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Abstrakt: Príspevok sa fokusuje na význam práce a pracovného prostredia pre človeka. 

Podniková kultúra – konkrétne kvalita sociálnych vzťahov na pracovisku významne vplýva na 

fyzické a psychické zdravie človeka a na jeho celkové sociálne fungovanie. Optimálne 

sociálne fungovanie klienta/klientky predstavuje hlavné poslanie sociálnej práce. Autorka 

príspevku zdôrazňuje potrebu vo výraznejšej miere zohľadniť problematiku podnikovej kultúry 

v pregraduálnej príprave sociálnych pracovníčok a pracovníkov. Odporúča venovať osobitú 

pozornosť tejto problematike v samostatnom predmete. 

 

Kľúčové slová: práca, pracovné prostredie, podniková kultúra, vzťahy na pracovisku, 

podniková sociálna práca. 

 

Abstract: The contribution is focus on importance of work and workplace environment for 

person. Corporate culture – specifically quality of social relations in the workplace has a 

significant impact for physical and mental health of a person a for for its total social 

functioning. Optimal social functioning of client represents mainly mission of social work. 

Author of contribution highlights the need to take greater account of the issues of corporate 

culture of the undergraduate training for social worker.  She recommends paying special 

attention to this issue in a separate subject. 

 

Key words: work, workplace environment, corporate culture, relationship at the workplace, 

corporate social wok. 

 

 

ÚVOD 

  

V pregraduálnej príprave sociálnych pracovníkov a pracovníčok vychádzame zo 

základnej podstaty sociálnej práce, pretavenej do definície sociálnej práce, ktorá predstavuje 

akúsi platformu pre naše ďalšie smerovanie. J. Čechová, T. Halečka, M. Tvrdoň et al. (2003) 

uvádzajúc Závery z valného zhromaždenia Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov v 

Montreali z júla 2000 poukazujú, že profesia sociálnej práce podporuje sociálne zmeny a 

riešenie problémov v medziľudských vzťahoch. Prostredníctvom teórií o sociálnom správaní a 

sociálnych systémoch zasahuje tam, kde sa ľudia dostávajú do interakcie so svojim 

prostredím. Nadväzujúc na tieto myšlienky E. Žiaková a J. Čechová (2001) dopĺňajú, že 

sociálny pracovník a pracovníčka pracujú s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v kolíznej situácii, 

pracujú s inými subjektmi, ktoré majú rovnaký cieľ - zlepšenie kvality života a spolupracujú 

s odborníkmi a odborníčkami pomáhajúcich disciplín z oblasti psychológie, pedagogiky, 

zdravotníctva a pod. Sociálne pracovníčky a pracovníci pracujú v tíme, v prirodzenom 

prostredí klienta, v teréne, v rodine, či na vlastnom pracovisku. Príprava sociálnych 
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pracovníkov a pracovníčok je zameraná polyvalenčne a po skončení štúdia sa predpokladá 

sústavné celoživotné vzdelávanie. 

 Z uvedeného vyplýva, že pregraduálna príprava v rámci sociálnej práce predstavuje 

systematický a cieľavedomý proces, počas ktorého budúci sociálni pracovníci a pracovníčky 

absorbujú množstvo poznatkov z viacerých spoločenskovedných disciplín, a to najmä 

z oblasti psychológie, sociológie, pedagogiky, etiky, práva a politológie. Takýto 

širokospektrálny záber umožňuje budúcim profesionálom a profesionálkam komplexnejšie 

nazeranie na jednotlivé sociálne problémy. Sociálny pracovník a pracovníčka tak vstupujú do 

jednotlivých sfér života spoločnosti a v prípade potreby zasahujú ako členky a členovia 

multidisciplinárneho tímu, ktorí majú svoje kompetencie a sú pripravení prijať role, ktoré sa 

od nich očakávajú. 

 

 

1 VÝZNAM PRÁCE A PRACOVNÉHO PROSTREDIA PRE ČLOVEKA 

 

V príspevku sa fokusujeme na sféru pracovného života človeka, konkrétne na 

podnikovú kultúru organizácie a jej vplyvu na sociálne fungovanie klienta, klientky sociálnej 

práce. Vychádzajúc zo sociálno-ekologického modelu sociálnej práce zohľadňujeme 

ekologickú perspektívu, ktorá nám umožňuje hlbší náhľad na človeka a prostredie ako 

jednotný systém plný vzájomných interakcií, s rešpektovaním špecifického historického 

a kultúrneho kontextu. Pracujúci človek strávi v práci tretinu dňa. Respektíve mal by stráviť. 

V súčasnej dobe hospodárskej krízy, rastu miery nezamestnanosti a strachu o pracovné miesto 

trávia ľudia na pracoviskách často viac ako 8 hodín denne, ktoré podľa slovenskej platnej 

legislatívy deklaruje Zákonník práce. Niet pochybností o tom, že práca a pracovné prostredie 

výrazne vplývajú na kvalitu života každého človeka. Neoblomné termíny, nadriadení, ktorí na 

nás tlačia, nedokončené úlohy, spŕška kritiky, uštipačné poznámky kolegov či kolegýň, často 

nezmyselné hádky, ohováranie, intrigy – to všetko si nesieme so sebou domov, keď zatvoríme 

dvere kancelárie. Z ekonomického hľadiska znamená práca pre človeka zdroj príjmov, ktoré 

určujú úroveň uspokojovania potrieb jedinca. Výška odmeny za prácu, čiže pracovné 

ohodnotenie, umožňuje jedincovi uspokojovať svoje potreby na určitej úrovni, reguluje tak 

jeho životný štandard. Ak nazeráme na prácu z hľadiska sociálneho, potom práca pre človeka 

predstavuje akúsi vstupnú bránu do spoločnosti - v práci si jedinec uspokojuje svoje potreby, 

prichádza do kontaktu s inými ľuďmi, získava pravidelný denný režim a štruktúru dňa. 

V práci človek získava uznanie a ocenenie druhými ľuďmi a taktiež dostáva priestor na 

sebarealizáciu a osobnostný rast. V kontexte sociálnej práce akcentujeme práve tento sociálny 

pohľad, ktorý je pre nás kľúčový. Prostredníctvom príspevku sa usilujeme poukázať na to, že 

práca a najmä konkrétna pracovná klíma – čiže ľudia, s ktorými pracujeme, a kvalita našich 

sociálnych väzieb v práci vo výraznej miere ovplyvňujú naše sociálne fungovanie.  

 Z množstva definícií v dostupnej literatúre vyberáme definíciu Š. Strieženca (1996, s. 

161), ktorý uvádza, že ,,práca je špecifický sociálny jav, cieľavedomá a účelová činnosť, ktorá 

sa realizuje v určitom sociálnom prostredí (napr. podniku), spravidla za spoluúčasti ďalších 

jedincov a so všetkými sociálnymi vzťahmi, ktoré sa v určitom sociálnom časopriestore práce 

vyskytujú.“ Túto výstižnú definíciu dopĺňa A. Kahn (1981, in: Sojka, 2007), ktorý píše že 

práca predstavuje ľudskú činnosť v rámci formálnej organizácie, ktorej zámerom je vytvárať 
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produkty, ktoré majú uznanú sociálnu hodnotu. Pričom slovo sociálna hodnota znamená, že aj 

iné výstupy ako finančné prostriedky majú vplyv na pracovnú motiváciu. ,,Práca predstavuje 

pre človeka základ sebarealizácie a tiež základ jeho uplatnenia v spoločnosti“ (Povrazník et 

al., 1997, in: Kubáni, 1998, s. 12). Človek pracuje jednak preto, aby si prostredníctvom práce 

uspokojoval svoje základné biologické potreby, ale aj preto, aby uspokojil množstvo svojich 

spoločenských potrieb (Polonský, Hamaj, 2002). Vychádzajúc z Maslowovej pyramídy 

ľudských potrieb tvrdíme, že človek si v práci napĺňa svoje rozvíjajúce potreby, ktoré 

zahŕňajú tiež potrebu niekomu patriť, vzťahy s inými ľuďmi a prijímanie ich náklonnosti a 

tiež potrebu vedomia vlastnej hodnoty. Nerealistické sebahodnotenie znižuje výkon človeka a 

tiež úroveň jeho vzorcov správania (Melgosa, 1998). V práci si okrem fyziologických potrieb 

uspokojujeme najmä potrebu istoty (zabezpečenie v chorobe, isté pracovné miesto, 

dôchodkové zabezpečenie), sociálne potreby (spolupráca s kolegami, s predstavenými, 

participácia pri práci), potreby uznania (titul, spoločenská prestíž, obľúbenosť v kolektíve) a 

potreby sebarealizácie (pracovný čas, pracovný režim, náročnosť, možnosti ďalšieho 

vzdelávania, pracovný postup), akcentuje J. Stýblo (1993). Uzatvárajúc doterajšie úvahy 

chceme zdôrazniť najmä význam sociálnych vzťahov na pracovisku, ktoré sú v našom prípade 

zastrešované potrebami uznania a sociálnymi potrebami. Považujeme za dôležité vyzdvihnúť 

vzťah medzi pracovným a osobným životom a poukázať najmä na to, že kvalita pracovného 

života vplýva na kvalitu osobného života. Pracovný život charakterizuje L. Sojka (2007) ako 

obojstranne, t. j. zo strany zamestnanca aj zamestnávateľskej organizácie vzájomne 

zabezpečovaný a previazaný súbor aktivít, pracovných podmienok, sociálnych vzťahov, 

pracovného statusu, možnosti ďalšieho rozvoja a podnikovej kultúry, ktorý je v značnej miere 

determinovaný pracovným miestom zamestnanca či zamestnankyne a v priebehu ktorého sa 

realizujú tak ciele zamestnanca, ako aj zamestnávateľskej organizácie. V súvislosti so 

vzťahom kvality súkromného a pracovného života vyzdvihujeme transferový model 

(prelievací efekt) (Leiter, Durup, 1996, in: Sojka, 2007). Podľa tohto modelu existuje 

ovplyvňovanie medzi pracovným a mimopracovným životom, existuje akýsi prelievací efekt , 

ktorý môže byt priamy alebo nepriamy, a to na základe toho, či človek toto prelievanie 

podmienok kreujúcich stres alebo spokojnosť vníma alebo nie.  

S pojmom práca úzko súvisí pojem pracovné prostredie, ktoré predstavuje podmienky, v 

ktorých človek pracuje. Z tohto pohľadu sú pre človeka veľmi významné sociálne vzťahy na 

pracovisku. L. Sojka (2007, s. 6) ich definuje ako ,,vzťahy nadriadený - podriadený, 

používaný štýl riadenia, vzťahy v pracovnom kolektíve, ale aj vzťahy medzi zamestnancami 

na rovnakej úrovni navzájom“. Pracovné prostredie reprezentuje súhrn prírodných a umelých 

podmienok, za ktorých pracovník pracuje, ktoré naňho pôsobia a sú podmienené úrovňou 

rozvoja ľudskej spoločnosti. Okrem iných determinantov pracovné prostredie ovplyvňuje tiež 

organizácia práce na pracovisku (Pikala et al., 1976, in: Kubáni, 1998). Našu tézu o význame 

sociálnych vzťahov na pracovisku potvrdzujú slová Š. Strieženca (1996), ktorý uvádza, že 

organickou súčasťou života podniku je i jeho podniková kultúra, ktorú reprezentujú ľudia 

daného podniku a výrazne ovplyvňuje vzťah k práci, pracovnú morálku, pracovnú disciplínu i 

kvalitu pracovnej činnosti. 
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2  VÝZNAM PODNIKOVEJ KULTÚRY V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE 

SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK 

 

Pod pojmom podniková kultúra (Malý, Dědina, 1996, s. 95) sa väčšinou chápe 

charakteristika vnútornej klímy podniku, to, akú stupnicu hodnôt, cieľov a perspektív ďalšej 

práce zdieľa väčšina jeho pracovníkov a pracovníčok. Na základe tejto charakteristiky 

môžeme konštatovať, že výstižnejším pojmom než podniková kultúra je ,,vnútropodniková 

klíma“, ale používajú sa oboje. Túto definíciu dopĺňa I. Nový (1996), ktorý píše, že 

podniková kultúra  predstavuje špecifické spôsoby interakcie a komunikácie medzi ľuďmi, 

zásady, pravidlá a sociálne normy, ktoré vplývajú a upravujú ich vzájomné spolužitie v 

určitom spoločenstve. L. Bednárová a V. Ali Taha (2010) uvádzajú behaviorálne teórie, ktoré 

odvíjajú podnikovú kultúru priamo zo štýlu riadenia. Rozdeľujú podnikovú kultúru na 

otvorenú (kooperatívnu) a uzavretú (autokratívnu). Z týchto dvoch typov kultúr odporúčajú 

nasledovať otvorenú kultúru, ktorú popisujú nasledujúcimi vlastnosťami - dôvera voči 

nadriadenému, otvorená komunikácia, rozvážne riadenie, skupinové riešenie konfliktných 

situácií, vysoká samostatnosť pracovníkov, vysoká informovanosť a vysoko postavené ciele. 

O organizačnej kultúre sa hovorí aj ako o duši organizácie, píše o tom A. Kachaňáková (2010) 

a dodáva, že nositeľmi organizačnej kultúry sú ľudia. Prečo sa stali zamestnancami 

organizácie, aké sú medzi nimi vzťahy, aké normy a princípy uznávajú, čo je podľa nich 

dobré a čo zlé a všetko to, čo má vplyv na hodnoty a normy, nielen odlišuje jednu organizáciu 

od druhej, ale určuje aj jej funkčnosť a životaschopnosť z hľadiska dlhodobej perspektívy. 

E. Schein (2004) prirovnáva podnikovú kultúru k lepidlu, ktoré podniku poskytuje silu a 

identitu. 

V týchto kontextoch je žiaduce ozrejmiť aj pojem bezpečná organizačná kultúra. O jeho 

dôležitosti píše P. Náhlovský (2008, in: Kachaňáková, 2010) zdôrazňujúc, že bezpečná 

organizačná kultúra vyplýva z konfliktu medzi cieľmi zamestnancov, zamestnankýň 

a vlastníkov, vlastníčok spoločnosti. Je založená na dodržiavaní dobrých mravov, etického 

kódexu a pravidiel správania, čo sa pozitívne prejavuje v riešení rozdielov a konfliktov medzi 

oboma stranami. Na tieto slová nadväzuje J. Molek (2008) píšuc, že ,,zdravá organizačná 

kultúra neznamená iba neprítomnosť choroby v podobe konfliktov, zloby, nenávisti, neochoty, 

ohovárania, frustrácie či cynizmu, ale najmä maximálny rozvoj potenciálnych pracovníkov a 

ich uspokojenie z práce.“ V klíme bezpečnej kultúry zamestnanci a zamestnankyne ľahšie 

preberajú zodpovednosť, robia menej chýb, dokážu rýchlejšie a lepšie riešiť náročnejšie úlohy 

a vládnu medzi nimi kvalitnejšie a transparentnejšie vzťahy. Píše o tom P. Beňo (2002) a 

dodáva, že v klíme bezpečnej kultúry podniku podávajú zamestnanci a zamestnankyne väčší 

výkon. Na vplyv medziľudských vzťahov v súvislosti s pracovnou výkonnosťou upozorňujú 

aj F. Faltus a E. Janečková (2008), ktorí uvádzajú, že vzájomná závisť, klebety, 

škodoradostná kritika, ktoré sa na pracovisku objavujú, znižujú sebadôveru pracovníka, 

vyvolávajú pocity neistoty a zhoršujú jeho pracovnú výkonnosť. Môžu to na seba vzťahovať 

aj ostatní kolegovia a kolegyne v zamestnaní a tým klesá produktivita celého tímu. 

Z uvedeného vyplýva, že podniková kultúra predstavuje významnú súčasť života 

podniku. Prezentujú ju konkrétni ľudia a ich kvalita sociálnych vzťahov na pracovisku, ktorá 

vyplýva z ich vlastných hodnôt a nepísaných noriem. Klíma vytvorená na pozadí takýchto 

vzťahov sa odzrkadľuje nielen na celkovej pohode jednotlivých pracovníkov a pracovníčok, 
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ale tiež na ich pracovnej výkonnosti a motivácii. Preto je pre každý podnik či organizáciu 

žiaduca zdravá organizačná kultúra. Vychádzajúc z A. Kachaňákovej (2010) zdravá 

organizačná kultúra sa prejavuje tiež v spokojnosti zamestnancov, zamestnankýň s pracovným 

prostredím, s prístupom manažmentu, s ich vlastnou prácou, v motivácii k práci, čo môže mať 

napokon pozitívny vplyv na výkonnosť zamestnancov a zamestnankýň. Toto je cieľ zdravej 

organizačnej kultúry, ktorá sa stáva magnetom pre schopných ľudí. Tieto slová potvrdzuje 

J. Molek (2008, s. 30), ktorý píše, že ,,zdravá organizačná kultúra sa prejavuje lojalitou, 

vysokou produktivitou, kreativitou, angažovanosťou a celkovo aktívnym prístupom k práci.“ 

Rovnako aj D. Krištofičová (2006) upozorňuje na podnikovú kultúru ako na dôležitý faktor 

pre hodnotenie spokojnosti s prácou a uvádza výsledky výskumu z oblasti human resource, 

kde sa až 42 % opýtaných, ktorí sa zaradili medzi stredný manažment, rozhodlo opustiť 

zamestnanie, pretože im nevyhovovala atmosféra na pracovisku. Do histórie sociologických 

výskumov (Pichňa, 1998) vošiel najmä empirický výskum v továrni Hawthorn Works fy 

Western Electric Company v Chicagu (1927-1932) pod vedením Eltona Maya, ktorý bol 

pôvodne zameraný na problémy produktivity práce, únavy a fyzického prostredia (osvetlenia 

a i.), presiahol čisto vecný charakter a poukázal na to, že podnik nie je len technickým 

a ekonomickým systémom. Upozornil na to, že vzťahy medzi ľuďmi zamestnanými 

v podniku majú významný, neraz aj rozhodujúci vplyv na produktivitu práce. Práve odtiaľ je 

odvodený pojem ,,hawthornský efekt“, ktorý spočíva v psychologickej závislosti, že ľudia sú 

schopní zlepšiť svoje správanie, pokiaľ sa im dostáva zvláštnej pozornosti. Predpokladá sa, že 

je spôsobom nárastu morálky a úcty k sebe samému, ktorý ľudia prežívajú, ak si ich ostatní 

všímajú (Kalina, 2013). 

Pozitívnym príkladom v tejto súvislosti sú spoločnosti, ktoré sa dali na cestu 

formovania ,,kultúry vysokej výkonnosti“ , ide o tzv. HPC – High Performance Culture a 

upozorňuje na nich A. Kachaňáková (2010, s. 37). Základom takejto kultúry sú hodnoty ako 

úcta, čestnosť a tímová spolupráca. V tejto súvislosti hovoríme tiež o participatívnej 

podnikovej kultúre (Bednárová, Ali Taha, 2010, s. 98), ktorá vychádza z filozofie, že ak sú 

zamestnankyne a zamestnanci zainteresovaní do rozhodovacích procesov, odzrkadlí sa to na 

raste ich produktivity a pracovnej morálke. Participatívna kultúra je vhodná na to, aby 

zlepšovala pracovnú morálku zamestnaných. Z pohľadu pracovnej morálky ide predovšetkým 

o tieto pozitívne vplyvy: zlepšuje sa spolupráca medzi manažmentom a zamestnancami, 

redukuje sa fluktuácia zamestnancov, redukujú sa konfliktné situácie a nepokoje, ľahšie sa 

dostávajú podnikové zmeny do ,,krvi“ zamestnancov. Naopak, negatívnym príkladom sú 

pracoviská s nebezpečnou podnikovou kultúrou, kde človek nemá vytvorené dostatočné 

podmienky na prácu - nemôže dostatočne uspokojovať svoje potreby a podávať dostatočne 

dobrý pracovný výkon.  

Čoraz častejšie sa v súvislosti s problematikou vzťahov na pracovisku stretávame 

s pojmom mobbing – čiže psychickým násilím na pracovisku. Práve interpersonálne konflikty 

stoja v pozadí mobbingu. Samozrejme, že nie všetky. Bežné každodenné nezhody, 

protichodné strety názorov, občasná závisť a ohováranie tvoria prirodzenú súčasť života na 

pracovisku. Nebezpečnými sú vo chvíli, keď sa tieto na prvý pohľad nevinné zlomyseľnosti 

stavajú zbraňou v ruke niektorého z kolegov či kolegýň v psychologickej vojne na 

pracovisku. Ak si niektorý z pracovníkov vezme na mušku niektorého zo svojich kolegov s 

jasným cieľom narušiť jeho sociálne väzby, sociálne ho izolovať až znevážiť a poškodiť jeho 
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ľudskú dôstojnosť, vtedy hovoríme o mobbingu, čiže psychoterore na pracovisku. Agresor či 

agresorka cielene a systematicky plánujú svoje útoky tak, aby svoju obeť zatlačili do kúta a 

deklarovali tak svoju prevahu. V súčasnosti existuje na tento výraz niekoľko výstižných 

definícií z rôznych oblastí – psychológie, sociológie, práva, etiky či pracovného lekárstva. 

Z pohľadu sociálnej práce je najprijateľnejšou  sociologická definícia H. Leymanna (1996), 

ktorý uvádza, že o mobbingu môžeme hovoriť vtedy, ak je obeť vystavovaná útokom aspoň 

raz týždenne a minimálne pol roka. B. Huberová (1995) uvádza hlavné metódy a taktiky, 

ktorými je obeť mobbingu sužovaná. Zaraďujeme tu: šírenie klebiet, izolovanie kolegu, 

kolegyne, sabotovanie práce, znevažovanie výkonov a schopností, poškodenie súkromia a 

osobnosti, poškodenia zdravia a sexuálne obťažovanie. Podľa H. J. Kratza (2005) ľudia môžu 

ochorieť v zamestnaní nielen kvôli pracovným podmienkam (ťažká telesná námaha, nočná 

práca) či individuálnym faktorom (zvláštne alergie, úrazy), ale tiež vďaka sociálnym 

stresovým faktorom, ktoré veľmi intenzívne pôsobia práve na obete mobbingu. Nepriaznivá 

atmosféra a konflikty na pracovisku kráčajúc ruka v ruke s mobbingom znižujú kvalitu života 

obete. Postihnutý jedinec nezanecháva za sebou všetko negatívne v momente, keď odchádza z 

pracoviska, ale problémy si odnáša domov a nezbaví sa ich ani vo chvíľach voľna. O 

dôsledkoch mobbingu na obeť píše aj I. Šípošová (2007, s.14), ktorá uvádza, že ,,šikanovanie 

prináša poškodenému jedincovi depresie, poruchy koncentrácie, psychiatrické syndrómy a 

psychosomatické problémy rôzneho druhu.“ Túto úvahu potvrdzujú tiež slová G. Horvátha 

(2001), ktorý poukazuje na fakt, že stresová atmosféra na pracovisku môže pri dlhodobom 

pôsobení spôsobiť ďalšie komplikácie tým, že sa ešte pridružujú rôzne psychické a 

psychosomatické následky (depresia, stavy úzkosti, hypertenzia, bolesti hlavy), ktoré môžu 

vyústiť do dlhodobej práceneschopnosti. Treba doplniť tiež to, že mobbing môže mať aj 

fatálne dôsledky. B. Huberová (1995) vyzdvihuje, že psychický teror na pracovisku často 

vedie k úplnému telesnému a duševnému vyčerpaniu, a preto ľudia často vidia len jediné 

východisko a vezmú si život. Autorka, opierajúc sa o výsledky švédskych výskumov 

poukazuje, že 10 až 20 % samovrážd treba odvodiť práve od mobbingu. Aj keď sa v 

súčasnosti venuje mobbingu čoraz viac pozornosti – na Slovensku zatiaľ však nemáme 

vytvorenú dostatočnú sieť pomoci pre obete tohto druhu násilia. Zaujímavé sú výsledky 

reprezentatívneho výskumu šikanovania na pracovisku realizovaného Inštitútom pre výskum 

práce a rodiny na Slovensku v roku 2006, ktoré ukazujú, že na Slovensku mali osobnú 

skúsenosť so šikanovaním dve tretiny respondentov (Holubová, 2007). Aj napriek tejto 

skutočnosti nemáme na Slovensku zakotvený antimobbingový zákon, na ktorý by sa mohli 

obete priamo odvolať a ktorý už platí vo Švédsku, Francúzsku, Holandsku či Nemecku. V 

našich podmienkach nemáme ani oficiálnu inštitúciu, na ktorú by sa mohli obete mobbingu 

obrátiť. 

Prezentované úvahy vyúsťujú k záveru, že nositeľmi podnikovej kultúry sú jednotliví 

pracovníci a pracovníčky v danom podniku či organizácii. Stupnica hodnôt, zásady, písané aj 

nepísané pravidlá a sociálne normy - toto všetko vplýva na sociálne interakcie na pracovisku 

a na to, aká, v ideálnom prípade bezpečná, podniková kultúra ho prezentuje. Bezpečná 

podniková klíma neznamená len neprítomnosť konfliktov, cynizmu, frustrácie či ohovárania, 

ktoré predstavujú vhodné prostredie pre mobbing, ale tiež prostredie, kde môžu jednotliví 

pracovníci a pracovníčky podávať dobrý pracovný výkon, byť pozitívne motivovaní a zažívať 

uspokojenie z vykonanej práce. Ako opak takejto kultúry by sme mohli označiť pracoviská, 
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kde je prítomný mobbing a jeho prejavy: ponižovanie, výsmech, intrigy, sabotovanie práce a 

ďalšie iné stratégie, ktoré na danom pracovisku vytvárajú nebezpečné prostredie a nebezpečnú 

podnikovú kultúru. Pretože človek, ktorý ide ráno do práce so strachom a bolesťami žalúdka, 

nielen že ohrozuje svoje zdravie, ale taktiež nemôže podať patričný pracovný výkon a byť 

motivovaný pracovať. 

V rámci sociálnej práce sa touto problematikou zaoberá podniková sociálna práca, 

ktorej obsahom je aj riadenie, komunikácia, konflikty, sociálne štruktúra, sociálne klíma, 

účinky pracovného procesu a sociálne správanie, pracovné prostredie, bezpečnosť práce a 

pod. (Strieženec, 1996). Okrem podnikovej sociálnej práce sa problematikou vzťahov na 

pracovisku zaoberá taktiež sociológia práce. D. Polonský a P. Hamaj (2002) uvádzajú, že 

práca, pracovné skupiny, formy práce, vzťahy na pozadí práce, spoločenské stránky práce, 

systém pracovných vzťahov a inštitúcií, ktoré tieto vzťahy regulujú, predstavujú prvky 

štruktúry predmetu sociológie práce. Naše úvahy upresňuje J. Pichňa (1998), ktorý dopĺňa, že 

predmetom štúdia sociológie práce je práca ako spoločenská realita vo všetkých oblastiach 

národného hospodárstva - makrorovina, i špecifikácia na prácu v jednotlivých odvetviach 

národného  hospodárstva - mezorovina. Prácu ako spoločenskú realitu v mikrorovine, to 

znamená v jednotlivých podnikoch (úrad, škola, nemocnica), si všíma sociológia podniku. 

Sociológia podniku teda predstavuje súčasť sociológie práce, jej okruh záujmov sa orientuje 

na procesy adaptácie pracovníkov, na procesy obsadzovania a uvoľňovania spoločensko-

profesijných pozícií, procesy štrukturácie (kooperácie, konkurencie, konfliktu) a autoregulácie 

(koordinácie, stimulácie, kontroly) spoločenského systému podniku, na ich pozadí vznikajúce 

a pôsobiace spoločenské vzťahy a spoločenské vedomia, ako aj problémy účasti pracovníkov 

a pracovníčok na riadení a pod. Sociológia podniku teda rieši problémy vzniku, existencie 

a fungovania spoločenského systému podniku v najširšom zmysle slova, t.j. nechápe podnik 

izolovane, ale usiluje sa ho situovať do širšieho kontextu. 

Z vypovedaného vyplýva, že problematikou podnikovej kultúry sa v rámci sociálnej 

práce zaoberá podniková sociálna práca. Podnikový sociálny pracovník či podniková sociálna 

pracovníčka by tak v podniku mohli plniť najmä rolu manažéra a manažérky. Podľa 

E. Žiakovej a J. Čechovej (2001) sociálny pracovník a pracovníčka v manažérskej pozícii 

vyžaduje schopnosti komunikácie na horizontálnej a vertikálnej úrovni. V rámci horizontálnej 

roviny pracuje s rôznymi subjektmi, útvarmi, organizačnými jednotkami, spolupracuje 

s pracovníkmi a pracovníčkami iných profesií. Je dôležité poznať kultúru organizácie – môže 

tak s organizáciou lepšie vychádzať, aj predvídať, ak pochopí spôsob jej usporiadania. Vo 

vertikálnej rovine ide o riadenie ľudí – plánovanie, organizovanie a kontrolu. Najdôležitejšie 

schopnosti sociálnej pracovníčky a pracovníka ako manažéra sú: 

 schopnosť viesť zamestnancov, členov tímu, 

 schopnosť efektívne komunikovať, 

 schopnosť delegovať právomoci, predchádzať konfliktom, ak vzniknú tak ich 

efektívne riešiť, 

 schopnosť pracovať so stresom, 

 schopnosť spracovávať nové skúsenosti a pod. 
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ZÁVER 

 

V príspevku sme sa snažili poukázať najmä na význam podnikovej kultúry – resp. 

vzťahov na pracovisku, ktoré vo významnej miere vplývajú na sociálne fungovanie klientov a 

klientok sociálnej práce. Cieľom sociálnej práce je podpora sociálneho fungovania človeka – 

pomôcť človeku získať, podporiť či obnoviť sociálnu rovnováhu v jeho živote. Jedným 

z faktorov, ktorý môže negatívne vplývať a narušiť sociálne fungovanie človeka, je práve 

nebezpečná podniková kultúra, ktorú prezentujú narušené interpersonálne vzťahy na 

pracovisku, neriešené alebo neefektívne riešené konflikty, vo vyhrotených prípadoch mobbing 

na pracovisku. V rámci pregraduálnej prípravy sociálnych pracovníkov a pracovníčok sa 

podnikovou kultúrou čiastočne zaoberajú – sociológia,  sociálna psychológia a etika. V rámci 

zefektívnenia prípravy budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok navrhujeme do 

výučby zahrnúť predmet konkrétne sa zaoberajúci podnikovou kultúrou, resp. problematikou 

vzťahov na pracovisku. Tieto atribúty by mohla spĺňať práve podniková sociálna práca.  
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