
32 

 

MODEL SYSTÉMU TOTAL REWARDS 
 

Sojka Ladislav 
 

 

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu 
 

 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá problematikou komplexného odmeňovania známou pod názvom Total 

Rewards. Uvedená je definícia pojmu , jeho vymedzenie s ohľadom na obsah analogické 

definície od iných autorov. Analyzované sú modely total rewards a navrhnutý je model 

pozostávajúci zo šiestich skupín komponentov total rewards. Popísaný je účel a výhody 

systému total rewards ako aj mechanizmus jeho zavadzania fungovania, ale aj hodnotenia 

účinnosti.  

Kľúčové slová: komplexné odmeňovanie, transakčné odmeňovanie, relačné odmeňovanie, 

motivácia 

 

Abstract  

The paper deals with problem of complex remmuneration which is known as the Total 

Rewards.  Stated is  definition  of terms, its specification with regard to content and similar 

terms others authors. Analysed are others  total  reward models and proposed is new model 

consisting of  six groops  of total reward´s components. Described is purpouse of total reward 

system and procedure of its implementation and operation and methods of evaluation.  

Key words: Complex remuneration, transaction remuneration, relation remuneration, 

motivation 

 

 

Úvod 

Total Rewards  znamená primárne holistický prístup k odmeňovaniu, ktorý ide ďaleko za 

hranice tradičného systému odmeňovania pozostávajúceho z z finančných odmien 

a benefitov. Total rewards zohľadňuje všetky odmeny, ktoré jednotlivec obdrží  ako dôsledok 

svojej práce pre určitú organizáciu vrátane  možnosti osobného rozvoja, rovnováhy 

pracovného a osobného života, aspektov pracovnej kultúry. V tomto zmysle môže total 

rewards prispievať k mobilizácií ľudských zdrojov. Total rewards teda  zabezpečuje oveľa  

diverzifikovanejší súbor  odmien , ktoré môžu  slúžiť  pre vytvorenie väčšej zaviazanosti 

zamestnancov voči organizácií a zároveň  motivovať  k vyššej angažovanosti zamestnancov.   

 

 

Cieľ a definícia pojmu 

Problematika komplexného odmeňovania v anglosaskej manažérskej literatúre známa pod 

názvom total rewards je v našej literatúre relatívne novou disciplínou s terminológiou ktorá 

sa iba za pochodu tvorí. Zatiaľ nie je ani známe, že by bol ustálený jeden názov v slovenčine. 

V prevažujúcej časti publikácií sa preto používa  názov total rewards bez prekladu, nakoľko, 

ako to vyplynie z ďalšieho textu predmetného príspevku, zatiaľ sa nenašlo vhodné 
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terminologické spojenie, ktoré by vystihovalo obsah pojmu. Z uvedeného dôvodu je potrebné 

najprv vyjasniť obsah pojmu a následne dosiahnuť v akademickej aj praktickej obci  

požadovaný konsenzus. 

Zjednodušený preklad pojmu total rewards je úplné resp. komplexné odmeňovanie. V našich 

podmienkach sa pod komplexným odmeňovaním ponímajú najmä: 

- priame finančné odmeny, t.j. najmä základný plat resp. mzda , prémie, odmeny, 

príplatky,   

- nepriame finančné odmeny, t.j. benefity, cafetéria systém,  podnikové rekreácie lístky 

na rôzne podujatia, a pod.   

 

Ide teda o total rewards v užšom ponímaní, pre ktoré je výraz komplexné odmeňovanie 

výstižný. Zamestnanec však v súvislosti so zamestnaním  v príslušnej firme dostane ešte aj 

ďalšie hodnoty, ktoré by bez  toho aby bol zamestnaný nedostal.  Ide najmä o možnosti 

vzdelávania, kariérny postup, vyzývavá práca, telekomunikačné možnosti, parkovanie na 

parkoviskách firmy, starostlivosť o prestarlých rodičov, o deti predškolského veku  ap. Patria 

sem ale aj aspekty organizačného učenia,  aspekty podnikovej kultúry, istota zamestnania, 

identifikácia s cieľmi podniku, férové zaobchádzanie zo strany manažmentu, rovnováha 

pracovného a mimopracovného života, ap.  

 

Ak sa zohľadnia všetky uvedené položky, potom sa obdrží definícia v širšom ponímaní 

(Kantor a Kao, 2004) ktorá po modifikácií  autorom príspevku má nasledujúce znenie: total 

rewards je súbor všetkých hodnôt ktoré obdrží zamestnanec ako výsledok svojho 

zamestnania. Z uvedenej definície potom vyplýva, že  by sa v budúcnosti mohol 

domestifikovať pojem total rewards s definíciou ako je uvedené  vyššie. Je to analogická 

situácia ako je to v prípade termínov BSC resp. benchmarking. Aj týchto prípadoch  sa 

používajú anglické výrazy, nakoľko neboli nájdené vhodné slovenské ekvivalenty ktoré by 

plne vystihovali obsah pojmu a široko opisné výrazy sú nepraktické z hľadiska  bežného 

používania. 

V prípade že by sa mal  za každú cenu hľadať adekvatný slovenský výraz potom, 

vychádzajúc z predtým uvedeného  obsahu total rewards, vhodným pojmom by mohli  byť 

termíny: 

- Celkové ohodnotenie, 

- Totálne ohodnotenie, 

- Totálna odmeňovacia hodnota, 

- Celková poskytnutá hodnota,  

- Komplexné odmeňovanie.  

 

Uvedené termíny sú zatiaľ návrhmi do širšej akademickej diskusie. Predbežne bude 

v predloženom príspevku používaný pojem total rewards. Total rewards vyjadruje vzťah 

zamestnávateľ - zamestnanec z perspektívy odmeňovania(Kantor a Kao, 2004). Druhým 

problémom, ktorý je predmetom predloženého príspevku, je otázka potrebnosti, či účelnosti 

takého pojmu ako je total rewards.  Ako už bolo uvedené, súčasný pojem odmeňovanie 

pokrýva predovšetkým transakčné zložky odmeňovania a iné hmatateľné zložky 

odmeňovania. Táto situácia má svoje historické opodstatnenie, nakoľko počnúc priemyselnou 

revolúciou sa primárne uplatňovali predovšetkým transakčné zložky odmeňovania. Dôvodom 

bolo aj to, že prevažná časť osadenstva podnikov bola tvorená robotníckymi profesiami, kde  

výkony boli pomerne dobre kontrolovateľné a hodnotiteľné. Naviac, výška týchto 

transakčných odmien pokrývala najmä potreby zamestnancov na nižších priečkach 

Maslovovej pyramídy. Ukazuje sa, že je potrebné vyšpecifikovať všetky skupiny  
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komponentov z ktorých pozostáva total rewards aby sa mohla využiť celá šírka motivačných 

faktorov (Bertová, 2012). 

 

 

Podstata a členenie total rewards 

Nástupom znalostnej ekonomiky,  sa výrazne zmenil pomer medzi manuálne a duševne 

pracujúcimi v prospech duševne pracujúcich. Výška platov a miezd sa posunula na takú 

úroveň že základné potreby  zamestnancov sú v zásade dostatočne pokryté a vzniká tu tlak na 

splnenie potrieb z vyšších úrovni Maslovovej pyramídy. Naviac, najmä na manažérskych  

pozíciách a pozíciách s prevažne duševným charakterom práce, sa výrazne zvýšilo pracovné 

zaťaženie  a došlo k porušeniu rovnováhy medzi pracovným a mimopracovným životom. 

Zvyšovanie transakčných zložiek už nie je schopné túto disproporciu riešiť.  V úvahu je 

potrebné vziať aj ďalší fakt, že transankčné odmeny sú zaťažené  zdanením, čo v prípade 

relačných odmien  odpadá. V súperení o talenty pri využívaní transakčných foriem  sú tieto 

ľahko napodobňovateľné. Naopak, relačné formy majú špecifický ťažko imitovateľný 

charakter a sú zdrojom idiosynkratickej výhody. 

Ďalším dôvodom pre ktorý má zmysel sa zaoberať total rewards je  stále rastúca diverzita 

pracovných síl. Ide  najmä o diverzitu  etnickú ale aj  diverzitu kultúrnu a vekovú. Každá zo 

skupín zamestnancov má svoje špecifické predstavy a potreby jednotlivých položiek 

z portfólia tvoriaceho total rewards (Kantor, Kao, 2004). 

V neposlednom rade spoločnosť potrebuje vyslať jasný signál  svojim zamestnancom o tom 

ako sú v súlade  komponenty total rewards s podnikovou stratégiou a podnikovými cieľmi. 

 

 

Členenie total rewards  

V literatúre je popísaných viacej modelov členenia  komponentov total rewards. Medzi 

najakceptovanejšie patrí členenie uvedené v Kantor a Kao(2004). Skladá sa z nasledujúcich 

skupín komponentov: 

- komponenty priame finančné - plat, mzda, bonusy príplatky podiely na zisku 

zamestnanecké akcie, odmeny a prémie,   

- nepriame finančné - cafetéria systém, zdravotné poistenie, penzijné plány, úhrada 

nákladov na vzdelávanie, ap., 

- práca -  autonómna, vyzývavá práca, konštruktívna spätná väzba, bezpečné pracovné 

podmienky, možnosti parkovania, otvorená komunikácia, a ďalšie, 

- kariéra - kariérny postup, koučovanie, programy mentoringu, atď. 

- akcie zamerané na spolupatričnosť - zamestnanecké kluby, podnikové oslavy, jarné 

a prázdninové party, ap. 

- iné komponenty - starostlivosť o deti, právne služby, medicínske centra, wellneess 

programy, ap. 

 

Iný model členenia je uvedený v Stoskopf (2004) a pozostáva z piatich skupín komponentov: 

- finančné odmeny - základné mzdy a platy, ročné pohnutkové zložky, dlhodobé 

pohnutkové zložky, nefinančné odmeny 

- benefity - zdravotné benefity, platené voľna, životné poistenie, krátkodobé a dlhodobá 

nemocnosť, penzijné pripoistenie, iné benefity, 

- kariérne príležitosti - plány osobného rozvoja, programy mentoringu, vzdelávacie 

príležitosti, pracovné skúsenosti, 

- pracovné prostredie - fyzikálne prostredie, povaha práce, vzťahy s inými, flexibilita, 
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- podniková kultúra - spoluúčasť na rozhodovaní, vodcovský štýl, participácia a 

zmocnenie. 

 

Na základe analýzy uvedených modelov členenia total rewards ako aj ďalších obdobných 

modelov,  sa z pohľadu autora príspevku ukazuje ako vhodné zaviesť 6-zložkový model total 

rewards. Ide o nasledujúce hlavné  komponenty: 

1. Finančné odmeny 

2. Benefity 

3. Pracovné podmienky 

4. Kariérny rozvoj 

5. Aspekty podnikovej kultúry 

6. Aspekty kvality  a rovnováhy pracovného a mimopracovného života.  

 

Z uvedeného modelu je zrejmé, že oproti modelu Kantor a Kao (2004) obsahuje dve zložky 

naviac- aspekty podnikovej kultúry a aspekty kvality  a rovnováhy pracovného 

a mimopracovného života).  Oproti modelu Stoskopf (2004) obsahuje jednu zložku naviac - 

aspekty kvality a rovnováhy pracovného a mimopracovného života. 

 

Podniková kultúra, je súbor spoločných  hodnôt a presvedčení členov organizácie , ktorý 

podstatne určuje ich správanie pozostáva z hmotných a nehmotných artefaktov. Medzi 

hmotné artefakty patrí najmä fyzické usporiadanie a vybavenie pracoviska, poriadok a čistota 

na pracovisku,  farebné riešenie a podnikové farby, ap. Medzi nehmotné artefakty patrí najmä 

riadiaci štýl, spôsob jednania so zamestnancami, úroveň a spôsob komunikácie, pozornosť 

aká sa venuje výsledkom a aká sa venuje zamestnancom. Je nepochybné , že ak sú na 

odpovedajúcej úrovni zabezpečené jednotlivé zložky podnikovej kultúry, potom to má 

pozitívny dopad na pracovnú pohodu  spokojnosť, radosť z práce a teda tvorí pridanú 

hodnotu  pre zamestnanca. 

 

Kvalita a rovnováha pracovného a mimopracovného života. Táto zložka total rewards 

znamená, že jednotlivé charakteristiky pracovného života sú na požadovanej úrovní, že 

nedochádza k nežiaducemu prieniku  charakteristík pracovného života do mimopracovného 

života.  

 

Ak sa jednotlivé zložky navzájom spoja do celkovej stratégie n odmeňovania, vytvoria silný  

nástroj na pritiahnutie a udržanie pracovníkov. Takáto komplexná stratégia má silnejší 

motivačný účinok ako akýkoľvek prvok posudzovaný individuálne. Komplexná stratégia 

total rewards je viac ako je jednoduchý súčet zložiek z ktorých sa skladá. Naviac,  komplexná 

stratégia total rewards maximalizuje návratnosť prostriedkov vložených do odmeňovania 

a poskytuje mnohonásobný nástroj na motiváciu zamestnancov a tvorí odmeňovací balík , 

ktorý  sa vyrovná alebo predstihne analogické hodnoty ktoré ponuka konkurencia. 

 

 

Mechanizmus využívania total rewards  

Aby bolo možné tento model v plnom rozsahu využívať, je potrebné vykonať nasledujúce 

kroky: 

1. Vypracovať všeobecne platný súbor položiek foriem odmeňovania, pre hlavné 

komponenty hore uvedeného modelu total rewards, t.j. pre finančné odmeňovanie, 

benefity, pracovné podmienky, kariérny rozvoj, aspekty podnikovej kultúry, aspekty 
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kvality a rovnováhy pracovného života. Takto vypracovaný súbor  pre podmienky 

slovenského podnikateľského prostredia by mal obsahovať podľa možnosti všetky 

potenciálne využiteľné položky a mal by zároveň zohľadňovať aj platnú slovenskú 

legislatívu v oblasti odmeňovania. 

2. Z takto vypracovaného a  všeobecne  využiteľného súboru   by si potom príslušná 

firma vyskladala firemné súbory položiek pre jednotlivé komponenty , ktoré by už 

zohľadňovali jej potreby a podnikateľskú stratégiu príslušnej firmy. 

3. Dopracovať firemné súbory položiek pre jednotlivé komponenty modelu total rewards 

do formalizovaných dokumentov využiteľných v externom personálnom marketingu 

ale aj pri vnútornom personálnom marketingu pri zabezpečení zotrvania najmä 

špičkovej pracovnej sily.  Takýmito dokumentmi sú napr. personálne inzeráty pre 

získanie nových zamestnancov z externého prostredia, realistický náhľad na prácu  

využívaný vo výberovom procese, systém hmotnej zainteresovanosti, prípadne ďalšie 

podnikové dokumenty.  

4. Nájsť správne metódy komunikácie, interné aj externé. Komunikácia  hrá kritickú rolu 

v tom , aby zamestnanci pochopili o čom je total rewards. Bez efektívnej komunikácie 

nemôžu zamestnanci správne vnímať o čom je total rewards a firma  nemôže mať 

z celého systému úžitok. Platí však zásada, že to čo v rámci komunikácie bolo 

sľúbené má sa aj následne dodržať.   

5. Monitorovať priebeh a výsledky implementácie systému total rewards 

a vyhodnocovať dosahované výsledky.  V prípade potreby vykonávať  korekcie. 

Úspešná implementácia by sa mala prejaviť najmä v nasledujúcich oblastiach: 

- výkonnosť, 

- pracovná spokojnosť, 

- lojalita zaviazanosť voči organizácií, 

- angažovanosť zamestnancov. 

 

Úspešnosť vypracovaného  a implementovaného systému total rewards sa potom hodnotí  

podľa toho, ako sa prejaví v jednotlivých hore uvedených oblastiach. 

 

 

Metódy hodnotenia prínosu total  rewards v jednotlivých oblastiach 

Výkonnosť 

Pri hodnotení úspešnosti fungovania podniku sa najčastejšie využívajú tri výrazy, ktoré sa 

významovo do určitej miery prekrývajú. 

Ide o nasledovné výrazy: 

 výkonnosť - tento pojem je považovaný za všeobecnú mieru úsilia jednotlivca a 

dáva do vzájomného pomeru prínosy, resp. úžitok a využité zdroje, 

 efektívnosť - v najvšeobecnejšom   zmysle   sa   jedná   o účinnosť   zdrojov a 

prostriedkov pri dosahovaní cieľov, zároveň je to pojem, ktorý je chápaný jednak 

ako  veličina  vyjadrujúca  pomer vstupu a výstupu, alebo ako vzťah medzi 

výsledkami hospodárskej činnosti a celkovými nákladmi na výrobné činitele, 

 produktivita - hovoríme o výkone pracovníka, stroja, zariadenia alebo celého 

podniku za určitú časovú jednotku. 

 

Na základe definícií týchto výrazov je možné výkonnosť podniku charakterizovať ako 

schopnosť podniku zhodnotiť spotrebované zdroje a vlastnou činnosťou vytvárať zisk. V 
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mnohých prípadoch sa problematika hodnotenia výkonnosti podniku zameriava práve na 

dosiahnutý zisk ako na hlavné kritérium. Túto skutočnosť môžeme odvodiť od všeobecného 

predpokladu, že schopnosť prežitia podniku v trhovom prostredí je daná jeho schopnosťou 

vytvárať zisk. Kritérium ziskovosti však samo o sebe neposkytuje úplný obraz o výkonnosti 

podniku, komplexnejším hodnotovým kritériom merania výkonnosti sú kritéria rentability. 

 

Na hodnotenie výkonnosti sa najčastejšie používajú dve sústavy ukazovateľov; paralelné 

a pyramídové sústavy. Príkladom paralelnej sústavy ukazovateľov je súbor skupín 

ukazovateľov odrážajúci finančné zdravie podniku, ktorý pozostáva z týchto piatich skupín: 

1. ukazovatele likvidity, 

2. ukazovatele výnosnosti, 

3. ukazovatele aktivity, 

4. ukazovatele zadlženosti, 

5. ukazovatele trhovej hodnoty (Neumaierová,  Neumaier, 2002, s. 87-92). 

 

Paralelné sústavy ukazovateľov však trpia vážnym nedostatkom, pretože neumožňujú analýzu 

vzťahov medzi ukazovateľmi, poskytujú len izolované hodnotenie jednotlivých oblastí. 

 

Väzby medzi ukazovateľmi, ktoré zachytávajú priebeh reprodukčného procesu a súvislosti 

skutočností odohrávajúcich sa v podniku, sú základom pyramídových sústav 

ukazovateľov. Filozofia tvorby pyramídovej sústavy ukazovateľov vychádza z jedného 

vrcholného ukazovateľa a jeho rozkladu na ďalšie ukazovatele, ktoré sú vo vzťahu k 

vrcholnému ukazovateľu v postavení príčinných faktorov. Tento rozklad sa realizuje vo 

viacerých úrovniach, vďaka čomu sa vytvára účelové hierarchické usporiadanie 

ukazovateľov. 

Najznámejším príkladom pyramídovej sústavy ukazovateľov je rozklad Du Pont, v ktorom 

vrcholným ukazovateľom je rentabilita vlastného kapitálu (ROE - return on equity) a jeho 

troma hlavnými determinantmi sú zisková marža, obrat aktív a finančná páka: 

ČZ / VK = CZ/T x T/AKT x AKT/VK 

Vysvetlivky:  ČZ – hospodársky výsledok účtovného obdobia, 

  VK – vlastný kapitál,  

  AKT – aktíva, 

  T – tržby,  

  ČZ/VK – rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 

  ČZ/T – zisková marža,  

  T/AKT – obrat aktív,  

  AKT/VK – finančná páka,  

  

Pracovná  spokojnosť 

Ďalším ukazovateľom, pomocou ktorého je možné hodnotiť úspešnosť implementácie total 

rewards je pracovná  spokojnosť. Všeobecne pojem spokojnosť vyjadruje určitú mieru 

osobného vyrovnania sa, osobného šťastia a často i mieru osobného pôsobenia a zaradenia sa 

v spoločnosti. Podľa Strmeňa a Raiskupa (1988,s. 26)predstavuje „subjektívne kritérium 

kladného hodnotenia rôznych javov, stavov činností a objektov, vrátane seba samého, 

pociťované ako príjemný zážitok radosti, úspechu alebo zadosťučinenia za doterajšiu prácu a 

činnosť“. Podľa definície OECD je pracovná spokojnosť súhrn pocitov odvodený od rozdielu 

medi tým čo pracovník reálne dostáva a čo očakáva.  V tomto súhrne pocitov sa práve 

najkomplexnejšie odrážajú všetky komponenty total rewards. 



38 

 

Medzi najčastejšie používané metódy na zistenie pracovnej spokojnosti patria: 

 

- Dotazníkové metódy, ktoré predstavujú štandardizované techniky, usporiadané vo 

väčšine prípadov do tematických blokov zameraných na rôzne aspekty pracovnej 

činnosti. Ich pomocou sa dá podrobne zistiť hodnotiaci vzťah pracovníkov k profesii a 

faktorom, ktoré ovplyvňujú spokojnosť. Respondent vyjadruje svoj vzťah a jeho 

intenzitu pomocou škál. 

- Metóda kritických udalostí sa používa k získaniu popisov pracovných udalostí, ktoré 

vyvolávajú spokojnosť alebo nespokojnosť. Obsahovou analýzou týchto udalostí sú 

zistené aspekty, ktoré zjavne vedú k pozitívnym alebo negatívnym postojom. 

- Interview sa používa skôr na hĺbkové zisťovanie príčin pracovnej spokojnosti – 

nespokojnosti. Môže ho použiť napríklad psychológ k podrobnej analýze skutočných 

príčin odchodov pracovníkov z organizácie. 

- Metóda zisťovania tendencií k činom spočíva v tom, že respondent sa vyjadruje 

kladne alebo záporne k uvedeným výrokom ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú 

k pracovnej činnosti alebo k organizácii. 

 

Zaviazanosť voči organizácií 

Mowday et. al. (1982) ako aj Mathiew a Zajac (1990) zhodne tvrdia, že  zaviazanosť je 

psychologický stav , ktorý: 

1. Charakterizuje vzťah jednotlivca s organizáciou. 

2. Má dopady na rozhodovanie jednotlivca o zotrvaní v organizácií. 

 

Mowday (1982) ďalej  tvrdí , že zaviazaný zamestnanec je taký, ktorý: 

1. Je silne presvedčený o hodnotách a cieľoch firmy, stotožňuje sa s nimi. 

2. Je ochotný vyvinúť maximálne úsilie v prospech organizácie. 

3. Má silný záujem udržať si  príslušnosť k organizácií. 

 

Z toho sa potom dá nepriamo usudzovať, že zaviazanosť má dopady aj na výkonnosť 

organizácie. Práve miera zaviazanosti pracovníka voči organizácií je  odrazom všetkých 

hodnôt ktoré pracovník v organizácií dostáva  a teda je aj pozitívnym odrazom komponentov 

total rewards. 

 

Angažovanosť  

Opakované štúdie preukázali, že  angažovanosť nie je primárne ovplyvňovaná  odmeňovaním 

a benefitmi, ale naopak aspektmi ktoré spadajú pod  pojem kvality pracovného života a ktoré 

sa nachádzajú na vrchole Maslowovej pyramídy potrieb (Richman, 2006). Zamestnávatelia 

,ktorí sú zainteresovaní na  angažovanosti svojich zamestnancov ponúkajú okrem  

zaujímavého finančného ocenenia a benefitov aj  dobré možnosti kariérneho rozvoja, 

spoluúčasť na rozhodovaní, školiace programy, pracovnú flexibilitu, adekvatnú kvalitu 

pracovného života. Angažovaný zamestnanec je potom charakterizovaný nasledujúcimi 

znakmi (Richman, 2006): 

- je vitálny, energický, pracuje v prospech  úspechu organizácie, 

- využíva svoje schopnosti a zručnosti  pre uspokojenie potrieb zákazníkov, 

- pracuje v prospech firmy, pretože on to tak chce, 

- vidí svoju rolu ako komplexnú a prierezovú a je presvedčený, že každý identifikovaný  

problém je riešiteľný,  
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- je akčne orientovaný a pozná prijateľnú mieru rizika, 

- je presvedčený, že je spoluvlastníkom firmy, 

- vynakladá mimoriadne úsilie a je schopný vykonať čokoľvek preto aby firma bola 

úspešná.     

 

Trendy,  ktoré  vedú  k orientácií  na  angažovanosť  zamestnancov sú  nasledujúce: 

1. Zmena vzťahu  zamestnávateľ  - zamestnanec  na vzťah partnerstva. 

2. Vzrastajúca požiadavka  na rovnováhu  pracovného a mimopracovného  života. 

3. Vzrastajúca rola ľudských zdrojov v podpore  tesnej  väzby  medzi výkonnosťou  

zamestnancov  a dopadom na  podnikateľské ciele. 

4. Stúpajúci záujem  firiem  na selektívnom udržaní  talentov,  ktoré  sú kritické  z hľadiska  

poslania firmy. 

5. Zvyšujúci sa tlak  firiem na zvyšovanie produktivity pri  menšom počte zamestnancom  

a nižších zdrojoch. Získanie  a udržanie špičkových zdrojov je ako prvoradá priorita. 

Podľa   výsledkov  skúmania, ktoré  vykonal  Galúpov ústav, je možné rozlišovať  tri 

dimenzie angažovanosti: 

Angažovaný  zamestnanec  pracuje s radosťou  a cíti  hlbokú  väzbu  na svoju  firmu. Takýto  

zamestnanci sú tvorcami inovácií  a posúvajú firmu  vpred. 

Neangažovaný  zamestnanec vyžaduje  v práci  systematickú  kontrolu  , znudene sa  stavia 

k práci počas  celého  dňa , pracuje  bez  zápalu  a bez  energie. 

Aktívne neangažovaný  zamestnanec  aktívne prejavuje  svoju neangažovanosť, podkopáva to, 

čo  vytvorili  ostatní  angažovaní  zamestnanci. 

 

Angažovanosť  je silne ovplyvňovaná takými  organizačnými  charakteristikami, ako  je dobrá 

interná komunikácia, imidž  firmy, dobrá organizačná kultúra.  

 

Emocionálna väzba k práci  a k firme  je  kľúčovou z hľadiska  angažovanosti (Birknerová, 

2011). Stupeň  výkonnosti   je prevažne závislý  viac  od  srdca  ako od  mysle. Stupeň 

emocionálnej väzby  vyjadruje  mieru  v  akej  zamestnanec  derivuje svoje potešenie  , 

inšpiráciu a zmysluplnosť od  niečoho resp. od  niekoho  v organizácií, predstavuje zároveň  

silnú  premennú  v angažovanosti  a tým aj  vo  výkonnosti. Emocionálna  väzba  k práci , 

k organizácií, pracovnému  kolektívu,  sa ukazuje  byť silnejšia  ako  racionálna  väzba.   

 

 

Záver 

Nástup znalostnej ekonomiky, zvyšovanie podielu duševnej a tvorivej práce, stúpajúca úroveň 

vedomosti zamestnancov vyžadujú hľadanie nových foriem odmeňovania  a pechod od 

transakčných foriem k formám relačným. Vhodnou metódou jen systém total rewards ktorého 

princípy sú uvedené a zároveň navrhnutý  šesť komponentný model. Zároveň je uvedený 

mechanizmus spracovania a implementácie ako aj metódy hodnotenia účinnosti.   
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