamestnancom a budú môcť rozvíjať svoje schopnosti prostredníctvom 

nadobúdania nových schopností z praktickej činnosti. S touto problematikou nám súvisí 

Management znalostí, ktorý sa delí na dve skupiny: explicitné a tiché znalosti. 

Explicitné znalosti sú formalizované znalosti ako fakty o predaji a nákladoch atď. 

Tiché znalosti nazývané aj tacit knowledge sú veľmi osobné, nedajú sa formalizovať, sú 

pevne prepojené s konkrétnou činnosťou, pre organizáciu majú tiché znalosti zásadný 

význam, pretože sa bez nich firma nerozvíja a nemôže inovovať a expandovať. 
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Dôležité sú podmienky pre riadenie tichých znalostí vo firme.  

1. Na prvom mieste je podmienka, v ktorej musíme vytvoriť vhodnú firemnú kultúru. Má 

slúžiť k osvojeniu si postupov pre každodennú prácu. Vytvorená kultúra by mala 

podporovať spoluprácu, dôveru, vytváranie ľudských sietí a toleranciu k odlišným 

názorom. 

2. Systém odmeňovania, ktorý prispieva k motivovaniu zamestnancov a väčšej 

spolupráci a koordinácii. 

3. Spoznávanie informačných technológii, ktoré majú uľahčovať a zrýchľovať 

každodennú prácu a zvyšovať celkovú pracovnú efektivitu. Informačné technológie 

taktiež v dosť veľkej miere prispievajú k rozvoju ľudského potenciálu napr. pri 

rýchlejšom získavaní informácii. 

4. Poskytovanie spätnej väzby. 

 

Základné kroky k plánovanému vzdelávaniu: 

 

Identifikácia potreby vzdelávania a definovanie cieľov vzdelávania 

 

Vytvorenie vzdelávacieho programu a určenie predpokladaných nákladov 

 

Vlastná realizácia vzdelávacieho programu 

 

Hodnotenie podľa určených kritérií a vynaložených nákladov 
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Identifikácia potrieb vo firme 

Ukazovateľ Skutočnosť Vzdelávacie potreby 

Rozvoj organizácie 

a zmeny v organizácii 

• Zavedenie nových 

počítačových programov 

• Rozširovanie na 

zahraničné trhy 

• Zvýšiť 

konkurencieschopnosť 

• Práca s osobnými 

počítačmi  

• Jazykové vzdelávanie 

• Vytvoriť a zaviesť 

moderný koncept riadenia 

ľudských zdrojov v 

spoločnosti 

Problémy v prevádzke  • Problémy v jednaní so 

zákazníkmi  

• Umenie jednať so 

zákazníkmi (prax) 

Problémy zamestnancov • Konflikty medzi ľuďmi • Riešenie konfliktov, 

komunikácia v spoločnosti 

Tabuľka 2.1 Príklad vzdelávacích aktivít firmy  

Prameň: Bláha, J., Mateiciuc, A., Kaňáková, Z., Personalistika pro malé a střední firmy, 2005, s. 184 

Subjekty podieľajúce sa na vzdelávaní 

• Majiteľ firmy,  

• Línioví manažéri, 

• Subjekt, ktorý je poverený vykonávaním vzdelávania, 

• Lektor – tréner,  

• Poslucháč (účastník). 

Tieto štyri subjekty (okrem poslucháča) sa nazývajú aj „kvintet vzdelávania“. 
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3 Charakteristika podniku Z ŤS Strojárne, a.s. Námestovo 

3.1 História podniku 

Podnik je situovaný v severnej časti stredného Slovenska, v regióne Hornej Oravy. 

Z hľadiska administratívneho členenia sa nachádza v Žilinskom kraji, okres Námestovo. 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, je právnickou 

osobou s právnou formou akciovej spoločnosti a svoju podnikateľskú činnosť vyvíja pod 

obchodným menom ZŤS Strojárne a.s. Námestovo. Počiatky ZŤS Strojárne, a.s. boli v roku 

1950, keď bol založený Okresný priemyselný kombinát Námestovo. Rôznymi organizačnými 

zmenami v rámci miestneho hospodárstva v rámci Oravy bol v roku 1970 pričlenený Okresný 

priemyselný podnik Námestovo do podniku Turčianske strojárne n. p. Martin. Delimitácia 

mala podstatný vplyv na rozvoj fabriky, mesta a Hornej Oravy. Podnik prešiel rôznymi 

zmenami organizačnými, technologickými s intenzívnym investičným rozvojom v rámci GR 

ZŤS Martin ako súčasť ZŤS n. p. Martin. 

Do roku 1991 boli oravské strojárne súčasťou štátneho podniku ZŤS Martin a vyrábali 

komponenty pre traktory, vyrábané v Martine a v poľskej firme Ursus Varšava. Podieľali sa aj 

na zbrojárskej výrobe. Začiatok 90. rokov sprevádzal prudký pokles vo výrobe traktorov 

a zbrojárskej produkcie, čo sa odrazilo aj na hospodárení strojárni v Námestove. V roku 1991 

boli ZŤS Strojárne Námestovo štátnym podnikom zaradené do kupónovej privatizácie 

a k 1.5.1992 sa uskutočnila delimitácia štátneho podniku na štátnu akciovú spoločnosť 

bezplatným prevodom celého majetku činnosti a obchodu. Akciová spoločnosť bola 

sprivatizovaná v kupónovej privatizácii 97% a 3 % ostali Reštitučnému fondu. 

Po privatizácii v roku 1993 bola firma zadlžená, nemala zabezpečený odbyt a finančná 

situácia firmy bola veľmi zlá. Veriteľom, najmä bankám, ale aj daňovému úradu 

a obchodným partnerom, firma dlhovala 150 až 200 mil. Sk čo bolo na úrovni jej vtedajších 

celoročných tržieb. ZŤS Strojárne a.s. boli do čias privatizácie jedným z pilierov 

zamestnanosti v regióne Bielej Oravy. Potom sa stav zamestnancov dramatický znížil. 

Všetkých, približne 820 zamestnancov, dostalo výpovede a podľa objemu dohodnutých 

kontraktov sa približne 400 z nich mohlo na základe nových pracovných zmlúv vrátiť späť. 

V máji 1993 bolo prvé valné zhromaždenie akcionárov z kupónovej privatizácie. Na 

ňom bolo zvolené nové predstavenstvo a dozorná rada ZŤS Strojárne Námestovo. 
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Po zhodnotení ekonomickej, obchodnej a výrobnej situácie a daných možností 

predstavenstvo prijalo v auguste 1993 zásadné netradičné opatrenia na všeobecnú zmenu 

v akciovej spoločnosti, ktorá mala zachrániť a.s. Prijali sa opatrenia na získanie zahraničných 

odberateľov. Výroba sa obmedzila len na výrobky, ktoré boli zabezpečené objednávkami. 

Kľúčovým faktorom bol nárast výroby pre amerického výrobcu traktorov John Deer. S viac 

ako 40-percentným podielom na odbyte sa John Deer stal rozhodujúcim odberateľom 

produkcie spoločnosti ZŤS Strojárne, a. s. Približne tretinový podiel na odbyte si udržiava  

ďalší americký producent stavebných strojov Caterpillar s výrobnými závodmi v Belgicku 

a Francúzku. Pôvodní kľúčoví zákazníci  ZŤS TEES Martinské strojárne, a.s. Martin a Ursus 

Varšava nakupujú už len približne dve percentá produkcie strojárni v Námestove. 

Terajšie strojárne v Námestove vznikli v roku 1998  a sú spoločným podnikom ZŤS 

Strojárne Námestovo, a. s.,  ktorá vlastní 49 % akcií, Seafly  Estate , a.s. Bratislava, ktorá 

ovláda 51% akcií. Majetok podniku vyjadrený v aktívach má účtovnú hodnotu 670 000 000 

Sk. Základné imanie predstavuje 259 000 000 Sk a je rozvrhnuté na 259 000 akcií na majiteľa 

v menovitej hodnote jednej akcie 1000 Sk. Podnik je umiestnený na celkovej ploche areálu 

138 393 m2 z toho celková zastavaná plocha predstavuje 43 987 m2 . 

Spoločnosť má vlastný prívod energie a svoju kotolňu. Na pôde sa nachádza aj 

neutralizačná stanica, cez ktorú sa neutralizujú odpadové vody a chemikálie. Bratislavská 

spoločnosť zastrešuje rozhodujúcich vlastníkov spoločnosti strojárni, ktoré pôvodne boli 

privatizované kupónovou metódou. Podnik patrí do strojárskej oblasti podnikateľskej skupiny 

Dividend Group, ovládajúcej 14 strojárskych a obchodných spoločností v SR.  

Nové vlastnícke vzťahy a príslušnosť k Divident Group posilnili orientáciu strojárskej 

výroby spracovaním plechov na výrobu dielcov pre montáž traktorov, zemných a cestných 

strojov a ďalších  výrobkov . 

Analýza súčasného stavu logistických procesov v podniku ZŤS Strojárne, a.s. 

Námestovo, zameraná na výrobu a dodávateľsko-odberateľské  vzťahy. 

3.2 Profil firmy 

Spoločnosť ZŤS patrí medzi jednu z firiem skupiny Divident Group. Spoločnosti 

v skupine sú spojené kapitálovo. Skupina sa orientuje na päť hlavných oblastí: 

• strojárstvo, 
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• konštrukcia a konštrukčné materiály, 

• potravinársky priemysel, 

• drevo a nábytok, 

• špecifické výrobky a služby. 

Hlavným cieľom Divident Group je rôznorodosť investícií s cieľom zaistiť stabilitu 

a prijateľnú návratnosť svojím akcionárom. Na druhej strane koncentrácia na vybrané oblasti 

prispieva k optimálnemu využitiu kompetencií a minimalizuje podnikateľské riziko. 

Základným strategickým cieľom je zisk: súčasne s ním aj zaistenie záujmov zamestnancov 

a vylúčenie negatívneho vplyvu na prostredie. 

Každá spoločnosť zo skupiny je riadená svojím vlastným manažmentom, ktorý je 

osobne zapojený do riadiacich a controllingových útvarov ostatnej spoločnosti Divident 

Group. Týmto spôsobom je dosiahnutá efektívna sieť a vzájomná koordinácia spoločnosti, 

ktorá naopak posilňuje podporu marketingovej pozície a prispieva k prosperite jednotlivých 

spoločností. 

Strojárska výroba predstavuje hlavný pilier celého spoločenstva Divident Group so 

špecializáciou na niekoľko skupín výrobkov. To umožňuje využitie ich technologickej 

základne. Zahrňuje hydrauliku, žeriavy, zdvíhacie zariadenia a ovládaciu technológiu. Druhou 

skupinou je výroba automobilových komponentov. K ďalším odborom patrí spracovanie 

tenkých a hrubých plechov, poskytovanie certifikácie a ďalšie služby v oblasti strojárskej 

výroby. 

Skupina investuje do moderných technológií obrábania, tvárnenia a spojovania. To 

zaisťuje kvalitu podľa ISO 9000. Využitie CAD/CAM skracuje predvýrobné a výrobné cykly. 

Akciová spoločnosť ZŤS Strojárne Námestovo vznikla privatizáciou v roku 1992. Nadväzuje 

na tradíciu pôvodného podniku z roku 1954. Od tej doby prešla niekoľkými právnymi 

zmenami, vrátane zmien výrobného programu. Doprava materiálov a tovaru sa realizuje 

vlastnou vnútroštátnou a medzinárodnou kamiónovou dopravou. Každý odberateľ vyžaduje 

pohotovosť, presnosť, pružnosť, ale aj vysokú kvalitu dodávok výrobkov. V súčasnosti je vo 

svete vysoká konkurencia a aby a.s. mohla byť konkurencie schopná, musela sa prispôsobiť 

požiadavkám zákazníkov. Dôsledkom toho bolo v roku 1997 získanie certifikátu systému 

kvality podľa normy ISO 9002 na „Výroba, predaj palivových a hydraulických nádrží, 
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komponentov pre cestné, stavebné a poľnohospodárske stroje. Tepelná a povrchová úprava 

kovov“ firmou Bureau Veritas Quality International (BVQI). Certifikát bol akreditovaný 

spoločnosťami Swiss Certification Service a Deutcher Akkreditierungs Rat. 

3.3 Organizácia a riadenie podniku 

V organizačnej štruktúre vyjadrujeme horizontálne a vertikálne vzťahy v deľbe práce 

riadenia akciovej spoločnosti a špecifikuje jednotlivé funkcie. Obsahuje potrebný počet 

funkčných miest technicky - hospodárskych pracovníkov pre komplexné zabezpečenie 

riadiaceho procesu. Za chod celého podniku zodpovedá výkonný riaditeľ, ktorý je na čele 

podniku. Každoročne sú výsledky činnosti predkladané predstavenstvu a súčasne sú 

kontrolované dozornou radou. Administratívne činnosti výkonného riaditeľa zabezpečuje 

sekretariát. Jednotlivé odbory a oddelenia sa nachádzajú na nižšom stupni organizačnej 

štruktúry . Zodpovednosť za ich činnosť a organizáciu preberajú vedúci pracovníci. 

V súčasnosti pracuje v ZŤS Strojárne a.s. Námestovo 610 zamestnancov. Z pohľadu 

pracovného zaradenia ich môžeme rozdeliť na výrobných robotníkov a technicky- 

hospodárskych pracovníkov. Prvá skupina predstavuje nadpolovičnú väčšinu s celkovým 

počtom 438 zamestnancov. Druhá skupina je tvorená technicko-hospodárskymi pracovníkmi, 

ktorých je v podniku 162. (Stav k 1.1.2009). Priemerný vek zamestnancov je 35 rokov.
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4 Analýza podnikového prístupu k rozvoju ľudského potenciálu 

4.1 Predmet analýzy a výskumné otázky 

V nasledujúcej etape sa zamieram na analyzovanie prístupu k rozvoju ľudského 

potenciálu pomocou otázok, ktoré budú položené, aby analyzovali konkrétny problém a budú 

na seba nadväzovať, aby analyzovali problém globálne. Zameriam sa na podrobnejšie 

analyzovanie zamestnancov, ich spokojnosť s prostredím, ktoré im daná organizácia 

poskytuje pre celkový vzdelanostný a osobný rast. Projekty, ktoré sú zamerané hlavne na typ 

učiacej sa organizácie. Celkový postoj zamestnancov k rozvíjaniu svojich schopností a ako 

ich motivovať pri averzii k rozvoji. 

Zamieram sa na konkrétne kroky ZŤS Strojárne a.s. Námestovo k rozvoju 

zamestnancov a vzťah, ako vnímajú zamestnanci poskytované možnosti na rozšírenie svojich 

teoretických vedomostí a praktických zručností. Aké programy podnik poskytuje a ako sa 

zapája na celkovom rozvoji. 

Výskumné otázky: 

1. Ako vplýva finančná kríza na celkovú efektívnosť podniku a zvyšovaniu výkonu 

zamestnancov? 

2. Ako vplýva zmena národnej meny na rozvoj ľudského kapitálu pomocou cudzieho 

investičného kapitálu? 

3. Ako ovplyvňujú „záchranné balíčky“ štátu celkovú efektivitu a výkonnosť ľudí 

v danej organizácii? 

4. Ako vplýva zlá finančná situácia podniku na motiváciu a znovunadobudnutie 

finančnej istoty na celkovú efektivitu a chuť rozvíjať svoje schopnosti a projekty firmy 

zamerané na rozvoj ľudského potenciálu? 

4.2 Postup analýzy a použité metódy 

Pomocou dotazníku zistím celkový postoj zamestnancov a ako vníma poskytované 

možnosti na ich rozvoj. Z dotazníku budeme môcť vyhodnotiť ako sa stavia zamestnanec ku 

firmu a firma k zamestnancovi. Dotazník som poskytol 20 zamestnancov z rôznymi pozíciami 

v danej organizácii. Respondenti odpovedali na otázky, ktoré sa týkali hlavne postoja firmy 

rozvíjať zamestnancove schopnosti a postoja zamestnanca. 
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Na prvú otázku sa zameriame pomocou merania ľudského kapitálu a faktorov, ktoré ju 

ovplyvňujú porovnáme výkonnosť zamestnancov pred finančnou krízou a v čase krízy. 

Určíme zmenu Intelektuálneho kapitálu ak nejaká nastala a určíme či sa zhoršila celková 

komunikácia medzi zamestnancami a posúdime aký veľký vplyv pomocou firemných 

výkazov má finančná kríza na celkový rozvoj a výkonnosť zamestnancov. Zameriame sa na 

konkrétne zložky: ľudia, pracovné procesy, štruktúra/ profil riadenia, informácie a znalosti, 

rozhodovanie a odmeny. Analyzujem, či sa zvýšila konkurencia na danom poste vplyvom 

prepúšťania pomocou celkovej komunikácie v danej spoločnosti.  

Druhú otázku sa budem snažiť analyzovať pomocou celkového investovaného cudzieho 

kapitálu do spoločnosti. Zistím, či prevláda príliv, alebo skôr odliv tohto kapitálu . Ako 

vplýva príliv, odliv na celkovú výkonnosť ľudského kapitálu. Čím je spôsobený prípadný 

odliv a ako to ovplyvnilo celkovú výkonnosť. Zvýhodnenie, poprípade znevýhodnenie prijatia 

eura voči zahraničiu pomocou investovaného cudzieho kapitálu, alebo pomocou zníženia 

množstva odberateľmi. Celú túto analýzu prevedieme pomocou analyzovania vytvárania 

nových projektov a znižovania poprípade zvyšovania pracovných miest.  

Pri odpovedi na tretiu otázku sa budem snažiť analyzovať pomoc, ktorú poskytol  štát 

danej organizácii. Akou mierou štát pomohol zmenou legislatívy k podpore zlej hospodárskej 

situácii podniku. V čom pomohli „záchranné balíčky“ štátu k rozvoju zamestnancov 

poprípade k zaisteniu pracovných miest a tým zabezpečiť pokles dosiahnutej úrovne ľudského 

kapitálu, zapríčinené znižovaním pracovných miest.  

V tejto výskumnej otázke sa zamieram trošku podrobnejšie na kroky ZŤS Strojárne a.s. 

Námestovo pri zlej finančnej situácii na pokles zamestnancov a na reorganizáciu danej 

štruktúry. Ako podnik podnecuje zamestnancov a dodáva pocit bezpečia pracovného miesta 

pre budúci rozvoj ľudského potenciálu. Typ reorganizácie, ktorí zamestnanci sa presunuli a na 

aké pracovné miesta a aké nové skúsenosti im pracovné miesto prináša, poprípade uberá. 

Postup firmy pri vytváraní tzv. „učiacej sa organizácii“ a vplyv na zamestnancov.
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4.3 Výsledky analýzy 

Výsledky dotazníkovej analýzy 

Hodnotenie spoločnosti respondentmi z hľadiska starostlivosti o zamestnancov. 

Daná otázka bola položená 20 respondentom na rôznej zamestnaneckej úrovni. Na danú 

otázku mohli odpovedať troma rôznymi odpoveďami, ktoré sú: 

• veľmi dobre 

• uspokojivé  

• neuspokojivé 

Väčšina respondentov odpovedala na danú otázku odpoveďou „uspokojivé“. 

Odpoveďou neuspokojivé odpovedali 2 respondenti.  

Počet respondentov v %

0%

90%

10%

veľmi dobre uspokojivé neuspokojivé

 

Obr. 4.1 Graf starostlivosti o zamestnancov 

Dané odpovede sa dajú zdôvodniť tým, že firma sa dostatočne stará o svojich 

zamestnancov, poskytuje im pracovné pomôcky, majú k dispozícii firemnú jedáleň, kde majú 

nižšie ceny jedál, pretože sú spolufinancované podnikom. Samozrejme každá pozícia je 

z časti iná, preto môže mať každý jednotlivý zamestnanec iný názor. Zamestnancom sú 

poskytované benefity vo forme príspevkov na liečebné pobyty v kúpeľoch. Podnik sa stará 

o zamestnancov aj so spoločenskej stránky. Organizuje Firemný ples, kde spolufinancuje 

prevádzkové náklady na túto príležitosť. Zároveň v letných mesiacoch usporadúva podujatie 

zamerané na odpočinok. Toto podujatie sa nazýva „Firemný guľáš“, ktorý sa koná pri 

príležitosti odmeňovania dlhoročných pracovníkov za ich prínosy danej organizácii a pri 
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odchode pracovníkov do dôchodku, ktorým sa odovzdávajú prezenty podniku. Tieto 

príležitosti sú uskutočňované za zámerom oddychu zamestnancov a poukázanie podniku na 

to, že im záleží na svojich zamestnancoch. 

Názor respondentov na poskytovanie dostatočných prostriedkov na ich rozvoj. 

• áno  

• nie 

• nezaujíma ma to 

Z celkových 20 respondentov odpoveďou „áno“ odpovedalo 12 respondentov, 

odpoveďou „nie“ odpovedalo 7 respondentov a len jediný respondent odpovedal možnosťou 

„nezaujíma ma to“. 

Počet respondentov v %

60%

35%

5%

áno nie nezaujíma ma to

 

Obr. 4.2 Vyjadrenie respondentov o prostriedkoch na rozvoj 

Na túto otázku respondenti využili všetky poskytnuté možnosti. Rozdielnosť odpovedí 

môže spočívať v tom, že nie na každý úsek sa môže poskytovať rovnaká miera prostriedkov 

na rozvoj zručností a vedomostí. Napríklad na výrobných dielňach sa budú rozvíjať hlavne 

praktické zručnosti, aby sa zdokonalil celkový proces výroby a odstránili sa zmätky. Aj 

takýmto spôsobom prispieva daná organizácia k rozvoju. Na mzdovom úseku sa musia 

zdokonaľovať ako praktické tak aj vedomostné poznatky. ZŤS Strojárne a.s. Námestovo 

prispieva nie na každý úsek rovnakými prostriedkami. Prevláda stratégia akútnosti. To čo je 

najviac kritické, treba riešiť okamžite. Medzi prostriedky na rozvoj sa radí aj rôzne 

vzdelávacie programy, ale aj školenia rôzneho typu. ZŤS Strojárne a.s. Námestovo 
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organizovala vzdelávacie programy na výučbu zahraničných jazykov, keďže väčšina 

odberateľov je zo zahraničia. Ďalej boli vykonávané školenia na prechod na nový účtovný 

software a preškolenia na nový typ výrobných zariadení. Tieto školenia na nový software 

a nové výrobné zariadenia boli nutné, pretože by zastavili chod podniku. V dotazníku sme si 

mohli všimnúť aj nezáujem o ďalší rozvoj pomocou firemných prostriedkov.  

Účasť na programe zameranom pre rozvoj zamestnancov. 

• áno  

• nie 

Odpoveďou „áno“ na túto otázku odpovedalo 13 respondentov a zostávajúcich 7 

respondentov „nie“. 

Počet respondentov v %

63%

37%

áno nie

 

Obr. 4.3 Účasť na programoch rozvoja 

Odpovede na túto otázku sú závislé na predchádzajúcej otázke. Hlavným dôvodom pre 

rozdielny rozvoj ľudského kapitálu je rozdielnosť poskytovaných prostriedkov. Samozrejme 

majú na to vplyv aj iné faktory ako sú: absencie, odstávky zariadenia, ochota zúčastniť sa 

daného programu alebo aj postoj vedúceho pracovníka. Z týchto údajov môžeme konštatovať, 

že väčšina respondentov sa zúčastnilo nejakého typu vzdelanostného programu. Daná 

organizácia sa venuje rozvoju svojich zamestnancov. 
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Ochota zo strany zamestnancov pre účasť na programoch rozvoja. 

• áno 

• nie, prečo? 

Odpovede na danú otázku boli nasledovné: 20 respondentov odpovedalo áno, 0 

respondentov nie. 

Počet odpovedí respondentov v %

100%

0%

áno nie

 

Obr. 4.4 Ochota rozvoja respondentov 

Táto otázka je jedna zo série predchádzajúcich otázok, ktoré na seba vecne nadväzujú. 

Časť zdôvodnenia na túto otázku je uvedený v prechádzajúcich odpovediach. Táto otázka 

priamo ukazuje záujem zamestnancov o  ďalší osobný a firemný rozvoj. Pri každom 

nadobudnutí nových vedomostí a zručností prispievajú k celkovému rozvoju spoločnosti. Pri 

odpovediach na stanovenú otázku môžeme vidieť, že všetci z respondentov, čiže 

zamestnancov podniku, majú ochotu rozvíjať svoje schopnosti a tým spôsobom majú ochotu  

podieľať sa  na rozvoji celej spoločnosti ZŤS Strojárne a.s. Námestovo. 

Zameranie spoločnosti na rozvoj ľudských atribútov. 

• teoretické  

• praktické 

• teoretické aj praktické 

Z opýtaných 20 respondentov 19 odpovedalo „teoretické aj praktické“, jeden respondent 

odpovedal „praktické“. 
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Počet odpovedí respondentov v %

0% 5%

95%

teoretické praktické teoretické a praktické

 

Obr. 4.5 Podiel teoretických a praktických vlastností rozvoja 

Už spomínané programy zamerané na rozvoj, rozvíjajú najmä teoretické schopnosti. 

Naopak uskutočnené školenia boli orientovane skôr na praktickú stránku. Zaškoľovanie 

s prácou na nový software alebo zaškolenie na prácu s novým výrobným zariadením. Podľa 

mojich zistení podnik dostatočne dbá na to, aby boli rozvíjané ako teoretické, tak aj praktické 

zručnosti zamestnancov, síce možno nie v rovnakej miere na jednotlivých úsekoch, ale 

v globálnom meradle sa pokúša rozvíjať všetky možné oblasti zamestnancov. Jeden 

respondent odpovedal, praktické. Musíme brať v úvahu, že je to subjektívny názor každého 

jednotlivého respondenta. 

Pohľad zamestnancov na zdravotnú ochranu pri vykonávaní pracovnej činnosti. 

• áno  

• nie 

Respondenti odpovedali na danú otázku jednoznačnou odpoveďou, keď všetci zaškrkli 

odpoveď „áno“. 
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Počet odpovedí respondentov v %

100%

0%

áno nie

 

Obr. 4.6 Starostlivosť o zdravotný stav zamestnancov 

Podnik sa pokúša obmedziť škodlivé pôsobenie výrobných procesov na ľudské zdravie. 

Pokúša sa obmedzovať pomocou poskytovania pracovných pomôcok. Ako sú: pracovná obuv, 

pracovné oblečenie, ochranné okuliare, nové technológie atď.  

Zmeny, ktoré by vykonali zamestnanci v organizácii spoločnosti. 

Táto otázka bola položená otvorenou formou, čiže respondenti nemali žiadne možnosti 

na výber. Mnohí z nich odpovedali, že lepšia organizácia práce a efektívnejšie vedenie. 

Mnohí sa opierali o finančnú krízu, ktorá ohrozila ich pracovné miesta. V súčasnej dobe 

Strojárne a.s. Námestovo znižujú počet svojich zamestnancov, ktoré je zapríčinené znížením 

dopytu po výrobkoch a znevýhodnenie cenovej ponuky danej organizácie oproti konkurencii, 

spôsobené zmenou národnej meny. Mnohí vedúci pracovníci odpovedali, že treba skvalitniť 

„krízový management“ podniku. 

Aké typy rozvoja potenciálu by uvítali zamestnanci ZŤS Strojárne a. s. Námestovo. 

• nové vzdelanostné programy 

• väčšia motivácia 

• iné 

Na danú otázku respondenti odpovedali nasledujúcim spôsobom. Nové vzdelanostné 

programy označilo 6 respondentov, väčšiu motiváciu označilo 10 respondentov a iné 

možnosti označilo 4 respondenti. 
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Počet odpovedí respondentov v %

30%

50%

20%

nové vzdelanostné programy väčšia motivácia iné

 

Obr. 4.7 Štruktúra podpory rozvoja 

Táto otázka bola zameraná na pohľad zamestnanca ako by daná organizácia mohla 

vylepšiť svoju stratégiu rozvoja zamestnancov. Takéto typy otázok by mohli byť pre 

management podniku dosť nápomocné, pretože môžu poskytnúť riešenia a určité problémy. 

Management podniku uvidí nový pohľad na problém. Na tejto otázke sa vo väčšej miere 

prejavuje opäť subjektívny názor zamestnancov, pretože každý jednotlivec má iné potreby. 

Pre niektorých jedincov sú viac nápomocné nové vzdelanostné programy, alebo väčšia 

motivácia, poprípade iná možnosť, ktorú respondent odôvodní v dotazníku. 

Hodnotenie celkového podnikového klíma, ktoré podnik poskytuje svojim 

zamestnancom? 

• veľmi dobre 

• dobre 

• neuspokojivé 

Výsledné vyplnenie otázok respondentmi je nasledujúce. Veľmi dobre bolo 

zakrúžkované najmenej a to konkrétne 1 krát. Druhá najčastejšia odpoveď bola neuspokojivé. 

Bolo zakrúžkované 4 krát. Najčastejšou odpoveďou bolo dobre a respondenti ju zaškrkli 15 

krát. 
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Počet odpovedí respondentov v %

5%

75%

20%

veľmi dobré dobré neuspokojivé

 

Obr. 4.8 Hodnotenie podnikateľského prostredia respondentmi 

Podniková klíma je daná celkovým poskytovaným prostredím, ktoré podnik je schopný 

poskytnúť svojim zamestnancom vnútri spoločnosti. Medzi celkovú klímu môžeme zaradiť 

vybavenosť kancelárii, vzťahy medzi vedením a zamestnancami, všetky aspekty súvisiace 

s prostredím podniku. Niektorí zamestnanci sú nespokojní s poskytovaným prostredím 

a väčšina ho považuje za dobré. V tejto oblasti podnik môže vylepšiť svoje obzory a prispieť  

tak k vytvoreniu lepšej klímy, ktorá bude podporovať rozvoj zamestnancov. 

Názor na nedostatky v riadení zamestnancov. 

Hlavným cieľom tejto otázky bolo motivovať zamestnancov k spolupráci a podieľať sa 

na spolurozhodovaní. Postavením tejto otázky som sa snažil, aby zamestnanci našli nové 

riešenia problémov. Respondenti vidia dosť závažný problém v komunikácii medzi top 

managementom a rádovými zamestnancami. Iní sa cítia dosť nedocenení. Myslia si, že iné 

osoby by lepšie zastávali danú funkciu. 

Názor zamestnancov na dostatočné finančné ohodnotenie za vykonávanú prácu. 

• áno  

• nie 

Daná otázka bola zodpovedaná nasledovne: „áno“ 6 krát, „nie“ 14 krát. 
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Počet odpovedí respondentov v %

30%

70%

áno nie

 

Obr. 4.9 Spokojnosť zamestnancov s finančným hodnotením práce 

Finančné ohodnotenie je nástrojom motivácie a ďalšieho osobného či kariérneho rastu. 

Mnohí pracovníci sa necítia dostatočne finančne ohodnotení, tým pádom dochádza k stagnácii 

rozvoja zamestnancov. Finančné ohodnotenie zároveň závisí od plnenia plánov odbytu 

a finančnej situácie spoločnosti. Pri neplnení noriem nemôžu zamestnanci očakávať prémie, 

ktoré sa poskytujú väčšinou pri úspešnej prevádzke spoločnosti. 

Pohľad na pocit sebarealizácie z práce, ktorú vykonávajú zamestnanci. 

• áno  

• nie 

Odpovede na túto otázku sú nasledovné: „áno“ 12 krát, „nie“ 8 krát. 

Počet odpovedí respondentov v %

60%

40%

áno nie

 

Obr. 4.10 Uspokojenie zo sebarealizácie 
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Pocit sebarealizácie je jedným z hlavných faktorov rozvoja osobnosti. Sebarealizácia 

podnecuje daného jednotlivca k podávaniu vyšších výkonov, nadobudnutia nových 

vedomostí, zručností a neustále musí uspokojovať svoj hlad po vedomostiach. Takýto jedinci 

sú dosť motivovaní na to, aby firme prinášali žiadané výsledky. V danej organizácii prevláda 

počet respondentov, ktorý nemajú dostatočný pocit sebarealizácie z vykonávanej práce. 

Dobrou správou môže byť percento respondentov, ktorí pociťujú pocit sebarealizácie zo 

svojej práce. Organizácia má potenciál k dosahovaniu stanovených výsledkov, ale záleží na 

typu spolupráce so zamestnancami, organizáciou práce a rozvoja zamestnancov. 

Pocit zmeny po výmene riadiacich pracovníkov. 

• áno, značné 

• áno, ľahko badateľné 

• nie 

Odpovede boli zaškrtnuté nasledovne: „áno značné“ 7 krát, „áno ľahko badateľné“ 11 

krát, „nie“ 2 krát. 

Počet odpovedí respondentov v %

35%

55%

10%

áno, značné áno, ľahko badateľné nie

 

Obr. 4.11 Intenzita zmeny riadenia 

Po výmene vedenia a vlastníckych vzťahov sa zmenila z časti aj organizačná štruktúra. 

Respondenti väčšinou odpovedali, že zmeny sú citeľné a ľahko badateľné. Zmeny sa konali 

radikálnym štýlom, vymenilo sa takmer celé vedenie podniku a hlavní riadiaci pracovníci.  
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Keby ste mali zhodnotiť prístup ZŤS Strojárne a.s. Námestovo k rozvoju ľudských schopností 

a zručností, ako by ste ich zhodnotili. 

Táto otázka bola posledná v dotazníku a mala zhodnotiť celkový prístup firmy k rozvoji 

ľudského potenciálu. Respondenti odpovedali, že podnik má snahu rozvíjať ľudský potenciál, 

ale momentálna situácia im to moc nedovoľuje. Mnohí respondenti poukázali na nedostatočný 

rozvoj v určitých smeroch. 

4.4 Zhrnutie získaných poznatkov 

Pomocou dotazníku a výskumných otázok sme zistili, že daná organizácia podniká 

kroky pre rozvoj ľudského potenciálu. Väčšina respondentov považovala rozvoj zručností 

a vedomostí skôr za krytie akútnych nedostatkov, ktorými sa daná organizácia snaží zlepšiť 

svoje hospodárenie. Zároveň musíme poukázať, že akútne nedostatky vznikli aplikovaním 

nových výrobných technológii a účtovného softwaru, ktoré rozvíjajú pracovníkov nielen vo 

vedomostiach, ale aj v zručnostiach, ktoré nadobudnú. Niektorí zamestnanci považujú rozvoj, 

skôr za príťaž a nevidia v ňom budúci osobný rozvoj. ZŤS Strojárne a.s. Námestovo venuje 

pozornosť pre rozvoj svojich zamestnancov a ich osobný rast do takých medzí, ktoré sú 

únosné pre podnik. Otázky v dotazníku boli formulované tak, aby sa odzrkadlila ochota 

zamestnancov podieľať sa na riadení a zabezpečiť formu učiacej sa organizácie. Musíme 

zobrať do úvahy, že časť respondentov nenapĺňa ich vykonávaná práca a to môže byť určitou 

bariérou, ktorá bráni ďalšiemu osobnému, či kariérnemu rastu. Bariéry a nedostatočná 

angažovanosť pre rozvoj zamestnancov nemusí byť len na strane podniku. Má na to vplyv 

mnoho faktorov.  

Zmena národnej meny nemusí mať len svoje plusy. V súčasnosti sa to odzrkadľuje na 

Slovensku. ZŤS Strojárne Námestovo sú postihnuté taktiež finančnou krízou ako mnoho 

iných podnikov, ale v prípade tejto spoločnosti sa to odzrkadľuje hlavne na hospodárení. 

Organizácia má oslabenú funkciu konkurovať zahraničným firmám, ktoré svoj výrobok môžu 

ponúkať lacnejšie z dôvodu recesie ich domácich ekonomík, ako napríklad oslabenie meny. 

Prijatím eura sa nadhodnotila už zaniknutá slovenská koruna. Toto z časti zapríčinilo pokles 

zahraničného dopytu po výrobkoch spoločnosti. Následne firma nebola schopná využiť svoj 

celkový ľudský kapitál, ktorým disponovala a tak musela časť svojich zamestnancov 

prepustiť. Tým sa znížila možnosť osobného rozvoja a aj rozvoja spoločnosti. V súčasnosti 

ZŤS Strojárne a.s. Námestovo prechádza reorganizáciou. V tejto fáze môže podchytiť 
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dostatočný rozvoj ľudského potenciálu. Ani záchranné balíčky štátu neboli dostatočné na 

včasnú záchranu pracovných miest a tým aj osobného rozvoja ľudí. V spoločnosti sa ľudia 

snažia podať čo najlepšie výkony a rozvíjať svoje schopnosti čo najviac môžu, ale 

demotivujúci faktor je pocit nestability pracovného miesta. 
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5 Návrhy a odporúčania pre management 

Spoločnosť ZŤS Strojárne Námestovo je na trhu už veľmi dlho a stará sa o svojich 

zamestnancov dostatočne zodpovedne. Analýza pomocou dotazníku preukázala slabé miesta 

na úrovni celoročného rozvoja svojich zamestnancov. Podporuje rozvoj vedomostí a zručností 

pomocou zavádzania nového softwaru a výrobných zariadení. Pre celkový rozvoj svojich 

zamestnancov by som odporúčal častejší výskyt vzdelávacích programov na všetkých 

úrovniach riadenia aj pri radových zamestnancoch, ktorí tvoria hybnú silu podniku. Daná 

organizácia sa oproti svojej minulosti nachádza v trochu horšej hospodárskej situácii, ale 

snaží sa s ňou vyrovnať čo najlepšie. Pokles dopytu je hlavným problémom. Súčasná 

reorganizácia vedie dobrým smerom, ktorý bude napomáhať ako aj svojim zamestnanom 

v poskytovaní možností rozvoja tak aj pri celkovej stabilizácii podniku. Návrh, ktorý by som 

chcel podať spoločnosti sa týka neprenášania neistoty z top managementu do radov 

zamestnancov, ktorí sú neskôr demotivovaní a znižujú možnosť svojho rozvoja a rastu.  

Odporúčal by som využiť metódu Sears Roebuck, ktorá by pomohla stabilizovať 

zamestnancov, zmeniť postoj k práci k lepšiemu, tým by sa zlepšilo celkové chovanie 

pracovníkov, ktoré by viedlo k skvalitňovaniu služieb a produktov, ktoré by mohli odberatelia 

adekvátne oceniť. Skvalitnenie služieb začína na najnižšej úrovni, čím je skvalitnenie práce 

zamestnancov. O tento rozvoj by mala mať spoločnosť neustály záujem.  

Z pohľadu organizačnej štruktúry by som odporúčal nadriadeným k väčšej motivácii 

svojich zamestnancov a požívať support comunication, ktorá dodáva zamestnancovi pocit 

istoty a podpory od svojho nadriadeného.  

Aplikácia modelu EFQM je jednou z alternatív, poprípade doplnením k metóde Sears 

Roebuck, ktorá pomáha skvalitniť celkové fungovanie podniku. Model ukazuje, že 

spokojnosť zákazníkov, spokojnosť pracovníkov a vplyvu na spoločnosť sa dosahuje 

pomocou vedenia. To je hnacou silou politiky a stratégie, riadenia ľudí, zdrojov a procesov 

vedúcich k dokonalosti výsledkov podniku a podnikania. Správne vedenie ľudí musí využívať 

plný potenciál svojich zamestnancov. Musí efektívne alokovať a riadiť svoje zdroje. 

Zamestnanec je súčasť firmy a treba mu to dať najavo. Účasťou na spolurozhodovaní sa 

môže zvýšiť motivovanosť. Uvidí proces novými očami a to očami riadiacich pracovníkov. 

Už v tomto momente zamestnanec získava nové skúseností a nový pohľad na danú 

problematiku. Začne veci chápať globálnejšie. 
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Konkrétne kroky na vyšší rozvoj ľudského potenciálu by som odporučil hlavne, 

odstrániť zmätky z výroby a tým by sa zvýšili celkové disponibilné prostriedky. Odstránenie 

zmätkov dosiahneme pomocou zvýšenia morálky a častejšími školeniami. Motiváciou 

zamestnancov, aby mali väčší záujem o svoju prácu a tým zvyšovali efektivitu. Samozrejme 

daná organizácia musí dbať, aby zamestnanci cítili väčší pocit istoty a mohli sa oprieť 

o svojich nadriadených. Daná nestabilita momentálne veľmi zle vplýva na celkovú chuť 

zamestnancov rozvíjať svoje schopnosti. Zvýšiť celkový rozvoj zamestnancov nie je 

jednoduchý proces. Je to vojna na viacerých frontoch. ZŤS Strojárne a. s. Námestovo musí 

zvýšiť ochotu a viac sa snažiť a zaujímať sa o svojich zamestnancov. Určite by mala rozšíriť 

repertoár poskytovaných školení a vzdelávacích programov. Neuškodilo by čiastočné 

hradenie nákladov zamestnancov pri zvyšovaní vzdelania, ktoré sa týka vykonávanej 

pracovnej činnosti. Bohužiaľ, zase prichádzame k problému financovania a zlej ekonomickej 

situácie podniku. Momentálny stav je uspokojivý vzhľadom k daným podmienkam na 

finančnom trhu. Súčasné odporúčania nemajú pre danú organizáciu až taký veľký vplyv 

vzhľadom na to, že bojuje o prežitie.  

V budúcnosti určite odporúčam vzdelanostný program Kaizen, ktorý zvýši celkovú 

efektivitu manažérov a zlepší imidž podniku. Vzdelanosť a efektivita zamestnancov je 

odrazom výkonnosti podniku a určite zanecháva dojem na obchodných partnerov. Podnik by 

nemal určite rušiť spoločenské aktivity, ktoré podnik poskytuje, ale skôr by ich mal ešte viac 

podporiť. Tieto spoločenské aktivity ponúkajú zamestnancom zabudnúť na svoje problémy 

a majú možnosť otvorene sa porozprávať so svojimi nadriadenými a manažérmi. Nesmieme 

zabúdať, že zamestnanci sú ľudské bytosti a podľa toho by sme mali prispôsobiť aj svoje 

chovanie. 
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6 Záver 

Hlavné problémy tejto bakalárskej práce som si jasne stanovil už v samotnom nadpise. 

V jednotlivých kapitolách som zadal potrebné teoretické znalosti a následne som sa ich 

pokúsil aplikovať na spoločnosť ZŤS Strojárne a. s. Námestovo. Rozvoj ľudského potenciálu 

v tejto spoločnosti bol v minulosti na oveľa lepšej úrovni ako je v súčasnosti. Pod tento stav 

sa podpísalo viacero dôvodov. Dôvody sú zobrazené vo výskumných otázkach, na ktoré som 

sa globálnejšie snažil nájsť odpovede.  

Viac konkrétne pri otázke riešenia rozvoja ľudského potenciálu nám pomohla 

dotazníková analýza, ktorá bola uskutočnená v danej spoločnosti. Respondenti sa skladali 

z rôznych úrovní riadenia, aby som dostal čo najglobálnejší pohľad na daný problém. 

Jednoznačne je vidieť, že spoločnosť už nie je schopná poskytovať toľko prostriedkov na 

rozvoj svojich zamestnancov ako v minulosti. Súčasná ekonomická kríza, ktorá postihla 

finančný trh zasiahla aj ZŤS Strojárne a. s. Námestovo. Mnohí zamestnanci vidia určitý 

problém aj v reorganizácii vedenia, ktorá prišla v dosť nevhodný čas a bola prevedená za 

strašne krátky časový úsek čo viedlo k destabilizácii podniku. Na ľudský potenciál vplýva 

veľa faktorov. Jedným z nich je aj dostatočná motivácia a ochota zamestnancov zvyšovať 

svoje znalosti a zručnosti pomocou programov priamo určených na rozvoj. Zároveň musí 

zvážiť aj celkové finančné ohodnotenie zamestnancov za vykonanú prácu. V porovnaní 

s priemerným platom v danom okrese, kde sa firma nachádza, je plat zamestnancov firmy 

priemerne na rovnakej úrovni. Bohužiaľ, mnohí z respondentov sa cítia byť málo finančne 

ohodnotení. Samozrejme nie každý respondent je na rovnakej výkonnostnej úrovni a nemá 

rovnaké dosiahnuté vzdelanie. Spoločnosť sa stará o svojich zamestnancov aj po zdravotnej 

stránke. Dodáva zamestnancom ochranné pomôcky, ktoré pomáhajú chrániť zdravie 

zamestnancov. Napomáha tomu aj nová technológia, ktorá znižuje fyzické zaťaženie 

organizmu. Pomocou spolurozhodovania by mala firma dosiahnuť požadovaný rast 

sociálneho kapitálu podniku. Dotazníková metóda bola veľmi úspešná a poukázala na 

skutočný, súčasný stav ZŤS Strojárne a. s. Námestovo. Firma by mohla venovať viacej 

prostriedkov a mala by si vziať príklad zo svojich minuloročných činnosti na rozvoj 

zamestnancov. Začať šetriť na správnych miestach a nie tam, kde by sa šetriť vôbec nemalo. 

Zmätky, neefektívna práca a absencie sú hlavnými problémami každej firmy a dajú sa 

odstrániť správnou motiváciou, nadobúdaním nových znalostí a v neposlednom rade 

záujmom, zo strany vedenia o svojich zamestnancov. 
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Taktiež výskumné otázky poslúžili ako faktory, ktoré ovplyvnili programy určené na 

rozvoj ľudského kapitálu. Tieto otázky boli stanovené na objasnenie celkovej situácie a mali 

poukázať na zmeny spôsobené globálnou krízou. Poukazujú aj na snahu štátu, ktorá má mať 

za úlohu znovuobnovenie trhového mechanizmu. 
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