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1. Úvod 
„Všetky inštitúcie žijú a fungujú v dvoch časových obdobiach: 
v dnešku a v budúcnosti. Budúcnosť sa tvorí dnes, vo väčšine 
prípadov neodvolateľne. Manažéri teda musia riadiť tak dnešok, 
ako aj zajtrajšok. V búrlivých časoch manažéri nemôžu 
predpokladať, že zajtrajšok bude predĺžením dneška. Práve 
naopak. Musia pracovať smerom k zmene; k zmene ako príležitosti 
a k zmene ako hrozbe“. (P. Drucker) 

 

Zmena predstavuje pojem, ktorý je v súčasnej spoločnosti, ale zároveň aj vo 

svetovej ekonomike pomerne často skloňovaným prvkom. Je súčasťou rôznych oblastí 

života každého človeka. Niektoré zmeny sú nepríjemné, pôsobia rušivo, dokonca sa ich 

bojíme, no zmena môže taktiež poskytnúť príležitosť a vytvoriť priestor pre tvorivosť a tak 

život obohatiť. Jednoducho, zmena je život a je nepochybne jednou z charakteristických čŕt 

dnešnej doby.   

 Súčasné podniky sú konfrontované s neprestajne sa meniacimi podmienkami. Preto 

moderný management venuje stále väčšiu pozornosť rastúcim hrozbám a príležitostiam 

zmien vonkajšieho podnikateľského prostredia. Manažéri 21. storočia sú vystavení 

najrôznejším nevyhnutným tlakom na zmenu svojich organizácií a pracujú v podmienkach 

stálych zmien. Tieto významné a nevratné zmeny v organizáciách súvisia s tým, že 

manažéri sú nútení zaujať určitý postoj a hľadať odpovede na globálnu konkurenciu, 

heterogenitu ľudí na pracovisku, inovácie orientované na kvalitu a konkurencieschopnosť, 

ako aj na etické problémy. Preto organizácia, ktorá chce v meniacich sa podmienkach 

prežiť, mala by sa vhodne vyvíjať, prispôsobovať, transformovať a reorganizovať. 

 Dôvod výberu tejto témy pre moju diplomovú prácu je skutočnosť, že management 

zmien patrí k veľmi dôležitým prvkom úspešného riadenia podnikov a budúcnosť 

organizácií závisí na schopnosti manažérov zvládnuť jednotlivé zmeny. Zaoberať sa 

zmenou a umenie sa jej včas prispôsobiť by mala byť podstatná súčasť manažérovej práce. 

Efektívni manažéri by teda mali vidieť riadenie zmeny ako integrálnu súčasť svojich 

povinností a nielen ako okrajovú záležitosť. Aj napriek faktu, že potreba zmeny je 

v súčasnosti všeobecne uznávaným atribútom, mnoho manažérov má ešte stále tendenciu 

veriť, že sa práve ich dotknú zmeny čo najmenej alebo, že ich zvládnu a prekonajú 

pomocou postupných zlepšení, namiesto toho, aby došlo k zásadného posunu v ich myslení 

a postojoch.  
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 Cieľom mojej diplomovej práce je zistiť spokojnosť zamestnancov s komunikáciou 

v priebehu organizačnej zmeny. Konkrétne šlo o zmenu informačného systému, ktorá 

nedávno prebehla v skúmanej organizácii. Zároveň je cieľom zistiť kvalitu jednotlivých 

komunikačných tokov z hľadiska obsahu, z hľadiska jednotlivých foriem komunikácie, ako 

aj z hľadiska potenciálnych problémov, ktoré mohli komplikovať vnútrofiremnú 

komunikáciu v procese zmeny.  

 Pre spracovanie tejto témy som si vybrala istú firmu v Žilinskom kraji, ktorá sa 

zaoberá činnosťami v daňovej oblasti. Ide o veľkú organizáciu, v rámci ktorej fungujú 

celkom štyri oddelenia. Keďže spomínaná zmena sa týka celej organizácie, sociologický 

prieskum budem vykonávať vo všetkých štyroch oddeleniach  skúmanej organizácie. Pre 

naplnenie stanoveného cieľa sa budem opierať práve o tie informácie, ktoré získam z 

tohto prieskumu. Ako vhodný spôsob som zvolila techniku dotazníka z dôvodu zachovania 

anonymity respondentov. Spolu bude dotazovaných  59 zamestnancov.   

 Diplomovú prácu som rozdelila do dvoch častí. Teoretická časť obsahuje popis 

firemnej komunikácie a jednotlivých aspektov organizačnej zmeny. V ďalšej samostatnej 

kapitole rozvíjam problematiku dotazníkového prieskumu. V praktickej časti sa 

zameriavam na charakteristiku organizácie, analýzu a vyhodnotenie výsledkov získaných  

sociologickým prieskumom.  

 Prínosom tejto diplomovej práce je navrhnutie takých opatrení, ktoré by mohli 

vedeniu skúmanej organizácie ukázať, ako dosiahnuť vyššiu spokojnosť zamestnancov 

s komunikáciou v priebehu ďalšej organizačnej zmeny.  
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2. Firemná komunikácia a jej väzba na riadenie organizačnej zmeny 

2.1 Vnútrofiremná komunikácia 

Pojem komunikácia pochádza z latinského „communicare“, čo znamená niekomu 

niečo dať, zdieľať s niekým výmenu informácií. Donnely, Gibson a Ivancevich  (2004, s. 

507) uvádzajú, že „komunikácia je prenosom vzájomného porozumenia pomocou 

symbolov.“ Podľa Hlouškovej (1998) vnútrofiremná komunikácia znamená prepojenie 

firmy pomocou komunikácie. Pomocou komunikácie si zamestnanci firmy utvárajú 

a vyjasňujú názory a postoje ku všetkému, čo sa vo firme deje. Preto je vnútrofiremná 

komunikácia podstatným nástrojom firemnej kultúry a nástrojom vyjasňovania firemných 

hodnôt. Je však navyše aj nástrojom motivácie a motivačného prepojenia firmy. 

Vnútrofiremnú komunikáciu uskutočňujú podľa Holej (2006) jednotliví 

zamestnanci vo vnútri firmy, a to ako slovnou tak mimoslovnou formou pri použití 

rôznych firemných komunikačných nástrojov. Naše správanie a všetko, čo robíme 

a nerobíme, tiež patrí do našej komunikácie. 

Komunikačné toky v organizácii 

Komunikácia vo vnútri firmy, realizovaná ľuďmi ako účastníkmi komunikácie, 

môže podľa Hlouškovej (1998) prebiehať medzi nadriadenými a podriadenými, medzi 

managementom a vlastníkmi, medzi  spolupracovníkmi, medzi jednotlivými útvarmi či 

organizačnými jednotkami Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) rozlišujú komunikáciu 

v štyroch rôznych smeroch: zostupnú, vzostupnú, horizontálnu a diagonálnu. Tieto štyri 

smery vytvárajú rámec, v ktorom sa komunikácia v organizácii odohráva (viz obr. 2.1). 

Obr. 2.1  Informačné toky v organizácii 
 
 
 
 
 
 
                                                        C 
 
                          A          B                                                       D 
 
 
 
 
A: tok zhora – dolu      B: tok zdola – nahor      C: tok horizontálny     D: tok diagonálny 
Prameň:  Koontz, H., Weihrich, H. Management. 1993.  s. 514 
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Zostupná komunikácia 

Zostupná komunikácia alebo komunikácia zhora – dolu prebieha od ľudí na vyššej 

organizačnej úrovni k ľuďom, ktorí sú na nižšom stupni organizačnej hierarchie. Tento 

druh komunikácie prevláda hlavne v organizáciách s autoritatívnou atmosférou. Do ústnej 

komunikácie zhora – dolu Koontz a Weihrich (1993) zahŕňajú inštrukcie, rozhovory, 

schôdzky, telefonické rozhovory, používanie reproduktorov a dokonca aj klebety. 

Príkladom písomnej komunikácie môžu byť memorandá, listy, príručky, brožúry, 

inštrukcie, popisy postupov a elektronicky prenášané informácie. Stáva sa však, že na 

komunikačnej ceste dolu dochádza ku strate alebo k deformovaniu informácií.  

Taktiky a postupy vydávané vrcholovým managementom nemajú schopnosť 

zabezpečiť dobrú komunikáciu Je skutočnosťou, že vydávané smernice ľudia zle pochopia 

alebo ich dokonca ani nečítajú. Preto je nutné použiť spätnú väzbu na dosiahnutie istoty, že 

informácie boli interpretované správne. 

Vzostupná komunikácia 

Vzostupnú komunikáciu alebo tiež komunikáciu zdola – nahor Koontz a Weihrich 

(1993) vymedzujú ako komunikáciu, ktorá prebieha od podriadených k nadriadeným až na 

vrchol organizačnej hierarchie. Niekedy je tento informačný tok poškodzovaný 

manažérmi, ktorí „filtrujú“ informácie a nepripúšťajú, aby sa všetky informácie – hlavne 

nepriaznivé – dostali k ich nadriadeným. Kontrola však nutne vyžaduje objektívny prenos 

informácií. Vrcholoví manažéri potrebujú informácie o výrobe, trhu, financiách, ale aj 

o tom, čo si ľudia myslia.      

      Tento typ komunikácie nemá direktívny charakter a je možné sa s ňou stretnúť 

predovšetkým v organizáciách s demokratickým organizačným prostredím.  Medzi typické 

prostriedky vzostupnej komunikácie patria systémy podávania návrhov, postupov pre 

vybavovanie žiadostí a sťažností, reklamačné systémy, konzultačné schôdzky, spoločné 

zasadania, neoficiálne rozhovory, praktiky „otvorených dverí“ a pre mimoriadne prípady 

existujú v niektorých organizáciách špeciálni zamestnanci pre vybavovanie sťažností. 

Horizontálna (laterálna) komunikácia 

Ide o komunikáciu medzi zamestnancami na rovnakom alebo podobnom stupni 

organizačnej hierarchie, napr. vedúci učtárne komunikuje s vedúcim útvaru marketingu. 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (2004) sa domnievajú, že práve tento typ komunikácie je 
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v organizáciách často prehliadaný a spravidla nie sú preň vytvorené podmienky. I keď 

záujem organizácií je primárne orientovaný na vertikálnu komunikáciu a sú pre ňu 

vytvorené kanály, efektívna komunikácia potrebuje taktiež fungujúce kanály pre 

horizontálnu komunikáciu. Podľa Bělohlávka (1996) tento typ poskytuje priestor pre 

tímovú prácu a umožňuje značnú pružnosť a prispôsobenie v porovnaní s byrokratickými 

systémami, postavenými výlučne na vertikálnej komunikácii nadriadených s priamymi 

podriadenými. 

Diagonálna komunikácia 

      Tento typ komunikácie vysvetľujú Koontz a Weihrich (1993) ako komunikáciu 

medzi zamestnancami na rôznych organizačných úrovniach, medzi ktorými neexistuje 

priamy organizačný vzťah. Tento typ je používaný na urýchlenie informačného toku, 

dosiahnutie lepšieho pochopenia odovzdávanej informácie a koordinovanie úsilia pre 

dosiahnutie organizačných cieľov. 

      Podnikové prostredie poskytuje mnoho príležitostí pre ústnu diagonálnu 

komunikáciu. Diagonálna (ale aj horizontálna) komunikácia vzniká napríklad vtedy, ak sú 

jednotlivci z rôznych organizačných jednotiek zoskupení do projektového tímu. 

Komunikácia pretína naprieč organizačné hranice aj vtedy, ak dôjde k interakcii 

zamestnanca s funkcionálnou alebo poradenskou právomocou alebo s líniovým 

manažérom z inej organizačnej jednotky. Písomná forma komunikácie pomáha udržiavať 

informovanosť pracovníkov o podniku. Medzi písomné formy patria firemné noviny alebo 

časopis a nástenné informácie. Na podporu vertikálneho informačného toku používajú 

moderné podniky značné množstvo informačných prostriedkov priečnej komunikácie.  

      Vzhľadom k tomu, že informačný tok nemusí vždy sledovať líniu vydávania 

príkazov, je potrebné zabezpečiť dôkladné opatrenie proti vzniku eventuálnych problémov. 

Predovšetkým priečna komunikácia by mala byť podporovaná iba vtedy, ak je vhodná a ak 

poskytuje nadriadeným dôležité informácie. Aj keď môže táto komunikácia vytvárať 

problémy, je potrebná hlavne v podnikoch, ktoré sa vyznačujú zložitým a dynamickým 

organizačným prostredím.   

2.2 Organizačné zmeny 

 Organizačná zmena sa podľa Šuleřa (1995) vzťahuje k akejkoľvek zmene činností 

v organizácii. Tie môžu byť výsledkom mnohých vecí ako napr. zmien v postojoch 
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zamestnancov, uvedenie nového výrobku na trh alebo zmena v organizačnej štruktúre atď. 

Manažéri sa musia naučiť nielen rozoznať, kedy sa objavuje zmena v organizácii, ale tiež 

to, kedy je zmena nutná. Schopnosť rozoznať potrebu zmeny môže mať pre organizáciu 

často doslova existenčný význam.  

 Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997) uvádzajú, že podniková organizácia a jej 

premeny sú východiskom, prostriedkom a do určitej miery aj cieľom akéhokoľvek 

podnikového diania. Tržné ekonomické prostredie a hospodárske organizácie, ktoré ho 

vytvárajú sa nachádzajú v procese kontinuálnej zmeny. Autori zároveň zdôrazňujú, že „tie 

ekonomické subjekty, ktoré sú nedostatočne flexibilné a až príliš zdôrazňujú tradície 

a fakticky na nich zotrvávajú, tak môžu ohroziť nielen svoju dynamiku a tým aj 

ekonomickú prosperitu, ale aj svoju vlastnú existenciu.“ Zmena v organizáciách sa môže 

uskutočniť jednak plánovane, s oporou o vopred systematicky vypracované koncepty, 

jednak adaptívne, skôr evolučne, s postupným prispôsobovaním sa okoliu. 

Ako zdôrazňuje aj Drdla a Rais (2001), zmena sa môže prihodiť, prípadne môže byť 

plánovaná a riadená, avšak je zrejmé, že len zmena, ktorá je riadená môže udržať 

organizáciu efektívnu a konkurencieschopnú. Pri riadení procesu zmien je možné používať 

rôzne stratégie a postupy štandardného i úplne nekonvenčného charakteru.  

 V podnikovej praxi podľa Bedrnovej a Nového (2002) obyčajne rozlišujeme:

 Revolučnú zmenu, ktorá predstavuje zásadnú, jednorázovú a náhlu premenu 

kľúčových prvkov organizácie a riadenia podniku. Obvykle znamená premenu celej 

podnikovej architektúry, podnikovej kultúry i celkového podnikového diania. Často býva 

tiež spojená s výraznou obmenou ľudí, hlavne v riadiacich funkciách.  

 Postupnú zmenu, ktorá je naopak založená na daných hodnotových systémoch, 

štruktúrach a procesoch. Uskutočňuje sa skôr cestou postupného zdokonaľovania systému 

vnútropodnikového riadenia.  

 Radikálnym zmenám sa nemožno vyhnúť z dôvodu turbulentného vývoja 

vonkajšieho ekonomického a spoločenského prostredia. Predstavujú strategickú úlohu, 

ktorej vyriešenie umožní získať výhody vo vzťahu ku konkurencii. Narážajú však na 

aktívny odpor zo strany vlastných zamestnancov, ktorých sa zmeny nepríjemne dotýkajú. 

 Potreba zmeny je teda podľa Šuleřa (1995) často výsledkom pôsobenia vonkajších 

a vnútorných síl. Organizačná zmena ako výsledok vplyvu vonkajších síl môže byť lepšie 

pochopená preskúmaním šiestich oblastí prostredí: ekonomickej, politickej, sociálnej, 
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technologickej, konkurenčnej a fyzickej. V ekonomickej oblasti môže ku zmene viesť 

napríklad inflácia, hrubý národný produkt alebo peňažné rezervy. V politickej nová 

legislatíva alebo súdne rozhodnutie, v sociálnej oblasti to môžu byť normy správania 

a zvyky. V oblasti technológie môžu organizáciu posilniť alebo ohroziť vynálezy 

a inovácie. K potrebe zmeny môžu viesť aj stratégie konkurentov a nedostatok fyzických 

zdrojov. Zmeny v okolitom prostredí môžu produkovať pre organizáciu ako príležitosti, tak 

hrozby. Záleží na tom, ako dobre ich manažéri predvídajú a sú schopní na ne reagovať.  

Drdla a Rais (2001) medzi kľúčové externé faktory zaraďujú globálny rozvoj 

telekomunikačných technológií, výpočtovej techniky, ale i rastúcu silu zákazníka.  

Vzhľadom k tomu, že organizácie sú otvorenými systémami závislými na ich 

prostredí a pretože prostredie nie je stabilné, musia si sami vyvinúť vnútorný mechanizmus 

podporujúci plánované zmeny.  

Rovnako dôležité sú však i faktory interné. Šuleř (1995) medzi vnútorné sily, ktoré 

vedú k organizačným zmenám, zahŕňa organizačnú štruktúru, výrobky, technologické 

úlohy a ľudí. 

Drdla a Rais (2001) uvádzajú určitú závislosť rastu firmy na interných faktoroch 

firmy. S postupným rastom firmy sa spája nutnosť vývoja týchto vybraných kľúčových 

interných firemných faktorov: 

♦ stupeň špecializácie, 

♦ stupeň byrokracie, 

♦ vzťah medzi vlastníctvom a riadením spoločnosti. 

Teoretici v oblasti managementu považujú za samozrejmú skutočnosť, že organizácie 

nie sú fixnými, statickými subjektmi. Túto skutočnosť je nutné si uvedomiť vždy, keď sa 

rozhoduje o zásadných  otázkach akéhokoľvek charakteru.  

 Bedrnová a Nový (2002) rozlišujú tri základné, vzájomne kombinovateľné (a 

v praxi kombinované) prístupy k realizácii zmien 

1. Procesné plánovanie. Najčastejšie ide o postupnú implementáciu spoločne vytvorenej 

a prijatej stratégie. Ciele a postup sú koncipované vrcholovým vedením a ich realizácia sa 

následne uskutočňuje na nižších stupňoch podnikovej hierarchie.  

2. Riadenie zmeny na základe vízie. Ide o taký prístup predstaviteľov vrcholového 

vedenia, kedy pre prezentáciu a realizáciu svojej vízie budúcej podoby podniku využívajú 
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svoju charizmu. Títo manažéri bývajú skutočnými „vizionármi“ a vďaka svojim 

mimoriadnym osobnostným vlastnostiam dokážu nielen vymedziť základné smery rozvoja, 

ale tiež atraktívnym a emotívne presvedčivým spôsobom získavať spolupracovníkov pre 

ich realizáciu. 

3.  Induktívne učenie. V tomto prípade sa zmena uskutočňuje cestou neformálneho, 

kontinuálneho, skôr prirodzeného než úmyselného učenia. Inovácie vyplývajú z myšlienok 

a bežných pracovných skúseností získavaných pri praktickej pracovnej činnosti. Zmena 

teda obvykle nie je radikálna, ale ako aktuálne, tak i v dlhšom časovom horizonte 

odpovedá na nové požiadavky výroby, obchodu, ekonomiky alebo personálneho riadenia. 

2.3 Príčiny zmien   

Faktory, ktoré môžu zmenu vyvolať, sú nevypočítateľné a hybná sila zmeny môže 

prísť odkiaľkoľvek. Drdla a Rais (2001) uvádzajú prehľad nasledovných hlavných zdrojov 

príčin potenciálnych zmien (viz obr. 2.2). 

Obr. 2.2 Zdroje príčin potenciálnych zmien 

Globalizácia prostredia 

Zmeny pracovného prostredia 

Morálne zastarávanie výrobkov 

Rozvoj nových technológií 

Urýchlenie socioekonomických 
procesov 

Rastúca sila zákazníka 

 

 Tlak na inovačné   

                                                                                                                 správanie firiem a   

                                                                                                                 organizácií (na   

                                                                                                                 všetkých stupňoch   

                                                                                                                 vývoja, rôznych    

                                                                                                                 veľkostí, rôzneho   

                                                                                                                 zamerania) 

 

 

 

 

 

 

Prameň:  Drdla, M., Rais, K. Řízení změn ve firmě. 2001. s. 38 
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Globalizácia je považovaná za jeden z hlavných fenoménov tejto doby. Ide 

o dôležitý jav predovšetkým z hľadiska mobility pracovnej sily, voľnej distribúcie tovaru, 

pohybu výrobných prostriedkov a potrebných výrobných zdrojov. Ako dôležitý dôsledok 

globalizácie, o ktorom sa zmieňujú Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997) je stretávanie sa 

s rôznymi typmi kultúr, kedy riadenie v podmienkach rozmanitosti definujú ako „proces 

vytvárania a udržiavania takého prostredia, ktoré umožňuje všetkým členom organizácie 

dosiahnuť plné využitie svojich schopností pri plnení podnikových cieľov.“ 

Na počiatku procesu globalizácie stojí podľa Drdlu a Raisa (2001) prioritný 

ekonomický záujem obmedziť akékoľvek bariéry pohybu v rámci zmienených kategórií 

a využiť geopolitické a ekonomické výhody niektorých teritórií. Dôsledkom je ako 

výrobné, tak aj spotrebné prepojenie rôznych častí sveta a súčasne posilňovanie významu 

materiálnych  hodnôt.  

Zmeny pracovného prostredia. Pre túto dobu je tiež typický technologický pokrok. 

Dramatickým vývojom prešla i rola ľudskej pracovnej sily. Najmarkantnejšie sa zmena 

tejto roly prejavila v poľnohospodárstve. Pôvodná manuálna práca bola nahradená 

obsluhou vysoko automatizovanej techniky. Dôvodom sú nové technológie, výsledkom je 

rast produktivity. Veľké zmeny pracovného prostredia nastali aj v automobilovom 

priemysle, kedy ľudská sila bola nahradená strojmi a človek sa stáva kontrolórom 

automatizovaného systému.  

Zmena podstaty a roly pracovnej sily sa prejavuje v spôsobe prípravy, v systéme 

vzdelávania, nastavení priorít a v mnohých ďalších kritériách.  

Rýchle morálne zastarávanie výrobkov predstavuje veľmi dôležitý jav typický pre 

vyspelé priemyslové spoločnosti. Drdla a Rais (2001) uvádzajú ako príklad osobné 

počítače. Zostavu, ktorú dnes kúpime ako horúcu novinku, možno za pár týždňov 

považovať za bežnú a za niekoľko mesiacov za zastaralú. Rovnaký osud sa týka mnohých 

ďalších výrobkov a služieb. 

Rozvoj nových technológií je ďalším dôležitým faktorom, ktorý zásadným 

spôsobom ovplyvňuje socioekonomické prostredie a ktorý vyžaduje adekvátnu reakciu. 

Môže ísť napr. o rozvoj osobnej výpočtovej techniky, mobilnú komunikáciu, genetické 

a materiálové inžinierstvo, Internet atď. 

Urýchlenie socio-ekonomických procesov úzko súvisí s ostatnými uvedenými 

faktormi, predovšetkým s globalizáciou svetových trhov. Novo vzniknuté firmy, ktoré sú 

 9 



schopné zareagovať na globálne trendy sa stávajú behom krátkeho obdobia natoľko 

finančne silnými, že bortia akékoľvek mýty o budovaní ekonomicky silných impérií.  

Rastúca sila zákazníka je ďalším významným faktorom, ktorý opäť súvisí 

s globalizáciou svetových trhov a rastúcou konkurenciou. Význam tohto faktoru je 

mimoriadne dôležitý. Opäť použijem príklad, ktorý uviedli Drdla a Rais (2001). Keď si 

zákazník chcel kúpiť približne pred pätnástimi rokmi nový automobil značky ŠKODA mal 

relatívne ľahkú úlohu. Zotrvať nejaký čas v poradovníku a zvoliť farbu. Dnešný nákup 

predstavuje voľbu modelu danej značky, voľbu motoru a následný výber z niekoľkých 

stoviek doplnkov. Väčšinu modelov si môže zostaviť v pokoji (nanečisto) na firemných 

webových stránkach a najbližší predajca mu zašle ďalšie informácie vrátane ceny a ponuky 

skúšobnej jazdy. Rovnaká situácia je aj v mnohých ďalších oboroch.   

2.4 Predpoklady zahájenia procesu riadenej zmeny 

 Cieľom riadenej zmeny je konkrétna reakcia na konkrétne vplyvy interného 

i externého charakteru. Musíme mať na pamäti, že komerčné i nekomerčné organizácie, 

vládne inštitúcie a obecne celá spoločnosť je živý a veľmi variabilný systém. Z tohto 

dôvodu nie je podľa Drdlu a Raisa (2001) možné nájsť jedinú schému platnú pre všetky 

situácie a všetky inštitúcie. Na základe mnohých štúdií bola však špecifikovaná určitá 

všeobecná filozofia procesu zmeny, ktorej použitie má veľmi univerzálny charakter. Túto 

filozofiu možno taktiež nazvať určitým modelom riadenej zmeny.  

Existuje niekoľko základných pravidiel, bez ktorých by nebolo možné proces zmeny 

efektívne ovplyvňovať.  

Maximálna znalosť danej problematiky a danej organizácie je prvým logickým 

predpokladom iniciácie celého procesu. Pokiaľ nie sme dokonale zoznámení 

s problematikou daného oboru a danej spoločnosti, je dobré nepúšťať sa do zásadných 

zmien. Je  potrebné zistiť maximum informácií, vykonať aspoň elementárnu analýzu, 

vyvodzovať závery.  

Nemožno zmeniť len jeden element systému a ostatné ponechať v rovnakom stave. 

Každý z nás má tendencie k vyhľadávaniu jednoduchých riešení, je to prirodzené. 

Začneme s vyšetrovaním, zistíme a označíme vinníka, potrestáme ho a viac sa o problém 

nestaráme. Všetko je ale zle. Každá firma totiž (malá i veľká) je  živý organizmus, ktorý 

pozostáva z niekoľkých základných komponentov. Tieto komponenty spolu veľmi úzko 

súvisia a často sú silne previazané. Preto pri zásahu do niektorého definovaného systému je 
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potrebné analyzovať správanie systémov ostatných a zásah potenciálne smerovať aj do 

nich.  

Ľudia (zamestnanci) budú rezistentní voči všetkému, čo ich môže ohroziť. Je nutné 

si uvedomiť, že prirodzená rezistencia môže byť veľkým problémom a jej optimálne 

riešenie je viac než nutné.  

Zmena v správaní ľudí je dlhodobý a zložitý proces. Niektoré firemné procesy 

(predovšetkým technologické) možno modifikovať alebo úplne zmeniť relatívne rýchlo. Je 

to otázka peňazí a určitých technologických obmedzení. Iné však je to v prípade ľudí. 

Správanie ľudí možno zmeniť po určitých krokoch a to ešte veľmi pomaly.  

Zmeny zásadného charakteru vyvolávajú stres vo väčšine zamestnancov, ktorých sa 

proces bezprostredne týka. Reakcie niektorých ľudí môžu byť vo vypätých situáciách 

neadekvátne a následné rozhodnutia úplne nesprávne. Je dobré, keď sa manažéri snažia 

tento stres eliminovať alebo aspoň redukovať. Pokiaľ už dôjde k určitej krízovej situácie, je 

treba sa vyhýbať rýchlym rozhodnutiam, získať čas, informácie, nechať vychladnúť 

hlavných aktérov, prípadne aj seba samých.  

Participácia na prípadných zmenách znižuje mieru rezistencie a znižuje obavy, 

ktoré prináša všetko nepoznané. Je vhodné, ak manažér diskutuje o pripravovaných 

zmenách s kolegami a podriadenými. Ich participácia zjednoduší riadenie celého procesu, 

prípadne manažéra upozorní na existujúce nedostatky.  

2.5 Modely riadenia zmeny  

Pri plánovaní a realizácii zmeny je vhodné postupovať podľa doporučených fáz, na 

ktoré sa zameriavajú rôzne modely riadenia zmeny. Medzi najznámejšie modely patrí 

model Kurta Lewina a model Donnellyho, Gibsona a Ivancevicha.  

 Autori Drdla a Rais (2001) taktiež definujú určitú jednotnú filozofiu, ktorú možno 

využiť pri realizácii procesu zmeny. Tento model identifikuje elementárne oblasti, ktoré je 

nutné spracovať v danom poradí. Použitie tohto modelu ešte nie je zárukou úspechu,  jeho 

použitie však zabráni zbytočným chybám. 

Otázky riešené pomocou modelu riadenej zmeny 

♦ Každá zmeny je iniciovaná určitými faktormi, určitými hybnými silami.  

        ČO sú tieto faktory, AKÁ je ich  intenzivita? 

♦ Už na začiatku celého procesu musíme poznať požadovaný budúci stav. 
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        AKO vyzerá požadovaný stav, ktorý chceme dosiahnuť? 

♦ Celý proces zmien (reorganizácia atď.) je realizovaná ľuďmi. 

           KTO ho bude podporovať, KTO ho bude bojkotovať? 

♦ Behom celého procesu budeme ovplyvňovať (meniť) niektoré firemné systémy. 

        KDE bude vykonaná takzvaná intervencia (zásah)? 

♦ Navrhnutú intervenciu musíme nejakým spôsobom implementovať. 

        AKO túto intervenciu vykonáme? 

♦ Dosiahnuté výsledky musíme vyhodnotiť a vyvodiť z nich závery. 

        Týmto odpovieme na otázku AKO celý proces dopadol. 

Uvedené otázky, by mal mať manažér na pamäti behom akéhokoľvek organizačného 

procesu, ktorý možno považovať za riadenú zmenu. Musí ich pochopiť a vyriešiť. Dôležité 

je i ich  správne radenie v čase.  

Proces riadenej zmeny by mal byť iniciovaný na základe serióznej analýzy. Ako 

optimálna sa podľa Drdlu, Raisa (2001) javí strategická analýza, prípadne jej vybrané 

súčasti. Na základe výsledného rozhodnutia je potrebné spracovať tzv. analýzu silového 

poľa, ktorej cieľom je usporiadanie síl pôsobiacich pre zmenu a proti zmene. Nasleduje 

spracovanie modelu optimálneho stavu, reagujúceho na takzvané kritické aspekty. Ďalej 

je potrebné identifikovať agenta zmeny, ktorý bude nositeľom a realizátorom celého 

procesu. V ďalšom kroku identifikujeme oblasti, v ktorých bude vykonaná intervencia 

a špecifikujeme tieto intervencie - zásahy. Obsahom záverečnej fázy je zhodnotenie 

výsledkov. Ukončenie záverečnej fázy sa predpokladá v okamihu dosiahnutia zmienených 

parametrov. 

2.5.1 Lewinův model 

 Šuleř (1995) uvádza, že prvý,  kto identifikoval kroky procesu zmeny, bol Kurt 

Lewin a neskôr Edgar Schein, ktorí vypracovali model procesu zmeny známy ako Lewin-

Scheinov model. V tomto modeli identifikovali tri základné kroky procesu zmeny: 

rozmrazenie, posun a zamrazenie (viz obr. 2.3) 
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Obr. 2.3 Lewin-Scheinov model procesu zmeny 

ROZMRAZENIE POSUN ZAMRAZENIE 

Vybudovať motiváciu 
pre zmenu 

Monitorovať proces 
posunu 

Znovu nastoliť 
rovnováhu 

Poskytovanie 
informácií 

Zmena 
postojov 

Organizácia 
procesu 
presunu

Vytvorenie 
nových 

koncepcií 

Ustanovenie 
nových 
noriem

Prameň: Šuleř, O. Manažerské techniky. 1995. s. 147 

 V prvom kroku je pre väčšinu ľudí obtiažné meniť svoje po dlhej dobe ustálené 

postoje a správanie a odmietajú ich zmenu. Šuleř (1995) vysvetľuje, že tento odpor môže 

byť podľa Lewina prekonaný rozmrazením ich postojov alebo správania tým, že sa potreba 

zmeny urobí tak zrejmou, že ju človek bude ochotný akceptovať. V druhom kroku, posune, 

jednotlivci akceptujú a preberajú tie zmeny v postojoch a správaní, ktoré sú nevyhnutné. 

A tretí krok, zamrazenie, nastáva, keď zmenené postoje a správanie sú organizáciou 

podporované a posilňované. Výsledkom je, že nové postoje a správanie sa stávajú 

v organizácii bežnými. Vytvára sa nový status quo.   

2.5.2 Model Donnellyho, Gibsona a Ivancevicha 

 Ďalší autori, ktorí sa popísali model riadenia zmeny sú Donnelly, Gibson a 

Ivancevich (1997). Ich model pozostáva z piatich krokov. Nádeje na iniciáciu úspešnej 

zmeny a na minimalizovanie odporu sa zvýši, ak manažér zreteľne a formálne podnikne 

všetky po sebe idúce kroky. Zároveň zdôrazňujú pružný, na budúcnosť orientovaný postoj 

manažérov, ako hlavnú vlastnosť potrebnú pre použitie tohto modelu (viz obr. 2.4). 
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Obr. 2.4 Proces riadenia organizačnej zmeny 
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Prameň: Donnelly, J.H., Gibson, J.L., Ivancevich, J.M.  Management. 2004.  s. 593 

1. KROK: STIMULY - SILY VEDÚCE KU ZMENE A ROZPOZNANIE POTREBY 

ZMENY 

 Sily či faktory, ktoré vedú ku zmene možno  rozdeliť do dvoch skupín na vonkajšie 

a vnútorné. Medzi vonkajšie faktory zmeny patria zmeny na trhu, zmeny technológie 

a prostredia. Tieto faktory obvykle existujú mimo kontrolu manažérov. Naproti tomu 

vnútorné faktory zmeny existujú vo vnútri firmy a sú spravidla pod kontrolou 

managementu. 

Vonkajšie faktory 

 Podnikoví manažéri sa vždy zaujímali o to, ako by mali reagovať na zmeny na trhu, 

ako je napr. uvádzanie nových výrobkov na trh, zlepšovanie služieb zákazníkom, 

znižovanie cien zo strany konkurencie. Súčasne nastávajú zmeny vo vkuse a príjmoch 

zákazníkov. Preto je potrebné hovoriť o zmene a o postoji k zmene.  
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 Donnely, Gibson a Ivancevich (1997) vysvetľujú, že firmy sú postavené tvárou 

v tvár konkurentovi, ktorý objavil lepší spôsob poskytovania toho istého tovaru a služby. 

V týchto prípadoch je teda potrebné zmeniť dokonca aj tie stratégie, ktoré boli úspešné 

mnoho rokov. Zároveň je však si potrebné uvedomiť, že žiadna zmena negarantuje úspešný 

výsledok. 

 Iným zdrojom vonkajších tržných faktorov je ponuka zdrojov pre firmu. Zmena 

kvality a množstvo ľudských zdrojov môže firme zmeny jednoducho nadiktovať. 

Napríklad pokles ponuky pracovných síl môže stimulovať firmu k prechodu na 

automatické výrobné procesy. Taktiež zmeny v ponuke materiálov a energií môžu viesť 

firmy k pokusom nahradiť jeden materiál iným a tak nájsť jeho vhodnú alternatívu. 

 Medzi ďalšie zdroje vonkajších faktorov možno zaradiť technológiu. Explózia 

poznatkov, nové stroje, nové postupy, vývoj informačnej a počítačovej technológie 

priniesli mnoho zmien nielen do manažérskych činností. Prostriedky novej technológie 

transformovali organizácie ako nikdy predtým. V informačnej technológii - schopnostiach 

ponúkaných počítačom, softwarovými aplikáciami a telekomunikáciách - je skrytý 

potenciál zmeny mnohých podnikových procesov.  

 Zmeny prostredia možno tiež zaradiť medzi vonkajšie faktory, ktoré môžu byť 

stimulom k zmene. Manažéri musia byť naladení na sledovanie veľkých pohybov, ktoré 

síce nemôžu nijak významne ovplyvniť, ale ktoré časom môžu mať dopad na osud firmy. 

Vnútorné faktory 

 Medzi faktory zmien, ktoré sa objavujú vo vnútri organizácie, Donnelly, Gibson a 

Ivancevich (1997) zahŕňajú faktory súvisiace s procesmi a faktory súvisiace s ľuďmi. 

Faktory prvého druhu súvisia s rozhodovaním, komunikáciou a interpersonálnymi 

vzťahmi. Nízka morálka a vysoká absencia a fluktuácia sú príznaky problémov súvisiacich 

s ľuďmi a je potrebné im venovať pozornosť.  

 V päťfázovom procese zmeny je prvým krokom fáza poznávania. Súčasne je však 

potrebné, aby sa management rozhodol, či niečo učiní alebo nie.  Ide teda o reakciu - 

rozpoznanie potreby zmeny. 

 Jednotlivé zdroje informácií pomáhajú manažérom pochopiť veľkosť faktorov 

zmeny. Najdôležitejšie informácie nepochybne poskytujú firemné predbežné, priebežné 

a tiež spätneväzbové kontrolné údaje. Je zrejmé, že na proces zmeny možno pohliadnuť 
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tiež ako na súčasť kontrolnej funkcie, hlavne v prípade, kedy ide o požiadavku urobiť 

kroky smerujúce k náprave. Popisy finančnej situácie, údaje kontroly kvality, rozpočet 

a informácie o výrobných nákladoch sú dôležitými prostriedkami, pomocou ktorých 

možno odhaliť ako vonkajšie, tak vnútorné faktory. Klesajúci zisk a podiel na trhu sú 

hmatateľné znaky toho, že sa zhoršuje konkurencieschopnosť firmy a že je potrebné 

vykonať zmeny.  

2. KROK: REAKCIA - DIAGNÓZA PROBLÉMU 

 Predtým než podnikneme potrebné kroky, je podľa Donnellyho, Gibsona a 

Ivancevicha (1997) potrebné za účelom rozoznania samotného problému analyzovať jeho 

symptómy. Dosiahnutie cieľov tejto fázy je možné pomocou zodpovedania troch 

nasledujúcich otázok:  

a) O aký problém ide a ako ho rozpoznať z príznakov problému? 

b) Čo sa v záujme vyriešenia problému musí zmeniť? 

c) Aké sú ciele, ktoré od zmeny očakávame, a ako možno tieto ciele merať? 

 Odpovede na tieto otázky môžu vyplynúť z informácií, ktoré je  možné 

v organizáciách bežne nájsť, napríklad z popisov finančnej situácie alebo zo správ 

jednotlivých útvarov. Jednou z metód diagnostikovania problému môže byť tiež prieskum 

názorov zamestnancov.  

3. KROK:  ČERPÁNÍ Z ALTERNATÍVNÝCH METÓD ZMENY 

 Ako uvádza Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997), voľba konkrétnej metódy 

zmeny závisí na povahe problému diagnostikovaného managementom. Management musí 

teda určiť, ktorá alternatíva s najväčšou pravdepodobnosťou povedie k žiaducemu 

výsledku. Ako už bolo uvedené vyššie, diagnóza problému znamená špecifikáciu 

výsledkov, ktoré management od zmeny očakáva. 

 Z hľadiska vecného obsahu sa organizačná zmena môže podľa Bedrnovej a Nového 

(2002) týkať ako širokej škály parametrov koncepčnej a teda aj skôr abstraktnej povahy, 

tak i konkrétnych prípadov a drobných organizačných problémov na jednotlivom 

pracovisku. V tomto ohľade uvádzajú tieto základné oblasti podnikovej reality, ktorých sa 

organizačná zmena môže týkať: systém podnikových cieľov a jeho stratégie, organizačná 

(podniková) kultúra, organizačná štruktúra a organizačné procesy, technológia, personálne 

riadenie. 
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Drdla a Rais (2001) uvádzajú, že typ organizačnej zmeny závisí na sledovanom cieli. 

Na individuálnej úrovni sa pokúšajú manažéri ovplyvniť správanie zamestnancov. 

Školenia, socializácia a poradenstvo reprezentujú príklady stratégií, ktoré organizácia 

použije vtedy, keď cieľom zmeny bude jedinec. Podobne management môže pristúpiť ku 

školeniu citlivosti, mapovaniu spätnej väzby a procesným poradám, keď je cieľom zmeniť 

správanie skupiny. Individuálna a skupinová zmena sú typickým obsahom kurzov 

o správaní organizácie, ktoré nájdeme pod názvom „rozvoj organizácie“.   

 Podľa Šuleřa (1995) môžu byť ciele organizačných zmien zamerané na tri 

významné oblasti organizácie: technológiu, administratívu a ľudí. Tieto tri oblasti 

organizácie sa prekrývajú a preto si často zmena v jednej oblasti vyžaduje zároveň i zmenu 

v inej oblasti. 

 Podobne ako predchádzajúci autor klasifikujú metódy zmeny aj Donnelly, Gibson a 

Ivancevich (1997) a podľa toho, na čo zameriavajú svoju hlavnú pozornosť: na štruktúru, 

na ľudí alebo na technológiu. Zároveň však zdôrazňujú, že neexistuje medzi nimi jasná 

hranica a je tu potrebný ich vzájomný vzťah.   

4. KROK: ZISŤOVANIE OBMEDZUJÚCICH PODMIENOK 

 Voľba metódy zmeny je založená na diagnóze problému. Ale táto voľba je 

ovplyvňovaná i určitými podmienkami, ktoré v tej dobe existujú. Výsledok snahy 

managementu o zmenu ovplyvňujú podľa Donnellyho, Gibsona a Ivancevicha (1997) tri 

faktory. Je to jednak atmosféra odvíjajúca sa od spôsobu vedenia ľudí, formálna 

organizácia a tiež organizačná kultúra.  

 Atmosféra odvíjajúca sa od spôsobu vedenia ľudí sa týka povahy pracovného 

prostredia, ktorá vyplýva zo štýlu vedenia a administratívnych postupov nadriadených. 

Akýkoľvek program zmeny, ktorému chýba podpora a angažovanosť managementu, má 

iba nepatrnú šancu uspieť. Manažéri by mali zaujímať k zmene aspoň neutrálny postoj.  

 Formálna organizácia musí byť zlučiteľná s navrhovanou zmenou. Týka sa to 

vplyvov prostredia vyplývajúcich z filozofie a politiky vrcholového managementu a taktiež 

zo zákonných predpisov, organizačnej štruktúry a systému kontroly. Je samozrejmé, že 

každý z týchto zdrojov vplyvu môže byť sám v ohnisku úsilia o zmenu. Dôležité je to, že 

zmena jedného z nich musí byť zlučiteľná so všetkými ostatnými.   
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 Organizačná kultúra sa týka tých vplyvov pôsobiacich na prostredie, ktoré 

vyplývajú zo skupinových noriem, hodnôt, filozofie a neformálnych aktivít. Poňatie 

kultúry má svoje korene v teóriách skupinovej dynamiky a skupinového rastu. A tak 

stratégovia zmeny musia predvídať následný odpor, ktorý sa môže v skupine objaviť. 

5. KROK: FORMULÁCIA  STRATEGICKEJ ZMENY 

 Výber stratégie pre realizáciu určitej metódy zmeny má svoj dopad na konečný 

výsledok. Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997) poukazujú na vzťah medzi stratégiou 

zmeny a jej relatívnou úspešnosťou. Rozoznávajú tri prístupy tvoriace akési kontinuum 

s jednostrannou právomocou na jednom konci a delegovanou právomocou na konci 

druhom.  

 Prístupy opierajúce sa o jednostrannú právomoc môžu mať formu akéhosi 

nariadenia zo strany vrcholového managementu, ktorý popisuje zmenu a zodpovednosť 

podriadených za jej realizáciu. Prístupy opierajúce sa o zdieľanú právomoc zapájajú 

skupiny z nižších úrovní buď do procesu definovania problému a jeho možných riešení 

alebo do procesu definovania riešenia až potom, čo vyššie postavený management 

definoval problém. Tento proces zapája talenty a pohľady všetkých členov na všetkých  

úrovniach. A napokon prístup opierajúci sa o delegovanú právomoc prenáša v plnej miere 

právomoci na podriadené skupiny. Skupina je v konečnom dôsledku zodpovedná za 

analýzu problému a navrhnuté riešenie. Cieľom tohto prístupu je minimalizovať odpor a čo 

najviac maximalizovať spoluprácu a podporu. Spôsob, akým je zmena riadená od začiatku 

do konca, do značnej miery rozhoduje o tom, ako zamestnanci a nižší manažéri budú 

reagovať.  

6. KROK: REALIZÁCIA A VYHODNOTENIE 

 Realizácia navrhovanej zmeny má dve dimenzie: načasovanie a rozsah. 

Načasovanie je strategická záležitosť a znamená výber vhodného času na iniciovanie 

zmeny. Rozsah znamená výber vhodnej škály či záberu zmien a závisí na stratégii. Zmena 

môže byť zavedená v celej organizácii a stať sa skutočnosťou behom krátkej doby, 

prípadne môže byť realizovaná postupne a tak poskytovať spätnú väzbu pre každú 

nasledujúcu fázu realizácie zmeny. 
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 Vyhodnocovanie je dôležitým a často prehliadaným krokom pri realizovaní 

programu organizačných zmien. Ide o porovnávanie výsledkov (prínosov) s cieľmi 

programu organizačných zmien.  

 Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997) zahŕňajú medzi kritériá používané pri 

vyhodnocovaní programov organizačných zmien jednak vnútorné kritériá a vonkajšie 

kritériá, ako aj reakcie účastníkov. Vnútorné kritéria sú priamo spojené s východiskami 

programu. Vonkajšie kritériá sa vzťahujú k efektívnosti zamestnancov pred zmenami a po 

ich realizácii. Patrí tu napr. vyšší počet jednotiek práce vyrobených za hodinu alebo lepšia 

kvalita práce apod. Kritériá založené na reakciách účastníkov sa pokúšajú určiť, ako 

uvažujú o zmene tí jedinci, ktorých sa táto zmena nejakým spôsobom dotkla.  

2.6 Dôsledky procesu zmien pre jednotlivých aktérov 

Podľa Drdlu a Raisa (2001) jedným z predpokladov úspešného zvládnutia zmien vo 

firemných subsystémoch je súčasné zvládnutie nasledujúcich, vzájomne previazaných 

procesov. Ide o participáciu a delegovanie, tímovú prácu, flexibilitu práce. Tieto okruhy sa 

týkajú nielen všetkých manažérskych stupňov, ale zasahujú tiež do oblasti majstrov, 

vedúcich skupín, špecialistov a radových zamestnancov. 

Participácia a delegovanie 

Problematiku participácie a delegovania možno identifikovať na najrôznejších 

subsystémoch vo všetkých firmách a inštitúciách. Drdla a Rais (2001) vysvetľujú 

participáciu a delegovanie ako bezprostrednú účasť pracovníkov na rozhodovacích 

procesoch, ktorá môže priniesť niektoré dôležité výhody. Uspokojovaním vyšších potrieb 

pracovníkov, ako sú autonómia, právomoc a osobná zodpovednosť za vlastné rozhodnutie, 

sa zvyšuje ich spokojnosť s prácou a profesiou, ako aj výkonnosť a kvalita práce. Týmto 

spôsobom možno získať loajálnych zamestnancov, ktorí budú dobrovoľne odvádzať 

vysoké výkony bez prehnaných nárokov na odmenu. Podielom na tvorbe a zmene 

podnikových cieľov sa taktiež zvyšuje identifikácia zamestnancov so všeobecnou snahou 

o ich dosiahnutie. Spoluúčasťou sa zlepšuje proces prijímania jednotlivých rozhodnutí. 

Participáciou možno zvýšiť kvalitu rozhodovania za predpokladu, kedy sú pracovníci 

ochotní spolupracovať, disponujú potrebnými informáciami na riešenie problémov 

a kvalifikáciou, ktorú nemá riadiaci pracovník.  
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Delegovanie je proces, pri ktorom sa riadiaci pracovníci delia o moc so svojimi 

podriadenými. Nezadávajú im len úlohy, ale zároveň ich aj zmocňujú k tomu, aby vlastnou 

aktivitou a s nevyhnutnými právomocami vytvárali vhodné informačné a organizačné 

predpoklady na ich splnenie.  

Participácia a delegovanie primárne smerujú k výraznejšiemu využitiu 

organizačného, odborného i sociálne psychologického potenciálu pracovníkov. Aby bolo 

možné dosiahnuť stanovené ciele, je nevyhnutná dostatočná vyspelosť pracovníkov, ich 

tvorivosť a ochota k pracovnému nasadeniu.  

Flexibilita práce 

Turbulencia okolitého prostredia vyžaduje príslušné reakcie zo strany podnikov 

a inštitúcií. Tieto sa interne prejavujú ako zmeny vyžadujúce trvalú flexibilitu väčšiny 

zamestnancov a úloh, ktoré je potrebné individuálne plniť. Súčasné tendencie smerujú 

k rozširovaniu spektra manažérskych úloh a ich vzájomnej integrácii. Trvale sa preto 

zvyšujú i požiadavky na úlohy pracovníkov v zmysle ich väčšej samostatnosti 

a zodpovednosti pri plánovaní, vlastnej realizácii a následnej osobnej kontrole. 

Jednoznačne vymedzené popisy práce strácajú svoje opodstatnenie a ustupujú väčšej 

flexibilite osobného nasadenia, obecnejšiemu určeniu pracovných rolí a pravidelnému 

striedaniu pracovných miest. Nedostatočný kvalifikačný potenciál sa tak môže stať 

výrazným limitom organizačného rozvoja podniku.  

Tímová práca 

Dnešné podnikateľské prostredie zjavne vyžaduje nové poňatie rozhodovania pri 

uskutočňovaní riadenej zmeny vo firme. V súčasných podmienkach českého hospodárstva 

rastie trvale náročnosť a požiadavky na riadenie, pretože: 

a) rastie zložitosť riešených manažérskych úloh a dochádza ku skracovaniu doby na 

nájdenie optimálneho riešenia - vzrastá význam faktoru času,  

b) podnikateľské prostredie je menej stabilné, 

c) manažér ani jeho podriadení obvykle nemajú všetky potrebné informácie k prijatiu 

rozhodnutia - rastie dôležitosť rozhodovania v podmienkach neurčitosti a neistotym, 

d) spolu s rastúcimi nákladmi na riešenie manažérskych úloh rastú riziká prijatých 

rozhodnutí - vzrastá ekonomická závažnosť prijatých rozhodnutí.  
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Takto charakterizovaný rozhodovací proces musí byť obvykle riadený nie jedincom, 

ale tímom, ktorí je zložený zo správnych ľudí s vysokým stupňom dôvery. Je preto 

potrebné vytvoriť tím, ktorí je schopný a ochotný plánovanú zmenu presadiť. 

2.7 Odpor k zmenám a jeho prekonávanie 

Drdla a Rais (2001) tvrdia, že organizácie sú zo svojej podstaty konzervatívne, 

aktívne odmietajú zmeny. Prečo sa organizácie bránia zmeny prijať? Určite existuje mnoho 

dôvodov, ale väčšia časť vysvetlenia leží v ľuďoch, ktorí organizáciu vytvárajú. Títo ľudia 

neuznávajú zmeny ako odpoveď na skutočné a predstavované hrozby voči nim samým. 

Zmena môžu buď skutočne ohrozovať jedinca alebo silu skupiny, prestíž alebo 

bezpečnosť. Čím väčšia hrozba, tým silnejší odpor. Jedným zo spôsobov ako predvídať 

reakciu ľudí je uvažovať v termínoch ako je „investícia členov“. Čím väčšiu investíciu 

jedinec na súčasný stav vynaložil, tým väčšiu hrozbu zo zmeny pociťuje.  

 Väčšina úsilia o organizačné zmeny teda naráža na nejakú formu odporu 

zamestnancov. Zmena vyvoláva racionálne i iracionálne emocionálne reakcie, pretože 

znamená určitú neistotu. Preto je podľa Šuleřa (1995) pre manažérov dôležité príčinám 

odporu rozumieť a naučiť sa ich prekonávať. Medzi hlavné príčiny odporu k zmene možno 

zahrnúť: jednak vlastné záujmy, neistotu, nedostatok porozumenia a dôvery ako aj 

rozdielne vnímanie, či nedostatok tolerancie. 

 Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997) bližšie vymedzujú spomenuté dôvody, prečo 

majú ľudia odpor voči zmenám. 

 Úzky osobný záujem. Jeden z dôvodov, prečo niektorí ľudia nechcú akceptovať 

organizačné zmeny, je ich obava, že prídu o niečo, čo si cenia. Obávajú sa straty moci, 

prostriedkov, slobody rozhodovania, priateľstva a prestíže. Ľudia teda v tejto obave myslia 

na seba, na to, čoho sa možno budú musieť vzdať. Keď odmietajú zmeny, myslia 

predovšetkým na svoje úzke záujmy. 

 Nepochopenie a nedostatok dôvery. Ak ľudia dostatočne nerozumejú, prečo 

k zmenám dochádza a aké majú súvislosti, výsledkom je, že sa im bránia. K takémuto 

nepochopeniu dôjde pravdepodobne vtedy, ak medzi jedincom a osobou, ktorá iniciuje 

zmenu nepanuje dostatočná dôvera.  

 Rôznorodosť pohľadu a hodnotenie situácie.  Pretože ľudia vnímajú zmeny - ich 

zámer, potenciálne dôsledky a osobný dopad - rôzne, existujú tak často i rôzne hodnotenia 
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situácie. Tí, ktorí iniciujú zmeny, vidia skôr ich pozitívne dôsledky, zatiaľ čo tí, ktorých sa 

dané zmeny dotknú vidia viac ich náklady a problémy. V praxi sa často stáva, že iniciátori 

zmeny a ľudia, ktorých sa zmeny dotknú majú k dispozícii rôzne údaje a informácie, čo 

následne vedie k odporu voči zmenám.  

 Malá znášanlivosť zmien. Ľudia majú často odpor k zmenám, pretože sa obávajú, 

že nie sú schopní si osvojiť nové dovednosti nevyhnutné pre dobrý pracovný výkon. Môžu 

teda zreteľne chápať nevyhnutnosť určitej zmeny, nie sú však emocionálne schopní 

zvládnuť svoj prechod na nový systém práce. Malá znášanlivosť zmien sa objavuje tiež 

u jedincov, ktorí sa bránia zmenám, aby si zachovali tvár. Domnievajú sa, že nevyhnutné 

úpravy a zmeny by mohli znamenať otvorené priznanie sa k tomu, že ich doterajšie 

správanie, rozhodnutia a prístupy boli nesprávne.  

 Odpor k zmenám je normálnou ľudskou reakciou a management musí podniknúť 

kroky potrebné k minimalizácii tohto odporu, čo môže skrátiť dobu potrebnú pre prijatie 

a tolerovanie zmeny. Taktiež pracovný výkon zamestnancov možno rýchlejšie vrátiť na 

pôvodnú úroveň, ak sa podarí nechuť voči zmene udržať na minimálnej úrovni. 

 Pokiaľ poznáme príčinu odporu k zmene, možno zvoliť techniku, ktorá ju efektívne 

prekoná. Šuleř (1995) ponúka na výber nasledujúce stratégie zmeny podľa Kottera 

a Schlesingera (1979):  

 Osveta a komunikácia - vysvetlenie potreby a logiky zmeny je efektívnou 

technikou redukcie odporu voči zmene. Často sa stáva, že ľudia nemajú dostatok 

informácií, aby správne pochopili zmenu, a vnímajú preto neprimerane jej vplyv.   

 Participácia a zapojenie - manažéri môžu prekonať odpor voči zmene aj tým, že 

zamestnancov zapoja do prípravy a implementácie zmeny. Pomáha to odstrániť neistotu 

a nedorozumenie. Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997) zároveň dodávajú, že ak ľudia 

cítia, že ich nápady a postoje sa stali súčasťou úsilia o zmenu, majú menšiu tendenciu 

k odporu a ochotnejšie pristúpia na zmenu.  

 Uľahčenie a podpora - podpora a pomoc v podobe výcvikových programov, voľna 

v prechodnom období realizácie zmeny taktiež efektívne redukuje odpor.  

 Vyjednávanie a dohoda - manažéri sa často stretávajú s tým, že musia vyjednávať 

so silnými individualitami alebo útvarmi, ktoré požadujú za akceptáciu zmeny viac 

zdrojov, pretože sa obávajú obmedzenia svojho vplyvu. 
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 Manipulácia a kooptácia - manažéri majú možnosť tiež zvoliť stratégiu skrytej 

manipulácie s jednotlivcami alebo skupinami selektívnym používaním informácií. 

Potenciálnych odporcov môžu taktiež dosadiť na významné miesta v procese zmeny. 

Donnely, Gibson a Ivancevich (1997) uvádzajú ako príklad manipulácie zadržovanie 

informácií, postavenie jednej osoby proti druhej, ako aj poskytovanie tendenčných 

informácií. Kooptovanie nejakého jedinca znamená dosadiť ho pri projektovaní a realizácii 

zmeny do hlavnej roly. Etické problémy spojené s týmito technikami sú zrejmé a mali by 

odrádzať od častého používania týchto postupov. 

 Explicitné a implicitné donútenie - pokiaľ manažéri, ktorí sa usilujú o zmenu majú 

nad jej odporcami výhodu moci, môžu podporu tejto zmeny vyžadovať pod zastrašením 

straty peňazí alebo pozície. Avšak táto stratégia má za následok spravidla ešte väčší odpor 

v budúcnosti. Je preto vhodná len vtedy, pokiaľ sa zmena musí uskutočniť rýchlo a nie je 

možnosť použiť iné techniky.  

 Šuleř (1995) spracoval jednotlivé techniky, ich obvyklé použitie a ich výhody 

i nevýhody do prehľadnej tabuľky (viz. tabulka č.2.1).  
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Tab. č. 2.1  Porovnanie jednotlivých techník redukcie odporu voči zmenám 

TECHNIKA OBVYKLÉ 
POUŽITIE VÝHODY NEVÝHODY 

Osveta a  
komunikácia 

Pri nedostatku 
informácií alebo 

nepresných 
informáciách 

a analýze 

Hneď ako sú 
presvedčení, ľudia 
často pomáhajú 

s implementáciou 
zmeny 

Pokiaľ sa jedná 
o väčší počet 
ľudí, vyžaduje 
si mnoho času 

Participácia  
a zapojenie 

Pri nedostatku 
informácií 
potrebných 
k príprave 

zmeny a keď 
ostatní majú 
značnú moc 

Účastníci sú 
ochotní zaviesť 

zmenu a do plánu 
zmeny môžu byť 
zabudované ich 

informácie 

Môže byť veľmi 
časovo náročná 

Uľahčenie 
a podpora Keď ľudia 

odmietajú zmenu 
pretože im 

prináša problémy 

Žiadna iná 
technika si 

s touto situáciou 
neporadí lepšie 

Môže byť 
veľmi časovo 
náročná, drahá 
a napriek tomu 
môže zlyhať 

Vyjednávanie 
a dohoda Keď niekto alebo 

nejaká skupina 
zmenou stratí 

a má značnú moc 

Niekedy je to 
relatívne ľahký 
spôsob, ako sa 

vyhnúť silnému 
odporu 

Môže byť veľmi 
drahá, pokiaľ to 

ostatných dovedie 
ku sťažnostiam 

Manipulácia  
a kooptácia Keď iné techniky 

nefungujú alebo 
sú príliš drahé 

Môže byť relatívne 
rýchlym a lacným 

riešením 

Môže viesť 
k problémom 

v budúcnosti, pokiaľ 
ľudia vycítia 
manipuláciu 

Explicitné  
a implicitné  
donútenie 

Keď rýchlosť je 
kľúčová a iniciátori 
majú značnú moc 

Je rýchla a môže 
prekonať 

akýkoľvek odpor 

Môže byť 
veľmi riskantná. 

 

Prameň: Šuleř, O. Manažerské techniky. 1995. s. 152 

 Ako uvádzajú Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997), každý z týchto postupov má 

svoje výhody a nevýhody, ktoré je potrebné starostlivo zvážiť. Manažéri ich môžu 

používať v rôznych situáciách a v rôznej kombinácii. Použitiu niektorého z uvedených 

postupov by mala predchádzať systematická analýza každej konkrétnej situácie.  

  

 24 



 Bedrnová a Nový (2002) vymedzujú tri podmienky úspešného riadenia 

transformácie organizácie podľa Basseho: 

1. Charizma. Ide o také uplatnenie vplyvu manažéra, prostredníctvom ktorého prebudí 

vyhranené emócie a vyvoláva pocit identifikácie so svojou osobou. Zároveň formuluje 

atraktívne vízie, vyvoláva rešpekt a hrdosť na to, že je človek „pri tom“. Charizma je 

považovaná za nutnú, ale nie postačujúcu podmienku.  

2. Intelektuálna stimulácia. Tento pojem predstavuje proces, v ktorom riadiaci pracovník 

ovplyvňuje vedomie vedených zamestnancov formuláciou problémov a otázok, ktoré 

smerujú k novej perspektíve a k posilneniu tvorivého a inovačného riešenia problémov.  

3. Individuálna pozornosť. Podmienka individuálnej pozornosti predstavuje nevyhnutnosť 

brať ohľad na momentálne potreby jednotlivých vedených zamestnancov. Ide tiež 

o poskytnutie podpory, osobnej pomoci a „učenia“ vychádzajúceho zo skúseností.  
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3. Metodológia získavania empirických údajov a príprava prieskumu         
            vo  vybranej firme 

3.1 Empirický sociologický výskum 

Sociologický výskum Nový (1997, str. 63) definuje ako „cieľavedomé, 

systematické a organizované získavanie, spracovávanie a interpretáciu informácií 

o sociálnej dimenzii objektívnej reality.“ V oblasti vnútopodnikového riadenia je len ťažko 

nahraditeľnou metódou zisťovania postojov, názorov, hodnotových orientácií a preferencií 

i konania zamestnancov a pracovných skupín. Plní ako poznávaciu, tak i motivačnú 

a kontrolnú funkciu na všetkých úrovniach, vo všetkých oblastiach a fázach riadiaceho 

procesu.  

Realizáciu empirického sociologického výskumu Nový (1997) rozdeľuje do troch etáp: 

1. Prípravná etapa – je najnáročnejšou a súčasne najdôležitejšou etapou. Sleduje sled 

základných krokov, zameraných na výber respondentov, výber metódy či techniky 

výskumu, spracovanie otázok pre rozhovor či dotazník apod. Táto etapa v rozhodujúcej 

miere ovplyvní množstvo a konečnú kvalitu získaných sociálnych informácií. 

Prípravná etapa je zavŕšená spracovaním dokumentu nazývaného projekt výskumu. 

2. Realizačná etapa –  postup prác v tejto fáze je orientovaný predovšetkým na prípravu 

výskumného terénu a vlastné získavanie sociálnych informácií. Nevyhnutnou 

podmienkou získania maximálne objektivizovaných informácií je primeraná motivácia 

respondentov. Je tiež nutné vysvetliť respondentom cieľ, zámery i predpokladané 

využitie výsledkov výskumu. 

3. Etapa spracovania výsledkov a ich interpretácia – zistené údaje možno chápať ako 

údaje o hromadných javoch a ako také sú štatisticky spracovateľné, podliehajú 

štatistickým zákonitostiam. Štatistické spracovanie empirických údajov pripravuje 

materiál pre interpretáciu, tj. preloženie zisteného, z jazyka štatistiky do jazyka 

sociológie. Výsledkom tejto fázy je záverečná správa výskumu. 

3.2 Techniky získavania údajov o sociálnych javoch 

Na vyjadrenie sociálnych javov a ich vzťahov v empirickom výskume sa používa 

pojem sociálny fakt. Nový (1997, str. 74) ho definuje ako „empiricky uchopiteľný prejav 

sociálnej reality.“ Z výskumného hľadiska sú významné dve jeho stránky – stránka 

kvalitatívna a stránka kvantitatívna. Kvalitatívna stránka sa týka jeho fyzickej existencie 
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v priestore a čase a jeho identifikácia. Kvantitatívna stránka sa dotýka možností jeho 

kvantitatívneho porovnania, t. j. meranie jeho rozsahu, intenzity a opakovateľnosti.  

      Metódy empirického výskumu Surynek, Komárková a Kašparová (2001) členia do 

štyroch základných kategórií: dotazovanie, pozorovanie, experiment a analýza vecných 

skutočností. Sociologický prieskum v mojej bakalárskej práci budem robiť pomocou 

dotazníka, preto sa v teoretickom výklade podrobnejšie zameriavam len na dotazovanie 

v písomnej podobe. 

Nástroje, ktoré sa opierajú o výpovede respondentov, sa označujú ako techniky 

dotazovacie. Tieto techniky podľa Nového (1997) zaisťujú hromadné údaje o sociálnych 

faktoch prostredníctvom informácií zo subjektívneho sveta ľudí. Táto sprostredkovanosť 

objektívneho sveta cez vedomie človeka je tiež najväčšou slabinou týchto techník a sú 

z tejto strany najčastejšie kritizované. Preto je nevyhnutné využiť všetky dostupné nástroje 

a postupy objektivizácie týchto subjektívnych výpovedí o objektívnych skutočnostiach. 

Dotazovanie možno podľa Suryneka, Komárkovej a Kašparovej (2001) rozdeliť na ústne, 

ktoré využíva ako techniku rozhovor  a písomné, ktoré sa opiera o dotazník alebo anketu.  

      Písomné dotazovanie Surynek, Komárková a Kašparová (2001) rozdeľujú na 

neadresné a adresné. Pre neadresné dotazovanie sa používa pojem anketa. Chápeme tým 

všetky spôsoby dotazovania, kedy záleží na aktivite respondenta, či sa rozhodne odpovedať 

alebo nie. Pre adresné písomné dotazovanie používame pojem dotazník.  

      Rozdiel medzi adresným a neadresným písomným dotazovaním je predovšetkým 

v aspiráciách na reprezentatívnosť výsledkov pozorovaní. Dotazník je podľa Nového 

(1997) určený na vyplnenie konkrétnym osobám, od ktorých sa dotazníky vyberajú, a to 

organizovane. Respondenti, ktorým sú dotazníky osobne odovzdávané, sa cítia voči 

výskumníkom a k výskumu viac zaviazaní, a preto je možné od respondentov požadovať 

viac informácií, ktoré budú podrobnejšie. Anketa býva určená spravidla nie presne 

definovanému základnému súboru, prípadne výber respondentov nie je v moci 

výskumníka. Pri ankete sa počíta s odovzdaním čo najväčšieho počtu anketových lístkov 

s tým, že i pri malej návratnosti sa dosiahne dostatočný počet respondentov, ktorý umožní 

štatistické spracovanie výsledkov. 

3.2.1 Charakteristika dotazníka  

Dotazník je veľmi frekventovaným nástrojom zberu primárnych informácií 

získavaných prostredníctvom výpovedí respondentov, ktorý sa používa v sociologickom 
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a sociálne psychologickom výskume. Spočíva v tom, že respondent sám písomne 

odpovedá na otázky v dotazníku. Výhodami tejto formy podľa Nového (1997) je 

skutočnosť, že nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu pôsobením osoby dotazovateľa, 

respondent si sám určuje dobu, ktorá mu vyhovuje pre zodpovedanie otázok a ďalšou 

výhodou sú nižšie náklady. Medzi nevýhody patrí nižšia návratnosť než u osobného 

dotazovania. Za nevýhodu možno považovať aj skutočnosť, že respondent má možnosť 

rozmyslieť si odpoveď a to nedovoľuje zachytiť často veľmi dôležité spontánne odpovede. 

Nie je možná kontrola, kto dotazník skutočne vyplnil a nie sú pod kontrolou podmienky, za 

ktorých bol dotazník vyplňovaný.  

      Je vhodnejšie, aby výskumy vykonávali ľudia mimo organizácie, teda nie ľudia, 

ktorí pracujú vo vnútri firmy. Je tým zaručená väčšia objektivita pri získavaní 

i spracovávaní informácií. V organizáciách sa vykonávajú najčastejšie výskumy 

spokojnosti zamestnancov so situáciou v podniku, identifikácia zamestnancov s prácou 

a profesiou, výskumy motivácie k práci a postojov k práci apod. Celý úspech písomného 

dotazovania v organizáciách závisí na tom, ako sa výskumníkom podarí vysvetliť 

zamestnancom zmysel výskumu a získať ich záujem o výskum. Zamestnanci musia vziať 

výskum vážne, musia mu dôverovať, aby boli ochotní sa s ním skutočne seriózne zaoberať 

a starostlivo odpovedať na všetky otázky. 

      Pri zostavovaní dotazníka by sa z psychologických dôvodov mali podľa Nového 

(1997) dodržiavať určité pravidlá. 

      Otázky v dotazníku by sa mali logicky odvíjať. Avšak táto logická postupnosť by 

nemala korešpondovať s logickou postupnosťou výskumného problému. Inak povedané, 

respondent by nemal prehliadnuť zámer autora dotazníka alebo scenára. Ďalej je potrebné 

dbať na to, aby prvá otázka v dotazníku (tzv. otázka vstupná) respondenta priaznivo citovo 

naladila a motivovala ho k pokračovaniu vo vyplňovaní alebo odpovedaní. Potom môže 

byť zaradený blok otázok, ktorý je obtiažny formou a obsahom, pretože respondent zatiaľ 

nie je unavený. Za týmto blokom by mala nasledovať časť mierne obtiažna, pre oddych, 

aby mohol nasledovať ďalší blok zložitejších otázok. Dotazník by mali uzatvárať otázky 

jednoduché, ktoré si nevyžadujú plnú sústredenosť respondenta pri odpovedaní. 

3.2.2 Typy otázok 

Pri zostavovaní dotazníka (alebo scenára rozhovoru) a pri tvorbe otázok musí 

výskumník rešpektovať rad pravidiel sémanticko-pragmatických, sociolingvistických, 
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sociálne psychologických, logických, formálnych i technologických. Základným 

stavebným prvkom dotazníka či scenára rozhovoru sú otázky.  

      Čo sa týka vonkajšej formy Nový (1997) rozlišuje otázky otvorené, uzavreté, 

polootvorené. 

      Otvorené otázky – majú podobu dotazu s možnosťou voľného vyjadrenia 

(vypísania) odpovede. Tieto otázky teda nepredkladajú dotazovanému žiadnu variantu 

odpovede vopred a je len na respondentovi, akú odpoveď zvolí. Otvorené otázky dávajú 

respondentovi veľkú slobodu na vyjadrenie, ale sú preň veľmi obtiažne. Variabilita 

odpovedí na tieto otázky je veľmi široká. Často sú odpovede na rôznej úrovni všeobecnosti 

a neľahko a zdĺhavo sa spracovávajú.  

      Uzavreté otázky – majú sformulovaný dotaz i varianty odpovedí. Tieto varianty by 

mali byť správne pripravené, aby nenútili respondenta prikloniť sa k odpovedi, ktorá mu 

celkom nevyhovuje. Uzavreté otázky sa používajú pre svoju jednoduchosť, kvalitatívnu 

rovnorodosť odpovedí a jednoduché spracovanie. V tejto kategórii otázok možno vymedziť 

ešte niekoľko poddruhov: alternatívne otázky, nazývané tiež dichotomické alebo 

kategorické, kde sú len dve krajné možnosti odpovedí (áno – nie, muž – žena) a selektívne 

otázky, ktoré umožňujú viac možností voľby. 

      Polootvorené otázky – majú sformulovaný dotaz a uvedené varianty odpovedí 

s tým, že jedna varianta nie je sformalizovaná a poskytuje respondentovi možnosť voľne sa 

vyjadriť. Tým má byť eliminovaný základný nedostatok uzatvorenej otázky, od ktorej sa 

z praktického hľadiska t.j. z hľadiska jej výhod, neodlišuje.  

     Surynek, Komárková a Kašparová (2001) ešte navyše upozorňujú na otázky priame 

a nepriame. 

      Priame otázky – sú formulované tak, že je respondentovi zrejmý zmysel dotazu. 

Okrem tohto zjavného významu nemá otázka žiadny iný skrytý význam, pretože tento 

význam nie je sledovaný.  

      Nepriame otázky – sú opakom priamych otázok. Tieto otázky majú pre respondenta 

zjavný a samozrejmý význam, ale za ním sa skrýva viac alebo menej skrytý význam ďalší.    

   

 29 



3.3 Charakteristika vybratej firmy 

Organizácia, ktorú som si vybrala má hlavné sídlo v Banskej Bystrici. Ide teda 

o tuzemskú organizáciu, ktorá má spolu 102 pobočiek v rámci Slovenskej republiky. Na 

trhu pôsobí od roku 1989. Zaoberá sa činnosťami v daňovej oblasti. Je rozpočtovou 

organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet Ministerstva 

financií Slovenskej republiky a je zamestnávateľom zamestnancov daňových orgánov.  

      Pobočka, v ktorej budem robiť prieskum, sa nachádza v Žilinskom kraji. Vznikla 

tiež v roku 1989 rovnako ako pobočka, ktorá je hlavným sídlom. V rámci tejto pobočky sú 

zriadené štyri oddelenia a sekretariát riaditeľa (viz. príloha č. 1). Ide o vymeriavacie 

oddelenie, ktoré je najväčšie. Pracuje tu 27 zamestnancov. Ďalej tu funguje oddelenie 

exekučné, kde pracujú štyria zamestnanci, oddelenie registrácie a administratívy, v ktorom 

pracuje sedem zamestnancov a napokon oddelenie kontroly, v ktorom je zamestnaných 21 

osôb. Každé oddelenie má svojho vedúceho, ktorý priamo podlieha riaditeľovi. Celkový 

počet zamestnancov v tejto pobočke je 64 osôb. 

      Čo sa týka sociálnej štruktúry, sú tu zamestnané prevažne ženy, čo predstavuje 

približne 80% z celkového počtu zamestnancov a zvyšných 20% tvoria muži (viz. graf č. 

3.1). 

 

 

 

 

 

 

Prameň: Firemné materiály 

Graf 3.1  Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia
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Vekové rozpätie zamestnancov sa pohybuje od 21 do 50 rokov, 9 zamestnancov 

patrí do kategórie nad 50 rokov. Najväčšiu skupinu tvorí skupina od 41 do 50 rokov, ktorá 

predstavuje až 53 % z celkového počtu (viz. graf č. 3.2). 
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Graf 3.2 Štruktúra zamestnancov podľa veku 
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Prameň: Firemné materiály  

Väčšia polovica zamestnancov má vysokú školu prvého alebo druhého stupňa, 

zvyšných 33 % tvoria zamestnanci  so stredoškolským vzdelaním (viz. graf č. 3.3). 

 

Graf 3.3  Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
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Prameň: Firemné materiály 

 

      Zamestnanci majú pružnú pracovnú dobu. Celková dĺžka je 37,5 h týždenne. 

Pracovný čas sa delí na základný a voliteľný. Základný pracovný čas je od 8.30 h do 15.30 

h a voliteľný je od 15.30 h do 16.30 h. Motto skúmanej organizácie, ktoré je zároveň aj 

poslaním, znie: Výber daní je prostriedok, spokojný občan je náš cieľ. 
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4. Analýza a vyhodnotenie výsledkov prieskumu a návrh opatrení na     
    skvalitnenie komunikácie pri riadení budúcich organizačných zmien 

4.1 Príprava dotazníkového prieskumu 

Prieskum prebiehal v druhej polovici januára roku 2010 vo všetkých štyroch 

oddeleniach skúmanej organizácie. Ako som už uviedla v predchádzajúcej kapitole, 

organizácia má oddelenie vymeriavacie, v ktorom pracuje 27 zamestnancov, exekučné, kde 

pracujú štyria zamestnanci, oddelenie registrácie a administratívy má 7 zamestnancov 

a napokon oddelenie kontroly, v ktorom je zamestnaných 21 osôb. Celkový počet 

zamestnancov za všetky oddelenia je teda 59 osôb. Prieskum prebiehal formou písomného 

dotazovania. Dotazník (viz. príloha č. 2) bol zameraný na spokojnosť zamestnancov 

s komunikáciou v priebehu organizačnej zmeny. Išlo o zmenu informačného systému 

v rámci celej organizácie. Snahou bolo tiež zmapovať možné problémy, ktoré mohli 

skomplikovať komunikáciu v procese zmeny. 

Dotazník som rozdelila na 12 otázok. Väčšina týchto otázok v sebe zahŕňa niekoľko 

ďalších podotázok, čiže celkovo respondenti odpovedali na 40 otázok.  Na začiatok 

dotazníka som zvolila jednu úvodnú otázku, ktorej účelom bolo zistiť, od koho 

zamestnanci získali najviac informácií o pripravovanej zmene.  

Nasledujúce otázky sa týkali zostupnej komunikácie v procese zmeny a to jednak 

z hľadiska obsahu (otázka č. 2), z hľadiska spôsobov a nástrojov zostupnej komunikácie 

(otázka č. 6), a tiež z hľadiska možných problémov zostupnej komunikácie v procese 

zmeny (otázka č.4). Otázky sa tiež orientovali na zmapovanie spokojnosti s poskytovanými 

informáciami z hľadiska ich včasnosti, množstva a kvality (otázky č. 3, 5). 

Ďalšia skupina otázok bola zameraná na vzostupnú komunikáciu v procese zmeny. 

Opäť je to z hľadiska obsahu (otázky č. 8, 9) a z hľadiska možných problémov v rámci 

tohto komunikačného toku (otázka č. 7).  

Úlohou otázky č. 10 bolo zistiť názor zamestnancov na užitočnosť realizovanej 

zmeny z viacerých hľadísk. V otázke č. 11 som sa snažila zmapovať o akých zmenách by 

respondenti chceli byť do budúcna informovaný a napokon otázka č. 12 zisťuje celkovú 

spokojnosť zamestnancov so situáciou po realizovanej zmene. 

Hodnotenie odpovedí respondentov sa zisťovalo v škále 0 – 5, kde jednotlivé 

hodnoty znamenali tieto odpovede: 
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5 – Rozhodne áno 

4 – Skôr áno 

3 - Ani áno, ani nie (tak napoly) 

2 – Skôr nie  

1 – Rozhodne nie 

0 – Neviem, nemôžem posúdiť 

 Pri otázkach č. 4 a č. 7 možnosť 0 znamenala, že si respondent daný problém 

neuvedomuje alebo sa s ním ešte v tejto súvislosti nestretol, preto ho ani nemôže posúdiť. 

4.2 Realizácia dotazníkového prieskumu 

 Takto pripravený dotazník som po dohode s vedením organizácie odovzdala 

prítomným zamestnancom skúmanej organizácie. Vysvetlila som im účel dotazovania, 

spôsob akým majú dotazník vypĺňať a zodpovedala som príslušné dotazy. Keďže neboli 

v dohodnutej dobe prítomní všetci zamestnanci, o rozdanie zvyšných dotazníkov som 

poprosila sekretárku riaditeľa danej firmy. Celkovo bolo rozdaných 59 dotazníkov a vrátilo 

sa 52 dotazníkov, čo je približne 88 %-ná návratnosť.  

 Zamestnanci mali na vyplnenie 5 pracovných dní. Aby bola zachovaná anonymita 

respondentov, bola zriadená zberná urna na sekretariáte firmy, kde zamestnanci vhadzovali 

vyplnené dotazníky.  

Štatistické spracovanie výsledkov prieskumu sa opiera o výpočet váženého 

aritmetického priemeru (ďalej len VAP), ktorý sa zistí podľa nasledujúceho vzorca: 
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in  - počet jednotiek i-tej triedy 

ix - hodnota i-tej triedy 
x = VAP – vážený aritmetický priemer 

 
      Na základe porovnania VAP bolo možné stanoviť postoj jednotlivých respondentov 

k posudzovaným skutočnostiam. Analýza získaných informácií sa opiera o zistenie 

absolútnych početností jednotlivých variant odpovedí. Rozloženie početností odpovedí je 

dôležitým ukazovateľom, pretože VAP neodráža rozpätie možných odpovedí 

respondentov. 
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4.3 Analýza výsledkov prieskumu 

Súhrnné výsledky dotazníkového prieskumu sú uvedené v prílohe č. 3. 
 
Otázka č. 1: Od koho ste získali najviac potrebných informácií o pripravovanej      
                      zmene? 

Varianty odpovedí Č. ot. Dielčie otázky 
5 4 3 2 1 0 VAP 

1.1 od môjho zamestnávateľa 7 23 15 4 3 0 3,5 

1.2 
od vedúceho (agenta zmeny), ktorý bol riadením 

zmeny informačného systému poverený 7 13 21 8 3 0 3,3 

1.3 od mojich kolegov 5 11 8 24 4 0 2,8 

 

Úlohou tejto otázky bolo zistiť, od koho získali zamestnanci najviac potrebných 

informácií o pripravovanej zmene. Otázka obsahovala tri varianty odpovedí - jednak týmto 

zdrojom mohol byť zamestnávateľ, agent zmeny alebo kolegovia na pracovisku.   

Z údajov analýzy vyplýva,  že najviac informácií o organizačnej zmene získali 

zamestnanci od svojho zamestnávateľa. K tejto variante sa priklonili takmer dve tretiny 

respondentov. Ďalších 15 respondentov z 52, zvolilo strednú cestu na hodnotiacej škále 

odpovedí a len siedmi z celkového počtu respondentov sa vyjadrili,  že ich zamestnávateľ 

nebol zdrojom, z ktorého by získali najviac potrebných informácií o pripravovanej zmene. 

Hodnota VAP 3,5 je v rámci tejto otázky najvyššia, čo značí, že zamestnávateľ bol 

hlavným zdrojom informácií o zmene.  

Ďalším zdrojom informácií o zmene mohol byť agent zmeny. K tejto variante sa 

však jednoznačne priklonilo menej respondentov než k predošlej a až 21 respondentov z 52 

zvolilo ako variantu odpovede 3, tzn. ani áno, ani nie, čo ovplyvnilo aj priemernú hodnotu 

celkového VAP 3,3.  

Pre niektorých respondentov boli zdrojom informácií aj kolegovia na pracovisku, 

avšak k tejto možnosti sa kladne vyjadrilo najmenej respondentov, o čom svedčí aj nízka 

hodnota VAP, ktorá je v tomto prípade prezentovaná číslom 2,8. 
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Otázka č. 2: Získali ste od agenta zmeny tieto nasledujúce typy informácií týkajúce      
                     sa  zmeny informačného systému? 

Varianty odpovedí Č. ot. Dielčie otázky 
5 4 3 2 1 0 VAP 

2.1 
pracovné inštrukcie: čo a ako som mal/-a počas 

realizácie zmeny urobiť 12 11 24 5 0 0 3,6 

2.2 
pracovné súvislosti: ako moja práca na zmene 

súvisela s prácou ďalších kolegov 6 17 19 7 2 1 3,3 

2.3 

postupy a doporučenia: čo by som mal/-a robiť, 

keby som sa dostal/-a v priebehu realizovanej 

zmeny do určitých komplikácií 
0 18 3 22 0 9 2,9 

2.4 

podnikové informácie: čo táto zmena znamená pre 

organizáciu, napr. budúci úžitok, ale aj komplikácie 

s jej zavedením 
4 27 17 4 0 0 3,6 

2.5 
kladné slovné hodnotenie mojej práce na zmene, 

napr. pochvala, povzbudenie, poďakovanie apod. 0 12 5 25 10 0 2,4 

 

Táto otázka bola zameraná na zostupnú komunikáciu v procese zmeny z hľadiska 

jej obsahu. Takmer všetci respondenti sa vo svojich odpovediach vyjadrili, že im boli 

pomerne dostatočne poskytnuté informácie, čo sa týka pracovných inštrukcií, teda, čo robiť 

a ako to robiť, pričom len piati z celkového počtu 52 respondentov uviedlo, že im skôr 

tieto informácie neboli poskytnuté. Nikto z respondentov sa nepriklonil k odpovedi, žeby 

im informácie o pracovných inštrukciách rozhodne neboli poskytnuté.   

Jednotlivé odpovede v analýze naznačujú, že respondenti boli spokojní taktiež 

s poskytovaním informácií o prínose zmeny pre organizáciu. Až 31 osôb z celkového počtu 

52 dotazovaných, čo je viac ako polovica, sa jednoznačne vyjadrilo, že im bolo vysvetlené, 

aký zmysel bude mať zavedenie plánovanej zmeny pre ich prácu a teda pre celú 

organizáciu.  

Informácie o pracovných súvislostiach možno na základe odpovedí respondentov 

a hodnoty VAP 3,3 hodnotiť ako priemerné. Takmer polovica respondentov sa vyjadrila, 

že od agenta zmeny dostali informácie o tom, ako ich práca na zmene súvisí s prácou ich 

ďalších kolegov.  

Avšak horšie sa javia pokyny a informácie pre správne postupovanie v prípade 

určitých komplikácií počas realizácie zmeny. Respondenti vyjadrili menšiu spokojnosť 
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s uvedeným typom informácií. V tomto prípade sa síce viac ako jedna tretina respondentov 

vyjadrila, že im tieto informácie poskytnuté boli, avšak nikto z respondentov nezvolil 

odpoveď rozhodne áno. Naproti tomu sa až 22 z 52 respondentov vyjadrilo negatívne 

a deviati z celkového počtu dotazovaných sa dokonca nevedeli k tejto oblasti vyjadriť.  

Taktiež v otázke, ktorá sa týkala slovného ohodnotenia práce jednotlivých 

zamestnancov na zmene, sa väčšina vyjadrila záporne, čo sa premietlo aj do nízkej hodnoty 

VAP (2,4). Dve tretiny respondentov vo svojich odpovediach uviedli, že práca na zmene 

nebola slovne ohodnotená. Zvyšná jedna tretina sa priklonia k odpovedi, že skôr áno alebo 

k nejednoznačnej odpovedi aj áno aj nie, teda tak napoly (hodnota 3 na hodnotiacej škále 

odpovedí). 

 
Varianty odpovedí Č. ot. Otázka 

5 4 3 2 1 0 VAP 

3.  

Boli ste o pripravovanej zmene informovaný/-ná 

Vaším vedúcim (agentom zmeny) s dostatočným 

predstihom, aby ste sa na túto zmenu mohli dobre 

pripraviť? 

10 18 0 0 24 0 2,8 

 

 V tejto otázke je rozloženie odpovedí takmer vyvážené medzi kladné a záporné 

hodnoty. Celkový VAP predstavuje hodnota 2,8, čo možno prezentovať ako priemernú 

hodnotu. Avšak aj keď sa 28 respondentov z 52 vyjadrilo kladne, výsledky analýzy tejto 

otázky ukazujú, že až 24 respondentov celkového počtu dotazovaných sa priklonilo 

k odpovedi, že rozhodne neboli o pripravovanej zmene informovaný s dostatočným 

predstihom. Možno sa teda domnievať, že spokojnosť zamestnancov s tým, kedy ich agent 

zmeny informoval o pripravovanej zmene je priemerná.  
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Otázka č. 4: Komplikovali nasledujúce problémy, počas realizácie zmeny  
                      informačného systému, komunikáciu medzi agentom zmeny a Vami? 

Varianty odpovedí Č. ot. Dielčie otázky 
5 4 3 2 1 0 VAP 

4.1 

agent zmeny presne nevedel, ktoré informácie 

o zmene od neho očakávam, tzn. dával mi 

informácie, ktoré som nepotreboval/-la a to čo som 

potreboval/-la vedieť o zmene, mi nepovedal 

3 2 31 8 5 3 2,8 

4.2 
agent zmeny sám o zmene moc nevedel, a tak ma 

ani nemohol o zmene dostatočne informovať 0 8 0 20 8 16 2,2 

4.3 

agent zmeny nemal dosť času na komunikáciu so 

mnou pri príprave alebo počas realizácie zmeny 

(buď mal počas zmeny veľa práce, alebo 

nepovažoval  komunikáciu so mnou za dôležitú) 

20 12 5 11 0 4 3,9 

4.4 

agent zmeny nevedel dobre zvládnuť priamu 

komunikáciu so mnou (nevedel alebo nechcel mi nič 

vysvetľovať, presviedčať, vyhýbal sa priamemu 

kontaktu so mnou) 

4 4 0 26 16 2 2,1 

4.5 

agent zmeny mi nedôveroval, že by som nejaké 

informácie dokázal/-la správne použiť alebo 

pochopiť, tak mi radšej žiadne informácie nedával 
3 2 8 19 10 10 2,3 

 

 Táto otázka bola zameraná na zmapovanie možných problémov zostupnej 

komunikácie počas realizácie zmeny. Najmenším problémom sa podľa výsledkov analýzy 

javila priama komunikácia medzi agentom zmeny a zamestnancami v procese zmeny, kedy 

sa až viac ako dve tretiny opýtaných vyjadrila záporne, to znamená, že v tejto oblasti 

nevideli zásadný problém a len osem z 52 respondentov vnímalo priamu komunikáciu 

s agentom zmeny ako problém, ktorý komplikoval ich vzájomnú komunikáciu v procese 

zmeny.  

Taktiež sa možno domnievať, že nedostatočná informovanosť agenta zmeny 

o realizovanej zmene nebola problémom, ktorý by komplikoval zostupnú komunikáciu, 

čomu nasvedčuje aj hodnota VAP tejto otázky (2,2) a 16 respondentov uviedlo možnosť 0, 

čo znamená, že o tomto probléme nevedeli a preto ho ani nemohli posúdiť.   
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Pomerne väčším problémom, ktorý komplikoval zostupnú komunikáciu v procese 

zmeny je fakt, že agent zmeny nemal dostatok času na komunikáciu so zamestnancami pri 

príprave alebo počas realizácie zmeny, na čom sa zhodlo 32 z 52 respondentov, čo je 

nadpolovičná väčšina. Ďalších 11 respondentov z celkového počtu dotazovaných uviedlo, 

že nedostatok času nebol problémom, ktorý by komplikoval komunikáciu v procese zmeny 

a štyria z 52 respondentov zvolilo odpoveď 0, čo značí, že o tomto probléme nevedeli, 

preto ho ani nemohli posúdiť.  

Určitým problémom sa tiež môže zdať skutočnosť, že agent zmeny presne nevedel, 

ktoré informácie o zmene od neho zamestnanci očakávajú, čomu nasvedčuje aj 

podpriemerná hodnota VAP tejto podotázky (2,8). Tento výsledok môže byť ovplyvnený 

aj tým, že až 31 z 52 respondentov sa priklonilo k odpovedi typu 3 (ani áno, ani nie),  teda 

skutočnosť, že agent zmeny presne nevedel, ktoré informácie o zmene od neho očakávajú, 

respondenti z časti pokladajú za problém, ktorý komplikoval komunikáciu v procese 

zmeny a z časti nie - čiže tak napoly. 

Otázka č. 5: Boli ste spokojný/-ná s informáciami od Vášho vedúceho (agenta  
                     zmeny),   ktoré sa týkali pripravovanej zmeny, a to z hľadiska ich: 

Varianty odpovedí Č. ot. Dielčie otázky 5 4 3 2 1 0 VAP 

5.1 primeraného množstva 4 30 10 7 0 1 3,6 

5.2 
kvality informácií (zrozumiteľnosti, výstižnosti, 

vierohodnosti) 
8 2 10 20 2 10 2,9 

5.3 
včasnosti (ani príliš skoro, ani neskoro, kedy by už 

boli zbytočné) 
9 15 4 17 5 2 3,1 

 

Úlohou tejto otázky bolo zistiť spokojnosť zamestnancov s informáciami v troch 

kritériách - množstvo, kvalita, včasnosť. Výsledky analýzy ukazujú, že väčšina 

respondentov (34 z 52 respondentov) bola spokojná s množstvom informácií 

o pripravovanej zmene, ktoré im poskytol agent zmeny, o čom svedčí aj pomerne vysoká 

hodnota VAP 3,6. Len sedem respondentov z celkového počtu dotazovaných bolo skôr 

nespokojných s informáciami o zmene z hľadiska ich množstva.  

Výsledky analýzy ukazujú, že spokojnosť respondentov s kritériom kvality 

informácií, v porovnaní s predošlým kritériom, ktoré sa týkalo množstva informácií 

o pripravovanej zmene, je výrazne nižšia. Rozloženie četností ukazuje, že najviac 
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respondentov (22 z 52 respondentov) sa priklonilo k zápornej odpovedi, to znamená,  že 

s kvalitou informácií boli skôr nespokojní a až desať respondentov z celkového počtu 

dotazovaných sa k tejto podotázke nevedelo vyjadriť. Na základe toho by sa dalo 

usudzovať, že toto kritérium neodráža dostatočnú spokojnosť zo strany zamestnancov.  

Kritérium včasnosti informácií je prezentované hodnotou VAP 3,1, ktorý hovorí, že 

spokojnosť zamestnancov je v tejto oblasti priemerná.  Odpovede respondentov sú takmer 

vyvážené medzi kladné a záporné, teda 24 z 52 respondentov sa priklonilo na stranu 

kladných odpovedí a 22 z 52 respondentov na stranu odpovedí záporných.  

Otázka č. 6: Vyhovovala Vám  komunikácia s vedúcim (agentom zmeny)   
                      nasledujúcimi spôsobmi? 

Varianty odpovedí 
Č. ot. Dielčie otázky 

5 4 3 2 1 0 VAP

6.1 na poradách 11 24 15 2 0 0 3,8 

6.2 
formou individuálnych schôdzok s agentom 

zmeny 
4 8 8 22 10 0 2,5 

6.3 
formou písomného hlásenia (formuláre, 

dotazníky, žiadosti, sťažnosti apod.) 
3 10 27 6 1 5 3,2 

6.4 elektronickou poštou 20 12 10 10 0 0 3,8 

 

 Výsledky analýzy ukazujú,  že najviac zamestnancom vyhovovala v procese zmeny 

komunikácia s agentom zmeny na poradách a prostredníctvom elektronickej pošty, čomu 

nasvedčuje aj hodnota VAP (3,8), ktorá vyjadruje nadpriemernú spokojnosť 

s informovaním vyššie uvedeným spôsobom.  

Pri možnosti informovania formou písomného hlásenia sa takmer dve tretiny 

respondentov vyjadrilo, že boli spokojní tak napoly. Z toho vyplýva, že spokojnosť s 

písomnou formou komunikácie je podľa odpovedí respondentov priemerná.  

S možnosťou komunikácie v procese zmeny formou individuálnych schôdzok 

s agentom zmeny vyjadrilo spokojnosť najmenej respondentov. Až 32 z 52 respondentov, 

čo sú takmer dve tretiny sa k tejto forme komunikácie vyjadrilo negatívne. Spokojnosť 

s touto formou komunikácie uviedlo len 12 z 52 respondentov. Odpovede respondentov 

naznačujú, že spokojnosť s informovaním o zmenách na individuálnych schôdzkach je 

podpriemerná, čomu nasvedčuje aj hodnota VAP (2,5). 
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Otázka č. 7: Komplikovali Vašu komunikáciu s vedúcim (agentom zmeny) počas     

                     zmeny nasledujúce problémy? 

Varianty odpovedí Č. ot. Dielčie otázky 
5 4 3 2 1 0 VAP 

7.1 
nedostatok príležitostí pre informovanie agenta 

zmeny 10 16 7 12 7 0 3,2 

7.2 neistota, či agent zmeny o moje informácie stojí 0 10 15 18 3 6 2,4 

7.3 

mám so svojím vedúcim (agentom zmeny) zlé 

osobné vzťahy, a preto som s ním počas zmeny moc 

nekomunikoval/-la 
0 3 9 16 10 14 2,1 

 

Táto otázka mapuje možné problémy vzostupnej komunikácie v procese zmeny. 

Odpovede respondentov ukazujú, že zlé osobné vzťahy medzi zamestnancami a agentom 

zmeny nie sú problémom, ktorý by komplikoval ich vzájomnú komunikáciu v procese 

zmeny. Polovica dotazovaných sa k tejto otázke vyjadrila záporne a štrnásť respondentov 

z 52 zvolilo odpoveď 0 - čo znamená,  že sa s týmto problémom nestretli a preto ho ani 

nemohli posúdiť.  

Taktiež neistota zamestnancov, či agent zmeny stojí o ich informácie nebol 

problémom, ktorý by výrazne komplikoval ich vzájomnú komunikáciu v procese zmeny, 

čomu nasvedčuje aj nízka hodnota VAP (2,4). Nikto z respondentov vo svojej odpovedi 

rozhodne neuviedol, že by táto skutočnosť mohla byť problémom, ktorý by komplikoval 

ich vzájomnú komunikáciu v procese zmeny.  

Avšak ako problém väčšina respondentov označila nedostatok príležitostí pre 

informovanie agenta zmeny. VAP v tomto prípade vykazuje hodnotu 3,2. Tento výsledok 

je ovplyvnený tým, že až 26 z 52 respondentov, čo je jedna polovica, uviedlo, že práve 

uvedená skutočnosť komplikovala komunikáciu v procese zmeny. 
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Otázka č. 8: Ste spokojný/-ná s tým, ako ste mohli odovzdávať svojmu vedúcemu  
                     (agentovi zmeny) nasledujúce typy informácií? 

Varianty odpovedí Č. ot. Dielčie otázky 
5 4 3 2 1 0 VAP 

8.1 informácie o priebehu zmeny 1 3 30 14 4 0 2,7 

8.2 

informácie o problémoch, ktoré sa objavili 

v súvislosti so zmenou, napr. technické, organizačné 

apod. 
8 10 19 10 5 0 3,1 

8.3 návrhy na riešenie týchto problémov 2 20 18 8 4 0 3,2 

8.4 

informácie o pocitoch súvisiacich so zmenou, napr. 

že ste k zmene pristupovali pozitívne alebo naopak, 

že ste mali obavy, že to nezvládnete apod. 
0 6 12 24 4 6 2,4 

 

 Celková hodnota VAP sa pohybuje v intervale od 2,4 do 3,2. Možno sa teda 

domnievať, že spokojnosť zamestnancov s tým, ako mohli odovzdávať agentovi zmeny 

určité typy informácií je priemerná.  

Najmenšiu spokojnosť respondenti vyjadrili s odovzdávaním informácií o priebehu 

zmeny (VAP 2,7) a taktiež informácie o tom, ako k zmene pristupovali, teda aké boli ich 

pocity počas realizácie zmeny (VAP 2,4). V oboch prípadoch sa len zanedbateľné 

množstvo respondentov vyjadrilo, že by boli rozhodne alebo skôr spokojní. V rámci 

poslednej možnosti odpovede tejto otázky (informácie o pocitoch súvisiacich so zmenou) 

tak učinili len šiesti a v rámci prvej možnosti (informácie o priebehu zmeny) dokonca len 

štyria respondenti. Väčšina respondentov sa skôr prikláňala k záporným odpovediam, teda, 

že neboli s odovzdávaním informácií tohto typu spokojní alebo boli spokojní len napoly. 

Naopak, s tým ako mohli odovzdávať informácie o problémoch, ktoré sa objavili 

v súvislosti so zmenou, napr. technické, organizačné apod., ako aj návrhy na riešenie 

týchto problémov, boli respondenti spokojní, aj keď podľa výsledkov analýzy bola 

spokojnosť v tejto oblasti len priemerná.  
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Otázka č. 9: Ako ste sa vyrovnali so zmenou? 

Varianty odpovedí Č. ot. Dielčie otázky 
5 4 3 2 1 0 VAP 

9.1 
od začiatku som pristupoval/-la k zmene pozitívne 

a veril/-la som, že bude užitočná 7 10 15 19 1 0 3,1 

9.2 

zo začiatku som váhal/-la, ale agent zmeny ma 

presvedčil, že zmena povedie ku zlepšeniu situácie 

v práci 
11 24 4 2 11 0 3,4 

9.3 
zmene som nebol/-la naklonený/-ná a tak som k nej 

musel/-la byť agentom zmeny donútený/-ná 1 12 16 20 3 0 2,8 

 

 V tejto otázke sa mali respondenti možnosť vyjadriť, aký bol ich prístup k zmene a 

ako sa so zmenou napokon vyrovnali. Podľa absolútneho rozloženia četností jednotlivých 

odpovedí sa možno domnievať, že väčšina zamestnancov zo začiatku váhala, no agent 

zmeny ich presvedčil, že zmena povedie ku zlepšeniu situácie v práci. Zo všetkých troch 

variant možných odpovedí sa najviac respondentov (35 z 52 respondentov) priklonilo 

práve k tejto spomenutej možnosti. Len štyria z 52 respondentov zvolili strednú cestu 

v rámci hodnotiacej škály a zvyšných 13 z celkového počtu dotazovaných sa vyjadrilo 

záporne, teda nad plánovanou zmenou neváhali.  

Otázka č. 10: Do akej miery sa ukázala zmena, podľa Vášho názoru,  ako užitočná  
                        podľa nasledujúcich hľadísk? 

Varianty odpovedí Č. ot. Dielčie otázky 
5 4 3 2 1 0 VAP 

10.1 

vďaka zmene plní informačný systém lepšie integračnú 

funkciu, navzájom prepája všetky vnútropodnikové 

útvary a zabezpečuje tak efektívnejšiu spätnú väzbu  
20 12 15 5 0 0 3,9 

10.2 
informácie sú zasielané vhodným komunikačným 

kanálom v správnom čase, kvalite a množstve 16 26 6 0 4 0 4 

10.3 zmenou sa zlepšili vzťahy na pracovisku 0 12 18 8 4 10 2,9 

10.4 zmena mi ubrala prácu a tým aj zároveň uľahčila  0 10 32 7 0 3 3,1 

10.5 
zmena zvýšila celkovú produktivitu práce na 

jednotlivých úsekoch 2 16 22 6 1 5 3,3 
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Hodnoty VAP v tejto otázke sú pomerne vysoké, preto by sa dalo predpokladať, že 

realizovaná zmena informačného systému bola užitočná. Až 42 z 52 respondentov sa 

vyjadrilo, že najviac zmena pomohla z hľadiska zasielania informácií, ktoré potrebujú pre 

ich prácu. To znamená, že sú zasielané vhodným komunikačným kanálom a to v správnom 

čase, kvalite a množstve.  

Taktiež vďaka zmene plní informačný systém lepšie integračnú funkciu, navzájom 

prepája všetky vnútropodnikové útvary a zabezpečuje tak efektívnejšiu spätnú väzbu, 

o čom svedčí aj hodnota VAP (3,9).  

Na základe výsledkov analýzy by sa dalo by sa povedať, že vďaka zmene sa tiež 

zvýšila celková produktivita práce a uľahčila sa práca zamestnancov, aj keď VAP sa 

pohybuje okolo hodnoty 3, čo možno prezentovať, že užitočnosť zmeny je z tohto hľadiska 

priemerná.   

To, či sa zmenou zlepšili vzťahy na pracovisku nemožno s istotou potvrdiť, pretože 

desať respondentov z 52 sa nevedelo vyjadriť, jedna tretina dotazovaných sa vyjadrila, že 

je to tak napoly a len dvanásť z celkového počtu 52 dotazovaných sa priklonilo 

k odpovedi, že skôr áno. Nikto z respondentov nezvolil odpoveď rozhodne áno. 

Otázka č. 11: O akých zmenách  by ste chceli byť nabudúce informovaný/-ná? 

Varianty odpovedí Č. ot. Dielčie otázky 
5 4 3 2 1 0 VAP

11.1 
o zmenách, ktoré sa bezprostredne týkajú konkrétne 

len mňa a mojej práce 35 17 0 0 0 0 4,7 

11.2 
o zmenách, ktoré sa týkajú nielen mňa, ale aj priamo 

mojich kolegov, s ktorými pracujem  20 22 10 0 0 0 4,2 

11.3 
o zmenách, ktoré sa ma síce bezprostredne netýkajú, 

ale týkajú sa celej organizácie 16 25 7 4 0 0 4 

 

 Analýza výsledkov tejto otázky ukazuje, že zamestnanci by chceli byť do budúcna 

informovaní nielen o zmenách,  ktoré sa bezprostredne týkajú ich samých a ich práce, ale 

taktiež o zmenách, ktoré sa týkajú ich kolegov, ako aj celej organizácie. Je zaujímavé, že 

nikto z respondentov sa nevyjadril záporne, to znamená, že nezvolili variantu odpovedí 2 

(skôr nie) a 1 (rozhodne nie). Len štyria sa vyjadrili, že by skôr nemali záujem byť 
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informovaní o zmenách, ktoré sa týkajú celej organizácie. Hodnota VAP je vo všetkých 

troch prípadoch dosť vysoká. 

Varianty odpovedí Č. ot. Dielčia otázka 
5 4 3 2 1 0 VAP

12. 
Ste celkovo spokojný/-ná so situáciou po zmene, ktorá 

nedávno prebehla na Vašom pracovisku? 16 24 8 4 0 0 4 

 

 Posledná otázka sa orientuje na celkovú spokojnosť zamestnancov so situáciou po 

zmene. Až 40 z 52 respondentov, čo je ako dve tretiny, sa vyjadrilo, že sú spokojní so 

zmenou, osem z celkového počtu dotazovaných uviedlo, že sú s novou situáciou po zmene 

spokojní tak napoly a len štyria z 52 respondentov sú skôr nespokojní. Nikto nezvolil 

odpoveď rozhodne nie, na základe čoho by sa dalo usudzovať, že väčšina respondentov je 

spokojná so situáciou po zmene, ktorá nastala na ich pracovisku. Táto skutočnosť sa 

zároveň odráža aj v hodnote VAP (4), ktorá predstavuje nadpriemernú spokojnosť 

zamestnancov so zmenou informačného systému.  

4.4 Vyhodnotenie prieskumu 

Výsledky dotazníkového prieskumu som vyhodnocovala v niekoľkých oblastiach. 

Prvá oblasť sa týka zostupnej komunikácie v procese zmeny, ďalšou oblasťou je vzostupnú 

komunikáciu v procese zmeny a napokon tretia oblasť, ktorá je zameraná na vyhodnotenie 

užitočnosti realizovanej zmeny, záujmu o informovanie o budúcich zmenách, ako aj 

zhodnotenie celkovej spokojnosti zamestnancov so situáciou po zmene. Zvlášť som 

vyhodnotila úvodnú otázku.  

Úvodná otázka 

Tu patrí otázka číslo 1.  Účelom bolo zistiť hlavný zdroj, z ktorého zamestnanci 

získali najviac informácií o pripravovanej zmene. Respondenti sa mali možnosť vyjadriť, 

či to bol ich zamestnávateľ, agent zmeny alebo kolegovia na pracovisku. Agent zmeny je 

niekto, kto je priamo poverený riadením určitej zmeny, preto možno povedať, že by 

hlavným a prvoradým zdrojom informácií mal byť práve on. Avšak výsledky analýzy 

uvedenej skutočnosti jednoznačne nenasvedčujú, z čoho možno usudzovať, že 

v poskytovaní informácií agentom zmeny existujú určité nedostatky, ktorým by bolo 

vhodné venovať zvýšenú pozornosť pri realizácií ďalších zmien v budúcnosti. Ako hlavný 

zdroj respondenti označili svojho zamestnávateľa, čiže podľa ich názoru najviac 
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potrebných informácií o pripravovanej zmene získali práve od neho, čo môže značne 

ovplyvniť priebeh realizovanej zmeny a v konečnom dôsledku môže byť príčinou určitých 

nedostatkov. 

Zostupná komunikácia 

Prvá oblasť dotazníkového prieskumu bola zameraná na zostupnú komunikáciu 

v procese zmeny a to jednak z hľadiska obsahu, z hľadiska možných problémov, ako aj 

z hľadiska spôsobov a nástrojov zostupnej komunikácie. V rámci tejto oblasti bolo snahou 

tiež zistiť, aká je spokojnosť respondentov s poskytovanými informáciami z hľadiska ich 

včasnosti, množstva a kvality.  

Pri hodnotení zostupnej komunikácie z hľadiska obsahu som sa snažila zistiť, či 

respondenti získali od agenta zmeny tieto typy informácií: pracovné inštrukcie, pracovné 

súvislosti, postupy a doporučenia v prípade komplikácií, podnikové informácie o zmysle 

a úžitku zmeny, ako aj informáciu o tom, či bola práca príjemcov zmeny slovne 

ohodnotená. 

Veľmi pozitívne sa ukázal fakt, že agent zmeny zamestnancom dostatočne 

vysvetlil, čo robiť počas realizácie zmeny a ako to robiť, teda poskytol im potrebné 

pracovné inštrukcie. Taktiež chvályhodné je, že im dôkladne vysvetlil účel zmeny, teda čo 

zmena informačného systému znamená pre organizáciu, aký bude jej budúci úžitok, ako aj 

komplikácie s jej zavedením. Informácie o tom, ako práca na zmene súvisí s prácou ich 

ďalších kolegov, možno hodnotiť ako priemerné.  

Avšak to čo sa javí ako pomerne nedostatočné a najviac zamestnancom chýbalo 

z hľadiska obsahu boli konkrétne postupy alebo doporučenia, čo treba robiť a ako sa 

zachovať v prípade, keď sa dostanú v priebehu realizovanej zmeny informačného systému 

do určitých komplikácií a taktiež slovné ohodnotenie práce zamestnancov na zmene. 

Možno sa teda domnievať, že v tejto oblasti existovali určité medzery a zamestnanci 

pravdepodobne tieto informácie postrádali.  

Ďalšia otázka v rámci zostupnej komunikácie v procese zmeny sa týkala 

jednotlivých problémov, ktoré komplikujú komunikáciu medzi agentom zmeny 

a zamestnancami. V rámci odpovedí v dotazníku bolo definovaných päť možných 

problémov, ktoré sa mohli vyskytnúť.  
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Z výsledkov analýzy vyplýva, že najmenším problémom bola priama komunikácia 

medzi agentom zmeny a zamestnancami. Možno sa teda domnievať, že v priebehu 

realizácie zmeny nedochádzalo k tomu, že by sa agent zmeny zámerne vyhýbal priamemu 

kontaktu so zamestnancami alebo žeby im odmietal niečo vysvetľovať. Jedným 

z potenciálnych problémov, ktoré mohli komplikovať komunikáciu v procese zmeny bola 

skutočnosť, že agent zmeny sám o zmene moc nevedel a preto nemohol zamestnancov 

dostatočne informovať. Avšak ukázalo sa, že ani tento problém nebol tým, ktorý by 

podstatne komplikoval zostupnú komunikáciu v procese zmeny.  

 Naopak ako skutočný a najväčší problém komplikujúci komunikáciu v procese 

zmeny sa ukázal čas. Respondenti sa domnievajú, že agent zmeny s nimi málo 

komunikoval preto, že nemal na to vo fáze prípravy a realizácie procesu zmeny dostatok 

času. Uvedený problém v prevažnej miere komplikoval zostupnú komunikáciu v procese 

zmeny.  

Taktiež ako negatívnu možno hodnotiť skutočnosť, že agent zmeny presne nevedel, 

ktoré informácie o zmene od neho zamestnanci očakávajú.  

V rámci hodnotenia zostupnej komunikácie v procese zmeny z hľadiska jej 

spôsobov a nástrojov sa ako pozitívne ukázalo, že agent zmeny efektívne využíva na 

informovanie zamestnancov porady i elektronickú poštu. Spokojnosť respondentov s týmto 

spôsobom informovania bola pomerne vysoká. 

Avšak jednoznačne neuspokojivá je situácia týkajúca sa využívania individuálnych 

schôdzok s agentom zmeny. Respondenti neboli spokojní s týmto spôsobom informovania 

o zmene a hodnotili ho prevažne záporne. Možno sa teda domnievať, že tento 

komunikačný nástroj je pravdepodobne využívaný nedostatočne alebo neefektívne.  

V rámci tohto prvého okruhu otázok, ktorý sa týkal zostupnej komunikácie, bolo 

tiež snahou zistiť, aká je spokojnosť respondentov s poskytovanými informáciami 

o pripravovanej zmene z hľadiska ich včasnosti, množstva a kvality. Výsledky analýzy 

ukazujú, že väčšina respondentov bola spokojná s množstvom informácií o pripravovanej 

zmene informačného systému, ktorá mala prebehnúť na ich pracovisku.  

Jednoznačne horšia je situácia v prípade kvality informácií, pretože výsledky 

analýzy tu vykazujú podstatne menšiu spokojnosť. Taktiež, čo sa týka kritéria včasnosti 

poskytovania informácií agentom zmeny, možno konštatovať, že situácia nie je príliš 
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uspokojivá a určite si vyžaduje pozornosť a vykonanie určitých nápravných opatrení 

a krokov. 

Vzostupná komunikácia  

Druhá oblasť, na ktorú som sa v dotazníkovom prieskume zamerala, je 

komunikácia zamestnancov ako príjemcov zmeny s agentom zmeny alebo inými, v tomto 

smere kompetentnými osobami.  

Taktiež v tejto oblasti bolo snahou zmapovať, ktoré problémy komplikovali 

komunikáciu zamestnancov s agentom zmeny. V rámci odpovedí v dotazníku boli uvedené 

tri druhy potenciálnych problémov vzostupnej komunikácie. Išlo jednak o nedostatok 

príležitostí pre informovanie agenta zmeny, ďalej o neistotu, či agent zmeny o informácie 

zamestnancov stojí a napokon problém zlých osobných vzťahov s agentom zmeny.  

Výsledky analýzy ukazujú, že práve posledný spomenutý problém nie je tým, ktorý 

by komplikoval komunikáciu zamestnancov s agentom zmeny. Ich vzájomné vzťahy sú 

pravdepodobne uspokojivé a možno ich teda hodnotiť ako vcelku pozitívne.  

Avšak to, čo respondenti označili ako hlavný a závažný problém vzostupnej 

komunikácie v procese zmeny a ktorému je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, je 

nedostatok príležitostí pre informovanie agenta zmeny.  Uvedený problém môže byť 

dôsledkom toho, že agent zmeny nemá dostatok času na komunikáciu so zamestnancami, 

ako už bolo uvedené v predchádzajúcej oblasti hodnotenia. Čiže príčina nedostatku 

príležitostí pre informovanie agenta zmeny nemusí tkvieť v neefektívnom používaní 

komunikačných  nástrojov, veď napokon väčšina respondentov bola spokojných 

s jednotlivými komunikačnými nástrojmi, ale práve v nedostatku času. Preto riešenie 

týkajúce sa pôvodného časového problému agenta zmeny, môže zároveň vyriešiť i problém 

nedostatku príležitostí, ktoré agent zmeny poskytuje zamestnancom, aby sa naňho mohli 

obrátiť so žiadosťou o prípadné doplnenie chýbajúcich informácií o zmene.  

Aj v oblasti vzostupnej komunikácie v procese zmeny boli otázky, ktoré boli 

zamerané na obsah. Snahou bolo zistiť, aká bola spokojnosť zamestnancov s tým, ako 

mohli odovzdávať určité typy informácií. Výsledky analýzy ukazujú, že spokojnosť 

respondentov s odovzdávaním informácií o problémoch, ktoré sa objavili v súvislosti so 

zmenou, napr. technické, organizačné apod., ako aj s odovzdávaním návrhov na riešenie 

týchto problémov, možno hodnotiť ako priemernú.  
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Avšak ako značne problematické možno hodnotiť to, že zamestnanci nemali 

možnosť informovať agenta zmeny o svojich pocitoch súvisiacich s tým, ako zvládajú 

zmenu. Aj tu sa teda otvára určitý priestor, kde je možné učiniť určité kroky na to, aby sa 

do budúcna spokojnosť zamestnancov v tejto oblasti zvýšila.  

V rámci tejto oblasti mali respondenti zároveň možnosť vyjadriť, aký bol ich 

počiatočný prístup ku zmene a ako sa so zmenou napokon vyrovnali. Z množstva názorov, 

ktoré respondenti pridelili k jednotlivým variantám odpovedí na hodnotiacej škále, možno 

usúdiť, že väčšina zamestnancov si nebola istá, či zmena bude pre nich prínosná alebo nie, 

to znamená, že zamestnanci si neboli istí, či zmena informačného systému naozaj povedie 

ku zlepšeniu, uľahčeniu a skvalitneniu ich práce alebo nie.  

Hodnotenie názorov respondentov na určité aspekty vykonanej zmeny  

V tejto poslednej tretej oblasti hodnotenia bolo snahou zistiť názor respondentov 

jednak na užitočnosť vykonanej zmeny, ďalej ich názor na to, o akých zmenách by chceli 

byť do budúcna informovaní a napokon ako sú celkovo spokojní so situáciou po zmene, 

ktorá prebehla v rámci celej organizácie.  

Čo sa týka užitočnosti vykonanej zmeny, výsledky analýzy ukazujú, že zmena 

splnila svoj účel z viacerých hľadísk. Podľa názoru respondentov, bola zmena 

informačného systému jednoznačne užitočná a zvlášť kladne hodnotená hlavne z toho 

hľadiska, že informácie sú zasielané vhodným komunikačným kanálom v správnom čase, 

kvalite a množstve, čím sa ich práca zjednodušila a zvýšila sa celková produktivita práce 

na jednotlivých úsekoch. Rovnako chvályhodné je, že vďaka tejto zmene plní informačný 

systém lepšie integračnú funkciu, navzájom prepája všetky vnútropodnikové útvary 

a zabezpečuje tak efektívnejšiu spätnú väzbu.  

To, či sa zmenou zlepšili vzťahy na pracovisku nie je možné na základe odpovedí 

respondentov s istotou posúdiť, pretože mnoho z nich odpovedalo nerozhodne, teda aj áno, 

aj nie a viacerí sa nevedeli k tejto problematike vyjadriť.  

Ako značne pozitívne sa v prieskume ukázalo, že respondenti prejavili veľký 

záujem nielen o informovanie o budúcich zmenách, ktoré sa týkajú ich samých a ich práce, 

ale taktiež zmien, ktoré sa dotýkajú ich kolegov ako aj celej organizácie.  

Na záver vyhodnotenia tejto tretej oblasti sa pokúsim ešte zhodnotiť, aká bola 

celková spokojnosť zamestnancov so situáciou po zmene, ktorá prebehla na ich 
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pracovisku. Táto otázka je zároveň aj  poslednou otázkou dotazníka. Na základe výsledkov 

analýzy možno zhodnotiť, že napriek všetkým nedostatkom a problémom, ktoré sa 

v priebehu realizácie  organizačnej zmeny vyskytli, je celková spokojnosť zamestnancov 

so zmenou informačného systému nadpriemerná.   

4.5 Doporučenia a návrhy na riešenie problémov  

Vyhodnotením jednotlivých oblastí komunikácie v procese zmeny, ktoré som, 

skúmala dotazníkovým prieskumom, som sa snažila identifikovať nedostatky v príprave 

a realizácii zmeny informačného systému v skúmanej organizácii, ako aj pomenovať 

problémy, ktoré sa vyskytli a skomplikovali proces organizačnej zmeny. Zároveň som však 

poukázala na tie oblasti, kde vnútrofiremná komunikácia v procese zmeny fungovala.  

V tejto kapitole sa zameriavam na navrhnutie takých opatrení ako aj doporučení, 

ktoré by mohli zistené problémy a nedostatky pri príprave a realizácii budúcich 

organizačných zmien eliminovať a tým zároveň dosiahnuť vyššiu spokojnosť 

zamestnancov s komunikáciou v procese zmeny.   

Výsledky úvodnej otázky ukázali, že najviac informácií zamestnanci získali od 

svojho zamestnávateľa a nie od agenta zmeny, ktorý bol prípravou a realizáciou zmeny 

poverený. Táto skutočnosť teda upozorňuje, že v prístupe agenta zmeny existovali určité 

nedostatky, ktoré je potrebné do budúcna riešiť a pokiaľ možno vyvarovať sa im.   

Zostupná komunikácia 

 V rámci zostupnej komunikácie v procese zmeny z hľadiska obsahu sa ako najväčší 

nedostatok javí skutočnosť, že zamestnancom neboli dostatočne poskytnuté informácie, 

ktoré sa týkajú konkrétnych postupov alebo doporučení, čo treba robiť a ako sa zachovať 

v prípade, keď sa dostanú v priebehu realizovanej zmeny informačného systému do 

určitých komplikácií.  

Avšak agent zmeny by rozhodne nemal pri realizovaní budúcich zmien tento typ 

informácií podceňovať. Často sa totiž stáva, že práve nedostatok potrebných informácií sa 

stáva príčinou odporu voči zmene a tým sa celý proces zmeny značne skomplikuje. 

Zamestnanci majú odpor k zmenám, pretože sa obávajú, že nebudú schopní si osvojiť nové 

dovednosti pre dobrý pracovný výkon. Môžu teda zreteľne chápať nevyhnutnosť určitej 

zmeny, avšak nie sú emocionálne schopní zvládnuť svoj prechod na nový systém práce. 
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Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby agent zmeny v dostatočnej miere zamestnancom 

predložil konkrétne postupy a doporučenia, ako postupovať v prípade komplikácií. Ak 

totiž budú zamestnanci informovaní o tom, čo robiť, keď sa dostanú v procese zmeny do 

problémov, nadobudnú väčšiu istotu, zmení sa ich celkový pohľad na zmenu a budú k nej 

pristupovať viac pozitívne. Ešte raz preto zdôrazňujem a doporučujem, aby pri príprave 

a realizácii budúcich zmien agent zmeny dbal na to, aby tieto dôležité informácie svojim 

zamestnancom poskytol v dostatočnej miere. To napomôže lepšiemu vyrovnaniu sa so 

zmenou a tým sa zároveň eliminuje aj odpor zamestnancov voči zmene.   

Dostatočná informovanosť o pracovných inštrukciách, o pracovných súvislostiach, 

ako aj o účele organizačnej zmeny sa v procese realizácie zmeny informačného systému 

v skúmanej organizácii výrazne osvedčila. Preto odporúčam, aby sa takáto informovanosť 

zachovala aj pri realizácii ďalších organizačných zmien v budúcnosti. 

Ďalším nedostatkom v procese zmeny bola skutočnosť, že agent zmeny 

nedostatočne slovne hodnotil prácu zamestnancov na zmene. To znamená, že im nevyjadril 

dostatočnú pochvalu, poďakovanie, uznanie. Avšak práve toto hodnotenie, pokiaľ je 

oprávnené, je veľmi silnou motiváciou k podávaniu lepšieho pracovného výkonu 

a k stotožneniu sa so zmenou. Preto by bolo určite vhodné, aby agent zmeny nezabúdal na 

primeranú pochvalu alebo uznanie. Zamestnanci si veľmi vážia vyjadrenie takejto 

pozornosti zo strany svojho vedúceho resp. agenta zmeny.  

Taktiež do budúcnosti doporučujem klásť väčší dôraz na samotnú prípravu zmeny. 

Ak totiž agent zmeny predpokladá, že nestačí všetkých zamestnancov, ktorých sa zmena 

týka, informovať priebežne sám, je vhodné, aby formálne určil ďalšie kompetentné osoby, 

ktoré budú zamestnancov o zmene informovať, napr. vedúcich jednotlivých oddelení, 

prípadne touto úlohou poverí niektorých radových zamestnancov. Delegovaním sa agent 

zmeny delí o moc s ostatnými kompetentnými osobami a tým im dáva priestor k tomu, aby 

vlastnou aktivitou a s potrebnými právomocami vytvárali vhodné informačné 

a organizačné predpoklady na splnenie zadaných úloh. Participácia a delegovanie môžu 

priniesť určité dôležité výhody. Spoluúčasťou a podielom na príprave a realizácii zmeny sa 

zlepšuje identifikácia zamestnancov so zmenou, zvyšuje sa ich spokojnosť s prácou, ako aj 

výkonnosť a kvalita práce.  

Týmto spôsobom by sa mohol do istej miery vyriešiť problém nedostatku času 

agenta zmeny na komunikáciu so zamestnancami, pretože by sa o túto povinnosť mohol 
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rozdeliť s poverenými zamestnancami. Tí však musia byť o všetkom dostatočne 

informovaní, aby nedošlo k nejakému chaosu a zbytočným nedorozumeniam.  

Napriek tomu by však mal agent zmeny venovať dostatok času komunikácii či už 

s jednotlivými zamestnancami alebo s vedúcimi, ktorí sa na tejto internej komunikácii 

podieľajú. V opačnom prípade môže dôjsť k problému, ktorý sa vyskytol v procese zmeny 

v skúmanej organizácii. Agent zmeny presne vedel, ktoré informácie o zmene od neho 

zamestnanci očakávajú, čo viedlo k následným komplikáciám. Z tohto dôvodu chcem 

zdôrazniť potrebu osobného rozhovoru s agentom zmeny (resp. s jednotlivými vedúcimi, 

prípadne s inými na tento účel poverenými osobami), na individuálnych schôdzkach, kde 

by mali zamestnanci možnosť získať presne tie informácie, ktoré potrebujú. Bolo by 

vhodné, aby sa agent zmeny zaujímal o prácu zamestnancov na zmene, dotazoval sa na ich 

problémy a zároveň na to, aké informácie od neho očakávajú a ktoré by im pomohli 

v plnení ich pracovných úloh v procese zmeny. 

Zamestnanci skúmanej organizácie boli spokojní s množstvom informácií, ktoré im 

agent zmeny o pripravovanej zmene  poskytol. Je veľmi dobré,  že tento typ informácii bol 

poskytnutý v dostatočnej miere a doporučujem, aby tak agent zmeny učinil i pri príprave 

a realizácii ďalších zmien v budúcnosti.    

 Dôležitá je však tiež kvalita a včasnosť informácií, čomu by mal agent zmeny 

rozhodne  venovať zvýšenú pozornosť. Čiže poskytovať ich v primeranom čase, to 

znamená ani nie zbytočne príliš skoro, ale ani nie príliš neskoro, kedy by už boli zbytočné. 

Čo sa týka kvality informácií, mal by viac dbať na ich zrozumiteľnosť, presnosť 

a výstižnosť. Pretože čím viac informácií poskytneme príjemcom zmeny a čím kvalitnejšie, 

tým viac budú otvorenejší a ochotnejší pre prijatie jednotlivých organizačných zmien. 

Vzostupná komunikácia 

Druhá oblasť, na ktorú som sa v dotazníkovom prieskume zamerala, je vzostupná 

komunikácia v procese zmeny. Podľa výsledkov prieskumu sa táto oblasť komunikácie 

javí ako menej problémová než zostupná komunikácia. Napriek tomu aj tu existujú určité 

rezervy, ktoré by bolo vhodné odstrániť.  

Ukázalo sa, že vzájomné vzťahy medzi agentom zmeny a jednotlivými 

zamestnancami sú vcelku uspokojivé a zamestnanci nemajú pocit, že by agent zmeny 

nestál o ich informácie. Zvlášť teda vyzdvihujem a poukazujem na túto pozitívnu 
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skutočnosť, pretože často sa stáva, že práve nedostatok dôvery medzi iniciátorom zmeny 

a príjemcom zmeny je príčinou odporu voči zmene. 

Avšak doporučujem, aby sa agent zmeny viac zaujímal o pocity zamestnancov 

súvisiace s tým, ako zmenu zvládajú. Teda, či k nej pristupujú pozitívne alebo naopak, či 

majú obavy, že to nezvládnu apod. Zamestnanci ocenia tento záujem a zároveň je to 

spôsob ako ešte viac zlepšiť vzájomné pracovné vzťahy a prehĺbiť dôveru.  

Agent zmeny by teda rozhodne nemal tento typ informácií podceňovať. Dôvera 

medzi príjemcom zmeny a osobou, ktorá iniciuje zmenu veľmi ovplyvňuje celkový priebeh 

realizovanej zmeny a eliminuje negatívny postoj zamestnancov voči pripravovanej zmene.  

Pri zisťovaní počiatočného prístupu ku zmene výsledky prieskumu ukázali, že 

väčšina zamestnancov si nebola zo začiatku nebola istá, či zmena bude pre nich prínosná 

alebo nie, to znamená, že zamestnanci si neboli istí, či zmena informačného systému 

naozaj povedie ku zlepšeniu, uľahčeniu a skvalitneniu ich práce alebo nie. 

Preto ako riešenie tohto nedostatku navrhujem, aby agent zmeny venoval väčšiu 

pozornosť objasňovaniu a vysvetľovaniu účelu zmeny a tomu, akým prínosom bude zmena 

pre každého zamestnanca. Ak totiž zamestnanci pochopia potrebu a zmysel zmeny, budú 

pre zmenu viac motivovaní a budú ochotnejšie spolupracovať na jej príprave a samotnej 

realizácii.    

Hodnotenie názorov respondentov na určité aspekty vykonanej zmeny  

Výsledky prieskumu jasne ukázali, že zamestnanci majú do budúcna záujem nielen 

o informácie o zmenách, ktoré sa týkajú len ich samých, ale aj o informácie o zmenách, 

ktoré sa týkajú ich kolegov, ako aj celej organizácie. Možno to považovať za určitý 

predpoklad úspešnosti pri príprave a realizácii ďalších zmien. Už samotný záujem môže 

byť totiž prejavom väčšej otvorenosti pre zmenu a ochoty prispôsobiť sa niečomu novému.  

 Na záver tejto kapitoly, zdôrazňujem nutnosť vyhodnotenia celej zmeny 

informačného systému. Ide jednak o subjektívne hodnotenie zo strany zamestnancov, ako 

aj o objektívne hodnotenie zmeny manažérmi, s určitým časovým odstupom od ukončenia 

procesu organizačnej zmeny,  napr. po pol roku a to z hľadiska splnenia stanovených 

cieľov. Teda či došlo k zefektívneniu práce, uľahčeniu a skvalitneniu práce. S výsledkami 

hodnotenia by mali byť zoznámení jednotliví vedúci, ktorí tieto informácie ďalej 

odovzdajú radovým zamestnancom.  
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Podľa subjektívneho názoru jednotlivých zamestnancov, bola zmena z hľadiska 

splnenia stanovených cieľov veľmi užitočná a napomohla ku skvalitneniu, zefektívneniu 

a uľahčeniu ich práce a sú spokojní so súčasnou situáciou po zmene, ktorá nedávno 

prebehla na ich pracovisku.  
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5. Záver 

 V mojej diplomovej práci som sa zamerala na vnútrofiremnú komunikáciu 

v procese zmeny. Cieľom bolo zistiť spokojnosť zamestnancov s komunikáciou v priebehu 

organizačnej zmeny. Konkrétne šlo o zmenu informačného systému, ktorá nedávno 

prebehla v skúmanej organizácii. Zároveň bolo cieľom zistiť kvalitu jednotlivých 

komunikačných tokov z hľadiska obsahu, z hľadiska jednotlivých foriem komunikácie, ako 

aj z hľadiska potenciálnych problémov, ktoré mohli komplikovať vnútrofiremnú 

komunikáciu v procese zmeny. Pre spracovanie tejto témy som si vybrala istú firmu 

v Žilinskom kraji, ktorá sa zaoberá činnosťami v daňovej oblasti. 

 Na zaistenie tohto stanoveného cieľa som vykonala prieskum prostredníctvom 

písomného dotazovania. Keďže dotazovanie bolo anonymné, možno sa domnievať, že som 

prieskumom získala objektívne informácie o tom, ako boli zamestnanci spokojní z 

s komunikáciou v priebehu organizačnej zmeny.  

 Pomocou analýzy a následného vyhodnotenia výsledkov dotazníkového prieskumu 

som sa snažila rozpoznať a diagnostikovať problémové oblasti skúmanej organizácie 

v procese zmeny. 

 V zostupnej komunikácii zamestnancom z hľadiska obsahu najviac chýbali 

konkrétne postupy alebo doporučenia, čo treba robiť a ako sa zachovať v prípade, keď sa 

dostanú v priebehu realizovanej zmeny informačného systému do určitých komplikácií 

a taktiež slovné ohodnotenie ich práce na zmene. Ako najväčší problém komplikujúci 

zostupnú komunikáciu v procese zmeny sa ukázal čas. Teda skutočnosť, že agent zmeny 

nemal dostatok času na komunikáciu so zamestnancami pri príprave a realizácii zmeny. 

Ďalším problémom, ktorý komplikoval zostupnú komunikáciu v procese zmeny bolo tiež 

to, že agent zmeny presne nevedel, ktoré informácie o zmene od neho zamestnanci 

očakávajú. Najmenej spokojní boli zamestnanci s informovaním o zmene na 

individuálnych schôdzkach s agentom zmeny. Nespokojní boli tiež s informáciami 

o zmene z hľadiska ich kvality.   

 Vzostupnú komunikáciu v procese zmeny najväčšmi oslaboval nedostatok 

príležitostí na informovanie agenta zmeny a tiež nedostatočný záujem agenta zmeny 

o pocity zamestnancov súvisiace s tým, ako zvládajú organizačnú zmenu. 

Pri zisťovaní názorov zamestnancov na určité aspekty vykonanej zmeny sa ukázalo, 

že zmena splnila svoj účel a podľa názoru zamestnancov bola zmena informačného 
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systému zvlášť užitočná najmä z toho hľadiska, že informácie sú zasielané vhodným 

komunikačným kanálom v správnom čase, kvalite a množstve, čím sa ich práca 

zjednodušila a zvýšila sa celková produktivita práce na jednotlivých úsekoch. Zamestnanci 

teda vyjadrili spokojnosť so súčasnou situáciou po zmene, ktorá nedávno prebehla na ich 

pracovisku. Prejavili tiež značný záujem nielen o informovanie o budúcich zmenách, ktoré 

sa týkajú ich samých a ich práce, ale taktiež zmien, ktoré sa dotýkajú ich kolegov ako aj 

celej organizácie.  

Na riešenie zistených problémov a nedostatkov som navrhla isté konkrétne 

doporučenia, ktoré by mohli prispieť k efektívnejšej vnútrofiremnej komunikácii v procese 

zmeny a tým zvýšiť spokojnosť zamestnancov s komunikáciou v priebehu organizačnej 

zmeny. Záleží na rozhodnutí a posúdení vedenia skúmanej organizácie, ktoré návrhy 

a doporučenia sa im zdajú prijateľné a ktoré z nich by bolo možné pri realizovaní budúcich 

organizačných zmien uplatniť.  

Na záver teda možno skonštatovať, že táto diplomová práca dosiahla svoj cieľ, tzn. 

zistila som, aká bola spokojnosť zamestnancov s komunikáciou v priebehu organizačnej 

zmeny a tiež problémy a nedostatky jednotlivých komunikačných tokov v procese zmeny 

a navrhla  som ich konkrétne varianty riešenia.  
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                                                                                                                              Príloha č. 1  
 

Organizačná schéma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prameň: vlastné spracovanie podľa firemných materiálov 

Riaditeľ 

Vedúci  
vymeriavacieho 

oddelenia 

Vedúci 
exekučného 
oddelenia 

Vedúci oddelenia 
registrácie a 

administratívy 

Vedúci 
oddelenia 
kontroly 

VYMERIAVACIE 
ODDELENIE  
(27 zamestnancov) 

EXEKUČNÉ 
ODDELENIE  
(4 zamestnanci) 

ODDELENIE 
REGISTRÁCIE 
A ADMINISTRATÍVY 
(7 zamestnancov)

ODDELENIE 
KONTROLY  
(21 zamestnancov) 

Sekretariát 
riaditeľa 

  



 Príloha č. 2 
Dotazník 

 
Vážená pani, vážený pán,  

dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka a o uvážlivé zodpovedanie 
jednotlivých otázok, ktorých cieľom je zistiť, ako ste boli spokojný/-ná s komunikáciou a 
štýlom vedenia zmeny informačného systému na Vašom pracovisku, ku ktorému došlo 
v nedávnej dobe. 

Tento dotazníkový prieskum je anonymný a jeho výsledky budú použité pre zmapovanie 
možných nedostatkov, ktoré Vám komplikujú komunikáciu v procese zmeny. Na základe 
výsledkov tohto prieskumu možno následne navrhnúť účinné opatrenia, ktoré Vám môžu 
uľahčiť budúce zmeny na Vašom pracovisku.  

Inštrukcie na vyplnenie dotazníka: 
Pri každej otázke zakrúžkujte jednu zvolenú odpoveď na uvedenej hodnotovej škále. 
Význam jednotlivých stupňov je nasledujúci: 

 

5 4 3 2 1 0 

Rozhodne 
áno 

Skôr áno Ani áno, ani 
nie       (tak 
napoly) 

Skôr nie Rozhodne 
nie 

Neviem, 
nemôžem 
posúdiť 

 

Číslo Otázky Varianty odpovedí 

1. Od koho ste získali najviac potrebných informácií o pripravovanej zmene? 

1.1 od môjho zamestnávateľa  5   4   3   2   1   0 

1.2 od vedúceho (agenta zmeny), ktorý bol riadením zmeny 
informačného systému poverený 

 

5   4   3   2   1   0 

1.3 od mojich kolegov  5   4   3   2   1   0 

2.  Získali ste od agenta zmeny tieto nasledujúce typy informácií týkajúce sa 
zmeny informačného systému? 

2.1 pracovné inštrukcie: čo a ako som mal/-a počas realizácie 
zmeny urobiť 

 

5   4   3   2   1   0 

2.2 pracovné súvislosti: ako moja práca na zmene súvisela 
s prácou ďalších kolegov 

5   4   3   2   1   0 

2.3 postupy a doporučenia: čo by som mal/-a robiť, keby som 
sa dostal/-a v priebehu realizovanej zmeny do určitých 
komplikácií 

 

5   4   3   2   1   0 

2.4 podnikové informácie: čo táto zmena znamená pre 
organizáciu, napr. budúci úžitok, ale aj komplikácie s jej 
zavedením 

 

5   4   3   2   1   0 

  



2.5 kladné slovné hodnotenie mojej práce na zmene, napr. 
pochvala, povzbudenie, poďakovanie apod. 

 

5   4   3   2   1   0 

 
3. Boli ste o pripravovanej zmene informovaný/-ná Vaším 

vedúcim (agentom zmeny) s dostatočným predstihom, 
aby ste sa na túto zmenu mohli dobre pripraviť? 

 

5   4   3   2   1   0 

4. Komplikovali nasledujúce problémy, počas realizácie zmeny informačného 
systému, komunikáciu medzi agentom zmeny a Vami?   (0 znamená, že o 
tomto problému neviete,  takže ho ani nemôžete posúdiť) 

4.1 agent zmeny presne nevedel, ktoré informácie o zmene od 
neho očakávam, tzn. dával mi informácie, ktoré som 
nepotreboval/-la a to čo som potreboval/-la vedieť o zmene, 
mi nepovedal 

 

 

5   4   3   2   1  0 

4.2 agent zmeny sám o zmene moc nevedel, a tak ma ani 
nemohol o zmene dostatočne informovať 

 

5   4   3   2   1  0 

4.3 agent zmeny nemal dosť času na komunikáciu so mnou pri 
príprave alebo počas realizácie zmeny (buď mal počas 
zmeny veľa práce, alebo nepovažoval  komunikáciu so 
mnou za dôležitú) 

 

 

5   4   3   2   1  0 

4.4 agent zmeny nevedel dobre zvládnuť priamu komunikáciu 
so mnou (nevedel alebo nechcel mi nič vysvetľovať, 
presviedčať, vyhýbal sa priamemu kontaktu so mnou) 

 

 

5   4   3   2   1  0 

4.5 agent zmeny mi nedôveroval, že by som nejaké informácie 
dokázal/-la správne použiť alebo pochopiť, tak mi radšej 
žiadne informácie nedával 

 

 

5   4   3   2   1  0 

5. Boli ste spokojný/-ná s informáciami od Vášho vedúceho (agenta zmeny), 
ktoré sa týkali pripravovanej zmeny, a to z hľadiska ich: 

5.1 primeraného množstva 5   4   3   2   1  0 

5.2 kvality informácií (zrozumiteľnosti, výstižnosti, 
vierohodnosti) 

5   4   3   2   1  0 

5.3 včasnosti (ani príliš skoro, ani neskoro, kedy by už boli 
zbytočné) 

5   4   3   2   1  0 

6. Vyhovovala Vám  komunikácia s vedúcim (agentom zmeny) nasledujúcimi 
spôsobmi? 

6.1 na poradách 5   4   3   2   1  0 

6.2 formou individuálnych schôdzok s vedúcim 5   4   3   2   1  0 

6.3 formou písomného hlásenia (formuláre, dotazníky, žiadosti, 
sťažnosti apod.) 

 

5   4   3   2   1  0 

 

6.4 elektronickou poštou  5   4   3   2   1  0 
 

  



 
7. Komplikovali Vašu komunikáciu s vedúcim (agentom zmeny) počas zmeny 

nasledujúce problémy? (0 znamená, že o tomto problému neviete, tak ho ani 
nemôžete posúdiť) 

7.1 nedostatok príležitostí pre informovanie agenta zmeny 5   4   3   2   1  0 

7.2 neistota, či agent zmeny o moje informácie stojí 5   4   3   2   1  0 

7.3 mám so svojím vedúcim (agentom zmeny) zlé osobné 
vzťahy, a preto som s ním počas zmeny moc 
nekomunikoval/-la 

 

5   4   3   2   1  0 

8. Ste spokojný/-ná s tým, ako ste mohli odovzdávať svojmu vedúcemu 
(agentovi zmeny) nasledujúce typy informácií? 

8.1 informácie o priebehu zmeny 5   4   3   2   1  0 

8.2 informácie o problémoch, ktoré sa objavili v súvislosti so 
zmenou, napr. technické, organizační apod. 

 

5   4   3   2   1  0 

8.3 návrhy na riešenie týchto problémov 5   4   3   2   1  0 

8.4 informácie o pocitoch súvisiacich so zmenou, napr. že ste 
k zmene pristupovali pozitívne alebo naopak, že ste mali 
obavy, že to nezvládnete apod. 

 

 

5   4   3   2   1  0 

9. Ako ste sa vyrovnali so zmenou? 

9.1 od začiatku som pristupoval/-la k zmene pozitívne a veril/-la 
som, že bude užitočná 

 

5   4   3   2   1  0 

9.2 zo začiatku som váhal/-la, ale agent zmeny ma presvedčil, 
že zmena povedie ku zlepšeniu situácie v práci 

 

5   4   3   2   1  0 

9.3 zmene som nebol/-la naklonený/-ná a tak som k nej musel/-
la byť agentom zmeny donútený/-ná 

 

5   4   3   2   1  0 

10. Do akej miery sa ukázala zmena, podľa Vášho názoru,  ako užitočná 
podľa nasledujúcich hľadísk? 

10.1 vďaka zmene plní informačný systém lepšie integračnú 
funkciu, navzájom prepája všetky vnútropodnikové útvary 
a zabezpečuje tak efektívnejšiu spätnú väzbu  

 

5   4   3   2   1  0 

10.2 informácie sú zasielané vhodným komunikačným kanálom 
v správnom čase, kvalite a množstve 

 

5   4   3   2   1  0 

10.3 zmenou sa zlepšili vzťahy na pracovisku 5   4   3   2   1  0 

10.4 zmena mi ubrala prácu a tým aj zároveň uľahčila  5   4   3   2   1  0 

10.5 zmena zvýšila celkovú produktivitu práce na jednotlivých 
úsekoch 

5   4   3   2   1  0 

 
 

  



11. O akých zmenách  by ste chceli byť nabudúce informovaný/-ná? 

11.1 o zmenách, ktoré sa bezprostredne týkajú konkrétne len mňa   
a mojej práce 

5   4   3   2   1  0 

11.2 o zmenách, ktoré sa týkajú nielen mňa, ale aj priamo mojich 
kolegov, s ktorými pracujem  

 

5   4   3   2   1  0 

11.3 o zmenách, ktoré sa ma síce bezprostredne netýkajú, ale 
týkajú sa celej organizácie 

 

5   4   3   2   1  0 

12. Ste celkovo spokojný/-ná so situáciou po zmene, ktorá 
nedávno prebehla na Vašom pracovisku? 

5   4   3   2   1  0 

        

 Ďakujem Vám za ochotu a čas, ktorý ste venoval/-la vyplneniu tohto dotazníka.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Príloha č. 3 
 

   Tabuľka výsledkov prieskumu   
              
              

Číslo Priemer 
  

Absolútne četnosti 

 

  
       Relatívne četnosti ( % )   

otázky VAP 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 
1.              

1.1. 3,5  7 23 15 4 3 0 13 44 29 8 6 0 
1.2. 3,3 7 13 21 8 3 0 13 25 40 15 6 0 
1.3. 2,8 5 11 8 24 4 0 10 21 15 46 8 0 

              
2.              

2.1. 3,6 12 11 24 5 0 0 23 21 46 10 0 0 
2.2.     3,3 6 17 19 7 2 1 12 33 37 13 4 2 
2.3. 2,9 0 18 3 22 0 9 0 35 6 42 0 17 
2.4. 3,6 4 27 17 4 0 0 8 52 33 8 0 0 
2.5. 2,4 0 12 5 25 10 0 0 23 10 48 19 0 

              
3. 2,8 10 18 0 0 24 0 19 35 0 0 46 0 
              

4.              
4.1. 2,8 3 2 31 8 5 3 6 4 60 15 10 6 
4.2. 2,2 0 8 0 20 8 16 0 15 0 39 15 31 
4.3. 3,9 20 12 5 11 0 4 38 23 10 21 0 8 
4.4. 2,1 4 4 0 26 16 2 8 8 0 50 31 3 
4.5. 2,3 3 2 8 19 10 10 6 4 15 37 19 19 

              
5.              

5.1. 3,6 4 30 10 7 0 1 8 58 19 13 0 2 
5.2. 2,9 8 2 10 20 2 10 15 4 19 39 4 19 
5.3. 3,12 9 15 4 17 5 2 17 29 8 33 10 4 

              
6.              

6.1. 3,8 11 24 15 2 0 0 21 46 29 4 0 0 
6.2. 2,5 4 8 8 22 10 0 8 15 15 42 20 0 
6.3. 3,2 3 10 27 6 1 5 6 19 52 12 2 10 
6.4. 3,8 20 12 10 10 0 0 39 23 19 19 0 0 

              
7.              

7.1. 3,2 10 16 7 12 7 0 19 31 13 23 13 0 
7.2. 2,4 0 10 15 18 3 6 0 19 29 35 6 12 
7.3. 2,1 0 3 9 16 10 14 0 6 17 31 19 27 

              
8.              

8.1. 2,7 1 3 30 14 4 0 2 6 58 27 8 0 
8.2. 3,1 8 10 19 10 5 0 15 19 37 19 10 0 
8.3. 3,2 2 20 18 8 4 0 4 38 35 15 8 0 
8.4. 2,4 0 6 12 24 4 6 0 12 23 46 8 12 

  



Číslo Priemer 
 

Absolútne četnosti 
 

Relatívne četnosti ( % )  
otázky  5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 

9.              
9.1. 3,1 7 10 15 19 1 0 13 19 29 37 2 0 
9.2. 3,4 11 24 4 2 11 0 21 46 8 4 21 0 
9.3. 2,8 1 12 16 20 3 0 0 23 15 39 23 0 

              
10.              

10.1. 3,9 20 12 
 
15 5 0 0 39 23 29 9 0 0 

10.2. 4 16 26 6 0 4 0 31 50 12 0 8 0 
10.3. 2,9 0 12 18 8 4 10 0 23 35 15 8 19 
10.4. 3,1 0 10 32 7 0 3 0 19 62 13 0 6 
10.5. 3,3 2 16 22 6 1 5 4 31 42 12 2 9 

              
11.              

11.1. 4,7 35 17 0 0 0 0 67 33 0 0 0 0 
11.2. 4,2 20 22 10 0 0 0 39 42 19 0 0 0 
11.3. 4,0 16 25 7 4 0 0 31 48 13 8 0 0 

              
12. 4 16 24 8 4 0 0 31 46 15 8 0 0 
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