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1. ÚVOD 

Na dnešnom vysoko konkurenčnom trhu plnom zmien, nestáleho prostredia a neistého 

vývoja dopytu zákazníkov je veľmi ťažké stať sa prosperujúcou a konkurencieschopnou 

firmou a následne si tento post aj udržať. Situáciu ešte viac komplikuje pokračujúci trend 

integrácie a globalizácie trhov. Nároky spotrebiteľov na kvalitu a funkčnosť tovarov a služieb 

sú čím ďalej vyššie. Zároveň pretrváva požiadavka čo najnižšej ceny.  

Ako teda docieliť čo najväčšiu konkurencieschopnosť? Čo je ťahúňom svetovo 

najúspešnejších podnikov? Navonok sú kľúčovými prvkami napredovania spoločností 

neustále zlepšovanie technológií, inovácie výrobkov a vysoká výkonnosť a flexibilita firmy. 

Avšak je treba si uvedomiť, že všetky tieto prvky sú závislé na výkonnosti a spôsobilosti ľudí,  

pracovníkov. Pretože v každom podniku sa výkonnosť zamestnancov a procesov prelína. Čím 

sú technológie vyspelejšie a inovácie premyslenejšie, tým efektívnejšia práca ľudí za nimi 

stojí. Keďže ľudia sú jedným z najhodnotnejších zdrojov podniku, je viac než žiaduce, 

aby pracovali na optimálnej úrovni svojho výkonu a to práve prostredníctvom čo 

najväčšieho využitia svojho potenciálu. Práca teda vychádza z predpokladu, že ľudský 

potenciál je pre podnik veľmi dôležitý v oblasti plnenia budúcich strategických úloh.  

Pre účely tejto diplomovej práce bola ako „výskumný terén“ vybraná ambiciózna 

spoločnosť potravinárskeho priemyslu Nestlé. Spolupráca autorky s touto dlhodobo úspešnou 

organizáciou mohla byť uskutočnená vďaka ochotnému prístupu členov organizácie a politike 

jej vedenia, naklonenej spolupráci so študentmi a absolventmi vysokých škôl. 

Zvoleným apriórnym cieľom diplomovej práce bolo zistiť, akým spôsobom vybraná 

organizácia pristupuje k rozvoju svojho ľudského potenciálu, a pomôcť jej odhaliť prednosti 

aj slabé stránky tohto procesu. Predmetom tejto analýzy malo byť predovšetkým zistenie 

toho, nakoľko a akým spôsobom manažment organizácie podporuje rozvoj odborného 

potenciálu zamestnancov, aké možnosti sa jej v tomto smere naskytajú, a ktoré z nich 

využíva. Súčasťou analýzy by bolo aj zistenie, nakoľko si zamestnanci vybranej organizácie 

uvedomujú potrebu svojho rozvoja pre svoje ďalšie úspešné profesijné pôsobenie 

v organizácii, čo znamená zistenie toho, nakoľko sú zamestnanci pre svoju činnosť 

spôsobilí, motivovaní a ochotní pracovať na svojom rozvoji.  
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Aby diplomová práca priniesla explicitné, reálne a čo najprínosnejšie zhodnotenia 

personálnej strategickej pripravenosti spoločnosti na budúce situácie, bolo pri štúdiu 

strategických aspektov rozvoja ľudského potenciálu spoločnosti treba brať do úvahy aj jej 

strategické smerovanie v tejto oblasti. Ak má totiž podnik obstáť v konkurenčnom boji, musí 

spĺňať isté požiadavky trhu, využívať jeho výzvy a chrániť sa pred jeho ohrozeniami. 

Východiskovým predpokladom pri konkretizácii a „zaostrení“ cieľa diplomovej práce bola 

taktiež skutočnosť, že táto práca a jej ciele budú ovplyvnené súčasnými požiadavkami 

spoločnosti na prepracovanie určitých tém v oblasti rozvoja ľudského potenciálu ako 

strategicky významného faktora.  

Na základe zladenia predstáv vedenia danej organizácie s predstavami autorky 

diplomovej práce bol spresnený jej cieľ, v takom zmysle, že práca bola zameraná na 

zisťovanie pracovného potenciálu vybraných pracovníkov s následným návrhom akčného 

plánu ich rozvoja, odpovedajúceho strategickým zámerom spoločnosti. Preto je významná 

časť diplomovej práce venovaná spôsobom merania ľudského potenciálu. Pre dosiahnutie 

cieľa diplomovej práce  bola súčasťou metodológie vypracovanej v rámci diplomovej práce 

tvorba pôvodnej metodiky posudzovania individuálneho ľudského potenciálu.  

Diplomová práca má charakter exploratívneho organizačného výskumu ex post facto, 

založeného na kombinovanej kvalitatívno-kvantitatívnej analýze a nadväzujúcej tvorivej 

metodologickej syntézy pri tvorbe relatívne jednoduchého a v personálnej praxi využiteľného  

diagnostického nástroja pre posudzovanie individuálneho ľudského potenciálu pre praktické 

účely premiesťovania zamestnancov na nové pracovné pozície.  Ako metódy analýzy a zberu 

dát boli použité metódy analýzy dostupných dokumentov a rozhovory s predstaviteľmi 

analyzovanej spoločnosti, štruktúrované rozhovory s expertmi – vybranými pracovníkmi 

spoločnosti pomocou auditného dotazníka. Aby sa zo pološtruktúrovaných rozhovorov 

s vybranými zamestnancami dali vyvodiť tvrdenia, čo najpresnejšie odrážajúce skutočnosť, 

závery z rozhovorov boli podchytené krátkym dotazníkom s nedokončenými vetami. 

Diplomová práca je členená do troch vecných, vopred určených kapitol. Keďže rozvoj 

ľudského potenciálu má dosah na mnoho odvetví personálnej práce a organizačných 

procesov, prvá kapitola poskytuje široký teoretický základ výskumnej časti. V teoretickej 

časti bola snaha zabrať nielen tie najužšie súvislosti, ale aj postaviť základ celej problematike. 

Druhá z predmetných kapitol predstavuje analyzovanú spoločnosť, čo je dôležité pre 

zasadenie témy práce do konkrétnej praktickej oblasti. V rozličných odvetviach totiž 
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prebiehajú jednotlivé procesy dosť špecificky. Tretia kapitola pojednáva už o konkrétnych 

dvoch, organizáciou vybraných pracovníkoch, o ich ľudskom potenciáli, strategickej hodnote 

pre podnik a ich zodpovednosti k rozvoju svojho potenciálu, ku ktorému ich podnik motivuje. 

Celá práca bude zameraná najmä na meranie ľudského potenciálu a jeho rozvoj z hľadiska 

manažérov  a ich strategických zámerov.  
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2. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ POŇATIA ROZVOJA 

ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU 

Najdrahšími pracovníkmi nie sú tí, ktorí majú najvyšší plat. Najdrahšími sú neproduktívni ľudia. 

John. C Maxwell 

 

Rozvoj ľudského potenciálu je v posledných rokoch veľmi zaujímavou témou nielen 

pre personalistov veľkých podnikov. Úspešné podniky majú vypracované časovo definované 

koncepcie, ako rozvíjať svojich zamestnancov a ťažiť z toho čo najviac výhod. Nie každý 

majiteľ podniku však vie, ako sa správne starať o ľudský potenciál, ktorý mu plynie z jeho 

zamestnancov, ako efektívne podporovať ľudí, ktorí majú potenciál zlepšovať sa a kariérne 

rásť, poprípade talentovaných ľudí. Kľúčovou oblasťou sa stáva takýchto ľudí nielen získať 

a motivovať ich k rozvoju, ale ich v podniku aj udržať. Problémom je podľa Stýbla (1998) 

fakt, že mnoho podnikov nedokáže vo svojich strategických plánoch presnejšie definovať 

úlohu zamestnancov tak, aby sa stala kľúčovou.  

2.1. Ľudský potenciál organizácie 

Slovník cudzích slov od Petráša a Andričíka (2001), definuje slovo potenciál ako 

výkonnosť, tvorivú kapacitu. Ľudský potenciál je často používané slovné spojenie 

z podnikového prostredia, o ktorom sa pojednáva v nemalom množstve publikácii. Na 

potenciál jedinca možno podľa Mateiciuca (2011) nahliadať ako na súbor všetkých 

predispozícií a vlastností, či už fyzických, alebo duševných. Tie ho predurčujú k tomu, čo 

všetko je schopný zvládnuť vykonať, za akých podmienok a taktiež predurčujú aj jeho 

správanie sa nielen v pracovnom prostredí. Faerber a Stöwe (2007) vnímajú potenciál 

zamestnanca ako pravdepodobnú mieru schopnosti zvládnuť nadobudnúť nové kompetencie, 

zvýšiť svoj doterajší výkon a efektivitu práce a zvládať v budúcnosti náročnejšie projekty 

a plniť ciele stanovené spoločnosťou. Potenciál sa podľa nich obecne skladá zo štyroch 

hlavných sfér, ktoré budú podrobnejšie popísané v ďalších kapitolách. Potenciál podniku ako 

taký, má veľký podiel na plnení požiadaviek zákazníka. Potenciál totižto dáva do pohybu 

podnikové procesy, ktoré umožňujú vznik produktov.  
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Potenciálom sú mienené vrodené aj získané možnosti, schopnosti, vedomosti 

a zručnosti, pretransformovane na podnikové podmienky. Keďže individuálny ľudský 

potenciál je vnímaný ako neopakovateľný a výnimočný súbor sklonov jedinca, ktoré ho 

predurčujú k tomu, aby úspešne vykonával istý druh činnosti, ľudský potenciál v podniku, ako 

taký bude potom predstavovaný súčtom všetkých sklonov dispozícií a kapacít všetkých 

jedincov, ktorí v podniku pôsobia.  Je zložený z prvkov, ktoré predurčujú jedinca k plneniu 

organizačných úloh, a síce z inteligenčnej predispozície, fyzickej zdatnosti, zdravia, zapálenia 

a záujmu pre javy a situácie okolia, miery motivácie, znalostí a skúseností, sily a chuti plniť 

zadané úlohy a nastolené problémy a mnohé ďalšie, zjavné aj skryté vlastnosti. Sociálny 

potenciál teda možno chápať ako súhrnnú výkonnosť zamestnancov, ktorá závisí od 

podmienok, ktoré majú vytvorené v organizácii a do toho je zahrnutá nielen pracovná 

atmosféra, ale aj prístup a motivácia vedenia. Ďalej je samozrejme závislí na jednotlivcovi 

osobitne, a to tým, čo do organizácie prinesie ako svoje know-how, ale aj od toho, čo je 

schopný sa v organizácií naučiť. Preto sú organizácie s programami vzdelávania 

zamestnancov vnímané ako organizácie, kde má rast sociálneho potenciálu väčšiu 

perspektívu. 

2.2. Rozvoj zamestnancov 

Harrison (1993) nahliada na rozvoj zamestnancov ako na časť celkovej stratégie 

organizácie. Strategický práve preto, lebo rozvojom zamestnancov môže byť zabezpečený 

rast výkonnosti organizácie. Pomocou rozvoja teda môže ako jednotlivec, tak aj 

organizácia dosiahnuť svoj plný potenciál. Jednou z oblastí, ktorej sa rozvoj venuje je 

spôsob, akým prebieha učenie sa. Foot a Hook (2002) považujú za hlavný obor skúmania 

najmä štruktúru a pokroky učenia sa, ktoré má za úlohu naplnenie cieľov organizácie.  

Obrázok 2-1 dáva do vzťahu rozvoj s pojmami učenie sa a vzdelávanie a definuje ho 

za pomoci týchto pojmov. Zo schémy je možné vyčítať, že podľa Hroníka (2007) je rozvoj 

zamestnancov akousi podmnožinou ich učenia sa, pretože učenie definuje ako rozvoj majúci 

za následok efektívnu a dlhotrvajúcu premenu nielen pri zmýšľaní jednotlivca, ale aj pri jeho 

vonkajších prejavoch, čiže v jeho správaní sa. Učenie sa prebieha na základe interakcie 

jedinca s jeho prostredím a zahŕňa viac ako rozvoj a vzdelávanie. Naproti tomu, rozvoj 

znamená dosiahnutie požadovanej premeny jedincovho chovania a myslenia za pomoci 

učenia sa. Rozvoj je vytýčený požadovaný cieľ, ktorý sa skladá z ohraničených, čiže 
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diskrétnych a neohraničených, difúznych, rozvojových plánov.  Vzdelávanie je potom jednou 

z možností, ako sa učiť. 

Obrázok 2-1   Vzťah učenia sa, rozvoja a vzdelávania personálu 

 

Zdroj: Hroník (2007) 

Úspešnosť, s akou vedenie podniku implementovalo do bežnej praxe rozvoj 

zamestnancov a ich pracovného potenciálu potom podľa McKenna a Maistera (2005) možno 

merať nasledovnými faktormi:  

 Fluktuáciou zamestnancov, čo znamená odchod z podniku z najrôznejších dôvodov, 

v tomto prípade z dôvodu neúspešného rozvojového programu. To znamená, že táto 

oblasť bude skúmať, či bol zamestnancom  ponúknutý dostatočný priestor na 

sebarealizáciu sa a nakoľko podnik splnil ich kariérne očakávania a v dôsledku toho 

zamestnanci nepomýšľajú na prácu pre iného zamestnávateľa. 

 Úspešnosťou pri povyšovaní pracovníkov a síce, či manažér správne odhadol 

pracovný potenciál svojho zamestnanca a ten sa na vyššej pozícii dokázal úspešne 

zapracovať. Pokiaľ zamestnanec nie je povýšený v pravý čas, nastáva problém ako pre 

neho, tak aj pre organizáciu, pretože hrozí jeho znechutenie prácou, za ktorú sa mu 

nedostáva uznania. Ak je však zamestnanec povýšený príliš skoro, alebo na post, ktorý 

už prekračuje jeho kompetencia alebo potenciál, je možné, že odíde, kvôli frustrácii 

z nezvládnutia svojho pracovného zaradenia. Významným sa z tohto hľadiska stáva aj 

postavenie povyšovaného zamestnanca u svojich nových podriadených. Je preto 

potrebné sledovať zamestnanca v interakcii s ostatnými členmi jeho tímu a zvážiť, či 

bude schopný si časom vyslúžiť ich úctu a vydobyť ich rešpekt. 

 Mierou úspechu podelenia sa o talent zamestnancov s ostatnými odvetviami 

v podniku. 

 A v neposlednom rade ziskom, ktorý však nie je presným obrazom úspešnosti rozvoja, 

pre majiteľov podniku a akcionárov je však prvoradý. 
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2.2.1. Systematický rozvoj ľudského potenciálu v organizácii 

Nespočetné množstvo moderných teórií riadenia a rozvoja zamestnancov súčasnosti sa 

zhodujú na tom, že investícia do vzdelania a rozvoja ich ľudského potenciálu patrí medzi 

kľúčové a je takmer tou najdôležitejšou. V porovnaní napríklad so strojom, ktorý sa časom 

opotrebováva a nakoniec vyradí, investícia do zamestnanca má ďaleko dlhodobejší 

charakter, pretože jeho cena rokmi rastie. Preto kým odíde zamestnanec do dôchodku, 

investícia do jeho vzdelania sa niekoľko násobne krát vráti. Z časového hľadiska je taktiež 

oveľa výhodnejšie investovať do stálej základne zamestnancov ako každú chvíľu hľadať, 

najímať a zaškoľovať nových, u ktorých sa časom ukáže, že tak ako ich predchodcovia, ani 

oni nebudú novej organizácii lojálny.  

Mateiciuc (2004) nahliada na rozvoj ľudského potenciálu v organizácii ako na 

schopnosť zamestnancov – ktorých organizácia momentálne zamestnáva – vykonávať 

v budúcnosti úkony, ktoré sú známe už  v prítomnosti, alebo ich podoba sa ešte len bude 

formovať.   Podľa Koubeka (2004) je veľmi dôležitou súčasťou osobného rozvoja formovanie 

osobnosti a chovania pracovníka. Novonadobudnutá odbornosť potom prinesie pridanú 

hodnotu nielen podniku, ale aj samotnému pracovníkovi. Zároveň má prostredníctvom svojho 

rozvoja možnosť zvýšiť svoju sebarealizáciu a zlepšiť osobné vzťahy s okolím, čo potom 

spätne priaznivo ovplyvňuje jeho pracovný výkon. 

Tvrdeniam o dôležitosti zamerania sa na ľudský kapitál dávajú za pravdu aj Barrick, 

Mount a Judge (2001), podľa ktorých mnoho empirických štúdií potvrdilo kvantitatívnu 

náväznosť medzi osobnosťou a efektívnosťou v práci. Preto by sa podľa zmienených 

autorov dalo tvrdiť, že výsledky jedincov s vyvinutou osobnosťou sú konštantné počas celej 

doby, pri akýchkoľvek podmienkach a sú neopomenuteľnými predikčnými prostriedkami 

správania sa a pracovnej výkonnosti. 

Aby mohol byť rozvoj správne vykonaný, podľa Sequensovej, Hepa, Rastislava a 

Letáka (2005) je vhodné sa u pracovníka zamerať a zhodnotiť na oblasti tri hlavné oblasti. 

Prvou je súčasný stav zamestnancových zručností, jazykovej vybavenosti a jeho efektívnosti 

a výkonnosti. Táto oblasť zahŕňa ako analýzu jeho momentálneho postu, tak aj to, aké má 

predpoklady pre plnenie úloh, ktoré z neho plynú. Potenciál, ktorý zamestnanca predurčuje 

na konkrétny post v podniku a z toho plynúce jeho podnikom plánované pracovné zaradenie, 

z čoho vyplývajú už priamo konkrétne nároky na zamestnanca spolu s časovým naplánovaním 
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jednotlivých aktivít a postupov. Takýmito aktivitami sú napríklad tréningy a odborné školenia 

a jeho dobrovoľné vzdelávanie sa pre rast jeho odbornej spôsobilosti, ako aj miera podpory, 

ktorá je pre neho potrebná od vedenia podniku. Často zabúdanou avšak veľmi potrebnou 

úvahou je následníctvo zamestnancov. Nahradzovanie zamestnancov je potrebné určiť pre 

všetky kľúčové a náročne zastupiteľné posty. Rozhoduje sa tu predovšetkým o tom, či bude 

nasledovník pochádzať z radov podniku, alebo sa využijú externé zdroje, ako aj o tom, akým 

spôsobom a ako dlho bude trvať zaškoľovanie.  

2.2.2. Personálny rozvoj 

Personálny rozvoj nemá presnú definíciu, má však stanovené, všeobecne rešpektované 

predpoklady. Prvým predpokladom je, že jedinci, ktorí pomýšľajú na rozvoj môžu, a hlavne 

chcú postupne meniť seba, svoje zmýšľanie a chovanie. Druhým predpokladom, aby 

mohol rozvoj prebehnúť, je, že v jedincoch je niečo, čo je možné rozvíjať. Podľa Faerbera 

a Stöwea (2007) personálny rozvoj znamená cielené pripravovanie výziev. Na základe 

tohto významu títo autori definovali špecifické faktory, ktoré zintenzívňujú rozvoj personálu. 

Rozvoju by mali predchádzať výzvy, alebo určité podnety, ktoré by mali byť nastavené na 

vyššej úrovni, než aké je jedinec za momentálneho stavu a s momentálnymi disponibilnými 

zdrojmi schopný bez problémov splniť. Vďaka vyššie nasadenej latke má jedinec možnosť 

prekonať samého seba a postupne, pomocou takéhoto ”tréningu“ zvyšovať svoje možnosti do 

budúcna. 

Ako už bolo v práci spomínané aj podľa Sequensovej a kol. (2005), pri rozvoji je 

neopomenuteľná taktiež aj znalosť momentálnej situácie daného jedinca, jeho psychického 

rozpoloženia, ako aj celkovej kondície. Je to dôležité preto, aby mu mohla byť správne 

nastavená úroveň, už spomínanej výzvy. Pri príliš malej výzve nedochádza k žiadnemu rastu, 

pri príliš veľkej zas naopak hrozí demotivácia pracovníka kvôli jeho fatálnemu neúspechu. 

Pre posúdenie momentálnych kompetencií a potenciálu pracovníka odporúčajú Faerber 

a Stöwe (2007) dokázať svoje schopnosti pri plnení zadaných úloh, alebo mu ich mieru môžu 

určiť v assessment centre. Výsledky výkonu môžu byť následne podporené názorom 

samotného pracovníka, alebo jeho kolegov. Predprípravné opatrenia sú dôležité pre lepšiu 

psychickú podporu jedinca pri zdolávaní zadaných výziev. Ako príklady možno uviesť 

riešenie modelových situácií, štúdium dostupných materiálov pojednávajúcich o zadanej 

úlohe a mnohé ďalšie. 
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2.2.3. Portfólio pracovníka 

Aby mohli byť určené momentálne schopnosti pracovníka plniť pridelené úlohy, je 

treba analyzovať jeho schopnosti z dvoch hľadísk a síce, určiť jeho súčasnú výkonnosť 

a potenciál. Jeho výkonnosť je odvodená od dosahovaných výsledkov pracovníka, to znamená 

že nakoľko úspešne dokáže plniť zadávané úlohy a ciele organizácie. Výkonnosť je na rozdiel 

od potenciálu ľahšie určiteľná, pretože požadovaný stav je možné porovnať so skutočne 

dosiahnutým. Pre tieto účely má mnoho podnikov zavedené rôzne normy a výkonnostné 

tabuľky. 

Obrázok 2-2   Portfólio pracovníka 

 

Zdroj: Faerber a Stöwe (2007) 

Ako výsledok posúdenia výkonnosti a potenciálu je možné každého jedinca zaradiť do 

tabuľky vyššie (Obrázok 2-2) a na základe toho ho klasifikovať. Pracovníci s vysokým 

potenciálom sú zamestnanci, ktorý sú bohatstvom podniku po stránke ľudského kapitálu. Ich 

výkon aj potenciál sú vysoké, to znamená, že svoje úlohy zvládajú s prehľadom a taktiež aj 

ťažšie a nové projekty sú pre nich výzvou. Na druhej strane si svoj prínos pre podnik vo 

väčšine prípadov dobre uvedomujú, a preto očakávajú nielen patričné finančné ohodnotenie, 

ale aj vedenie, ktoré bude neustále vytvárať podmienky pre ich ďalší rozvoj a sebarealizáciu. 

Začiatočníci sú jedinci s vysokým, prípadne ešte presne nešpecifikovaným potenciálom, 

ktorý sú vo svojej pozícii nováčikovia, ale boli na ňu vybraný práve vďaka predpokladanej 

úrovni svojho potenciálu. Najčastejšie sa jedná o čerstvých absolventov, ktorí majú 

predpoklady sa naďalej rozvíjať avšak ich výkon je zatiaľ menšia, avšak adekvátna k ich 

skúsenostiam na konkrétnej pozícii.  
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Pracovníci z dolnej časti tabuľky sú taký, ktorý majú bez ohľadu na svoju výkonnosť 

nízky potenciál. Ostrieľaných pracovníkov má každý  podnik mnoho. Sú to práve tí 

zamestnanci, ktorý nedostatky z jednej z oblasti potenciálu, či už nižšie intelektuálne 

predispozície, alebo emočný kvocient a ďalších, nahrádzajú svojou pracovitosťou. Sú to 

zväčša ľudia, ktorí svoj obor pôsobenia ovládajú bezchybne, časom sa v ňom vycibrili a tak 

odvádzajú stále kvalitný výkon, nie je však predpoklad, že by ich potenciál vystačil na 

omnoho náročnejšie úlohy a prípadný pokus o ich povýšenie na  post s vyššími 

kompetenciami by mohol dopadnúť neúspechom. Sú to zväčša pracovníci, ktorý nemajú 

záujem o nové technológie a postupy práce a sú spokojný tam, kde sú zaučení a zvyknutí. 

Problematický pracovníci sú zamestnanci , ktorým chýba záujem, alebo potenciál pre dobré 

a spoľahlivé zvládanie svojho pracovného zaradenia. Keďže im chýba potenciál, je len 

otázkou času, či bude časom stúpať ich výkon z dôvodu dokonalého zoznámenia sa so 

všetkými aspektmi svojej pracovnej náplne.  

2.3. Riadenie a plánovanie kariéry 

Ponímanie kariéry prešlo výrazným vývojom. Kým na konci 20. storočia je kariéra 

vnímaná ako predurčená na dlhé časové obdobie, pre každého jedinca s určitými povahovými 

črtami alebo rodinným zázemím, či tradícou vopred daná a nemenná, dnes už sa na 

plánovanie kariéry nahliada z hľadiska kratšieho časového obdobia, maximálne troch rokov. 

Podľa Hroníka (2007) je to dokonca na dobu maximálne jedného roku, pokiaľ je reč o 

rozvojových plánoch. Zamestnanci za svoj život môžu vystriedať viac kariér a ich profesia nie 

je, tak ako v minulosti, limitovaná tým, čím sa vyučili alebo akú vysokú školu absolvovali.  

Stupne rozvoja, pri ideálnej kariére, možno identifikovať do piatich, na seba 

nadväzujúcich krokov. Začiatkom celého procesu je príprava, ktorá vyústi v samotný 

rozvoj, pri ktorom vzniká otázka, či bude jedinec svoje poznatky prehlbovať a stane sa tak 

špecialistom, alebo bude svoje učenie orientovať všeobecnou cestou, takzvaného generalistu. 

Tretím krokom je vrchol, v ktorom je zamestnanec na jeho schopnostiam vyhovujúcom poste, 

v ktorom sa mu dostáva rešpektu od podriadených a kolegov a dosahuje tu svojho 

maximálneho výkonu. Nasleduje plateau, v ktorom je kľúčové udržať si vysokú výkonnosť čo 

najdlhšie a podať svoje poznatky ďalej. Poslednou etapou je útlm, kedy zamestnanec na 

svojom poste zväčša dosiahol to, po čom túžil a jeho výkonnosť, ako aj vplyv na ostatných 

klesá.  
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2.3.1. Kariérne plány 

Zatiaľ, čo z hľadiska organizácie býva dôležité využitie ľudského potenciálu, 

z hľadiska zamestnancov ide o ich čo najlepšie uplatnenie. Heller (2004) zhrnul novodobý 

trend v oblasti kariéry, a síce, že zodpovednosť za vlastnú kariéru nesie každý 

zamestnanec sám a nemal by sa pri rozvoji  plne spoliehať na organizáciu. Je preto dôležité, 

aby si zamestnanec sám určil ciele a spôsoby pre ich dosiahnutie. Taktiež sa preukázalo, že aj 

postupnosť absolvovania rôznych povolaní má vplyv na kariéru. Pôsobením v nich môže totiž 

jedinec rozvíjať vybrané odbornosti a zručnosti. Kariéra a absolvované zamestnania sú preto 

v priamom vzťahu, pretože to, aké pracovné pozície nám budú dostupné, určuje práve to, aké 

skúsenosti má jedinec v pracovnej sfére za sebou a aké zručnosti ovláda. A naopak, to aké 

nové znalosti nadobudne závisí od toho, akými pracovnými pozíciami mu boli umožnené 

prejsť.   

Podľa Sequensovej a kol. (2005) sú kariérne plány kľúčom k nájdeniu zamestnancov 

s potenciálom rastu a ich rozlíšenie od zamestnancov, od ktorých sa očakávajú len priemerné 

výsledky. Personalista potom zváži, či a ako daných jedincov využiť a naplno rozvinúť ich 

potenciál. Personalista alebo nadriadený daného jedinca by mali zhruba každý rok naznačiť 

smer aktualizácie plánu.  Proces nominácie je dôležitou súčasťou kariérnych plánov. Mal by 

byť vykonaný čo najobjektívnejšie, preto sú ašpiranti volený nielen svojimi nadriadenými, ale 

taktiež aj spolupracovníkmi z iných divízii a oddelení.  

V podnikoch, v ktorých je plochá podniková štruktúra, nie je veľa možností kariérne 

rásť vertikálnym smerom. Je preto možný postup aj po horizontálnej rovine. Vtedy pracovník 

prechádza do iného oddelenia a tým získava nové vedomosti o postupoch práce a systémoch 

aj v inom prostredí ako svojho oddelenia. Stáva sa tak vedomejší celkových podnikových 

procesov a ich závislosti na sebe, čím je hodnotnejší aj pre podnik. Posunom pracovníka do 

iného oddelenia sa prospieva k jeho ďalšiemu rozvoju potenciálu a zamedzí sa tak 

zovšedneniu jeho pracovného miesta z dôvodu pracovnej rutiny. 

2.3.2. Plán rozvoja zamestnanca 

Preto, aby mohol byť rozvoj čo najefektívnejší, je treba, aby boli presne odhadnuté 

zamestnancove slabé stránky a plán by sa mal orientovať na dosiahnutie ich zlepšenia. To 

znamená, že je treba určiť si metódu na meranie ľudského potenciálu alebo inú príbuznú 
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hodnotiacu metódu, ktorá sa zameriava na posudzovanie silných a slabých stránok a na 

základe toho je možné vypracovať plán rozvoja. 

Akčný plán rozvoja zamestnanca by mal byť vyústením akéhokoľvek merania  

potenciálu a hodnotenia pracovníka. Hodnotený by si mal zo všetkých svojich nedostatkov 

však vybrať len jeden, nanajvýš dva, pretože zadávať si veľa cieľov v zlepšovaní nie je 

efektívne. Ward (1997) navyše poukazuje na to, že pokiaľ sa jedinec zlepší v jednej oblasti, 

mal by sa automaticky zlepšiť aj v inej, pretože zručnosti, premietajúce sa čiastočne do 

kompetentnosti, na seba často krát nadväzujú. Preto sa odporúča vybrať si tú najkritickejšiu 

a z hľadiska profesie najkľúčovejšiu oblasť a definovať si cieľ čo najjasnejšie. 

Mnohé zdroje uvádzajú, že rozvoj a starostlivosť o ľudský kapitál a potenciál 

organizácie patria ku najviac kľúčovým činnostiam personálnych oddelení. Podľa Koubka 

(2007) sa spolu s meniacimi požiadavkami trhu, tlaku na zvyšovanie kvalitu produktov a 

služieb a stále modernejšími technológiami nestačí zamestnancov vzdelávať v klasickom 

zmysle slova, len prostredníctvom rekvalifikácie alebo preškoľovania. Personalisti sa by mali 

snažiť vytvárať pre pracovníkov aktivity, ktoré nielen zlepšujú ich zručnosti a schopnosti, ale 

aj rozvíjajú ich myslenie, všestrannosť, samostatnosť a kreativitu, čiže formujú ich osobnosť. 

Pripravujú ich tak na stále náročnejšie úlohy. 

Armstrong (2007) uvádza, že podľa Mumforda je pri vzdelávaní zamestnancov 

potrebné skombinovať tri určujúce faktory vzdelávania, ktoré smerujú od samotného 

zamestnanca, podniku a v neposlednej rade od tímového manažéra. Od samotného 

zamestnanca môže byť snaha vyvíjaná najmä vtedy, ak má záujem na rozvoji svojho 

potenciálu. V takomto prípade možno hovoriť o takzvanom rozvíjaní samého seba. 

Rozvíjanie, ktoré iniciuje samotný podnik, to znamená, že preň systematicky vytvára 

podmienky vo forme rôznych prednášok a školení, ako aj celkového kariérneho plánu rozvoja 

zamestnancov a plánu následovníctva. Ak má podnik v úmysle rozvíjať svojich pracovníkov, 

mal by zamestnať takého manažéra, ktorý by mal mať záujem predať svoje vedomosti 

a skúsenosti členom svojho týmu a vychoval tak ďalšiu generáciu dobrých manažérov, 

pretože to, ako kvalitne vie manažér zaškoliť a vychovať svojich pracovníkov je jednou z jeho 

najväčších vizitiek a zároveň výziev. 



17 

 

2.3.3. Samostatný rozvoj 

Formou skvalitňovania ľudského potenciálu je samostatný rozvoj. Organizácia v jeho 

prípade prenecháva vzdelávanie a zdokonaľovanie sa na pracovníkovi samotnom. Táto forma 

vyžaduje ambicióznych a hlavne uvedomelých zamestnancov, ktorý myslia do budúcnosti. 

Svojim rozvojom totiž zvyšujú svoju hodnotu nielen pre organizáciu, ale aj na celom trhu 

práce a navyše napĺňajú svoju potrebu učenia sa a sebarealizácie.  

Obrázok 2-3 Oblasti osobného rozvoja 

 

Zdroj: Bláha, Mateiciuc, Kaňáková (2005) 

Obrázok 2-3 ukazuje vzájomne prepojené oblasti rozvoja jedinca. Rozvoj osobnosti, 

alebo inak by sa dalo povedať potenciálu, ktorý sa zameriava na oblasti, ktoré budú popísané 

v práci v nasledujúcich kapitolách. Na to by malo nadväzovať riadenie vlastnej kariéry, ktoré 

by malo obsahovať konkrétne plány, nielen pre kariéru ale aj ďalšie smerovanie jedinca v 

živote. Súčasťou rozvoja by malo byť aj hľadanie spôsobu, ako myslieť a prísť na spôsob 

učenia sa, ktorý jedincovi najviac vyhovuje a pri ktorom je schopný čo najlepšie si osvojiť, 

zapamätať a vedieť využiť novozískané poznatky. Získavanie potrebných odborných 

poznatkov je potom samozrejme závislé od konkrétnej  pracovnej pozície a zaradenia 

zamestnanca.  

Napriek tomu, že pri samostatnom rozvoji ide hlavne o snahu jednotlivca na svojom 

vzdelávaní a učení sa, organizácia by nemala zabudnúť na svoju nepostrádateľnú úlohu. 

Podľa Koubka (2004) sa totiž väčšina českých podnikov neangažuje na vzdelaní svojich 

zamestnancov, čo potom vedie k poklesu ich efektívnosti a konkurencieschopnosti. 

ROZVOJ OSOBNOSTI 

RIADENIE VLASTNEJ 
KARIÉRY 

UČIŤ SA AKO SA UČIŤ A 
MYSLIEŤ 

ZÍSKAVANIE 
POTREBNÝCH 
ODBORNÝCH 
POZNATKOV 
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Spoliehajú sa totiž na to, že pri samostatnom rozvoji majú zamestnanci sami zodpovednosť za 

svoj rozvoj. Toto je však len ich mylná interpretácia , pretože v záujme každého podniku by 

malo byť čo najviac podporovať vzdelanie a rozvoj svojich zamestnancov, vytvárať na to 

patričné podmienky a snažiť sa pri tom vychádzať v ústrety. 

Podľa Armstronga (2008) má samostatný rozvoj pracovníka niekoľko fáz, či už 

cielených, alebo skôr takých, o ktorých by sa dalo povedať, že sú skôr inštinktívne. V prvom 

kroku by si mal zamestnanec uvedomiť, o rozvoj v akom smere má záujem a hlavne to, ktorý 

by pohol jeho súčasnej pozícii v podniku. Je veľmi vhodné, ak túto svoju analýzu môže 

prediskutovať s nadriadeným pracovníkom, alebo vyššie postaveným manažérom.  Ďalej by si 

mal vybrať vhodný spôsob vzdelávania. Ako na vhodnú formu vzdelávania by sa však 

pracovník nemal obmedziť len na kurzy, užitočné je začať pri maličkostiach. Ako príklad je 

vhodné uviesť sledovanie skúsenejších kolegov pri práci, zapájanie sa do debát ohľadne 

organizácie a do rôznych projektov, využiť elektronickú formu vzdelania, ak ju podnik 

ponúka. V záverečnom kroku by bolo vhodné porovnať svoje nadobudnuté zručnosti 

a poznatky s očakávaním ako svojim, tak aj podnikovým. 

2.4. Strategické aspekty rozvoja ľudského potenciálu 

Strategické rozhodovanie predurčuje dlhodobé smerovanie podniku. Podľa Johnsona 

a Scholesa (2000) je okrem toho tvorené tak, aby podniku prinieslo určitú výhodu 

v konkurenčnom boji a predurčuje aj to, čo by malo byť náplňou podnikania organizácie 

a kde sú stanovené hranice jej pôsobenia, aj v závislosti na prostredie, do ktorého je podnik 

zasadený. To predurčuje, do akých projektov sa podnik bude púšťať. Pri strategickom 

rozhodovaní je potreba brať v úvahu aj disponibilné zdroje. A to ako z pohľadu toho, aké 

záväzky a úlohy je možné danými podnikovými a ostatnými dostupnými zdrojmi plniť a bude 

to možné aj v budúcnosť, tak aj z pohľadu ich ziskovosti pre organizáciu. To, akým smerom 

sa bude podnik uberať však nezávisí len od zdrojov, ktoré sú k dispozícii, ale hlavne od 

predstáv členov vedenia vo vnútri organizácie.  

Rozhodnutia na strategickej úrovni zároveň ovplyvňujú aj operačné a taktické 

rozhodnutia, prostredníctvom ktorých sa strategické ciele realizujú. Pretože uskutočňovaním 

týchto krátkodobejších manažérskych intervencií a opatrení sa dá dospieť k dlhodobejším 

cieľom, vytýčeným pomocou strategického rozhodovania. Johnson a Scholes (2000) tak 
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nahliadajú na stratégiu ako rozhodnutie o dlhodobom smerovaní a zameraní pôsobenia 

organizácie spoločne so snahou o zlepšovanie postavenia podniku v nestálom prostredí 

pomocou usporiadania zdrojov, aby mohli byť splnené očakávania spotrebiteľov, aj predstavy 

investorov a ďalších zainteresovaných strán. Strategickú dimenziu organizácie je dôležité 

koncipovať najmä z toho dôvodu, aby bolo definované, čo presne organizácia hľadá 

a v ktorých vlastnostiach je u jedincov skrytý ich ľudský potenciál, dôležitý, pre 

výkonnosť organizácie. Inými slovami, čo potenciál pre organizáciu znamená, a aký by mal 

byť súlad medzi individuálnymi schopnosťami, talentom členov organizácie a špecifickými 

požiadavkami podniku.  

Obrázok 2-4   Stav ľudského potenciálu v podniku 

     

Zdroj: vlastné spracovanie
1
 

Na základe rozboru situácie možno zostaviť obrázok 2-4, ktorý odráža potrebu 

plánovania nielen ľudský zdrojov, ale aj príslušnú úroveň celkového ľudského potenciálu 

v organizácii. Na potrebu potenciálu, na ktorý nahliada z hľadiska súčasného stavu ako na ten, 

ktorý má momentálne k dispozícii, teda na reálny. V tej oblasti stanovuje jeho v prípade 

nedostatočného fondu ľudského potenciálu deficity alebo naopak, prebytky. Na základe toho 

je možné odvodiť požadovaný stav, za ktorého by mala organizácia presne zladené svoje 

požiadavky ohľadom ľudského potenciálu. Porovnaním týchto dvoch stavov je možné tvoriť 

alternatívy stavu ľudského potenciálu do budúcnosti.  

                                                 

 

1
 Podľa M. Mateiciuc – na základe konzultácii k problematike budúcich potrieb zamestnancov (23.1.2013) 
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2.4.1. Ľudský potenciál  v strategickom manažmente 

Smer, akým sa bude daná organizácia uberať, aké ciele si bude vytyčovať a ako bude 

reagovať na vonkajšie tlaky a podnety je otázkou rozhodovania strategického managementu. 

Na strategický manažment  je nahliadané ako na systémový proces. Manažér by z hľadiska 

strategického manažmentu mal disponovať tromi kľúčovými predpokladmi. Okrem 

požadovaného stupňa vzdelania sa predpokladajú aj skúsenosti v oblasti strategického 

plánovania a mal by mať k dispozícií zodpovedajúce množstvo informácií potrebných 

k strategickému rozhodovaniu vo vyhovujúcej kvalite. Vychádza sa pritom z tvrdenia, že 

znalosti vytvárajú budúcu hodnotu informácií. Je treba si položiť otázku, v čom sa skrýva 

budúca hodnota pre podnik. Podľa Krefta (2001) odpoveď vôbec nie je zložitá. Je to totiž 

konkurenčná výhoda, ktorá sa následne premietne v obrate firmy. Z tohto tvrdenia plynie 

ďalší výrok, ktorý by sa dal sformulovať do myšlienky, že znalosti vytvárajú konkurenčnú 

výhodu, pokiaľ je umožnené, aby boli správne využité prostredníctvom zručností 

a schopností. 

2.5. Rozvoj manažérov vo väzbe na organizačnú stratégiu 

Ako tvrdí Armstrong (2007), rozvoj nie je celistvý proces, je to množina na sebe 

závislých a medzi sebou prepojených procesov a dosiahnutých štádií. Aj v nich je však 

potreba definovať určitú postupnosť a začleniť ich do celkovej náplne práce manažérov. 

V každom type organizácie bude rozvoj nasledovne prebiehať iným spôsobom a bude sa 

orientovať na odlišné ciele. V zásade však ide o tom, aby bola do rozvoja zahrnutá praktická 

časť v čo najväčšom možnom spôsobe. Najlepší spôsob, ako vychovať v týme dobrého 

manažéra je delegovať ho a  dovoliť mu vykonávať činnosti typické pre túto pozíciu pod  

dohľadom skúseného manažéra.  

Taktiež Mumford (2004) je názoru, že model rozvoja manažérov by mal byť priamo 

zakotvený v stratégii spoločnosti. Pri správnom použití by dokonca mohol byť vnímaný, ako 

strategický nástroj konkurencieschopnosti v dôsledku nestálosti trhu a jeho vývoja. Na 

základe výskumu vykonaného britským inštitútom CIPD bolo zistené, že 86% z vybranej 

vzorky skoro tisícu senior manažérov uviedlo, že pokiaľ ide o zvyšovanie podielu na výkone 

organizácie, v posledných rokoch bolo ich prioritou, riadiť rozvoj manažérov 
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prostredníctvom realizácie cieľov podniku. Tento výskum zároveň priniesol dva pohľady 

na rozvoj manažérov. Dva pohľady na rozvoj manažérov podľa Mumforda (2004): 

   Rozvoj manažérov v dôsledku potreby udržania súčasného obchodného modelu. 

Manažéri by k správnemu plneniu práce by mali disponovať určitými schopnosťami, ktoré sú 

k plneniu ich úloh nepostrádateľné. V prípade, že do podniku pribudne nový manažér, je 

potreba, aby sa stal produktívnym vo veľmi krátkom časovom období. Z tohto hľadiska je 

teda rozvoj zamestnancov niečo, za pomoci čoho je možné docieliť udržateľný výkon 

organizácie. Tento model odráža väzbu medzi stratégiou a výkonom. 

   Rozvoj manažérov, ktorý je realizovaný ako základ pre tvorbu budúcich 

obchodných a podnikateľských modelov. Vytvoriť takýto model je veľká výzva, 

pretože môže mať významnú úlohu pri tvorení organizačnej stratégie a nie byť ňou iba 

ovplyvnený. Tento koncept je zvlášť aktuálny v rýchlo sa vyvíjajúcich a meniacich sa 

odvetviach a je jednou z ciest, ako ľahšie nájsť nové možnosti. Na obrázku 2-5 je jasnejšie 

viditeľné prepojenie jednotlivých premenných pri rozvoji manažérov. Ako je zo schémy 

čitateľné: 

o Stratégia vzniká ako reakcia na zmeny podmienok ekonomického, sociálneho 

a technologického prostredia.  

o Stratégia poskytuje pokyny k požiadavkám na manažérov, pokiaľ ide o hodnoty, 

zručnosti a výkon, ktoré sa od pozície očakávajú. 

o Politika rozvoja manažérov ďalej ponúka základy pre aktivity zamerané na ich rozvoj. 

o Výdaje na rozvoj sú potom hodnotené a posudzované poskytovaním spätnej väzby. 

Obrázok 2-5  Ustálený model rozvoja manažérov 

 

Zdroj: Mumford (2004; vlastný preklad autorky) 
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2.5.1. Úloha kompetencií pri rozvoji potenciálu manažérov 

Na slovné spojenie manažérske kompetencie
2
 je v literatúre možné nájsť viac 

vysvetlení a najmä delení toho, čo ktorý autor pod tým pojmom myslí a čo do tohto pojmu 

zahŕňa. Obecne je to však súbor zručností, ktoré by mal riadiaci pracovník pri svojej práci 

ovládať, či už v oblasti analytickej, technickej, medziľudských vzťahov, konceptuálnej 

a mnoho ďalších. Veľa zdrojov kladie na popredné miesta strategické myslenie manažérov. 

Stýblo (1998) označil ako kľúčové kompetentnosti v oblasti medziľudských vzťahov 

efektívnu komunikatívnosť, odvahu, dôveryhodnosť a schopnosť pochopiť ostatných. 

Pomocou používania týchto zručností by mal manažér prinášať organizáciou stanovené 

výsledky. Veteška a Tureckiová (2008) preto kompetencie vnímajú ako potrebu 

a dispozíciu meniť sa počas procesu, na rozdiel od kvalifikácie alebo vlastností, ktoré sú 

relatívne stále. 

Aby sa manažérske kompetencie mohli zväčšovať a prehlbovať v súlade s nárokmi 

kladenými na túto pozíciu, je treba, aby sa zamestnanec na poste manažéra neustále učil, 

a rozvíjal tak svoj individuálny potenciál. Čím viac má jedinec rozvinutý svoj individuálny 

potenciál, tým je pre organizáciu cennejší, pretože tým zvyšuje aj celkový pracovný 

a výkonový potenciál celej organizácie. Na základe tohto tvrdenia, Veteška a Tureckiová 

(2008) vidia možnosť kariérneho postupu práve vďaka kompetenciám, ktoré pre tento účel 

ponúkajú lepší odrazový mostík. Na kompetencie preto nahliadajú ako na cennú konkurenčnú 

výhodu pre toho, kto nimi disponuje, či už organizácia, alebo jedinec. 

2.5.2. Rozvoj kvalít lídrov u manažérov  

Thorene a Pellant (2007) sa zamerali na to, ako môže prispieť oddelenie ľudských 

zdrojov pre rozvoj lídrov. Ako jednu z najvýraznejších chýb, ktorého sa dopúšťa vedenie 

podniku, identifikovali zjednodušovanie a zoštíhľovanie požiadaviek  na  toto oddelenie. Už v 

skorších kapitolách tejto práce bol naznačený nesmierny prínos dobrej starostlivosti 

o zamestnancov a ich ľudský potenciál, ktoré môže najkvalifikovanejšie vykonávať práve 

oddelenie známe aj pod anglickým pojmom human resources. Ďalší protichodný jav je, keď 

                                                 

 

2
 Kompetencie  majú v novodobom ponímaní managementu iný význam než kedysi. Kým dnes sa pod týmto 

pojmom všeobecne chápe súbor zručností, v minulosti sa pod pojmom kompetencie chápali právomoci. 
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vedenie zvažuje, či sa oplatí investovať do vzdelávania zamestnancov a do rôznych kurzov, 

ktoré by prehĺbili kvalifikáciu ich pracovníkov.  

Bežnou praxou podnikov sa stalo, že výkonnostný manažérsky systém zakladajú na 

kompetenciách, ktoré definuje väčšina podnikov veľmi obdobne. Naproti tomu, plánovanie 

školiacich a rozvojových programov býva oveľa viac špecificky definované a preto viac 

vyhovujú osobným a situačným potrebám. Neoddeliteľnou súčasťou by však mala byť 

kontrola a presná definícia požadovaných výsledkov dopadov školení, aby mohla byť 

posúdená ich efektivita a celková úspešnosť. 

2.5.3. Koncepcie učiacej sa organizácie 

S pojmom učiaca sa organizácia je asi najčastejšie spomínaný autor Peter M. Senge. 

Senge (2010) definuje tento pojem ako organizáciu, ktorej členovia sú schopní a ochotní 

určiť sami, čo je pre organizáciu a problémy spojené s jej chodom prospešné vykonať. 

Zamestnanci takejto organizácie sú natoľko uvedomelí, že si sami určia, v čom by mali 

zlepšiť, samých seba, alebo procesy, v ktorých sú zapojený a iniciatívne sa participujú na tom, 

aby boli ich nápady zavedené do praxe. Tu sa tento pojem spája s tematikou diplomovej 

práce. Členovia tejto organizácie si totiž uvedomujú potrebu svojho rozvoja a vykonávajú ho 

cez samostatný rozvoj. Ďalšou ich charakteristikou je, že sú svoje zručnosti a skúsenosti 

ochotný predať svojim kolegom. Pre toto všetko je teda najzákladnejšou podmienkou neustále 

sa vzdelávať, ktoré je však finančne pomerne náročné. 

Častorál (2008) vníma učenie sa ako prirodzenú súčasť ľudskej existencie, ktorá 

formuje jeho osobnosť a pomáha mu v rozvoji. Tak sa tvoria podmienky pre iniciatívnu 

a inovačnú činnosť. Pre správnu atmosféru nastavenú tak, aby učenie prebiehalo čo 

najefektívnejšie je treba zhodnúť sa na spoločnej vízii celej organizácie, ktorá bude zároveň 

platná pre všetkých jej členov. Dôležitá je taktiež aj fungujúca komunikácia, či už na úrovni 

predávania si informácii medzi zamestnancami, alebo pre účinnú spätnú väzbu, a zabúdať 

netreba ani na správny spôsob motivácie. Prvkov, ktorými sa vyznačuje učiaca sa organizácia 

je mnoho, medzi atribúty, ktoré súvisia s problematikou tejto diplomovej práce však patria: 

 Vzdelávanie, do ktorého investuje podnik nemalé čiastky finančných prostriedkov, 

a to či už pre jednotlivcov, alebo celý tím. Vzdelávanie sa v tomto prípade myslí 

predovšetkým na znalostnej úrovni. 
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 Rozvoj pracovníkov, ktorý sa vykonáva so zameraním najmä na budúce potreby 

podniku. Aj v tomto prípade sa na rozvoj nahliada ako na produkt učenia sa. 

2.5.4. Talent management 

Podľa Hroníka (2007) sa talent management do týka iba menšej časti zamestnancov 

podniku. Jedná sa o zamestnancov, ktorí budú mobilní vo vnútri organizácie. Tieto programy 

v nemalej miere prispievajú k diverzifikácii podniku. Thorne a Pellant (2007) však na základe 

svojich výskumov predkladajú myšlienku, že talent má mnoho zamestnancov, ale len 

máloktorá organizácia vie, ako ho podporiť a rozvíjať.  

Berger a Bergerová (2011) označujú ako organizácie s excelentným modelom riadenia 

talentu zamestnancov také, ktoré sa systematicky a aktívne starajú o to, aby mohli uspokojiť 

svoje momentálne aj budúce potreby dopytu po správnych pracovníkoch. Stýblo (1998) 

poukazuje na využitie talentov v riadení jednou energetickou firmou, ktorá ako prostriedok 

zvolila plánovanie úspechu svojich zamestnancov na základe hodnotenia výkonu. Proces 

rozdelili do nasledujúcich krokov: 

 Diskusie zamestnancov a ich vedúcich s hodnotením výkonu. 

 Spoločné nachádzanie možností pre čo najlepší výkon na pracovisku. 

 Plánovanie rozvoja zamestnancov a ich kariéry. 

 Hodnotenie a sledovanie stanovených cieľov. 

Dôsledkom správneho plnenia jednotlivých krokov, na ktorý poukazuje Stýblo (1998) 

je lepšia mobilita manažérov v rámci celého podniku, či už vertikálna, alebo horizontálna, 

podľa toho, či sa pri rozvoji rozhodnú zamestnanec spolu s vedúcim, že pôjdu cestou 

prehlbovania alebo rozširovania poznatkov a procesov. Proces uľahčuje aj prípadnú rotáciu, 

z anglických zdrojov známu ako job rotation, ktorá je ďalším z nástrojov rozvoja 

pracovníkov.  

Organizácia bez talentovaných ľudí sa stáva „tupou“ inštitúciou. Dôležitá vec, ktorú je 

treba si uvedomiť, že pokiaľ budú v organizácii pracovať len samí nadpriemerne nadaní a 

talentovaní zamestnanci, organizácia nemusí ešte automaticky prosperovať. Zamestnávať 

výhradne nadpriemerne potenciálovo vybavených ľudí nemusí to ešte zákonite znamenať, že 

prostredníctvom nich dosiahne podnik svoj plný potenciál. Pravdepodobnejšie je to, že 
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nastane ten jav, že títo veľmi talentovaní zamestnanci začnú medzi sebou súperiť, pretože 

každý bude mať snahu presadiť samého seba. V takej organizácii potom nastanú často 

vyhrotené situácie a zavládne boj o moc a vplyv, na ktorý budú takto talentovaní jedinci 

spotrebovávať toľko energie, že o plnom využití potenciálu jednotlivých pracovníkov 

a organizácie nemôže byť ani reč. Je preto zvlášť dôležité, aby riadenie podniku zvážilo 

skladbu svojich zamestnancov z hľadiska ich ako potenciálu, tak aj talentu. 

2.6. Návratnosť investícií vložených do rozvoja ľudského 

potenciálu 

V dnešnej dobe snáď už žiaden uvedomelý manažér nepodceňuje význam svojich 

zamestnancov pre úspešný chod organizácie. Faerber a Stöwe (2007) definovali ako základný 

predpoklad úspešnosti tímu ľudí fakt, že každý z členov tímu má potrebnú kvalifikáciu pre 

činnosti, smerujúce k realizácii tímového cieľa. Nájsť však pracovníka s požadovanou 

kvalifikáciou, ktorého mzdové nároky navyše nebudú v rozpore s rozpočtom podniku je 

niekedy zložité. Preto sa každý dobrý manažér musí naučiť využívať potenciál tých 

pracovníkov, ktorých má k dispozícii. Aby mu tento potenciál – zjednodušene povedané – 

„nezastarával“, je treba ho systematicky rozvíjať, čo znamená, vystavovať ho príležitostiam 

zužitkovania, angažovať ho a tým aj kultivovať. Druhou výhodou rozvoja pracovníkov je 

fakt, že činorodí a výkonní ľudia sú ambiciózni a neustálym rozvojom motivovaní, a berú ho 

ako výzvu, čo ich naplňuje pocitom sebarealizácie, a obvykle menej často pomýšľajú na 

odchod z podniku.  

Z tohto pohľadu  môže organizácia ušetriť hneď dvakrát. Nielen tým, že do svojich 

radov príjme lacnejšieho zamestnanca, ktorému neskôr môže zvýšiť potenciál jeho rozvojom. 

To znamená, že časom sa aj potenciál lacnejšieho a predtým menej skúseného zamestnanca 

môže vypracovať na podobnú úroveň, akú má jeho kolega, ktorý si za hodinu svojej práce pre 

organizáciu hneď od začiatku nárokuje vysoký honorár. Druhou výhodou, ako už bolo 

spomínané, je to, že zamestnanci, ktorý majú pocit sebarealizácie, aj vďaka rozvoju, sa potom 

menej poohliadajú  po práci pre iného zamestnávateľa. Organizácii v dôsledku toho klesajú 

výdavky na znovu zaškoľovanie pracovníkov pri vysokej fluktuácii. 

Už pred rokom 1990 bolo známe, že investície do pracovníkov a ich rozvoja majú 

v podniku svoje významné opodstatnenie. Významní autori v spolupráci s ILO Ženeva, 
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Prokopenko a Kubr (1989) uvádzajú, že prírastku vzdelanostnej hladiny zamestnancov o 10 % 

môžeme pripísať nárast súhrnnej produktivity o 8,6 %. Naproti tomu je zaujímavé, že nárast 

hodnoty zariadenia alebo stroju o 10 % zvýši celkovú produktivitu iba  o 2,3 %. Investícia do 

ľudského kapitálu zamestnancov je  tým pádom zhruba trikrát  viac výhodná  ako  investícia  

do  zariadení a strojov. 

Obrázok 2-6 ukazuje taktiež návratnosť investícií, ale z iného pohľadu. Výrobky 

a služby v peňažných jednotkách sú považované za vstupné zdroje. V transformačnom 

procese podniku sa potom opäť objavia z hľadiska obratu vo forme výstupov. Tento klasický 

model však nezohľadňuje pričinenie zamestnancov v tomto procese, ich potrebnú úroveň 

zručností a vedomostí. Podľa názoru Krefta (2001) s ktorým sa zhodujú aj ostatní odborníci, 

pokiaľ nebude matematicky zmeraná pridaná hodnota zamestnancov na celom procese, 

nemôže byť plne posúdená ekonomická realita procesov výroby vo vnútri podniku. Cieľom 

každého podniku by malo byť určiť správnu kombináciu, s akým ľudským potenciálom je 

možné dosiahnuť obrat v porovnaní s konkurenciou. Preto tento model funguje na princípe 

toho, že jednotlivé veličiny dáva do pomeru.
3
 Ľudský potenciál (H – human potencial) je v 

Kreftovom modeli vyjadrený pomocou jednotiek bitu.
4
  

Obrázok 2-6  pridaná hodnota ľudského potenciálu 

 

Zdroj: Kreft (2001, vlastný preklad autorky) 

                                                 

 

3
 Bit je elementárna a najmenšia jednotka informácie, ktorá sa používa v číslicovej a výpočtovej technike 

 
4
 Kreft vníma ľudský potenciál zjednodušene ako schopnosti a zručnosti ľudí, ktorí pracujú v danom podniku. 
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2.7. Špecifické metódy merania výkonu a hodnotenia 

zamestnancov 

Hodnotenie zamestnancov má stále väčší význam pre ich kontrolu a motiváciu. To 

možno dosiahnuť spätnou väzbou ako pre zamestnávateľov, nakoľko zamestnanci plnia 

podnikové ciele a úlohy im priradené, tak aj pre samotných zamestnancov, ktorí dostanú 

obraz efektivity svojej práce. Výsledky hodnotenia zamestnávateľovi neukážu však len 

dopady práce zamestnancov, ale taktiež môžu poukázať na nedostatky a slabé stránky činností 

samotného vedenia.  

Klasické formy hodnotenia zamestnancov sú napríklad porovnávacia metóda, ktorá 

porovnáva výkony jednotlivých zamestnancov. Ďalšia je neporovnávacia metóda a ďalšie. 

Tieto bežné a jednoduchšie metódy využívajú rôzne matematické, štatistické nástroje, 

poprípade rôzne testy a techniky merania. Podľa Stýbla (2007) sú bežnou praxou firiem jedna 

až tri metódy hodnotenia zamestnancov a to, súhrnné, periodické a kontinuálne. Tieto druhy 

sa od seba líšia periodicitou ich vykonávania. 

2.7.1. Assessment centrum 

Assessment centrá je veľmi užitočný prostriedok pri zbere informácií pre oddelenie 

riadenia ľudských zdrojov. Zameriavajú sa najmä na vlastnosti pracovníkov alebo ich 

schopnosti týkajúce sa organizačnej efektívnosti. Skúma sa taktiež aj vzdelanosť, zručnosť, 

šikovnosť, odbornosť a kvalifikácia zamestnancov, ale aj zdravotný stav a závislosti. Všetky 

tieto centrá majú rovnaký účel, jeho napĺňanie a zbieranie hodnôt pre hodnotiace účely sa 

však líši.  Preto každý manažér musí zvážiť, ako by malo vyzerať pre potreby konkrétneho 

podniku.  

Príklad toho, ako môže takéto centrum pracovať je, že chovanie dvanástich vybraných 

jedincov (assessees) bude sledovať a hodnotiť šesť prísediacich (assessors). Sledovanie 

prebieha pri rôznych, vopred určených aktivitách a situačných cvičeniach. V tejto časti sa 

očakáva, že účastníci spolu budú komunikovať a prídu na vhodný spôsob riešenia zadaného 

problému. Prísediaci dohliadajú na priebeh, robia si poznámky a po každom cvičení zhrnú 

spôsob rozhodovania sa účastníkov, ako aj ich správanie sa počas cvičenia a schopnosť 

tímovej spolupráce. Podľa Thorntona (1992) je dôležité, aby boli cvičenia prispôsobené 

reálnym situáciám z podnikového prostredia. 
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Ďalšia časť sledovania prebieha pri samostatnom riešení problémov. Kľúčovú úlohu tu 

zohráva, ako si účastníci poradia  sami so zadaným problémom. O riešení by mali napísať 

správu, ktorú potom neskôr predložia pozorovateľom a odprezentujú svoju variantu riešenia. 

Následne po týchto cvičeniach sa potom účastníci vrátia alebo ešte len nastúpia do práce a sú 

pri každodenných činnostiach aj naďalej sledovaný po dobu pár dní, napríklad dvoch. 

Výsledky pozorovania sú neskôr zaznamenávané do tabuľky alebo grafu a sú 

pridelené body na škále od jedna do päť. Diskusia ktorá následne prebehne predurčí, ktoré 

kroky by bolo treba vykonať k zefektívneniu pracovných výkonov. 

Assessment centrum je teda súbor metód, ktoré sa snažia presne určiť požadované 

osobnostné črty, predispozície a nedostatky na rôznych stupňoch riadenia v modelových 

situáciách. Tých je vytvorených hneď niekoľko, jedinec je preto testovaný a hodnotený 

viackrát, pre čo najvyššiu valididu zistených skutočností. Výstupom je potom hodnotiaca 

správa, ktorá by mala byť spoľahlivým východiskom k nasledovnému rozvoju. Pre overenie 

správnosti smerovania rozvoja je možné využívať hodnotenie assessment centra viackrát za 

sebou. 

2.7.2. Hodnotenie zamestnancov pri 360 stupňovej spätnej väzbe 

Pod pojmom 360 stupňová väzba sa rozumie hodnotenie zamestnancov, kde 

konkrétneho jedinca hodnotí viacero ľudí. Jedná sa napríklad o vedúceho, spolupracovníkov, 

nadriadených, podriadených a taktiež aj zákazníkov a dodávateľov, tieto vzťahy sú 

znázornené v obrázku 2-7. Podľa Kubeša a Šebestovej (2008) spočíva prínos tejto spätnej 

väzby v tom, že manažér má možnosť nahliadnuť na svoje správanie sa objektívnejšie 

a pomocou viacerých zúčastnených strán.  Hodnotenie prebieha na základe vopred určených 

výkonových štandardov a ďalších aspektov, ktoré sa prispôsobujú podľa účelu využitia 

výsledkov tejto spätnej väzby. Najčastejšie aspekty hodnotenia sú manažérske kompetencie, 

z ktorých sa následne vyberajú tie položky, ku ktorým jednotlivý účastníci hodnotenia 

vyjadria svoj názor. Najpoužívanejšou metódou pre zhromažďovanie dát sú dotazníky. 

Na základe výsledkov, ktoré sú zväčša v podobe individuálneho reportu, ktorý 

obsahuje veľa nápadov pre rozvoj, potom pomáha facilitátor stanoviť manažérovi osobnú 

stratégiu rozvoja. Z nej si môže manažér odvodiť plán rozvoja, s ktorým mu taktiež pomáha 

facilitátor a tento plán je zároveň najdôležitejším výsledkom 360 stupňovej väzby. Preto 
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pokiaľ si chce manažér správne stanoviť plán svojho osobného rozvoja, jednou z ciest je 

práve táto konkrétna väzba. Dôležité pre to, aby bol následný rozvoj úspešne realizovaný 

pomocou tejto metódy je to, aby sa hodnotený stotožnil s výsledkom posudzovania a to by ho 

malo zároveň aj motivovať. Rozvoj bude mať následne za cieľ upraviť chovanie manažéra 

v kľúčových odvetviach jeho pôsobenia. 

Obrázok 2-7  Princíp fungovania 360 stupňovej spätnej väzby 

 

Zdroj: Kubeš, Šebestová (2008, vlastné prepracovanie autorky) 

2.8. Development centrum 

Development centrá vznikli ako odozva, na potrebu väčšieho zamerania sa na rozvoj 

manažérov, z assessment centier, inak povedané, sú to podľa Armstronga (2007) rozvojové 

programy, ktoré čerpajú základ z assessment centier. Preto sa pri procese rozvoja v týchto 

centrách nadväzuje na hodnotenia z assessment centier. Hodnotenia z assessment centier 

tvoria východiskový krok rozvojového procesu. V diagnostickej časti odporúčajú Kubeš 

a Šebestová (2008)  kombinovať výsledky z assessment centra s výsledkami 360 stupňovej 

spätnej väzby, pre lepší pohľad manažéra o svojich silných a slabých stránkach.  

Tieto centrá sa teda nezameriavajú na identifikovanie súčasného stavu pracovníkov, 

ale na ich budúci, čiže na ich rozvoj pre budúce očakávané úlohy. Výsledky hodnotenia slúžia 

preto pre samostatne korigovaný rozvoj.  
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2.9.  Obecné techniky merania, využívané pri hodnotení 

zamestnancov 

Obecné techniky merania hodnotenia zamestnancov vo všeobecnosti možno využiť pri 

meraní ich potenciálu, výkonnosti alebo napríklad schopností. Spôsob, akým bude 

zamestnanec hodnotený je dôležité si ujasniť ešte pred samotným zahájením tohto procesu. 

Od toho sa následne odvíjajú kritéria, ktoré predurčia priebeh a aj samotný predmet 

hodnotenia. Prokopenko a Kubr (1996) pritom rozlišujú dve zásadné techniky. Prvou je 

porovnávacia technika, inak povedané pomerová, pomocou ktorej možno stanoviť poradie 

hodnotených účastníkov, alebo stanovenie poradia jednotlivých členov tímu k jeho ostatným 

členom a treťou možnosťou je zaradiť hodnotených pracovníkov skupín, napríklad dobrej 

a zlej, kde je vopred určená schéma. 

Druhou skupinou metód, pomocou ktorých zamestnancov možno hodnotiť, označujú 

Prokopenko a Kubr (1996) absolútnymi technikami. V prípade absolútnych metód sú 

zamestnanci hodnotený na základe škály, ktorá nie je následne porovnávaná výsledkami iných 

pracovníkov. Medzi tieto techniky patrí napríklad písomný opis, ktorý je vykonávaný 

manažérom, ktorý pozná pracovné výsledky hodnoteného a taktiež rozumie aj podstate 

oblasti, ktorú hodnotí. Metódy, ktorými výkon možno zaniesť na škálu je číselné hodnotenie 

alebo opisná škála. Opisná škála na rozdiel od číselného hodnotenia používa konkrétne slová 

pre lepšiu predstavu o výkone. Ďalšími technikami sú grafické hodnotiaca škály, vzťažne 

stupnice hodnotenia chovania položkami typu BARS
5
, kontrolné zoznamy, stupnice 

kritických incidentov, výkonnostné stupnice a nútená voľba. 

2.10. Meranie ľudského potenciálu 

Pri meraní ľudského potenciálu sa podľa Armstronga (2007) nesústredíme na 

hodnotenie pracovného výkonu a výsledkov, ktorých zamestnanec dosiahol, ale na meranie 

toho, na čo majú, čoho sú schopný dosiahnuť. Ako bolo zmienené už vyššie, výkonnosť 

                                                 

 

5
 BARS  sa skladá z anglických slov Behaviorally Anchored Rating Scale, voľne preložené ako behaviorálne 

ukotvená klasifikačná stupnica.  Podľa Špačka sa metóda zásadne líši od ostatných hodnotiacich metód tým, že 

nepozerá na výsledky a produktivitu alebo priame efekty práce, ale hodnotí správanie zamestnancov a ich 

pracovné návyky a osobnostné rysy, ktoré sú pre dokončenie danej úlohy relevantné. Inak povedané, je 

zameraná na kritické oblasti pracovného výkonu.  Výstupom metódy sú vzorce správania sa, ktoré skoro presne 

odzrkadľujú skutočnosť. Tým dáva možnosť zrovnať skutočné chovanie zamestnanca s modelovým, žiaducim. 
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organizácie je priamo závislá na výkonnosti ľudí, ktorí v nej pracujú. V dnešnej dobe s tým 

kalkuluje už takmer každý vedúci pracovník a preto sa organizácie viac ako v minulosti 

orientujú na vzdelávanie svojich pracovníkov. Trend určujú organizácie, ktoré vnímajú rozvoj 

zamestnanca a jeho kariéry ako jeho osobnú zodpovednosť a záujem. Snažia sa ho motivovať 

a odmeňovať za to, čo si on sám uvedomele osvojí a naštuduje a jeho snahu zapracovať na 

svojich slabých stránkach. Preto by mala organizácia na čele so svojimi manažérmi dávať 

príklad zamestnancom a ak je treba, usmerniť ich. Je dôležité, aby sa zamestnancovi dostal 

pocit, že ak vie niečo viac a ak má predpoklady na vyšší post a snaží sa o kariérny rast, 

organizácia mu venuje pozornosť a jeho snahu patrične odmení.  

Nie je však najľahšou úlohou určiť, na aké miesto až môže byť zamestnanec 

povýšený. Práve odhadnúť, na aký post daný pracovník ešte má a ktorý je už nad jeho sily, je 

veľmi ťažkou úlohou každého manažéra. Preto je snaha o to, aby sa táto oblasť stala viac 

exaktná ako pocitová a je snaha o čo najpresnejšie vyčíslenie schopností pracovníka. Laicky 

povedané, zmerať jeho ľudský potenciál. Prekročenie hranice totiž často vedie k frustrácii 

zamestnanca, pokles jeho pracovného výkonu, ktorý zapríčiní pokles výkonu celej pracovnej 

jednotky. Častým následkom tejto situácie je potom to, že podnik prichádza 

o kvalifikovaného a skúseného zamestnanca, ktorý na sebe pracoval, chybou však bolo, že ani 

jedna strana presne neodhadla jeho potenciál a maximálnu výkonnosť, ktorej je schopný. 

Obrázok 2-8  Hranica ľudského potenciálu 

 

Zdroj: vlastné spracovanie
6
 

                                                 

 

6
 Podľa Z. Matouškovej - Ústne formulované pri konzultácii problematiky rastu ľudského potenciálu v 

organizácii (20.8.2012) 



32 

 

Na obrázku 2-8 je znázornená modelová situácia fiktívneho pracovníka. Čím vyššie 

daný pracovník stúpa po pomyselnom kariérnom rebríčku, tým viac kompetencií, ale aj 

nárokov a zodpovednosti sa viaže na jeho pracovnú pozíciu. Na prvej pozícii (P1) v danej 

organizácii začínal. Zodpovedný bol len sám za seba a svoju prácu. Ako čas postupoval, 

pracovník sa v organizácii osvedčil a preto stúpol na vyššie postavené miesto (P2). Na tomto 

poste mal väčšiu právomoc a zrejme aj zopár podriadených. Po pár rokoch bol opäť povýšený 

na vyšší post P3. Tu však narazil na hranicu svojho individuálneho pracovného potenciálu. 

Prejavy sú u každého zamestnanca rôzne. Od nezvládnutia tlaku zo strany spoločnosti, na 

plnenie výsledkov, alebo nedostatok rešpektu zo strany podriadených, ktorý odmietajú plniť 

jeho pokyny a tým sa dostáva do bludného kruhu, pretože pokiaľ jeho útvar nesplní zadané 

úlohy v požadovanej kvalite a čase, neuspokojí svojich nadriadených, ktorý budú vytvárať 

o to väčší tlak.  

Je preto otázkou, či sa zamestnanec v sebe pokúsi zmobilizovať všetky sily 

a chýbajúci potenciál aspoň z časti nahradí  jeho zvýšenou výkonnosťou, alebo bude natoľko 

frustrovaný, že podnik opustí. Pri odchode takéhoto zamestnanca vznikajú podniku nemalé 

komplikácie spojené nielen s poklesom efektivity, ku ktorej došlo počas toho, ako bol 

zamestnanec neadekvátne povýšený. Fluktuácia zamestnancov so sebou všeobecne prináša 

ďalekosiahlejšie náklady, aké sú viditeľné navonok. 

Meranie ľudského potenciálu organizácie je však z hľadiska podniku kľúčový nielen 

z hľadiska spokojnosti zamestnancov a minimalizácii ich fluktuácie. Pokiaľ podnik viac 

menej presne pozná úroveň využiteľného sociálneho potenciálu, vie presnejšie odhadnúť, do 

akých projektov sa môže pustiť a splnenie akých vytýčených cieľov úloh je reálne. Dôležité je 

to najmä vtedy, ak budúce ciele sú na potenciál náročnejšie, ako tie súčasné. Managementu sa 

konkrétnymi výsledkami vložia do rúk podklady, ako by mal pristupovať k vzdelávaniu 

a vedeniu svojich zamestnancov a na ktoré úlohy si môže spoločnosť takpovediac trúfnuť a 

pomáha tvoriť reálne stratégie do budúcna.  

Edwards (2012) sa vo svojom článku Assessing Human Potential to Predict Future 

Success (Určenie ľudského potenciálu pre predpovedanie budúceho úspechu) venuje vplyvu 

ľudského kapitálu na podnik počas svetovej hospodárskej krízy. Podľa neho, schopní 

a talentovaní ľudia sú práve to, čo môže podnik od krachu v ťažkých situáciách zachrániť. 

Ďalej tvrdí, že správne využitý ľudský potenciál šetrí firme mzdové náklady o polovicu. 
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Nájsť takýchto talentovaných zamestnancov, ktorí majú správne vlastnosti a atribúty 

na vykonávanie zadanej práce, zvlášť dôležitá je potom schopnosť rýchlo sa učiť, prispôsobiť 

sa novým situáciám a pochopenie obchodných modelov a vybudovať si sieť dôležitých 

kontaktov neznie jednoducho. No malo by to byť súčasťou každého podniku, ktorý má 

ambície dosahovať dobré výsledky a za pomocou dobre zvolenej techniky odhaľovania 

potenciálu v pracovníkoch a budúcich zamestnancov to nie je až taká náročná výzva. Je treba 

si však na to nájsť overený a skutočne hodnotu prinášajúci spôsob. Mnoho manažérov sa totiž 

nie vždy správne spolieha len na svoje subjektívne pocity, ktoré však nemajú podchytené 

žiadnymi konkrétnymi údajmi. Chybou tiež je, ak je u pracovníka meraný stupeň aktuálneho 

možného výkonu, to však nie je jeho skutočný potenciál, ktorého je schopný dosiahnuť. 

Schopnosti a inteligenčné testy, psychologické osobnostné profily, profily výkonu 

a hodnôt a 360 údaje, tieto všetky poskytujú centrické dáta o jedincoch a ich talente. 

Identifikovať kľúčové faktory predurčujúce budúci úspech je štartovací bod organizácie 

k predpovedaniu potenciálu. Správne rozpoznať, v ktorých vlastnostiach a schopnostiach je 

pre organizáciu skrytý potenciál je zároveň výzvou. Je to však len prvým krokom. Ďalší, o nič 

jednoduchší je vedieť správne interpretovať zistené výsledky. Niektoré hodnoty totiž nemajú 

presné tabuľkové čísla alebo údaje. Pre tie sa stanovujú kritické hodnoty, alebo je treba ich 

správne slovne interpretovať. 

Dôležité je, aby mal každý personalista prehľad o tom, akého potenciálu je organizácia 

schopná a ktorý sú jeho kľúčoví pracovníci. Podľa Senquensovej (2005) by sa mal preto 

aspoň raz ročne stretnú manažment, aby: 

 Určil potenciál u svojich pracovníkov, ktorý vedia rámcovo odhadnúť aj samotní 

manažéri, ktorí si všímajú svojich zamestnancov. Pre jeho presné určenie však existujú 

metódy, ktoré budú popísane v nasledujúcej kapitole práce. 

 Rozhodol, ktoré pracovné posty sú pre podnik kľúčové z hľadiska jej cieľov a zvolenej 

stratégie. 

 Poukázal na pozície, ktoré sú náročne zastupiteľné. 

 Rozhodol o následníctve na jednotlivé pozície, hlave tie, ktoré sú zmienené 

v predchádzajúcich dvoch bodoch. 
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2.11. Metodiky merania ľudského potenciálu v organizácii 

Podľa Mateiciuaca (2011), by nemali vychádzať potreby podniku z minulých 

osvedčených skúseností. Dnešný trh je plný zmien a prostredie je nestále. Preto je potreba, 

aby manažéri podniku vytvorili približný obraz budúcnosti, presnejšie povedané, viacero 

variant budúceho vývoja a na tie následne aplikovali požiadavky na svojich zamestnancov. 

Svoj ľudský potenciál by mala každá spoločnosť už s predstihom formovať podľa potrieb 

svojich vízií do budúcna. 

2.12. Rozvoj a meranie ľudského potenciálu v podniku pomocou 

štyroch zložiek 

Pri každej z nasledujúcich metodík sú v podstate skúmané veľmi obdobné oblasti. 

Každý autor si ich však poňal po svojom a aj spôsob, akým pre hodnotenie jednotlivých 

položiek získava dáta a následne ich aj vyhodnocuje si zvolil iný, aby sa stal na trhu niečím 

výnimočný. 

2.12.1. Meranie ľudského potenciálu podľa Edwardsa 

Faktorov, ktoré sú dôležité pri meraní potenciálu a spôsobov ich merania je relatívne 

dosť. Je treba mať na pamäti, že požiadavky na výkonnosť sa môžu meniť a preto má rámec 

osobnostných rysov a schopnosti učiť sa a pracovať s novými informáciami omnoho vyššiu 

vypovedajúcu hodnotu. Edwardsa (2012) v stručnosti nastienil, ktorými kritériami by sa mali 

personalisti pri výbere nových zamestnancov a povyšovaní zabehnutých, orientovať:  

 Obecná inteligencia ukazuje, nakoľko vie jedinec pracovať s novými informáciami, 

zasadiť si ich do kontextu, správne sa na základe nich rozhodnúť a nájsť súlad medzi 

jemnými a tvrdými zručnosťami. 

 Emocionálne ovládače by mali riadiť a zosúladiť obratnosť a odolnosť v tvrdom 

konkurenčnom svete s uvedomením si vlastného ja a pokorou, učením sa a zapojením 

sa, aby jedinec mohol uspokojiť potrebu sebarealizácie. 

 Bystrosť pri obchodovaní, ktorá zahŕňa nielen finančnú a ekonomickú gramotnosť, 

ale  aj vytváranie si dôležitých kontaktov, vedieť využiť informácie týkajúce sa 

bežného života s obchodovaním ako konkurenčnú výhodu. 
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 Výkonnostným záznamom sa opäť nemyslia výsledky minulých období, ale skôr 

schopností, za pomoci ktorých ich je schopný dosiahnuť. 

2.12.2.  Použitie a princíp Predictive Index® 

Predictive Index®
7
 vhodný prostriedok, ktorým je umožnené hodnotenie 

zamestnancov v každej pozícii, či už pri prijímacom pohovore, alebo pri vyhľadávaní 

budúcich lídrov. Inými slovami, pomáha manažérom zistiť, ktorá ich zamestnanec by sa mal 

ocitnúť na tej ktorej konkrétnej pozícii. Tým poskytuje organizácii konkurenčnú výhodu, 

keďže pomáha naplno využívať potenciál zamestnancov a dokonca aj znižuje fluktuácii 

z dôsledku neuspokojenia potrieb sebarealizácie, alebo dokonca nezvládnutia kompetencií 

v dôsledku nesprávneho povýšenia.  

Tento predpovedajúci index taktiež poskytuje solídny základ nielen pre rozvoj a rast 

výkonnosti  zamestnancov, ale aj pre talent management, teambuilding a zlepšenie riadenia, 

čo sú všetko zložky pre zlepšenie výkonnosti firmy. To z neho robí súčasť organizačnej 

kultúry. Metóda hodnotiaceho indexu bola rozpracovaná viacerými odborníkmi, preto je 

možné, stretnúť sa s viacerými jeho podobami. 

Index, je teóriou založenou na sebahodnotiacom meraní bežných, dospelých 

pracujúcich jedincov a bola vyvinutá a platná len pre pracujúcu populáciu. Slobodná voľba 

zamestnanca, ako opak nútenej voľby, zodpovedajúca formátu v ktorom sa jedinci prezentujú 

s dvoma listami popisujúcich prídavných mien, oba obsahujú 86 položiek a hodnotený 

pracovník sa má rozhodnúť, ktoré ho viac vystihujú, Self (ja, ego). Ako ďalšie si volí tie, 

o ktorých si myslí, že ho tak vidí jeho okolie, Self-Concept (seba - poňatie). Tretia oblasť 

interpretuje potom to, ako je pracovník vnímaný v práci, Synthesis (zjednotenie). Hodnotenie 

je veľmi nenáročné a zaberie zhruba päť až desať minút a sú naň potrebné len pero, stôl  

a internetové formáty.  

Predictive index® je používaný na hodnotenie už od roku 1955, v rokoch 1958, 1963, 

1988 a 1992 prešiel malými zmenami, ktoré sa týkali len prispôsobeniu súčasných 

                                                 

 

7
 Autorom pojmu, respektíve nástroja Predictive Index® je Arnold S. Daniels. Na verejnosti ho prezentoval ako 

nástroj pre hodnotenie, roku 1955. Predictive Index® bol ním aj jeho spolupracovníkmi označený za „revolúciu 

v manažérskej odbornosti a skúsenosti“. 
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jazykových noriem. Momentálne je používaný v širokej variante vo vyše 7 800 organizáciách 

v 143 rôznych krajinách. V roku 2010 ním bolo hodnotených viac ako jeden milión ľudí. Je 

používaný na rôzne účely v oblasti talent manažmentu, napríklad pri personálnom výbere, 

rozvoji leadershipu, plánovaní nástupníctva, koučovaní výkonov, teambuildingu a zmene 

organizačnej kultúry. Podľa organizácie Worldwide je PI® schopný predvídať pracovný 

výkon v širokom spektre pracovných úloh, čo dokazuje jej zhruba 500 štúdií. Pri zostavovaní 

PI  je dôležité sústrediť sa na 4 ľudské vlastnosti: 

 Dominancia, ktorá je vnímaná ako rozsah, v ktorom je jedinec schopný kontrolovať 

svoje prostredie. Vysoké skóre v tejto oblasti znamená nezávislosť, asertívnosť a 

vysoké sebavedomie jedinca. Nízke skóre naznačuje zas prispôsobivosť, ústretovosť 

a dobrú spoluprácu. 

 Extrovertnosť poukazuje na integráciu s ostatnými ľuďmi. Extrovertní jedinci majú 

radi spoločnosť iných ľudí, radi a dobre komunikujú. Opak nich sú introverti, ktorí sa 

viac ako na iných ľudí sústredia radšej na riešenie problémov. 

 Trpezlivosť znamená hľadanie súladu a stability. Vysoké hodnotenie je znakom 

trpezlivých, premýšľajúcich a rozvážnych ľudí. Protipólom sú rýchlo jednajúci ľudia 

s intenzívnym prístupom. 

 Formálnosť je miera, v akej sa pracovníci podriaďujú formálnym pravidlám 

a zavedenej štruktúre. Jedinci s vysokým skóre sú organizovaní, precízni 

a disciplinovaní. Neformálny, ležérny a ľudia bez zábran tvoria protipól. 

PI meria aj ďalšie dve povahové črty, ktoré sú odvodené z predchádzajúcich 4 

spomenutých. Prvým charakteristickým znakom je tvorenie rozhodnutí sa zameriava na to, 

ako intenzívne pracuje jedinec s dostupnými informáciami pri tvorbe rozhodnutí. Vysoké 

hodnotenie v tejto oblasti znamená, že jedinec pracuje s informáciami intenzívne a prikladá 

im veľký dôraz. Nízke hodnotenie zas vypovedá o jeho impulzívnom a inštinktívnom 

rozhodovaní. Je ovplyvňovaný pocitmi a emóciami. Druhou posudzovanou hodnotou je 

úroveň reakcie, sila a intenzita, akou reaguje jedinec na vonkajšie podnety z jeho prostredia, 

ktoré odrážajú jeho energiu, úroveň aktivity a výdrže. Jedinci, ktorí dosahujú výborné 

výsledky v tejto dimenzii majú zvýšenú schopnosť udržať aktivitu a tolerovať stres dlhší čas. 

Jedinci, ktorí dosahujú nízke hodnotenie v tejto dimenzii majú menej tejto kapacity. Ako bolo 

už vyššie spomenuté, kontrolný zoznam vytvára obrazec chovania sa s troma elementmi, ako 

jedinec vníma sám seba, ako si myslí, že ho vníma okolie a to, ako je v organizácii naozaj 
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vnímaný, čiže ja, sebapoňatie a syntéza. JA ukazuje osobu v jej prirodzenom, základnom 

a nemennom svetle. Sebapoňatie zas to, v akom smere by jedinec chcel zmeniť svoje 

chovanie, aby splnil požiadavky svojho okolia. Syntéza, ako kombinácia vnímania samého 

seba a sebapoňatia odráža to, ako sa jedinec chová v svojom bežnom prostredí.  

2.12.3. Štyri dimenzie podľa spoločnosti IPA 

Podľa Košturiaka a Košturiakovej zo spoločnosti IPA Slovakia, ktorá sa orientuje na 

konzultácie a poradenstvo v oblasti vzdelávania, inovácií, vedy a výskumu, vyžaduje  meranie  

ľudského  potenciálu  nasledujúce štyri  dimenzie (štyri dimenzie, tak isto ako pri 

predchádzajúcej forme merania ľudského potenciálu, v tomto prípade sú však rozdelené iným 

spôsobom; obrázok 2-9): 

 Intelektuálny potenciál (IQ) - Najznámejší zo všetkých potenciálov a donedávna 

jediný akceptovaný širšou verejnosťou. Značí, nakoľko je jedinec inteligentný, čiže 

ako šikovne vie narábať s informáciami, ako rýchlo sa učí a ako vie svoje nadobudnuté 

teoretické poznatky využiť v praxi. Tento potenciál, spolu s fyzickým boli 

v managemente vždy veľmi vnímané a brané do úvahy. 

 Fyzický potenciál (PQ) - Fyzický potenciál sa konkrétne prejavuje pri pracovnej 

výkonnosti, pri schopnosti jedinca vyrovnať sa s komplikovanými ako fyzicky, tak 

psychicky a časovo náročnými úlohami a jeho schopnosť viesť k optimálnym 

výsledkom aj ostatných členov pracovnej skupiny. Čím nadpriemernejšie výsledky 

podáva, tým je tento potenciál u jedinca vyšší. 

 Emočný potenciál (EQ) - Spolu s morálnym potenciálom, sa na rozdiel od IQ a PQ 

do vnímania manažérov dostal pomerne neskôr. Pri emočnom potenciáli ide 

o vnímanie javov a okolia jedinca a samého seba. Miera toho, nakoľko pozná sám 

seba, svoje vnútorné stimuly, nakoľko je schopný kvalitne komunikovať s okolím, ako 

vie pomôcť, podporiť a motivovať ľudí okolo seba a v neposlednej rade, či je schopný 

s nimi plnohodnotne spolupracovať v týme. 

 Morálny potenciál (MQ) - Je zameraný na etické aspekty vnímania okolia. Nakoľko 

je jedinec čestný a lojálny, má pre spoločnosť žiaduco zoradený rebríček hodnôt 

a vštepené morálne správanie, ktoré predchádza podnikovej kriminalite a narušeniu 

zdravej organizačnej kultúry.  

http://www.ipaslovakia.sk/sk/autori?id=5
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Obrázok 2-9  Štyri dimenzie ľudského potenciálu 

  

Zdroj: KOŠTURIAK, Ján. Hodnotenie a rozvoj ľudského potenciálu. In: IPA [online]. 2008 [cit. 2012-10-23]. 

Dostupné z: http://www.ipaslovakia.sk/sk/ipa-slovnik/hodnotenie-a-rozvoj-ludskeho-potencialu 

Tieto všetky štyri potenciály sú na seba navzájom naviazané a nie je medzi nimi 

celkom možné určiť presné hranice. Jedna vlastnosť z určitého potenciálu môže viesť 

k druhému, čo má za následok plynulé prelínanie hraníc, ako je znázornené na obrázku 2-8. 

Napríklad schopnosť sebaovládania, ktorá sa radí do emočného potenciálu znamená lepšie 

medziľudské vzťahy na pracovisku, ktoré vedú k vyspelejšej organizačnej kultúre, čo má za 

následok lepšiu spoluprácu v kolektíve, čím už sa ale dostávame do potenciálu fyzického. 

Okrem toho sa každý z potenciálov skladá z vrodených vlastností a predispozícií, zároveň 

však aj zo zručností, ktoré si jedinci osvojujú po dobu svojho vývoja, alebo cielene v škole 

alebo v neskoršom veku prispôsobujú potrebám konkrétnej pracovnej pozície. Podľa Mileny 

Košturiakovej by malo byť meranie naviazané na vopred premyslené organizované 

vzdelávanie pracovníkov a ich rozvoj. Reč je samozrejme o moderných metódach, ako je 

koučing, mentoring, tutoring a rôzne workshopy a stáže a mnohé ďalšie. 

V súlade s touto koncepciou bol profil úspešného, pre firmu žiaduceho manažéra 

definovaný, ako zdravo sebavedomého, najmä zodpovedného a pracovitého zamestnanca 

prísneho predovšetkým samého na seba, ktorý sa snaží ísť príkladom a nevyžaduje od 

podriadených nič, v čom by sa predovšetkým on sám neangažoval. Aj keď charizma a šarm sú 

http://www.ipaslovakia.sk/sk/autori?id=5
http://www.ipaslovakia.sk/sk/autori?id=5
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pre pozíciu manažéra nepísané požadované vlastnosti, manažér, ktorý pracuje pre dobro 

spoločnosti a dbá na vytváranie hodnôt a lepších podmienok pre nástupcov, sa na ne nikdy 

nespolieha. Vždy preberá zodpovednosť aj pri zápornom hodnotení a chválu zdieľa so svojimi 

podriadenými.  

2.12.4. Vlastnosti ovplyvňujúce ľudský potenciál (Faerber a Stöwe, 2007) 

Potenciál, spolu s výkonnosťou jedinca vnímajú Faerber a Stöwe (2007)  ako dve z 

hlavných zložiek, determinujúcich portfólio pracovníka, teda inak povedané ako to, podľa 

čoho sme schopný hodnotiť pracovníkov v súčasnosti. Potenciál podľa tejto koncepcie 

ovplyvňujú 4 vlastnosti, a to: 

 Intelektuálne predispozície 

 Aktívny prístup a pripravenosť podávať výkon 

 Preukázaná dispozícia a ochota učiť sa 

 Schopnosť akumulácie na rôzne sociálne situácie 

2.12.5. Faktory ovplyvňujúce výkonnosť a potenciál pracovníka podľa 

CLC 

Pohľadov na to, čo presne ovplyvňuje potenciál zamestnanca je nespočetne mnoho. 

Organizácia Corporate Leadership Council prináša ďalší z nich, ktorá je prakticky 

znázornená na obrázku 2-10. Na popredné miesto kladie praktické znalosti, ktoré rastú 

konštantne s úrovňou  a intenzitou vzdelávania. Ako ďalšieho činiteľa označila rozumovú 

úroveň, ktorá je predovšetkým daná, ale taktiež ju možno aj usmerňovať a rozvíjať. Tretím 

determinantom bol označený emočný kvocient, ktorý predurčuje vzťahy pracovníka 

s ostatnými a mieru jeho prispôsobeniu sa a vcíteniu sa do ostatných jedincov. Opísané tri 

oblasti sú veľmi obdobné s už spomenutými metódami, ako bol Predictive Index a 

ostatné metódy štyroch zložiek. Podľa CLC však do faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť 

a potenciál pracovníka výrazne zasahuje aj motivácia, ktorá ak je správne usmernená, pomôže 

pracovníkovi ľahšie dosiahnuť organizáciou vytýčené ciele.  
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Obrázok 2-10  Faktory ovplyvňujúce výkon a potenciál zamestnanca  

 

Zdroj: Faktory ovlivňující výkon a potenciál zaměstnance. In: Access assessment [online]. 2011 [cit. 2013-03-

21]. Dostupné z: http://www.accessassessment.com/cz/web/faktory-ovlivnujici-vykon-a-potencial-zamestnance 

2.13. Hoganové osobnostné testy 

Robert Hogan, psychológ, ktorý sa narodil roku 1937 v Amerike, sa preslávil najmä 

jeho inováciami v oblasti rozvojových testov zamestnancov, hodnotenia ich pracovného 

potenciálu ako aj celkovej organizačnej efektívnosti. Bol toho názoru, že ak chce podnik 

fungovať efektívne, treba sa pri výber zamestnancov zamerať na tých, ktorý sú nielen 

kvalifikovaní odborníci, ale vedia sa dobre zapracovať v týme, viesť ostatných 

a bezproblémovo zapadnúť do podnikovej kultúry. Za dôležité vlastnosti, ktoré sú 

predpokladom úspešnosti pracovníka, tými sú schopnosť zvládnuť stres, pracovať pod tlakom 

a vyvinutú podnikavosť a mnohé ďalšie. 

2.13.1. Hoganova popisná klasifikačná stupnica 

Hoganova popisná klasifikačná stupnica určí jedinečný vzorec správania sa pre 

každého zamestnanca. Poukáže na jeho silné a slabé stránky, jeho motivátory a presne priradí 

každému zamestnancovi, nakoľko je u neho daná vlastnosť vyvinutá.  Skladá sa z troch častí: 

Hogan Personality Inventory (HPI), čo v preklade znamená Hoganov osobnostný 

dotazník. Hodnotí kľúčové osobnostné rysy zamestnancov, a to presne v siedmych oblastiach 
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ľudských vlastností: stabilita, sebapresadzovanie sa, miera sociability, kooperativity, 

systematickosť, zvedavosť a prístupy k učeniu sa. HPI je meradlo bežného prejavu osobnosti, 

viditeľnej v pracovnom prostredí. Preto sa používa k uľahčeniu personálneho výberu, 

individuálneho hodnotenia, rozvoja a rozhodnutí, ktoré súvisia s kariérou. Vo všeobecnosti, je 

to také chovanie, ktoré sa prejaví pri interakcii s ostatnými jedincami a ktoré má za následok 

či už priame, alebo nepriame dosiahnutie zamestnancových vytýčených cieľov.  

Tabuľka 2-1 Hogan Personality Inventory 

ŠKÁLA POPIS –  vysoké skóre prezrádza: 

STABILITA Schopnosť práce pod tlakom, dobré zvládanie stresových 

situácií a optimizmus. 

SEBAPRESADZOVAN

IE SA 

Sústredenosť na samého seba, iniciatívu, súťaživosť 

a vytrvalosť. 

SOCIABILITA Extrovertnosť, družnosť, spoločenskosť a potrebu sociálnej 

interakcie.  

KOOPERATÍVNOSŤ Vrelosť, šarm, empatiu a snahu uchovávať dobré medziľudské 

vzťahy. 

SYSTEMATICKOSŤ Sebakontrola, dodržiavanie kázne, orientáciu na detaily 

a schopnosť koncentrácie 

ZVEDAVOSŤ Predstavivosť, zvedavosť a kreatívny potenciál, jedinec má 

potešenie zo skúmania a objavovania nového. 

UČENLIVOSŤ Preferenciu tradičných učiacich sa štýlov, dobrú pamäť a logické 

uvažovanie. 

Zdroj: Wagnerová (2011) 

Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) – Zoznam motivátorov, hodnôt 

a preferencií, ku ktorému je v každej oblasti priradená miera, akou ovplyvňujú pracovný 

výkon. Test sa zameriava najmä na to, aké sú jedincove motivátory pre dosiahnutie cieľov 

nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote. Absolvovaním testu je možné dozvedieť sa pri 

výbere zamestnancov to, aké má záľuby, čo od pracovnej pozície očakáva a aké pracovné 

prostredie preferuje. Test umožňuje odhaliť prípadné hodnotové konflikty, ktoré sa v 

jedincovi ňom odohrávajú. Tabuľka 2-2 vymedzuje desať motivátorov, ku ktorým 

zamestnanec tiahne a bude ich vyhľadávať aj vo svojom pracovnom prostredí. 
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Tabuľka 2-2  Motives, Values, Preferences Inventory 

ŠKÁLA POPIS – vysoké skóre dokazuje, že jedinec inklinuje k : 

ESTETIKA Kreativita a umelecké sebavyjadrenie sa 

DRUŽNOSŤ Časté medziľudské interakcie. 

ĽUDOMILNOSŤ Aktívna pomoc ostatným a zlepšovanie spoločnosti. 

OBCHOD Podnikateľské aktivity, peniaze a finančné zisky. 

PôŽITKÁRSTVO Vyhľadávanie zábavy, dobrej spoločnosti a momentov. 

MOC Súťaživosť, dosahovanie cieľov, svetový úspech. 

UZNANIE Túžba po sláve a publicite, zviditeľňovanie sa. 

POZNANIE Nápady, technológie a racionálne riešenia problémov. 

BEZPEČNOSŤ Istota, predvídateľnosť a bezrizikové prostredie. 

TRADÍCIE Rešpektovanie tradícií, histórie a staromódnych cností. 

Zdroj: Wagnerová (2011) 

Hogan Development Survey (HDS) je Hoganov rozvojový prehľad, inak povedané 

prieskum. Tento prehľad ponúka škálu jedenástich nežiaducich rysov chovania, ktoré sa môžu 

prejaviť pri vyššej pracovnej záťaži alebo v stresových situáciách. Dôsledkom týchto rysov sa 

môžu narušiť medziľudské vzťahy na pracovisku, zhoršiť podniková kultúra a taktiež môžu 

nepriaznivo ovplyvniť kariérne ciele jedinca. 

Tabuľka 2-3  Hogan Development Survey 

ŠKÁLA POPIS – vysoké skóre dokazuje, že u jedinca sa možno obávať, 

že pri vyššej pracovnej záťaži bude: 

PRCHKÝ Náladový a nerád prosí o pomoc, teší sa z nových ľudí 

a projektov ale radosť z nich ho rýchlo prejde. 

SKEPTICKÝ Cynický, nedôverčivý a pochybuje o zámeroch ostatných. 

OPATRNÝ Neochotný meniť a prehnane opatrný pri predchádzaní chýb. 

REZERVOVANÝ Zdržanlivý, nekomunikatívny a bez záujmu o ostatných a ich 

pocity. 

NEOCHOTNÝ Nezávislý, odmieta sa ponáhľať, ignoruje požiadavky ostatných 

a irituje ho, ak pretrvávajú. 

BEZOČIVÝ Sebavedomý, neochotný priznať si chybu, počúvať rady alebo 

prijať spätnú väzbu 

PESTRÝ Veselý, expresívny, dramatický a vyžadujúci pozornosť 

NÁPADITÝ Koná a myslí nezvyčajným a občas kreatívnym spôsobom. 
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PILNÝ Puntičkársky, precízny a kritický k svojim výsledkom. 

SVEDOMITÝ Dychtivý zavďačiť sa a zdráha sa prijať samostatné činnosti. 

Zdroj: Wagnerová (2011) 

2.14. Zhrnutie teoretickej časti 

Teoretická časť práce poskytuje vysvetlenie základných pojmov, o ktorých je v nej 

pojednávané. Poskytuje teoretický základ pre analytickú časť práce. Tematický prepája rozvoj 

s riadením kariéry a talentu prostredníctvom akčných plánov rozvoja. Kariéru jedinca vníma 

ako oblasť, za ktorú si je osobne zodpovedný každý zamestnanec sám. Preto sú v nej zahrnuté 

kapitoly ako kariérny rast alebo samostatný rozvoj. 

Prvá časť práce sa pomerne obšírne venuje metódam a technikám hodnotenia ako 

zamestnancov, tak aj ich výkonu. Toto smerovanie práce predurčili požiadavky zástupkyne 

podniku Nestlé, za pomoci ktorej bola vypracovaná. Čerpané bolo preto nie len z knižných 

zdrojov, ale veľa materiálu bolo použitého aj z webových stránok spoločností, ktoré sa 

problematikou zaoberajú na profesionálnej úrovni.  
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3. CHARAKTERISTIKA VYBRANEJ ORGANIZÁCIE 

 

Pre účely diplomovej práce bola dohodnutá spolupráca s podnikom Nestlé Česko s.r.o. 

Spoločnosť Nestlé, ako taká, je najväčším potravinárskym podnikom na svete. Zamestnáva 

viac než 300 000 ľudí vo viac než osemdesiatich krajinách celého sveta. Spolupráca 

s podnikom ako je Nestlé je obrovská skúsenosť a príležitosť, pretože má bohatú tradíciu 

a v oblasti potravinárstva má neotrasiteľné meno. Patrí k jednej z predných svetových 

potravinárskych firiem, ktorá sa zameriava na zdravú výživu a životný štýl.  

3.1. História a súčasnosť podniku Nestlé 

Nestlé je pôvodom švajčiarsky podnik založený roku 1866 Henrim Nestlém. Následne 

po prvej svetovej vojne vzniklo zastúpenie aj na území Československej republiky, konkrétne 

v Prahe. Postupne boli vybudované závody a pobočky aj v iných mestách. Na území 

niekdajšieho Československa sa stalo Nestlé priekopníkom viacerých produktov, napríklad 

sušeného mlieka a detskej kašičky. Ku pozastaveniu podnikaniu došlo roku 1948 v dôsledku 

znárodnenia spoločnosti.  

V roku 1992 sa stáva Nestlé jedným z najvýznamnejších investorov v Českej 

republike a na Slovensku. Vďaka tomu, že organizácia založila distribučnú spoločnosť Nestlé 

Food, s.r.o., mohla byť vybudovaná obchodná sieť, prostredníctvom ktorej mohli byť na trh 

ponúknuté opäť jej výrobky. Jedným z kľúčových krokov sa ukázala účasť na privatizácii 

Čokoládovny, a.s. a závodom Carpathia v Prievidzi, vďaka čomu je dnes Nestlé známe aj ako 

producent tradičných cukrovinkárskych a kulinárskych značiek Orion, Granko, Bon-Pari, 

Maggin, Carpathia a ďalšie. Roku 1999 vzniká spoločnosť Nestlé Čokoládovny, a.s., ktorá je 

so svojou produkciou cukroviniek sústredená v závodoch v Olomouci a Kroměříži. Od roku 

1999 rozšíril podnik svoje portfólio o ďalšie zvučné značky ako Nespresso a zmrzlinu 

Schöller, dnes už známu ako Nestlé zmrzlina. 
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Tabuľka 3-1  Hospodárenie spoločnosti a iné významné premenné 

Nestlé ČR a SR (2010) [bilión Kč] 

Tržby celkové 10 101 349 

Tržby domáce celkové 7 674 466 

Export 2 426 883 

Tržby za predaj dovezených výrobkov 4 777 138 

Celkové tržby z vlastnej produkcie 5 324 211 

Pridaná hodnota 1 941 633 

Zisk po zdanení 438 317 

Celková aktivita 4 420 998 

Cudzie zdroje 2 696 259 

Zamestnanci (priemerný počet osôb) 1 931 

Zdroj: Miniprofil společnosti Nestlé ČR a SR, Neslté (2011) 

3.1.1. Priority spoločnosti Nestlé 

Nestlé integrovaný manažérsky systém, na ktorý v roku 2009 získala spoločnosť 

certidikáciu v Českej republike a na Slovensku deklaruje zámery spoločnosti o ochranu 

životného prostredia a starostlivosti o bezpečnosť práce zamestnancov pri výrobe. Nestlé 

získalo certifikáty v oblasti Riadenia životného prostredia (ISO 14 001), Riadenia kvality 

(ISO 9001), Riadenia bezpečnosti potravín (ISO 22 000) Interný systém riadenia kvality 

v Nestlé (NQMS) a Riadenie bezpečnosti práce (OHSAS 18 001) 

Obrázok 3-1: Česká republika a Slovensko 2006-2010 

 

Zdroj: Miniprofil společnosti Nestlé ČR a SR, Neslté (2011) 

http://www.nestle.cz/asset-library/Documents/profil2011-cz.pdf
http://www.nestle.cz/asset-library/Documents/profil2011-cz.pdf
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3.1.2. Organizačná štruktúra Nestlé Česko, s.r.o. 

Rok 1999 sa stal pre Nestlé na území Českej a Slovenskej republiky prelomovým aj 

z toho dôvodu, že bolo určené jednotné vedenie pre obidve územia. O dva roky neskôr potom 

vznikla dnešná spoločnosť Nestlé Česko, s.r.o. spojením Nestlé Food a Nestlé Čokoládoven. 

Na Slovensku taktiež vzniká spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. V súčasnom období 

zamestnáva Nestlé na území Českej a Slovenskej republiky cez 3000 zamestnancov. Na 

obrázku 3-2 je prehľadne vyznačená organizačná štruktúra spoločnosti hlavného vedenia pre 

Českú republiku a Slovensko. 

Obrázok 3-2  Organizačná štruktúra spoločnosti Nestlé 

 

Zdroj: interné zdroje spoločnosti Nestlé (preklad autorky) 
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4. ANALÝZA PRÍSTUPU K ROZVOJU ĽUDSKÉHO 

POTENCIÁLU V ORGANIZÁCII 

4.1. Špecifikácia predmetu analýzy 

Pri špecifikácii predmetu analýzy vychádzame z cieľa diplomovej práce, 

sformulovanom v úvode. Aby sme mohli kvalitne spracovať zadané ciele práce, je treba si 

presne špecifikovať a vymedziť predmet analýzy. Dôležité je konkrétne si určiť premenné, 

ktoré chceme sledovať, skúmať a  následne hodnotiť. Ide o exploračný výskum, preto na 

začiatku práce nebola vyslovená žiadna hypotéza. Bude sa vychádzať len z faktov a 

exaktných poznatkov overených praxou a vyslovených odborníkmi, čerpanými z odbornej 

literatúry, ktoré diplomová práca obsahuje v svoje teoretickej časti. 

4.1.1. Vymedzenie cieľov práce pre potreby analytickej časti 

V začiatočnej fáze tvorby diplomovej práce boli špecifikované dva hlavné ciele. Tie 

boli vytvorené s ohľadom na očakávané výsledky ako autorky, tak aj predstaviteľky podniku, 

za pomoci ktorej mohla byť práca vytvorená. Prvým cieľom  bolo zistenie pracovného 

potenciálu vybraných pracovníkov s následným návrhom akčného plánu ich rozvoja. Pre 

zaistenie tohto cieľa bola súčasťou metodológie vypracovanej v rámci diplomovej práce 

tvorba pôvodnej metodiky posudzovania individuálneho ľudského potenciálu. 

Za druhý cieľ diplomovej práce bolo označené zistenie, akým spôsobom vybraná 

organizácia pristupuje k rozvoju svojho ľudského potenciálu, a pomôcť jej odhaliť prednosti 

aj slabé stránky tohto procesu. Predmetom analýzy je predovšetkým zistenie toho, nakoľko 

a akým spôsobom manažment organizácie podporuje rozvoj odborného potenciálu 

zamestnancov a aké možnosti sa v tomto smere naskytajú a ktoré využíva. Súčasťou analýzy 

je aj zistenie, nakoľko si zamestnanci vybranej organizácie uvedomujú potrebu svojho rozvoja 

pre svoje ďalšie úspešné profesijné pôsobenie v organizácii, čo znamená zistiť, nakoľko sú 

pre svoju činnosť spôsobilí, motivovaní a ochotní pracovať na svojom rozvoji.  
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4.2. Postup analýzy a použité metódy 

Ako už bolo spomenuté, v diplomovej práci bude pre analýzu slúžiť kombinovaný 

kvantitatívne – kvalitatívny exploračný výskum. Je treba rozčleniť metodiky z hľadiska toho, 

k akému účelu slúžia, pre potreby práce bude členenie nasledujúce: 

Metódy určené pre zber dát sú rozdelené podľa toho, ako bolo možné dostať sa k prvotným 

dátam od zamestnancov podniku. Radené budú podľa priebehu ich získavania: 

1. Úvodné rozhovory s vedúcou vzdelávania a rozvoja podniku, ktorá autorke práce ozrejmila 

víziu a stratégiu podniku v tejto oblasti. Zároveň prispela k sformovaniu cieľa 

a sprostredkovala stretnutia s vedúcimi hodnotených pracovníkov. 

2. Pre komplexnejší pohľad na celú problematiku zo všetkých strán budú použité aj 

rozhovory s vedením podniku. Následne prebehol rozhovor s nadriadeným konkrétneho 

zamestnanca, u ktorého bol potenciál zisťovaný a kladenie otázok z pôvodnej metodiky 

s názvom Orientačné posúdenie individuálneho pracovného potenciálu. 

3. Dáta pre zaistenie druhého cieľa boli získané pomocou riadeného štruktúrovaného 

rozhovoru doplneného dotazníkom s neukončenými vetami. Zamestnanci, ktorých 

potenciál bol hodnotený odpovedali na otázky štruktúrovaného rozhovoru. 

Metódy pre spracovanie dát – ako najvhodnejší spôsob hodnotenia potenciálu 

zamestnancov bola zvolená grafická hodnotiaca stupnica. Na základe výsledkov, ktoré boli 

priradené jednotlivým zamestnancom možno zostaviť grafy, ktoré prehľadnejšie poukážu na 

rozloženie potenciálu a silných a slabých stránok zamestnanca. Jednotlivé grafy (ku každému 

zamestnancovi konkrétne dva) boli následne slovne opísané a všetky premenné definované 

a ako celok zhrnuté do hodnotiacej správy. 

4.2.1. Orientačné posúdenie individuálneho pracovného potenciálu 

Pre vytvorenie rámcového posúdenia potenciálu zamestnancov  poslúžili teoretické 

východiská a smery opísané v druhej kapitole. Bolo potrebné naštudovať si všetky smery, aby 

mohla mať metóda čo najviac teoreticky podložené základy.  
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a) Štyri dimenzie 

Prvá metóda, ktorá výrazne inšpirovala tvorbu Orientačného posúdenia 

individuálneho pracovného potenciálu pochádza od manželov Košturiakových, ktorý 

rozpracovávajú hodnotenie a meranie ľudského potenciálu na základe štyroch potenciálov. 

Konkrétne sú to tieto nasledujúce: intelektuálny, emočný, morálny a fyzický. Pre účely 

diplomovej práce bolo toto rozdelenie prepracované na nasledujúcich päť základných 

potenciálov:   

 Rozumové predpoklady 

Keďže IQ test nebolo možné vykonať, orientačné posúdenie sa pokúša zamerať na 

schopnosť zamestnancov včas a správne identifikovať problém prostredníctvom 

posudzovacích predpokladov. Zároveň pozerá aj na to, ako je zamestnanec schopný poradiť si 

s ním neskôr, čiže vyriešiť ho a taktiež na jeho schopnosť zvládnuť náročnejšie situácie, 

v ktorých sa buď už raz vyskytol, alebo ktoré sú pre neho úplne nové. Inak povedané, snaží sa 

vystihnúť jeho rozumový potenciál, čiže postihuje aj oblasti, ako je učenie sa a pamäť. 

 Odborná spôsobilosť 

Odborná spôsobilosť sa orientuje na to, či a nakoľko zamestnanec zvláda náplň svojej 

práce. To znamená nielen to, na akom stupni ju ovláda teoreticky, ale aj to, ako sa na danej 

pozícii zapracoval. Pretože pokiaľ bez problémov zvláda vykonávať svoje každodenné 

povinnosti viažuce sa k jeho pozícií a plní ich už automaticky, je veľmi pravdepodobné, že by 

ich mohol zvládnuť viac, alebo že nebude mať problémy s povinnosťami náročnejšieho 

charakteru. V prípade, ak odborná spôsobilosť nedosahuje nadpriemerné výsledky nie je 

rozumné, ani logické posúvať zamestnanca na vyšší post s tým istým zameraním. 

 Výkonový potenciál 

Je pre podnik veľmi dôležitý a je to zároveň jeden z mála ukazovateľov ľudského 

potenciálu, ktorý sa dá podložiť číselnými hodnotami. Najčastejšie ho možno vyčísliť 

percentuálne, kde sa do pomeru použijú organizáciou požadované a zamestnancom skutočne 

dosiahnuté výsledky. Ďalším aspektom, ktorý je treba v tejto oblasti obsiahnuť je to, nakoľko 

sa mení výkonnosť zamestnanca pôsobením stresových situácii. 
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 Emočný potenciál 

Poznať, nakoľko má zamestnanec rozvinutý emočný kvocient pomáha 

zamestnávateľom a personalistom určiť, nakoľko bude pracovník vychádzať s podriadenými 

a k akej podnikovej kultúre prispeje. Rieši nielen to, nakoľko vyhľadáva spoločnosť 

a rozumie si  s ostatnými ľuďmi, ale čo je podstatnejšie aj to, akých výsledkov je schopný 

v spolupráci s ostatnými a či je jeho výkonnosť a výkonnosť jeho kolegov pri ich vzájomnej 

spolupráci uspokojivá. 

 Morálny potenciál 

Morálny potenciál na prvý pohľad možno nie je až tak dôležitý. V industriálnej 

spoločnosti, ktorá ide tvrdo za výsledkami a cesty, ako sa k nim jedinec dopracoval pre ňu nie 

sú natoľko podstatné. Organizáciu by však malo zaujímať, nakoľko je pracovník čestný a je 

podniku lojálny. Okrem toho sa moderné organizácie snažia čím ďalej viac jednať morálne 

a eticky zodpovedne, preto aj jej zamestnanci by mali mať podobne naladené zmýšľanie. 

b) Hoganove posúdenie individuálnej výkonnosti 

Škála z Hoganovho osobnostný dotazníka (HPI) bola doplnená o ôsmu vlastnosť, 

ktorá bude u zamestnanca skúmaná. Doplnenou oblasťou skúmania je rozhodnosť. Zvyšných 

sedem bolo popísaných v teoretickej časti a sú to, stabilita, presadzovanie samého seba, 

družnosť ako sociabilita, schopnosť kooperácie, systematickosť, tvorivosť alebo zvedavosť 

a schopnosť učiť sa. Pre účely práce boli upravené jednotlivé vlastnosti nasledujúco: 

 St – psychická stabilita 

V orientačnom posúdení individuálneho pracovného potenciálu pracovníka sa bude 

táto oblasť zameriavať nielen na schopnosť práce pod tlakom a stresom, ale taktiež aj na 

faktory, ako sú schopnosť samostatnej práce, miera lojality a schopnosti dodržiavania 

pracovnej morálky. Hlavne sa však bude zameriavať na celkovú psychickú vyspelosť jedinca, 

a síce, či pôsobí pokojne a vyrovnane a kolegovia sa preto na neho môžu obracať s ich 

problémami. Tieto všetky oblasti predurčujú jeho pôsobenie na pohodovú klímu v podniku, 

ktorá umožňuje pracovníkom sústredene pracovať bez toho, aby boli rušený jej prípadnými 

negatívnymi vplyvmi. 
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 Se – sebapresadzovanie sa  

Schopnosť zamestnanca, presadiť sa na pracovisku je veľmi dôležitá, pokiaľ má 

zamestnanec ambície postupovať nahor na kariérnom rebríčku a možno sa raz stať 

manažérom. Pokiaľ má jedinec nedostatky v tejto oblasti, je pre neho náročnejšie nielen 

prezentovať svoje schopnosti nadriadeným, ale aj presadiť sa medzi kolegami a dosiahnuť 

rešpekt u podriadených. Miera sebapresadzovania sa, je spravidla priamoúmerná miere, 

v ktorej zamestnanec dôveruje svojim schopnostiam a nepodceňuje sa. Pri presadzovaní sa ide 

aj o to, nakoľko sa zamestnanec snaží plniť podnikové ciele. Samotné upozorňovanie na svoje 

úspechy nie je nič platné, pokiaľ sú tie dosiahnuté len sporadicky alebo v skutočnosti o žiadne 

veľké úspechy ani nejde. 

 So – sociabilita 

Sociabilita spolu so schopnosťou kooperácie sú priamo previazané na emočný 

kvocient jedinca. Sú v nich totiž sledované faktory, ako empatia a snaha o vytvorenie dobrých 

medziľudských vzťahov na pracovisku. Sociabilita sa však zameriava viac na to, nakoľko je 

zamestnanec sústredený na ostatných spolupracovníkov. V akej miere vyhľadáva ich 

spoločnosť, na akej úrovni sa im snaží pomôcť s riešením ich problémov sú faktory, ktoré 

predurčujú mieru spoločenskosti pracovníka. 

 Ko – schopnosť kooperácie  

Úspešnosť zamestnanca, s akou spolupracuje s kolegami, odráža schopnosť 

kooperácie. Pri nej nedôležitá schopnosť zamestnanca pracovať v týme a byť jeho prínosným 

členom, nielen čo sa výsledkov týka, ale aj schopnosti motivácie svojich kolegov. 

Zamestnanec s vysokým stupňom kooperácie má zároveň snahu predchádzať konfliktom 

a v prípade, že nejaký už vznikol, považuje si za potrebné napomôcť k jeho vyriešeniu. Jeho 

prioritou je pri riešení dosiahnuť win-win situáciu. 

 Sy – systematickosť 

V orientačnom posúdení individuálneho pracovného potenciálu je systematickosť 

meraná brilantnosťou zamestnancových navrhovaných riešení problémov a jeho schopnosťou 

pracovať bez chýb. Systematickosť však bude meraná aj podľa stabilného pracovného 

výkonu, pomocou ktorého zamestnanec dosahuje najmä ciele, ktoré organizácia vytýčila. 

Výkon je u zamestnanca, ktorý do svojej práce vkladá systematickosť však podobne dôležitý 
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ako aj to, aby pri svojej práci dodržiaval pravidlá stanovené organizáciou a reprezentoval ju 

čo najlepšie a pri vysokej lojalite.  

 Tz – tvorivosť, zvedavosť  

Vysokým stupňom tvorivosti a zvedavosti sa vyznačuje zamestnanec, ktorý inklinuje 

ku zmene, rád sa púšťa do nových projektov a s radosťou prijíma do kolektívu nových 

spolupracovníkov.  Cit pre inováciu všetkých procesov v organizácii, ktoré sú dôležité pre jej 

chod je u zamestnancov veľmi žiadaný, pretože kto neinovuje priebežne, nemá šancu obstáť 

k konkurenčnom boji. Pokiaľ je zamestnanec aktívny a so svojimi dobrými nápadmi chodí za 

nadriadeným, je veľká šanca, že v modernej firme bude stúpať po kariérnom rebríčku.  

 Uč – schopnosť učiť sa  

Schopnosť učiť sa má veľa spoločného s rozumovými predpokladmi. Je veľmi 

dôležité, ako rýchlo si zamestnanec dokáže osvojiť nové poznatky a ako šikovne vie premeniť 

nové informácie na jemu prospešné vedomosti. Dôležitá je však aj trvalosť jeho 

novonadobudnutých poznatkov, nielen to, ako rýchlo si ich dokáže osvojiť. Zamestnanec by 

mal byť ďalej schopný včas rozpoznať problém, zistiť jeho príčiny a identifikovať jeho 

podstatu.  

 Ro – rozhodnosť 

Vybrať si medzi viacerými variantmi je zásadné pre vedúce pozície. Je však rozdiel, či 

ide o veci banálne, alebo dôležité, pracovné. Pokiaľ je jedinec rozhodný v bežných 

záležitostiach, ako výber spotrebného materiálu pre vlastnú domácnosť, ešte nemusí 

znamenať, že bude taký rozhodný aj v otázkach dôležitých projektov. Dôležitým indikátorom 

rozhodnosti je aj schopnosť samostatne vykonávať úlohy. Pokiaľ v sebe zamestnanec skĺbi 

odbornosť s rozhodnosťou a navyše má vysoký stupeň kooperácie, kolegovia sa ho často 

a radi pýtajú na radu, pretože majú záruku, že im pomôže vybrať najlepšie možné riešenie. 

Takýto pracovník má potom predpoklad kariérne rásť a stať sa dobrým manažérom. 

4.3. Strategicky dôležitý zamestnanci pre Nestlé 

Podľa vedúcej vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku, pani Matouškovej, je 

kvalitných pracovníkov s vysokým potenciálom stále málo. Treba upozorniť, že ľudia 
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s vysokým potenciálom nie sú zákonite pre tento podnik ekvivalentom pracovníkov s vysoko 

podávaným výkonom. Reč je tu o pracovníkoch, ktorí sú podniku oddaní, sú rodenými 

lídrami a autoritami s ľudskou tvárou. Z ich jednania by malo byť čitateľné ich nadšenie pre 

prácu práve pre tento podnik a ich vystupovanie by ho malo zastupovať v najlepšom zmysle 

slova. Jedná sa o takzvaných „srdciarov“. A ak k tomuto všetkému pričítame navyše vysoký 

potenciál daného jedinca, na trhu práce je človek, ktorého sa snažia zamestnávať všetky 

podniky. Na obrázku 4-1 je vidieť, ktorých zamestnancov považuje organizácia z hľadiska jej 

konkurencieschopnosti za strategických. 

Obrázok 4-1: Portfólio strategického zamestnanca 

 
Zdroj: vlastné spracovanie
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S nedostatkom takto kvalitných zamestnancov je spojený jeden obrovský problém, 

a tým je ich fluktuácia. Podniky totiž usporadúvajú o týchto zamestnancov konkurenčné boje 

a snažia sa ich nalákať na svoju stranu rôznymi spôsobmi. Jedná sa o takzvané „preťahovanie 

talentov“, kde by sa ako hlavným prostriedkom konkurenčného boja mohli zdať vyššie 

finančné odmeny ponúknuté zamestnancovi. Pri tomto jave nie je zďaleka najväčšie 

nebezpečenstvo len odchod zamestnanca, ale aj toho, že si zo sebou „vezme“ celý svoj tím 

a organizácia tak príde o značnú skupinu prínosných zamestnancov. Pokiaľ nastúpi napríklad 

                                                 

 

8
 Podľa Z. Matouškovej - Ústne formulované pri konzultácii problematiky strategicky významných 

zamestnancov pre Nestlé (20.8.2012) 
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mladý absolvent po škole do zamestnania a prejaví sa u neho silný potenciál a organizácia 

v ňom nájde čo hľadala, zamestnanec sa stále rozvíja, väčšinou za pomoci svojho lídra, ktorý 

mu predáva väčšinu svojich nadobudnutých vedomostí a skúseností. Plat tohto mladého 

pracovníka postupne rastie, ale rastie v závislosti na jeho nástupnom plate. Avšak, ako je 

možno vidieť na obrázku 4-2, pokiaľ by zamestnanec nastúpil do iného podniku (organizácia 

B), tam by jeho plat bol značne vyšší, keďže by sa ho organizácia snažila nalákať ku sebe, 

niekedy aj o 10 000 až 15 000 Kč a mal by perspektívu opäť rásť. 

Obrázok 4-2 Mzdové ohodnotenie manažéra v novej organizácii 

Zdroj: vlastné spracovanie
9
 

Vyšší plat však nie je jediným, často dokonca ani hlavným lákadlom pre  vysoko 

kvalifikovaného zamestnanca, manažéra, s vysoko hodnoteným pracovným potenciálom. 

Motiváciou opustiť pôvodné zamestnanie môže byť práve silná potreba zamestnanca neustále 

rásť a zdokonaľovať sa aj v iných oboroch. Pokiaľ organizácia neponúkne svojmu 

činorodému zamestnancovi ďalšiu lákavú možnosť postupu, hrozí problém toho, že 

zamestnanec organizáciu skutočne opustí. Za odchod zamestnancov nie vždy zodpovedá 

organizácia. Často zamestnanec sám, aj napriek tomu, že mu boli vytvorené ideálne 

podmienky pre ďalšie zotrvanie odchádza z najrôznejších príčin a dokonca je bežné, že sa po 

nejakom čase zas vráti, obohatený o nové skúsenosti. 

                                                 

 

9
 Podľa Z. Matouškovej - Ústne formulované pri konzultácii problematiky strategicky významných 

zamestnancov pre Nestlé (20.8.2012) 
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4.4. Zamestnanec A 

4.4.1. Predstavenie zamestnanca A 

Prvý hodnotený pracovníkom spoločnosti bol označený ako zamestnanec A, ktorý 

pracuje na pozícii key account manager (KAM). Táto pozícia sa voľnejšie prekladá ako 

manažér pre kľúčových zákazníkov. V náplni jeho práce je nielen komunikácia, udržiavanie 

dobrých vzťahov ale aj celková obchodná politika s vybranými kľúčovými zákazníkmi. Má za 

úlohu tvoriť plány spolupráce s vyjednaním čo najlepších podmienok spolupráce. Plánuje aj 

predaj a marketingové akcie. Konkrétne zamestnanec A sa nachádza na pozícii vyznačenej na 

obrázku 4-3 žltou farbou, to znamená, že má na starosti kontakt s jednou so skupinou 

obchodných reťazcov ohľadne cukroviniek. Jeho potenciál hodnotil riaditeľ celého oddelenia 

predaja pre kľúčových zákazníkov Nestlé pre Českú republiku a Slovensko, ktorý je na 

obrázku 4-3 tiež vyznačený výraznejšou farbou. 

Obrázok 4-3 Organizačná štruktúra oddelenia zamestnanca A
10

 

 

Zdroj: interné zdroje spoločnosti Nestlé (vlastné spracovanie)  

                                                 

 

10
 Oddelenie predaja pre kľúčových zákazníkov je delené podľa obchodných reťazcov, ktorého komunikáciu 

a styk s ním majú jednotlivý členovia tohto oddelenia na starosti. V organizačnej štruktúre (Obrázok 4-3) boli 

jednotlivé reťazce obchodov označené písmenami A až D, za účelom zjednodušenia schémy do diplomovej 

práce (neplatí pritom pravidlo, že A je najviac dôležitý partner pre spoločnosť). 
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4.4.2. Hodnotenie potenciálu a silných stránok zamestnanca A 

Prvá časť nazvaná Predpoklady a potenciál hodnotí vlohy zamestnancov, ktoré sú skôr 

stabilné a nemajú sa v čase tendenciu výrazne meniť. Naproti tomu vlastnosti, ktoré sú 

zahrnuté v časti Miera osobnostných rysov možno ovplyvňovať viac, rozvojom a prácou na 

samom sebe. Aj táto hodnotiaca správa je preto rozdelená do dvoch sekcií, ktoré spolu však 

úzko súvisia. 

Graf 4-1  Predpoklady a potenciál 

  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Zamestnanec A dosiahol vysoko nadpriemerné hodnoty (nad 75%) vo všetkých 

skúmaných sférach jeho potenciálu. Vďaka odpovediam jeho nadriadeného na otázky 

z Orientačného posúdenia individuálneho pracovného potenciálu, boli jednotlivým jeho 

predpokladom a spôsobilostiam vypočítané nasledovné hodnoty: 

 Rozumové predpoklady: 92,5% 

Zamestnanec A by sa dal podľa dotazníka charakterizovať ako zamestnanec, ktorý sa 

nesmierne rád a ochotne učí znalosti, ktoré priamo vychádzajú z konkrétnej situácie. 

Novonadobudnuté poznatky si zapamätá a následne ich vie samostatne aplikovať 
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v obdobných situáciách. Situácie, v ktorých sa ešte neocitol, zvláda s malou pomocou kolegov 

alebo nadriadeného a čas ukáže, či bude schopný rozhodnúť o ich riešení úplne samostatne, 

po hlbším zapracovaní sa na danej pozícii. Nie je to typ zamestnanca, ktorý by neustále 

prinášal námety pre zlepšenie pracovných procesov, ale keď tak však učiní, bývajú jeho 

pripomienky vecné a konštruktívne. 

 Odborná spôsobilosť: 93,8% 

Všetky svoje pracovné povinnosti sa zamestnanec A snaží vykonávať samostatne a len 

málokedy sa mu niečo nevydarí. Orientuje sa v najnovších trendoch a obsah a náplň svojej 

práce ovláda podľa predstáv jeho nadriadeného manažéra. 

 Výkonový potenciál: 93,2% 

Je to typ pracovníka, ktorý je mimoriadne odolný voči stresu a vie pracovať aj v časovej 

tiesni. Obecne by sa dalo povedať, že zamestnanec A je veľmi súťaživý a vždy sa snaží o čo 

najlepšie výsledky. Zamestnanec A však na druhej strane nie je typ pracovníka, u ktorého by 

bola viditeľná snaha strhnúť kolegov a vyburcovať ich aj seba, k plneniu cieľov a kvót 

vytýčených organizáciou. 

 Emočný potenciál: 88,5% 

Pri emočnom potenciály dosiahol svoju najnižšiu hodnotu, no zároveň je táto hodnota 

stále nadpriemerná. Odpovede nadriadeného o ňom napovedajú, že v je v kolektíve 

obľúbeným členom, na ktorého sa kolegovia môžu obrátiť s prosbou o pomoc pri riešení 

pracovného problému, pretože si svojim vystupovaním vyslúžil ich dôveru. Zároveň však 

treba podotknúť, že k jeho pracovnému zaradeniu patrí súťaživosť a priebojnosť a preto by 

nebolo celkom na mieste, keby všetku svoju energiu venoval tvoreniu nadštandardných 

vzťahov s kolegami. 

 Morálny potenciál: 100% 

Počas svojej kariéry v organizácii ešte nikdy nenastala situácia, kedy by bol podozrievaný 

z klamstva, krádeže, alebo dokonca priemyselnej špionáži. Jeho nadriadený ho považuje za 

vysoko lojálneho a spoľahlivého zamestnanca. 
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Graf 4-2  Miera osobnostných rysov 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 St – psychická stabilita: 95,5% 

Zamestnanec A je veľmi stabilný pracovník, odolný voči stresu a ak sa u neho vyskytnú 

prudšie prejavy emócií, nemajú vážny dopad na jeho pracovný výkon. Taktiež jeho pracovné 

výsledky sú stabilné a prevažne vždy rovnaké. 

 Se – sebapresadzovanie sa: 100% 

Je v každom prípade veľmi suverénny a sebavedomí, ak aj zapochybuje o svojich 

schopnostiach, svojmu okoliu to nedá najavo. Húževnatosť a súťaživosť sú v práci jedny 

z jeho najvýraznejších povahových vlastností. 

 So – sociabilita: 79,2% 

Svojim kolegom pomoc pri pracovnom problémom neodmieta, vychádza s nimi dobre, 

svoje chovanie na pracovisku však nepodriaďuje tomu, aby získal ich priazeň. Pokiaľ sa na 

pracovisku vyskytne konflikt, ktorý sa ho nejakým spôsobom nedotýka, nepúšťa sa zväčša do 

jeho riešenia. Na svoje súkromie je skôr zdržanlivejší. 

 Ko  - schopnosť kooperácie: 87,5% 

Dosiahnuté skóre naznačuje, že sa jedná o jedinca, ktorí vykazuje dobré výsledky pri 

práci v týme a je schopný kolegom poradiť a podporiť ich. Je to tímový hráč, no zároveň vie 

v týme obhájiť svoje miesto. 
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 Sy – systematickosť: 86,3% 

Ako už bolo zmienené, zamestnanec A je stabilný pracovník, so stabilným pracovným 

výkonom, ktorý je schopný svoje plány meniť priebežne „za pochodu“. Nemalo by sa jednať 

o typického puntičkára. 

 Tz – tvorivosť, zvedavosť: 87,5% 

Vysoké percentá napovedajú, že zamestnanec sa veľmi rád púšťa do nových projektov a 

často prichádza s novým nápadom. Tento ukázateľ však nezohľadňuje to, nakoľko sú tieto 

nápady kreatívne a inovatívne. 

 Uč – schopnosť učiť sa: 100% 

Zamestnanec je veľmi učenlivý a dobre si pamätá nové veci. S problémom, s ktorým sa 

už v minulosti stretol si vie hravo poradiť. Jeho návrhy riešení však nie sú vždy na 

stopercentnej úrovni. 

 Ro – rozhodnosť: 100% 

Svojou rozhodnosťou má nielen uľahčené rozhodovanie pri práci, ale je pre ňu cenený aj 

u kolegov. Tí ho totiž často žiadajú o radu, aj vďaka tomu, že je schopný im pomôcť bez 

zbytočných predlžovaní lehoty jeho odpovedí. 

4.4.3. Vyhodnotenie štruktúrovaného rozhovoru so zamestnancom A 

Prvý ašpirant na postup bol ochotný rozhovoriť sa a bez problémov zodpovedal na 

všetky položené otázky. Zamestnanec A je v spoločnosti Nestlé zamestnaný už päť rokov. 

Nastúpil tam ako čerstvý absolvent jednej z vysokých škôl ekonomických v republike, 

zameranie jeho štúdia bol management. Ako absolvent nastúpil na pozíciu trainee, v ktorej 

zotrval dva roky. V pozícii sa osvedčil a po uplynutí dvoch rokov bol zaradený do pracovného 

procesu ako normálny zamestnanec. V súčasnej dobe sa vypracoval na pozíciu manažéra pre 

kľúčových zákazníkov pre cukrovinky. Toto oddelenie má na starosti najdôležitejších 

zákazníkov, je preto treba, aby jeho zamestnanci mali výborné znalosti dobrej komunikácie 

s klientmi a vedeli vierohodne vystupovať a „predať sa“. 
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Na základe rozhovoru s ním, bolo možné spraviť si jasný obraz o klíme, ktorá 

v oddelení, kde pracuje, panuje a taktiež o jeho zmýšľaní o jeho kariére. Na otázku, či má 

pocit, že organizácia dostatočne oceňuje čo pre ňu vykonáva bez zaváhania odpovedal, že 

áno. Podložil to svojím kariérnym postupom, kedy sa z programu trainee vypracoval na 

manažéra pre kľúčových zákazníkov. Na otázku, ako vedúci ocenia jeho vedomosti navyše 

bola odpoveďou pochvala a toho, že nadriadený dá najavo, že si jeho snahy všíma a je s ním 

spokojný.  

Zamestnanec A o postupe na kariérnom rebríčku smerom k vyšším právomociam 

a zodpovednosti, uvažuje, ale až po uplynutí aspoň troch rokov. Je totiž toho názoru, že 

pokiaľ  má byť raz ako vedúci rešpektovaný, musí presne zistiť, čo jeho aktuálna pozícia 

v sebe zahŕňa. Práve preto by na nej rád zotrval aspoň pár roky. Podľa jeho slov má na tak 

dlhú dobu nastavené plány, čo by znamenalo, že presne vie na čom v organizácii je, čo 

potvrdzuje aj jeho odpoveď na ďalšiu otázku, či už konzultoval možnosť svojho povýšenia 

z nadriadeným alebo inou kompetentnou osobou. O týchto, ako aj všetkých ostatných 

záležitostiach diskutujú často a otvorene a dokonca dvakrát ročne prebiehajú špeciálne 

hodnotenia. Posledná otázka sa týkala toho, či by bol ochotný zúčastniť sa kurzu, ktorý by mu 

pomohol pri rozšírení kvalifikácie, alebo ho naučil niečo nové, prínosné pre jeho obor. 

Odpoveď bola jednoznačné áno, pretože spoločnosť organizuje podobné veci pomocou 

kvalitných odborníkov, ktorí majú aktuálne a veľmi zaujímavé námety na prednášanie. 

Na základe rozhovoru so zamestnancom A možno tvrdiť, že je to zamestnanec, ktorý 

má jasno v tom, čo a ako chce dosiahnuť vo svojej kariére. Zodpovednosť za kariéru preberá 

do vlastných rúk. Jeho nadriadení mu pri tom vychádzajú v ústrety, keďže sa mu pravidelne 

dostáva spätnej väzby. Je motivovaný snažiť sa a pracovať čo najlepšie vie, pretože si je 

vedomý toho, že za svoju snahu bude patrične ocenený v podobe spokojnosti svojich 

nadriadených, ktorí s nim budú počítať v budúcnosti, a bude mu umožnený  kariérny rast. 

S postupom na vyššiu pracovnú pozíciu sa mu spája predovšetkým väčšia 

zodpovednosť, ktorá potom prináša aj širšie právomoci a finančné ohodnotenie. Podľa jeho 

názoru od neho podnik očakáva predovšetkým lojalitu a vystupovanie na úrovni, ktoré 

reprezentuje meno podniku v tom najlepšom svetle. Plnenie cieľov je pre podnik taktiež 

dôležité, no správna reprezentácia a tým pádom aj tvorba imidžu vierohodného a spoločensky 

zodpovedného podniku je prvoradá. 
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4.4.4. Zhrnutie vyhodnotenia zamestnanca A 

Výsledkom každej takejto analýzy by malo byť odporučenie prípadného smerovania 

rozvoja pracovníka. Inak povedané, vymenovanie nedostatkov, ktoré by mal zamestnanec 

zlepšiť a zahrnúť do svojho akčného plánu rozvoja. Nakoľko však nejde o overenú metodiku, 

jej výsledky treba brať len ako orientačné.  

Zamestnanec A však dosiahol v Orientačnom posúdení individuálneho pracovného 

potenciálu nadmerné výsledky vo všetkých hodnotených aspektoch. To znamená, že ho 

predbežne možno zaradiť ako pracovníka s veľkým pracovným potenciálom. Je treba mu však 

dať čas na zapracovanie sa, pretože ešte stále nastávajú, pre neho nové situácie, s riešením 

ktorých je treba mu poradiť. 

4.5. Zmeny vo vyhodnocovaní metodiky 

Výsledkom prvého hodnotenia zamestnanca nemohol byť návrh pre akčný plán 

rozvoja, nakoľko škála vyhodnotenia metodiky bola nastavená s malou citlivosťou, respektíve 

so stupnicou pre hodnotenie pracovníka, ktorého pracovné zaradenie nie je pre organizáciu 

natoľko kľúčové. Z tohto dôvodu bola škála hodnotenie potenciálu pracovníka pozmenená 

a vedúci pracovníka odpovedal na otázky percentnými bodmi, o ktorých si myslí, že najlepšie 

prislúchajú danému výroku (namiesto pôvodnej škály: rozhodne áno, skôr áno, neviem 

posúdiť, skôr nie, rozhodne nie). 

4.6. Zamestnanec B 

4.6.1. Predstavenie zamestnanca B 

Zamestnanec B nastúpil do podniku Nestlé zhruba v júli 2011. Svoju kariéru začínal 

v iných spoločnostiach, medzi inými aj na pozícii trainee. Taktiež absolvovala v zahraničí 

stáže, ako študentskú, tak aj pracovnú. V spoločnosti Nestlé Česko nastúpila na pozíciu 

nákupcu surovín do výroby. Počas skoro dvojročného obdobia a sa mala možnosť zoznámiť 

s procesmi, podmienkami a zamestnancami v podniku. K dátumu 1.4.2013 bola z dôvodu 

zmeny štruktúry celého oddelenia povýšená na vedúcu tímu, ktorého bol do tohto dňa 

súčasťou, ako jeden z jeho členov. Preto sú teraz  jeho kolegovia jeho novými podriadenými. 

Svoje povýšenie konzultoval zamestnanec B so svojim nadriadeným dlhú dobu dopredu. Na 
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sedeniach dostával počas otvorených rozhovorov spätnú väzbu na svoj výkon a chovanie sa 

v rôznych pracovných situáciách. 

Obrázok 4-4 Organizačná štruktúra oddelenia zamestnanca B 

 

Zdroj: interné zdroje spoločnosti Nestlé (vlastné spracovanie) 

4.6.2. Hodnotenie potenciálu a silných stránok zamestnanca B 

Prvá časť nazvaná Predpoklady a potenciál hodnotí vlohy zamestnancov, ktoré sú skôr 

stabilné a nemajú sa v čase tendenciu výrazne meniť. Naproti tomu vlastnosti, ktoré sú 

zahrnuté v časti Miera osobnostných rysov možno ovplyvňovať viac, rozvojom a prácou na 

samom sebe. Aj táto hodnotiaca správa je preto rozdelená do dvoch sekcií, ktoré spolu však 

úzko súvisia. 

Zamestnanec B dosiahol nadpriemerného hodnotenia (nad 75%) takmer vo všetkých 

skúmaných oblastiach jeho potenciálu. Vďaka odpovediam jeho nadriadeného, na otázky 

z Orientačného posúdenia individuálneho pracovného potenciálu, boli jednotlivým jeho 

predpokladom a spôsobilostiam vypočítané nasledovné hodnoty, ktoré sú vyznačené ako 

v grafe, tak sú aj prehľadne rozpísané, spolu s hodnotami, ktoré zamestnanec v jednotlivých 

odvetviach dosiahol. 
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Graf 4-3:  Predpoklady a potenciál 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 Rozumové predpoklady: 80,6% 

Zamestnanec B dosiahol v tejto oblasti hodnotenie nad 80% najmä vďaka tomu, že má 

výbornú schopnosť učiť sa predovšetkým na skúsenostiach, pretože má mierne problémy 

zapamätať si nové veci. To znamená, že keď sa s konkrétnym problémom raz zoznámi a je 

oboznámený s postupom jeho riešenia, alebo sám príde na riešenia, druhýkrát ju podobný 

problém už zvyčajne nezaskočí a vie si s ním poradiť. Taktiež v novovzniknutých situáciách 

nemá problém sa orientovať. Mierne problémy má s identifikáciou pôvodu problému a jeho 

návrhy pre jeho vyriešenie nie sú vždy stopercentné. To znamená, že v jeho inak stabilnom 

výkone nastávajú mierne výkyvy, ak sa objaví problém, s ktorým sa ešte nestretol. 

 Odborná spôsobilosť: 85% 

Vďaka tomu, že zamestnanec B je pri plnení svojich štandardných úloh samostatný a na 

svojom predchádzajúcom poste aj dostatočne kvalifikovaný v oblastiach jeho pracovnej 

náplne, dosiahlo hodnotenie jeho odbornej spôsobilosti 85%.   
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 Výkonový potenciál: 82,7% 

Jednou z najväčších výhod zamestnanca B je, že je schopný pracovať v časovej tiesni 

a nezvykne podliehať stresu. Aj preto je jeho výkon je veľmi stabilný a jeho nadriadený sa 

nemusia obávať jeho drastického poklesu pri zhoršení či už časových, alebo iných 

podmienok. 

 Emočný potenciál: 81,7% 

Podľa odpovedí jeho vedúceho možno usúdiť, že zamestnanec B je veľmi empatický a 

preto ochotný vždy pomôcť a poradiť svojim spolupracovníkom, ktorí sa na neho radi 

obracajú s prosbou o radu. Tým rád poradí nielen v pracovných, ale aj osobných otázkach. 

Z toho plynie predpoklad, že sa na neho budú jeho podriadený pracovníci obracať s dôverou. 

Pri práci v tíme dosahuje uspokojivých výsledkov, nakoľko však nie je veľmi súťaživý, jeho 

výkon niekedy splynie s výkonom ostatných členov a nie je presné možno určiť jeho prínos, 

keďže naň neupozorňuje. 

 Morálny potenciál: 97% 

V tejto oblasti nie je zamestnancovi B čo vytknúť. Jeho spolupracovníci mu dôverujú a je 

lojálny voči organizácii medzi iným aj tým, že sa snaží dodržiavať jej pravidlá. Svojim 

prístupom si vybudoval status čestného a svedomitého zamestnanca a sústredí sa na to, aby 

pre organizáciu bol čo najväčším prínosom. 

Graf 4-4  Miera osobnostných rysov 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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 St – psychická stabilita: 88,6% 

Vysoké skóre poukazuje na podávanie stabilných výkonov aj pri stresových situáciách 

a tlaku. Hodnoty ďalej poukazujú na optimistickú povahu pracovníka, ktorý sa zbytočne 

nezaťažuje rozjímaním nad nástrahami budúcnosti, ale už teraz energicky pracuje na tom, aby 

si zaistil do budúcnosti čo najlepšiu východiskovú pozíciu. 

 Se – sebapresadzovanie sa: 61,3% 

Hodnota u sebapresadzovania sa je oproti ostatným dosiahnutým výsledkom veľmi nízka. 

Zamestnanec nie je súťaživý a nie vždy dôveruje svojim schopnostiam. Je to veľmi negatívny 

rys, pretože dobrý vedúci pracovník musí najprv sám veriť v to, že je schopný, až potom sa 

môže dočkať dôvery v jeho schopnosti aj od podriadených. Pokiaľ bude pôsobiť neisto, ťažšie 

presadí svoje zámery, aj keby to bolo to najlepšie riešenie problému, ktoré je možné.  

 So – sociabilita: 77,5% 

Sociabilita sa nezhoduje s emočnou inteligenciou. Skôr určuje mieru, nakoľko je 

pracovník extrovertná povaha. V tomto prípade by 100% dosiahnutého skóre znamenalo, že 

zamestnanca je vždy všade plno a všetci vedia o tom čo aktuálne prežíva. Preto sa javí 

dosiahnuté skóre, okolo 75% je pre manažéra ako ideálne. Obecne by sa dalo povedať, že 

zamestnanec B okolo seba šíri prevažne pozitívnu energiu a nestráni sa ľudí. Zúčastňuje sa na 

firemných večierkoch a akciách, ktoré pomáhajú budovať ucelenejší tím a dávajú možnosť 

zamestnancom spoznať sa aj z inej, ako pracovnej stránky.  

 Ko  - schopnosť kooperácie: 77,5% 

Schopnosť kooperácie, alebo inak povedané, nakoľko je schopný efektívne pracovať 

v tíme a motivovať členov tímu k vyššej výkonnosti. Zamestnanec B je empatický a ochotný 

vždy pomôcť a na pracovisku nevytvára napätú atmosféru. Zatiaľ však nie je typom 

pracovníka, ktorý by s istotou vedel na svoju stranu nakloniť ostatných členov tímu a vedel by 

ich strhnúť a motivovať pre dosiahnutie konkrétneho cieľa.  

 Sy – systematickosť: 86,3% 

Zamestnanec B vykonáva máločo v impulze a unáhlene. Snaží sa plánovať a svoje plány 

následne dodržiavať, čo mu pri práci dodáva istotu. Z toho vyplýva, že je vynikajúca v time 
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managemente a vďaka tomu je schopný plniť svoje pracovné povinnosti načas a na dobrej 

úrovni. Vyvíja obrovskú snahu a je cieľavedomý. 

 Tz – tvorivosť, zvedavosť: 78,6% 

Vďaka tomu, že sa rád púšťa do nových projektov a má rada zmeny na pracovisku, je 

možné tvrdiť, že nemá rád stereotyp a je flexibilný, čo dokazuje už len to, že mal záujem 

kariérne rásť a popasovať sa s novou pozíciou, na ktorej bude musieť na sebe pracovať. 

 Uč – schopnosť učiť sa: 77,5% 

Rád sa učí nové veci a keďže sa rád zapája do nových projektov, je možné tvrdiť, že má 

stále záujem pracovať na svojich znalostiach z oboru, ktoré by rozšírili alebo prehĺbili jeho 

kvalifikáciu. Disponuje dobrými teoretickými základmi nielen vďaka zameraniu vysokej 

školy, ktorú absolvoval, ale aj praktickými skúsenosťami praxou v obore. Je chápavý 

a učenlivý, jeho nedostatkom je, že si horšie pamätá. Taktiež ním navrhnuté riešenia 

problémov nie sú vždy na špičkovej úrovni. 

 Ro – rozhodnosť: 87,5% 

Veľkou kvalitou zamestnanca B je jeho rozhodnosť a samostatnosť pri rozhodovaní. 

Pokiaľ ide o štandardné pracovné úkony, jeho výkon je takmer bezchybný a zodpovedá 

predstavám jeho nadriadeného. 

4.6.3. Vyhodnotenie štruktúrovaného rozhovoru so zamestnancom B  

Nakoľko zamestnanec B k dňu 1.4.2013 povýšený na post s vyššími právomocami 

a zodpovednosťou, niektoré otázky z pripraveného štruktúrovaného rozhovoru sa stali 

bezpredmetnými. Čo sa konkrétneho zamestnanca týka, z radov jeho kolegov, s ktorými bol 

do marca na tej istej štrukturálno-organizačnej pozícii bol povýšený na ich nadriadeného. 

Zmeniť svoju úlohu v zabehnutom tíme bude pre neho neľahkou úlohou – avšak podľa 

rozhovoru s ním – predovšetkým výzvou. 

Zhrnutie výsledkov rozhovoru: 

Zamestnanec odpovedal bez váhania na otázku, či organizácia oceňuje jeho 

schopnosti, áno. Zároveň si je vedomý, že pokiaľ chce byť v podniku úspešný, je treba, aby 
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snaha zlepšovať sa vychádzala v prvom rade od neho samého. Pokiaľ má zamestnanec 

v spoločnosti Nestlé snahu rásť, je veľmi dôležité, aby o tejto jeho snahe vedel jeho 

nadriadený a zamestnanec by mal následne plniť svoje povinnosti nielen čo najlepšie vie, ale 

taktiež by mal svojou prácou nad rámec povinností ponúknuť organizácii hodnotu navyše. 

V svojej novej pozícii vidí hlavne nárast zodpovednosti, s ktorou prichádza aj 

nárast právomocí. 

4.6.4. Zhrnutie vyhodnotenia zamestnanca B 

Z testu vyplýva, že najväčšou kvalitou zamestnanca B je jeho stabilita, ako v 

psychickej, tak aj vo výkonnostnej oblasti. Asi najsilnejšie sa kombinácia jeho silných stránok 

pozitívne odrazí na tom, že jeho spolupracovníci, ako aj nadriadení a – po novom – už aj 

podriadení pracovníci mu dôverujú. Môžu sa pre to na neho obrátiť nielen s riešením 

pracovného problému, ale aj problémov s iných oblastí, ktoré potom prípadne ovplyvňujú ich 

pracovný výkon. Je často žiadaný o radu nielen kvôli svojej dôveryhodnosti ale aj vďaka 

svojej rozhodnosti a schopnosti voliť medzi viacerými variantmi, ktorá je ďalšou z jeho 

silných stránok.  

Aj napriek tomu, že je zamestnanec pri rozhodovaní rázny a samostatný a vždy sa 

snaží riešiť pracovné záležitosti situáciou win-win, jeho nadriadený pracovník načrtol 

problém, ktorý je s tým spojený. A síce, to riešenie, ktoré vyhovuje každému členovi tímu, nie 

je vždy v prospech organizácie.  

4.6.5. Navrhované body akčného plánu rozvoja zamestnanca B 

 Naučiť sa potlačiť empatické cítenie v niektorých kľúčových situáciách, voči 

podriadeným zamestnancom, aby riešenie pre ktoré sa rozhodne vyhovovalo 

predovšetkým jemu, z jeho pozície nariadeného. To znamená, nezmieriť sa s kritikou od 

vedenia – lebo nevedel povedať podriadenému NIE – dôsledkom čoho by výsledok 

nemusel dosiahnuť plný potenciál a schopnosti tímu.  

 

 S bodom vyššie súvisí aj naučiť sa presadiť samého seba a svoje schopnosti. 

Samozrejme ako vedúci tímu si nemôže dovoliť sebecké súťaživé chovanie, s heslom 

každý sám za seba (tým ale ani nedisponuje). Aj napriek tomu, že on sám je veľmi 

motivovaný a cieľavedomý, jednou z najťažších úloh manažéra je vedieť na svoju stranu 
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nakloniť a strhnúť ostatných členov tímu a motivovať ich pre svoj cieľ. Je to čiastočne 

danosť, s ktorou sa jedinec narodí, alebo ju možno pri veľkom úsilí vypestovať po získaní 

istoty na aktuálnej pozícii.  

 

 Predpokladom pre zlepšenie sa v bode vyššie je naučiť sa prácu delegovať. Pokiaľ bude 

chcieť všetkou urobiť sám, len ťažko nadchne zamestnancov pre účasť na akomkoľvek 

projekte a tým, že im takto nedá možnosť podieľať sa na prípadnom úspechu, demotivuje 

ich k snahe podávať výkony nad rámec ich povinností. 

4.7. Zhrnutie výsledkov analýzy 

Pre zaistenie cieľov diplomovej práce sa uskutočnili dve kolá rozhovorov. Ako prvý 

prebehol rozhovor s vedúcim pracovníkom oddelenia a následne aj s jeho podriadeným. 

Vedúci odpovedal na otázky z pôvodnej metodiky autorky diplomovej práce, ktorá posudzuje 

pracovný potenciál. Dokopy štyridsaťsedem otázok pomohlo určiť silné a slabé stránky ich 

zamestnancov a ich pracovný potenciál. S hodnotenými zamestnancami následne prebehli 

rozhovory, ktoré mali odhaliť spôsob motivácie zamestnancov a miery ohodnotenia ich úsilia 

podnikom. Zamestnanci, s ktorými prebehli rozhovory, sú pre oddelenia, kde pracujú 

strategicky dôležití, nakoľko boli ich vedúcimi pracovníkmi označení, za zamestnancov, ktorí 

majú potenciál kariérne rásť (konkrétne jeden z nich bol nedávno povýšený).  

Potenciál zamestnancov bol určený a prehľadne vyznačený v grafoch a zamestnancovi 

B boli navrhnuté tri oblasti jeho budúceho rozvoja, ktoré môže zaviesť do svojho akčného 

plánu rozvoja. Hodnotiaca správa pre vedúceho pracovníka potom obsahuje aj presné 

ohodnotenie jednotlivých stránok pracovníka a tak si môže aj on sám vybrať, ktorá je 

strategická z hľadiska fungovania ich oddelenia. 

Pološtrukturované rozhovory vedené so zamestnancami priniesli výsledky, ktoré sa 

dali pre dlhodobo tak úspešný podnik, akým je Nestlé predpokladať. Organizácia sa stará o to, 

aby jej zamestnanci mohli rozvíjať svoj potenciál. Vedú ich k tomu hlavne vedúci, ktorými sú  

úspešný manažéri, dalo by sa tvrdiť, jedni z najlepších v Českej a Slovenskej republike. Pre 

vedenie svojich podriadených, majú nielen cit a skúsenosti, ale aj podnikom podchytený 

hodnotiaci program. Dvakrát do roka hodnotia svojich zamestnancoch a plánujú s nimi ďalší 

postup v ich kariére.  
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Okrem toho organizácia zabezpečuje pre svojich zamestnancov kurzy, ktorých sa radi 

zúčastňujú, pretože sú na aktuálne a zaujímavé témy. Nakoľko ich prednášajú v obore 

úspešný ľudia, poznatky, ktoré sa možno na týchto seminároch možno dozvedieť sú pre 

zamestnancov cennou skúsenosťou. Konkrétne tu hovoríme napríklad o kurze, ktorý má 

predajcov naučiť, ako správne komunikovať so zákazníkom, alebo kurz koučovania, ktorý 

pomôže čerstvo povýšenému zamestnancovi B v jeho začiatkoch pri vedení ľudí. Keďže ide 

o poznatky z praxe a preberané témy na týchto kurzoch je takmer nemožné vyčítať z kníh, je 

podľa zamestnanca A  o ne vždy veľký záujem. Táto informácia poukazuje na to, že samotní 

zamestnanci majú snahu rozširovať svoje poznatky. 
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5. NÁVRHY A ODPORÚČANIA PRE  MANAGEMENT 

Rozhovory, dokopy so štyrmi zamestnancami prebehli v uvoľnenej a skôr neformálnej 

atmosfére. Všetci zúčastnení boli ochotní odpovedať na pripravené otázky a pridať zopár 

vlastných postrehov. Podľa slov vedúcej vzdelávania a rozvoja pracovníkov, pani 

Matouškovej, sa snaží podnik presadzovať politiku komunikácie so študentmi a absolventmi 

ako so seberovnými partnermi. Túto zásadu potvrdili všetci piati zamestnanci, s ktorými bol 

nadviazaný kontakt počas spracovávania diplomovej práce.   

Keďže v skúmanej oblasti podniku neboli nájdené nedostatky, ktoré by vychádzali zo 

samotného nastavenia systému, ani odporúčania tejto práce nemôžu byť obecné. Pôvodná 

metodika Orientačné posúdenie individuálneho pracovného potenciálu pomohla odhaliť silné 

a slabé stránky jednotlivých pracovníkov a taktiež ich potenciál. Na základe jej výsledkov 

možno predpokladať, že zamestnanec A je vhodným kandidátom na kariérny rast 

v spoločnosti, pretože jeho potenciál dosahuje nadpriemerných výsledných hodnôt vo 

všetkých skúmaných aspektoch. Sám je však na svojom momentálnom poste zatiaľ spokojný 

a nakoľko je na ňom krátko, je v záujme jeho ako aj organizácie, aby na ňom ešte nejaký čas 

zotrval, pretože dosiaľ nezískal dostatok praktických skúseností v danom obore. 

Zároveň potrebuje nad sebou nadriadeného, ktorý by kontroloval, či jeho riešenia problémov 

sú pre podnik najlepšou variantov. 

Čo sa týka nedávno povýšeného zamestnanca B, u toho boli konkrétne popísane 

návrhy pre zlepšenie a rozvoj, pokiaľ chce úspešne obstáť na svojej novej pozícii. Podľa 

orientačného posúdenia ľudského potenciálu na to má všetky predpoklady. Jeho najslabšou 

stránkou je schopnosť presadiť sa a nepodceňovať svoje schopnosti. Presné detaily ohľadom 

jeho slabých stránok bol po vyhodnotení zaslaný jeho nadriadenému pracovníkovi, ktorý toto 

hodnotenie využije pri jeho ďalšom rozvoji. Pri príliš malej výzve nedochádza k žiadnemu 

rastu, pri príliš veľkej zas naopak hrozí demotivácia pracovníka kvôli jeho fatálnemu 

neúspechu. Je teda na zamestnancovi, ako sa popasuje s výzvou zapracovať na sebe 

a rozvinúť svoje schopnosti, aby sa z neho stal úspešný manažér, ktorý má úctu a rešpekt 

svojich podriadených pracovníkov. V tejto oblasti sa potom prejaví aj to, nakoľko vie 

organizácia podporiť rozvoj svojich pracovníkov, ktorú bude v tomto prípade zastupovať 

vedúci zamestnanca B. 



71 

 

Na základe rozhovorov bolo zistené, že podnik pre svojich pracovníkov vytvára 

dostatočný priestor na sebarealizáciu a kariérny rast. Obaja zamestnanci, s ktorými prebehli 

rozhovory, zároveň jednoznačne potvrdili, že ich práca a snaženie sa neostanú nepovšimnuté. 

Ako motivácia im slúži možnosť kariérne rásť a uznanie  od vedenia a kolegov. Minimálne 

raz za pol roka vedúci konzultujú so svojimi podriadenými ich pracovný výkon a zamestnanci 

dostanú hodnotiacu správu. Z toho vyplýva, čo potvrdili aj zamestnanci A a B sami, že presne 

vedia, čo od sa od nich očakáva nielen v najbližšom období, ale aj v dlhšom časovom 

horizonte. Sú zároveň upozornení na nedostatky, na ktorých by mali zapracovať. Podľa 

názorov obidvoch zamestnancov, organizácia podporuje ich kariérny rast. 

Celková podniková filozofia prístupu k práci je jednotná v oboch oddeleniach. Patrný 

rozdiel medzi nimi však predsa len možno sledovať. Na kľúčové kvality pracovníkov je totiž 

v každom oddelení kladený iný dôraz. Kým v oddelení predaja sa podľa zamestnanca A u 

 kľúčových zákazníkov vyžaduje od pracovníkov najmä to, aby predovšetkým dôstojne 

reprezentovali dobré meno spoločnosti a boli voči nej maximálne lojálny, v oddelení nákupu 

sa podľa zamestnanca B kladie dôraz predovšetkým na výkon. Tieto rozdiely z hľadiska 

náplne práce sú celkom logické a možno tak sledovať diferencovaný prístup v jednotlivých 

oddeleniach.  

Z hľadiska rozvojových programov má podnik jednotlivé procesy taktiež dobre 

zvládnuté. Ako už bolo spomenuté, zamestnanci dvakrát ročne dostávajú spätnú väzbu o tom, 

ako sú vnímaní a hodnotení svojimi nadriadenými, a počas roka komunikujú o svojom výkone 

s nadriadeným úplne otvorene. V prípade potreby sa zúčastňujú kurzov, ako napríklad čerstvo 

povýšený zamestnanec B, ktorého čaká kurz koučovania. Zamestnancovi, ktorý 

dlhodobo prejavuje snahu a disponuje dostatočným potenciálom, je umožnené kariérne rásť, 

poprípade sa posúvať aj do iných oddelení. To nastalo aj v prípade zamestnanca A, ktorý 

najprv začínal na pozícii trainee a po dvoch rokoch začal pracovať na konkrétnej pozícii 

v inom oddelení v akom sa nachádza teraz, to znamená, že organizácia vytvára podmienky aj 

pre to, aby si zamestnanci mali možnosť vytvoriť obraz o tom, ako to funguje na iných 

oddeleniach a nakoniec sa sami rozhodli, na ktorej pozícii by mohli podávať najlepšie výkony 

a byť pre organizáciu a seba samého najprínosnejší. 
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6. ZÁVER 

Plánovanie ľudských zdrojov a ich rozvoj patrí z hľadiska ich významnosti 

a dlhodobosti k strategickým oblastiam plánovania podniku. Podnik, ktorý má snahu 

fungovať čo najefektívnejšie by mal pamätať na čo najväčšie využitie svojich disponibilných 

zdrojov, v tomto prípade ľudských zdrojov. Rozvojom zamestnancov je umožnené, aby sa 

ako oni, tak aj podnik priblížili čo najviac k plnému využitiu svojho potenciálu.  

V tejto diplomovej práci bol rozvoj zamestnancov poňatý ako rozvoj ich 

individuálneho pracovného potenciálu. Aby však mohol byť uskutočnený, je treba zistiť 

nedostatky pracovníkov, na ktorých eliminácii by mali zapracovať. Pre účely efektívneho 

riadeného rozvoja zamestnancov slúži akčný plán ich rozvoja. Tento plán popisuje 

zamestnancove silné a slabé stránky a zameriava sa na jednu až dve oblasti, na zlepšenie 

ktorých sa kladú najvyššie požiadavky z hľadiska ich pozície v podniku a ich budúceho 

smerovania.  

Prvým krokom k určeniu zamestnancových predností a nedostatkov bolo zvoliť si 

metódu, ktorou bude ich potenciál meraný. V diplomovej práci je preto uvedených viac metód 

a princípov ich fungovania, aby bolo možné sa oboznámiť s ich podstatou. Na základe ich 

analýzy bolo možné vytvoriť vlastnú metodiku s názvom Orientačné posúdenie 

individuálneho pracovného potenciálu. Posúdenie pracovného potenciálu bolo vykonané u 

dvoch pracovníkov podniku, z ktorých jeden je nádejným ašpirantom na kariérny postup 

a druhý bol nedávno povýšený. 

Metodika sa počas výskumu musela mierne pozmeniť, konkrétne spôsob odpovedania 

vedúcich na otázky ohľadne potenciálu ich zamestnancov, čiže škála ich možných odpovedí, 

nakoľko prvá škála nebola vytvorená s dostatočnou citlivosťou. Vďaka tomu mohol byť pre 

zamestnanca B vytvorený zoznam jeho kľúčových silných a slabých stránok. Túto komplexnú 

profesijnú diagnostiku osobnosti využije jeho nadriadený v budúcnosti pre jeho ďalší rozvoj.  

Obidvaja zamestnanci si uvedomujú svoju zodpovednosť za ich rozvoj a s tým 

súvisiaci kariérny rast. Audit v oblasti motivácie pracovníkov a prístupu k ich kariére zo 

strany spoločnosti nepreukázal v tejto oblasti nedostatky. Preto ani v návrhoch a odporučenia 

pre manažment nie sú zahrnuté pripomienky k zmene ich systému riadenia a rozvoja 

zamestnancov analyzovanej spoločnosti.  Prvým vodítkom, ktoré predznamenalo, že tomu tak 
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skutočne je, bol samotný fakt, že podnik má samostatné oddelenie pre rozvoj a vzdelávanie 

zamestnancov. Už pri prvom kontakte so zástupkyňou spoločnosti, ktorá toto oddelenie vedie, 

dalo predznamenať, že podnik si na tejto oblasti zakladá. Aj počas následných konzultáciách 

boli aj ostatní členovia podniku veľmi ochotní a zodpovedali na všetky otázky, čím dokázali 

aj to, že organizácia nemá čo skrývať, pretože o svojich zamestnancov a ich rozvoj sa stará 

príkladne. 
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Príloha 1 

ORIENTAČNÉ POSÚDENIE  

INDIVIDUÁLNEHO PRACOVNÉHO POTENCIÁLU 

Na základe svojho bezprostredného oboznámenia sa s pánom (pani/slečnou) ______________ 

a svojich pracovných skúseností s ním (s ňou), s jeho (jej) postojmi, pracovným chovaním a 

výsledkami jeho (jej) práce posúďte prosím jeho (jej) osobné a pracovné predpoklady a 

výkonnosť (osobnostné vlastnosti a rysy, postoje a prejavy pracovného chovania sa), 

s ktorými sa dá počítať pri jeho (jej) budúcom pracovnom zaradení. 

Inštrukcie: 

V každej z nasledujúcich položiek, majúcich povahu čiastkových hodnotiacich výrokov, 

určite prosím percento, nakoľko sa stotožňujete s daným výrokom, v súvislosti s vyššie 

uvedenou osobou, ktoré najvýstižnejšie charakterizuje posudzovanú osobu, to znamená, 

najlepšie zodpovedá Vášmu posúdeniu.    

 

Č. OTÁZKY % 

1. Rád (-a) a ochotne sa učí (získava) nové poznatky.  

2. Rýchlo chápe, keď sa mu (jej) niečo vysvetľuje.  

3. Nerobí mu (jej) problém zapamätať si nové veci.  

4. Dokáže včas identifikovať problém, vystihnúť jeho podstatu.  

5. Riešenie problémov, ktoré navrhuje, bývajú na vysokej úrovni.  

6. 
Nerobí mu (jej) problém vyznať sa v situáciách, v ktorých sa už niekedy 

ocitol (-a). 
 

7. Dokáže sa orientovať v novo vzniknutých situáciách.  

8. Pri odovzdávaní svojich poznatkov spolupracovníkom je úspešný (-á).  

9. Náplň a obsah svojej práce ovláda bez problémov.  

10. Pri práci je veľmi šikovný (-á) a len málokedy sa mu niečo nevydarí.  

11. Je dobre oboznámený (-a) s najnovšími trendmi v oblasti svojej práce.  

12. Pri plnení svojich úloh a vykonávaní práce je samostatný (-á).  

13. Je schopný (-á) pracovať v časovej tiesni.   

14. Aj vyššia pracovná záťaž v ňom (v nej) nevyvoláva psychický stres.  

15. Dosahuje ciele vytýčené podnikom (organizáciou).  

16. Odvádza pomerne stabilný pracovný výkon.  

17. Dokáže motivovať seba aj svojich kolegov k vyššiemu pracovnému výkonu.  
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18. Udržuje dobré vzťahy a spoločenskú klímu na pracovisku.  

19. Nevyvoláva konflikty a takmer vôbec sa do nich nezapája.  

20. Má snahu riešiť vzniknuté konflikty.  

21. Pri práci v tíme dosahuje dobré výsledky.  

22. Vyhľadáva spoločnosť kolegov.  

23. Je rád (-a), keď do pracovného kolektívu pribudne nový spolupracovník.  

24. Je lojálny (-a).  

25. Ešte nikdy nebol (-a) podozrievaný (-á)  z klamstva.  

26. Vždy sa snaží riešiť problémy ku spokojnosti všetkých.   

27. Bez problémov dodržiava disciplínu a pravidlá.  

28. Pomáha ľuďom v svojom okolí i s riešením ich osobných problémov.  

29. Nezamýšľa sa nad nástrahami budúcnosti a nemá z nich strach.  

30. Nemá prehnané emočné prejavy.  

31. Vo väčšine situácií pôsobí pokojne a vyrovnane.  

32. Kolegovia i nadriadení mu (jej) dôverujú.  

33. Vždy sa snaží o dosiahnutie čo najlepších výsledkov.  

34. Je súťaživý (-á).  

35. Dôveruje sebe aj svojim schopnostiam, nepodceňuje ich.  

36. Zúčastňuje sa firemných večierkov a akcií.  

37. Jeho spolupracovníci vedia veľa o jeho (jej) súkromnom živote.  

38. Je zábavný (-á), pozná a rozpráva veľa príbehov a vtipov.  

39 Svoje kroky si vždy starostlivo plánuje.  

40. Snaží sa riadiť písanými i nepísanými firemnými zásadami.  

41. Rád (-a) sa púšťa do nových projektov.  

42. Máva vecné pripomienky, ako by sa čo dalo zlepšiť.  

43. Často prichádza s novým nápadom.  

44. Má rád (-a) zmeny na pracovisku.  

45. Rozhodovanie medzi viacerými variantmi mu (jej) nerobí problémy.  

46. Jeho (jej) priority sa zhodujú s prioritami podniku.  

47. Kolegovia sa ho (jej) často pýtajú, žiadajú ho (ju) o radu.  

 

Za vyplnenie posudzovacieho formulára Vám ďakujeme.
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Príloha 2 

ŠTRUKTÚRA ROZHOVORU 

Dobrý deň pani / pán,  

         moje meno je Romana Baroniková a som študentkou Ekonomickej fakulty VŠB-TU 

Ostrava. V súvislosti so svojou diplomovou prácou na tému rozvoja ľudského potenciálu 

organizácie, ktorú vypracovávam vo spolupráci s Vaším podnikom, by som Vám – ako 

skúsenému pracovníkovi – rada položila zopár otázok, týkajúcich sa Vášho pohľadu na túto 

problematiku.  Predpokladám, že Vaše odpovede môžu pomôcť nielen mne, ale aj Vám, 

prostredníctvom doladenia prístupu Vašich vedúcich pracovníkov k zamestnancom.  Náš 

rozhovor zostane anonymný. Preto prosím, aby ste v záujme jeho prínosu i pre Vás 

samotných, odpovedali úprimne. 

 

Odpovedzte prosím na nasledujúce otázky: 

1 Máte pocit, že organizácia dostatočne oceňuje vaše vedomosti a prácu navyše? 

2 Ak viete k problematike z oboru viac ako kolegovia, ste za túto vedomosť nejakým 

spôsobom ocenený?  

3 Ak už ste boli povýšený(-á), poznáte presný dôvod prečo?  

4 Boli by ste radi povýšený(-á) na miesto so širšími právomocami a zároveň aj väčšou 

zodpovednosťou, alebo cítite, že ste presne na tej pozícii, kde ste pre organizáciu 

najužitočnejší? 

4.1Ak áno, viete presne o ktorú pozíciu by sa malo jednať? 

4.2Máte predstavu, čo je pre Váš kariérny rast potrebné vykonať? 

5 Konzultovali ste niekedy možnosť povýšenia so svojim nadriadeným, poprípade inými 

kompetentnými osobami? 

5.1Ak áno, aké boli ich reakcie? 

6 Navštevovali by ste radi kurz, ktorý by vás naučil niečo nové, čo by rozšírilo vašu 

kvalifikáciu? 

6.1Ak áno, máte predstavu o jeho konkrétnom zameraní tohto kurzu? 

 

 

Ďakujem Vám za rozhovor. 
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NEDOKONČENÉ VETY 

Pre hlbšie porozumenie Vášmu pohľadu na skúmanú problematiku sa prosím pokúste 

doplniť bez dlhšieho uvažovania nasledujúce vety – k čo najvýstižnejšie ich dopísať:  

  

1. Pre lepší pracovný výkon by mal zamestnanec ................................................................... 

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

 

2. Povýšenie so sebou prináša .................................................................................................. 

 

3. Vedenie spoločnosti je so zamestnancami spokojné najmä vtedy, keď ............................... 

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

 

4. Keď viem pri práci niečo viac ako kolegovia, vedúci .......................................................... 

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

 

5. Ak ma zaujímajú informácie, ktoré sa týkajú náplne mojej práce, dostanem sa k nim 

prostredníctvom..................................................................................................................... 

 

6. V organizácií sú najviac cenení zamestnanci, ktorí .............................................................. 

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

 

7. Ak by som chcel byť zamestnanec na našom oddelení povýšený, tak musí ........................ 

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

 

Ďakujem Vám za Vaše odpovede a Váš čas.



 

 

 

 

Príloha 3 

Pre Nestlé Česko s.r.o. 

ORIENTAČNÉ POSÚDENIE 
INDIVIDUÁLNEHO 
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Romana Baroniková 

(na základe rozhovoru z dňa 15.03.2013) 
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I. ČASŤ: Hodnotenie potenciálu a silných stránok zamestnanca 

Prvá časť nazvaná Predpoklady a potenciál hodnotí vlohy zamestnancov, ktoré sú skôr 

stabilné a nemajú sa v čase tendenciu výrazne meniť. Naproti tomu vlastnosti, ktoré sú 

zahrnuté v časti Miera osobnostných rysov možno ovplyvňovať viac, rozvojom a prácou na 

samom sebe. Aj táto hodnotiaca správa je preto rozdelená do dvoch sekcií, ktoré spolu však 

úzko súvisia. 

Predpoklady a potenciál 

  

 

Zamestnanec A dosiahol vysoko nadpriemerné hodnoty (nad 75%) vo všetkých 

skúmaných sférach jeho potenciálu. Vďaka odpovediam jeho nadriadeného na otázky 

z Orientačného posúdenia individuálneho pracovného potenciálu, boli jednotlivým jeho 

predpokladom a spôsobilostiam vypočítané nasledovné hodnoty: 

 Rozumové predpoklady: 92,5% 

Zamestnanec A by sa dal podľa dotazníka charakterizovať ako zamestnanec, ktorý sa 

nesmierne rád a ochotne učí znalosti, ktoré priamo vychádzajú z konkrétnej situácie. 

Novonadobudnuté poznatky si zapamätá a následne ich vie samostatne aplikovať 

v obdobných situáciách. Situácie, v ktorých sa ešte neocitol, zvláda s malou pomocou kolegov 

92,5% 
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alebo nadriadeného a čas ukáže, či bude schopný rozhodnúť o ich riešení úplne samostatne, 

po hlbším zapracovaní sa na danej pozícii. Nie je to typ zamestnanca, ktorý by neustále 

prinášal námety pre zlepšenie pracovných procesov, ale keď tak však učiní, bývajú jeho 

pripomienky vecné a konštruktívne. 

 Odborná spôsobilosť: 93,8% 

Všetky svoje pracovné povinnosti sa zamestnanec A snaží vykonávať samostatne a len 

málokedy sa mu niečo nevydarí. Orientuje sa v najnovších trendoch a obsah a náplň svojej 

práce ovláda podľa predstáv jeho nadriadeného manažéra. 

 Výkonový potenciál: 93,2% 

Je to typ pracovníka, ktorý je mimoriadne odolný voči stresu a vie pracovať aj v časovej 

tiesni. Obecne by sa dalo povedať, že zamestnanec A je veľmi súťaživý a vždy sa snaží o čo 

najlepšie výsledky. Zamestnanec A však na druhej strane nie je typ pracovníka, u ktorého by 

bola viditeľná snaha strhnúť kolegov a vyburcovať ich aj seba, k plneniu cieľov a kvót 

vytýčených organizáciou. 

 Emočný potenciál: 88,5% 

Pri emočnom potenciály dosiahol svoju najnižšiu hodnotu, no zároveň je táto hodnota 

stále nadpriemerná. Odpovede nadriadeného o ňom napovedajú, že v je v kolektíve 

obľúbeným členom, na ktorého sa kolegovia môžu obrátiť s prosbou o pomoc pri riešení 

pracovného problému, pretože si svojim vystupovaním vyslúžil ich dôveru. Zároveň však 

treba podotknúť, že k jeho pracovnému zaradeniu patrí súťaživosť a priebojnosť a preto by 

nebolo celkom na mieste, keby všetku svoju energiu venoval tvoreniu nadštandardných 

vzťahov s kolegami. 

 Morálny potenciál: 100% 

Počas svojej kariéry v organizácii ešte nikdy nenastala situácia, kedy by bol podozrievaný 

z klamstva, krádeže, alebo dokonca priemyselnej špionáži. Jeho nadriadený ho považuje za 

vysoko lojálneho a spoľahlivého zamestnanca. 
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Miera osobnostných rysov 

 

 

 St – psychická stabilita: 95,5% 

Zamestnanec A je veľmi stabilný pracovník, odolný voči stresu a ak sa u neho vyskytnú 

prudšie prejavy emócií, nemajú vážny dopad na jeho pracovný výkon. Taktiež jeho pracovné 

výsledky sú stabilné a prevažne vždy rovnaké. 

 Se – sebapresadzovanie sa: 100% 

Je v každom prípade veľmi suverénny a sebavedomí, ak aj zapochybuje o svojich 

schopnostiach, svojmu okoliu to nedá najavo. Húževnatosť a súťaživosť sú v práci jedny 

z jeho najvýraznejších povahových vlastností. 

 So – sociabilita: 79,2% 

Svojim kolegom pomoc pri pracovnom problémom neodmieta, vychádza s nimi dobre, 

svoje chovanie na pracovisku však nepodriaďuje tomu, aby získal ich priazeň. Pokiaľ sa na 

pracovisku vyskytne konflikt, ktorý sa ho nejakým spôsobom nedotýka, nepúšťa sa zväčša do 

jeho riešenia. Na svoje súkromie je skôr zdržanlivejší. 

 Ko  - schopnosť kooperácie: 87,5% 

Dosiahnuté skóre naznačuje, že sa jedná o jedinca, ktorí vykazuje dobré výsledky pri 

práci v týme a je schopný kolegom poradiť a podporiť ich. Je to tímový hráč, no zároveň vie 

v týme obhájiť svoje miesto. 
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 Sy – systematickosť: 86,3% 

Ako už bolo zmienené, zamestnanec A je stabilný pracovník, so stabilným pracovným 

výkonom, ktorý je schopný svoje plány meniť priebežne „za pochodu“. Nemalo by sa jednať 

o typického puntičkára. 

 Tz – tvorivosť, zvedavosť: 87,5% 

Vysoké percentá napovedajú, že zamestnanec sa veľmi rád púšťa do nových projektov a 

často prichádza s novým nápadom. Tento ukázateľ však nezohľadňuje to, nakoľko sú tieto 

nápady kreatívne a inovatívne. 

 Uč – schopnosť učiť sa: 100% 

Zamestnanec je maximálne učenlivý a dobre si pamätá. S problémom, s ktorým sa už 

v minulosti stretol si vie hravo poradiť. 

 

 Ro – rozhodnosť: 100% 

Svojou rozhodnosťou má nielen uľahčené rozhodovanie pri práci, ale je pre ňu cenený aj 

u kolegov. 

  



7 

 

II.ČASŤ: Rozhovor so zamestnancom 

Na základe rozhovoru so zamestnancom A možno tvrdiť, že je to zamestnanec, ktorý 

má jasno v tom, čo a ako chce dosiahnuť vo svojej kariére. Zodpovednosť za kariéru preberá 

do vlastných rúk. Jeho nadriadení mu pri tom vychádzajú v ústrety, keďže sa mu pravidelne 

dostáva spätnej väzby. Je motivovaný snažiť sa a pracovať čo najlepšie vie, pretože si je 

vedomý toho, že za svoju snahu bude patrične ocenený v podobe spokojnosti svojich 

nadriadených, ktorí s nim budú počítať v budúcnosti, a bude mu umožnený  kariérny rast. 

S postupom na vyššiu pracovnú pozíciu sa mu spája predovšetkým väčšia 

zodpovednosť, ktorá potom prináša aj širšie právomoci a finančné ohodnotenie. Podľa jeho 

názoru od neho podnik očakáva predovšetkým lojalitu a vystupovanie na úrovni, ktoré 

reprezentuje meno podniku v tom najlepšom svetle. Plnenie cieľov je pre podnik taktiež 

dôležité, no správna reprezentácia a tým pádom aj tvorba imidžu vierohodného a spoločensky 

zodpovedného podniku je prvoradá. 

III.ZHRNUTIE 

Výsledkom každej takejto analýzy by malo byť odporučenie prípadného smerovania 

rozvoja pracovníka. Inak povedané, vymenovanie nedostatkov, ktoré by mal zamestnanec 

zlepšiť a zahrnúť do svojho akčného plánu rozvoja. Nakoľko však nejde o overenú metodiku, 

jej výsledky treba brať len ako orientačné.  

Zamestnanec A však dosiahol v Orientačnom posúdení individuálneho pracovného 

potenciálu nadmerné výsledky vo všetkých hodnotených aspektoch. To znamená, že ho 

predbežne možno zaradiť ako pracovníka s veľkým pracovným potenciálom. Je treba mu však 

dať čas na zapracovanie sa, pretože ešte stále nastávajú, pre neho nové situácie, s riešením 

ktorých je treba mu poradiť.   
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I. ČASŤ: Hodnotenie potenciálu a silných stránok zamestnanca B 

Prvá časť nazvaná Predpoklady a potenciál hodnotí vlohy zamestnancov, ktoré sú skôr 

stabilné a nemajú sa v čase tendenciu výrazne meniť. Naproti tomu vlastnosti, ktoré sú 

zahrnuté v časti Miera osobnostných rysov možno ovplyvňovať viac, rozvojom a prácou na 

samom sebe. Aj táto hodnotiaca správa je preto rozdelená do dvoch sekcií, ktoré spolu však 

úzko súvisia. 

Predpoklady a potenciál 

 

 

Zamestnanec B dosiahol nadpriemerného hodnotenia (nad 75%) vo všetkých skúmaných 

oblastiach jeho potenciálu. Vďaka odpovediam jeho nadriadeného, na otázky z Orientačného 

posúdenia individuálneho pracovného potenciálu, boli jednotlivým jeho predpokladom 

a spôsobilostiam vypočítané nasledovné hodnoty: 

 Rozumové predpoklady: 80,6% 

Zamestnanec B dosiahol v tejto oblasti hodnotenie nad 80% najmä vďaka tomu, že má 

výbornú schopnosť učiť sa predovšetkým na skúsenostiach, pretože má mierne problémy 

zapamätať si nové veci. To znamená, že keď sa s konkrétnym problémom raz zoznámi a je 

oboznámený s postupom jeho riešenia, alebo sám príde na riešenia, druhýkrát ju podobný 
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problém už zvyčajne nezaskočí a vie si s ním poradiť. Taktiež v novovzniknutých situáciách 

nemá problém sa orientovať. Mierne problémy má s identifikáciou pôvodu problému a jeho 

návrhy pre jeho vyriešenie nie sú vždy stopercentné. To znamená, že v jeho inak stabilnom 

výkone nastávajú mierne výkyvy, ak sa objaví problém, s ktorým sa ešte nestretol. 

 Odborná spôsobilosť: 85% 

Vďaka tomu, že zamestnanec B je pri plnení svojich štandardných úloh samostatný a na 

svojom predchádzajúcom poste aj dostatočne kvalifikovaný v oblastiach jeho pracovnej 

náplne, dosiahlo hodnotenie jeho odbornej spôsobilosti 85%.   

 Výkonový potenciál: 82,7% 

Jednou z najväčších výhod zamestnanca B je, že je schopný pracovať v časovej tiesni 

a nezvykne podliehať stresu. Aj preto je jeho výkon je veľmi stabilný a jeho nadriadený sa 

nemusia obávať jeho drastického poklesu pri zhoršení či už časových, alebo iných 

podmienok. 

 Emočný potenciál: 81,7% 

Podľa odpovedí jeho vedúceho možno usúdiť, že zamestnanec B je veľmi empatický a 

preto ochotný vždy pomôcť a poradiť svojim spolupracovníkom, ktorí sa na neho radi 

obracajú s prosbou o radu. Tým rád poradí nielen v pracovných, ale aj osobných otázkach. 

Z toho plynie predpoklad, že sa na neho budú jeho podriadený pracovníci obracať 

s dôverou. Pri práci v tíme dosahuje uspokojivých výsledkov, nakoľko však nie je veľmi 

súťaživý, jeho výkon niekedy splynie s výkonom ostatných členov a nie je presné možno 

určiť jeho prínos, keďže naň neupozorňuje. 

 Morálny potenciál: 97% 

V tejto oblasti nie je zamestnancovi B čo vytknúť. Jeho spolupracovníci mu dôverujú a je 

lojálny voči organizácii medzi iným aj tým, že sa snaží dodržiavať jej pravidlá. Svojim 

prístupom si vybudoval status čestného a svedomitého zamestnanca a sústredí sa na to, aby 

pre organizáciu bol čo najväčším prínosom. 
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Miera osobnostných rysov 

 

 St – psychická stabilita: 88,6% 

Vysoké skóre poukazuje na podávanie stabilných výkonov aj pri stresových situáciách 

a tlaku. Hodnoty ďalej poukazujú na optimistickú povahu pracovníka, ktorý sa zbytočne 

nezaťažuje rozjímaním nad nástrahami budúcnosti, ale už teraz energicky pracuje na tom, 

aby si zaistil do budúcnosti čo najlepšiu východiskovú pozíciu. 

 Se – sebapresadzovanie sa: 61,3% 

Hodnota u sebapresadzovania sa je oproti ostatným dosiahnutým výsledkom veľmi nízka. 

Zamestnanec nie je súťaživý a nie vždy dôveruje svojim schopnostiam. Je to veľmi negatívny 

rys, pretože dobrý vedúci pracovník musí najprv sám veriť v to, že je schopný, až potom sa 

môže dočkať dôvery v jeho schopnosti aj od podriadených. Pokiaľ bude pôsobiť neisto, 

ťažšie presadí svoje zámery, aj keby to bolo to najlepšie riešenie problému, ktoré je možné.  

 So – sociabilita: 77,5% 

Sociabilita sa nezhoduje s emočnou inteligenciou. Skôr určuje mieru, nakoľko je 

pracovník extrovertná povaha. V tomto prípade by 100% dosiahnutého skóre znamenalo, že 

zamestnanca je vždy všade plno a všetci vedia o tom čo aktuálne prežíva. Preto sa javí 

dosiahnuté skóre, okolo 75% je pre manažéra ako ideálne. Obecne by sa dalo povedať, že 

zamestnanec B okolo seba šíri prevažne pozitívnu energiu a nestráni sa ľudí. Zúčastňuje 

sa na firemných večierkoch a akciách, ktoré pomáhajú budovať ucelenejší tím a dávajú 

možnosť zamestnancom spoznať sa aj z inej, ako pracovnej stránky.  
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 Ko  - schopnosť kooperácie: 77,5% 

Schopnosť kooperácie, alebo inak povedané, nakoľko je schopný efektívne pracovať 

v tíme a motivovať členov tímu k vyššej výkonnosti. Zamestnanec B je empatický a ochotný 

vždy pomôcť a na pracovisku nevytvára napätú atmosféru. Zatiaľ však nie je typom 

pracovníka, ktorý by s istotou vedel na svoju stranu nakloniť ostatných členov tímu 

a vedel by ich strhnúť a motivovať pre dosiahnutie konkrétneho cieľa.  

 Sy – systematickosť: 86,3% 

Zamestnanec B vykonáva máločo v impulze a unáhlene. Snaží sa plánovať a svoje 

plány následne dodržiavať, čo mu pri práci dodáva istotu. Z toho vyplýva, že je vynikajúca 

v time managemente a vďaka tomu je schopný plniť svoje pracovné povinnosti načas a na 

dobrej úrovni. Vyvíja obrovskú snahu a je cieľavedomý. 

 Tz – tvorivosť, zvedavosť: 78,6% 

Vďaka tomu, že sa rád púšťa do nových projektov a má rada zmeny na pracovisku, je 

možné tvrdiť, že nemá rád stereotyp a je flexibilný, čo dokazuje už len to, že mal záujem 

kariérne rásť a popasovať sa s novou pozíciou, na ktorej bude musieť na sebe pracovať. 

 Uč – schopnosť učiť sa: 77,5% 

Rád sa učí nové veci a keďže sa rád zapája do nových projektov, je možné tvrdiť, že má 

stále záujem pracovať na svojich znalostiach z oboru, ktoré by rozšírili alebo prehĺbili jeho 

kvalifikáciu. Disponuje dobrými teoretickými základmi nielen vďaka zameraniu vysokej 

školy, ktorú absolvoval, ale aj praktickými skúsenosťami praxou v obore. Je chápavý 

a učenlivý, jeho nedostatkom je, že si horšie pamätá. Taktiež ním navrhnuté riešenia 

problémov nie sú vždy na špičkovej úrovni. 

 Ro – rozhodnosť: 87,5% 

Veľkou kvalitou zamestnanca B je jeho rozhodnosť a samostatnosť pri rozhodovaní. 

Pokiaľ ide o štandardné pracovné úkony, jeho výkon je takmer bezchybný a zodpovedá 

predstavám jeho nadriadeného. 
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II. ČASŤ: Rozhovor so zamestnancom B 

Nakoľko zamestnanec B k dňu 1.4.2013 povýšený na post s vyššími právomocami 

a zodpovednosťou, niektoré otázky z pripraveného štruktúrovaného rozhovoru sa stali 

bezpredmetnými. Čo sa konkrétneho zamestnanca týka, z radov jeho kolegov, s ktorými bol 

do marca na tej istej štrukturálno-organizačnej pozícii bol povýšený na ich nadriadeného. 

Zmeniť svoju úlohu v zabehnutom tíme bude pre neho neľahkou úlohou – avšak podľa 

rozhovoru s ním – predovšetkým výzvou. 

Zhrnutie výsledkov rozhovoru: 

Zamestnanec odpovedal bez váhania na otázku, či organizácia oceňuje jeho schopnosti, 

áno. Zároveň si je vedomý, že pokiaľ chce byť v podniku úspešný, je treba, aby snaha 

zlepšovať sa vychádzala v prvom rade od neho samého. Pokiaľ má zamestnanec v spoločnosti 

Nestlé snahu rásť, je veľmi dôležité, aby o tejto jeho snahe vedel jeho nadriadený 

a zamestnanec by mal následne plniť svoje povinnosti nielen čo najlepšie vie, ale taktiež by 

mal svojou prácou nad rámec povinností ponúknuť organizácii hodnotu navyše. V svojej 

novej pozícii vidí hlavne nárast zodpovednosti, s ktorou prichádza aj nárast právomocí. 

III.ZHRNUTIE 

Z testu vyplýva, že najväčšou kvalitou zamestnanca B je jeho stabilita, ako v 

psychickej, tak aj vo výkonnostnej oblasti. Asi najsilnejšie sa kombinácia jeho silných stránok 

pozitívne odrazí na tom, že jeho spolupracovníci, ako aj nadriadení a – po novom – už aj 

podriadení pracovníci mu dôverujú. Môžu sa pre to na neho obrátiť nielen s riešením 

pracovného problému, ale aj problémov s iných oblastí, ktoré potom prípadne ovplyvňujú ich 

pracovný výkon. Je často žiadaný o radu nielen kvôli svojej dôveryhodnosti ale aj vďaka 

svojej rozhodnosti a schopnosti voliť medzi viacerými variantmi, ktorá je ďalšou z jeho 

silných stránok.  

Aj napriek tomu, že je zamestnanec pri rozhodovaní rázny a samostatný a vždy sa snaží 

riešiť pracovné záležitosti situáciou win-win, jeho nadriadený pracovník načrtol problém, 

ktorý je s tým spojený. A síce, to riešenie, ktoré vyhovuje každému členovi tímu, nie je vždy 

v prospech organizácie.  
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IV.Navrhované body akčného plánu rozvoja zamestnanca B 

 Naučiť sa potlačiť empatické cítenie v niektorých kľúčových situáciách, voči 

podriadeným zamestnancom, aby riešenie pre ktoré sa rozhodne vyhovovalo 

predovšetkým jemu, z jeho pozície nariadeného. To znamená, nezmieriť sa s kritikou od 

vedenia – lebo nevedel povedať podriadenému NIE – dôsledkom čoho by výsledok 

nemusel dosiahnuť plný potenciál a schopnosti tímu.  

 

 S bodom vyššie súvisí aj naučiť sa presadiť samého seba a svoje schopnosti. 

Samozrejme ako vedúci tímu si nemôže dovoliť sebecké súťaživé chovanie, s heslom 

každý sám za seba (tým ale ani nedisponuje). Aj napriek tomu, že on sám je veľmi 

motivovaný a cieľavedomý, jednou z najťažších úloh manažéra je vedieť na svoju stranu 

nakloniť a strhnúť ostatných členov tímu a motivovať ich pre svoj cieľ. Je to čiastočne 

danosť, s ktorou sa jedinec narodí, alebo ju možno pri veľkom úsilí vypestovať po získaní 

istoty na aktuálnej pozícii.  

 

 Predpokladom pre zlepšenie sa v bode vyššie je naučiť sa prácu delegovať. Pokiaľ bude 

chcieť všetkou urobiť sám, len ťažko nadchne zamestnancov pre účasť na akomkoľvek 

projekte a tým, že im takto nedá možnosť podieľať sa na prípadnom úspechu, demotivuje 

ich k snahe podávať výkony nad rámec ich povinností. 

 


