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Anotácia: Prax preukazuje, že tradičné využívanie pracovného potenciálu zamestnanca neprináša očakávané 

sociálne a hospodárske efekty, ani sebarealizáciu samotného človeka. Je preto potrebné identifikovať a následne 

intenzifikovať latentné ľudské zdroje. Účinnou výchovou a vzdelávaním je možné neustále zväčšovať, 

skvalitňovať existujúce zdroje ľudského kapitálu. Vedomosti zamestnancov sa stavajú významným prvkom pri 

dosahovaní konkurencieschopnosti organizácie. V excelentných organizáciach možno pozorovať vzrastajúci 

záujem o zamestnanca a o čo najefektívnejšie intenzívne i extenzívne využitie jeho intelektuálneho kapitálu. Tu 

zároveň vzniká potreba nielen získavania ale aj odovzdávania vedomostí (knowledge management). 

Kľúčové slová: riadenie ľudských zdrojov, výchova, vzdelávanie, vedomosti, pracovný potenciál, intelektuálny 

kapitál, zamestnanec, organizácia. 

 

Abstract: Practice shows that the traditional use of a potential of employee does not produce the expected social 

and economic effects, and self-fulfilment of man itself. It is therefore necessary to identify and then intensify 

latent human resources. Effective education is a means to increase the potential and improvement of existing 

sources of human capital. Knowledge of employees becoming important element in achieving the 

competitiveness of organizations. In an excellent organization we can see the increasing interest on employee 

and an effort to the most effective exploitation (intensive and extensive) of his intellectual capital. At the same 

time there is a need not only for receiving but also the transfer of knowledge (knowledge management). 
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V európskych krajinách získava riadenie ľudských zdrojov čoraz väčšiu váhu. Riadenie ľudských zdrojov 

je strategický a premyslený logický prístup k riadeniu najcennejšieho kapitálu organizácie ľudí, ktorí v nej 

pracujú, a ktorí individuálne a kolektívne prispievajú k  dosahovaniu hospodárskych cieľov. Cieľom je, aby celá 

riadená sústava optimálne plnila určené funkcie a dosahovala vytýčené ciele v stanovenom čase a kvalite. 

Výrazný aspekt predstavuje  vymedzenie riadenia organizácie ako cieľavedome usmerňovanie a vedenie 

zamestnancov. Riadenie organizácie a vedenie zamestnancov považujeme za zvláštny druh skupinovej 

spoločenskej tvorby, v ktorej zastáva manažér kľúčovú úlohu.  

Porovnávacia štúdia riadenia ľudských zdrojov, ktorú realizovala audítorská a konzultačná spoločnosť 

Pricewaterhouse Coopers v 27 krajinách Európy a Blízkeho východu s účasťou 977 organizácii potvrdila, že 

proces riadenia ľudských zdrojov sa neustále zefektívňuje. Vyspelé krajiny a úspešné zahraničné organizácie na 

Slovensku považujú oblasť ľudských zdrojov za strategického partnera a svojich zamestnancov považujú za 

najcennejší kapitál. V praxi to zároveň znamená, že sa oň aj primerane starajú ( na rozdiel od domácich 

zamestnávateľov). Jedným z nových trendov v riadení ľudských zdrojov je, že  čoraz viac zamestnancov  

pociťuje zodpovednosť za svoj vlastný profesionálny rast. Vo vyspelých krajinách organizácie pravidelnejšie 

monitorujú svoje personálne ukazovatele z dôvodu zvýšenia efektívnosti, stratégie a rastu. Podľa výsledkov 

uvedeného výskumu porovnávacej štúdie najefektívnejšie útvary ľudských zdrojov majú škandinávske krajiny. 

V týchto krajinách  využívajú aj najviac informačné technológie. Organizácie v zahraničí, zahraničné 

organizácie pôsobiace na Slovensku aj slovenské organizácie v tomto výskume uviedli na prvých troch miestach 

rovnaké priority v podnikateľskej oblasti rast svojej organizácie, zvyšovanie kvality, redukciu nákladov, ďalej za 

hlavné priority považujú inováciu, viesť internú komunikáciu, manažérsky rozvoj. Slovenské organizácie si 

okrem internej komunikácie stanovili priority v oblasti personalistiky riešiť predovšetkým produktivitu práce 

a spôsob odmeňovania.  

 

V excelentných organizáciách možno pozorovať vzrastajúci záujem o zamestnanca a o čo najefektívnejšie 

intenzívne i extenzívne využitie jeho pracovného potenciálu. Všeobecne pod pojmom „ľudský potenciál“ 

rozumieme celkovú schopnosť, spôsobilosť k výkonu, možnosť. Pojem potenciál v sociológií funguje ako 

kategória na označenie maximálnej  hodnoty, ktorú je možné dosiahnuť vzhľadom na relevantnú skutočnosť 

alebo cieľ. V procese poznávania, kultivácie  a uplatnenia ľudských zdrojov, spoločenskej a ekonomickej 

reprodukcii je potenciál predpoklad i výsledok ľudských činností. Potenciál je súbor predpokladov jedinca, 
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skupín a spoločnosti ako celku pre vykonávanie budúcich činností a predpokladaných pozícií, rolí, funkcií. 

Pojem ľudský potenciál je vhodný na vyjadrenie individuálnych charakteristík v sociálnom kontexte. Vyjadruje 

funkčnú hodnotu ľudského jedinca v sociokultúrnych vzťahoch, t.j. existenciu vlastností, ktoré môžu byť 

nejakým spôsobom rozvinuté a spoločensky využité (Tokárová, 1997). 

Diagnostikovanie ľudského potenciálu sa líši od jednoduchej charakteristiky stavu konkrétneho človeka, 

od popisu jeho sociálnych podmienok tým, že jeho vlastnosti, vedomosti a schopnosti sa neposudzujú ako hotové 

skutočnosti, ale ako možnosť z hľadiska ich úlohy pri realizácii spoločensky žiaducich funkcií alebo cieľov, 

potrieb, záujmov. Teda inštrumentálne. Môžeme zhrnúť, že obidva pojmy - sociálny potenciál i ľudský potenciál 

sú štruktúrované teoretické kategórie a majú charakter súhrnného ukazovateľa. Obidva možno definovať ako 

množinu parciálnych potenciálov. Súbor jednotlivých individuálnych dispozícií človeka v kontexte 

spoločenských podmienok tvorí životný potenciál jednotlivca. Tvorba a rozvoj ľudského kapitálu predpokladá u  

personalistu  znalosť zdrojov tohto kapitálu a  jeho  využitie. V personalistike sa prejavuje úsilie hľadať, prijímať 

a udržať si takých zamestnancov u  ktorých je predpoklad: 

 rastu ich hodnoty bez žiadnej investície, 

 rastu ich hodnoty pri určitej investícii. 

Predpoklady je možné pozorovať nielen v oblasti kvalifikovanosti, ale aj v záujme, v ochote  možnostiach 

ľudí zvyšovať si svoju kvalifikáciu či už v rámci školského systému alebo systému profesijného  vzdelávania 

alebo aj v rámci sebavzdelávania. Personalisti sa usilujú v intenciách tvorby ľudského kapitálu organizácie  

vytvárať koncepčnú personálnu politiku zameranú na poznávanie dispozičného ľudského kapitálu a na hľadanie 

možnosti jeho tvorby. Účinnou výchovou a vzdelávaním je možné  zveľaďovať existujúce zdroje ľudského 

kapitálu v organizácii. Túto základnú formu tvorby ľudského kapitálu je možné dopĺňať aj racionalizáciou 

procesu prijímania nových kvalitných zamestnancov. Rozvoj ľudského kapitálu nadväzuje na jeho tvorbu, 

vychádza  z aplikácie poznania o analógií zastarávania strojov a kvalifikovanosti zamestnancov. Morálne 

zastarávajú nielen stroje, ale aj kvalifikovanosť zamestnancov. Preto organizácia má podporovať talentovaných 

zamestnancov a profesionálov, táto podpora  má byť koncepčná z hľadiska perspektív, daností a možností s 

jasným cieľom na zameranie organizácie.  Rozvoj človeka a najmä vzdelanosť ľudí je hlavným cieľom ale aj 

dôsledkom modernej spoločnosti. Náročnosť na vzdelanie neustále stúpa. Vyžaduje sa nielen náročná 

profesionálna príprava  (školské vzdelanie), ale i neustále doplňovanie a overovanie vedomostí z príslušnej 

oblasti profesionálnej činnosti.  

Politika  rozvoja zamestnancov by mala vyjadrovať záväzok organizácie umožniť rozvoj vedomostí a 

schopností zamestnancov, ktorý by im umožnil maximalizovať ich príspevok  pre organizáciu a poskytol im 

príležitosť zvýšiť si kvalifikáciu, realizovať vlastný potenciál a postupovať v kariére (Armstrong, 2002). 

Všeobecným cieľom rozvoja zamestnancov je starostlivosť o to, aby organizácia mala takú kvalitu 

zamestnancov, akú potrebuje k dosiahnutiu svojich cieľov v oblasti zlepšovania svojho výkonu a v oblasti svojho 

rastu Politika rozvoja zamestnancov je orientovaná v tom zmysle, že je iniciovaná strategickými plánmi 

organizácie, ktoré definujú to, kam chce organizácia dôjsť, zdroje potrebné pre to, aby tam došla a úroveň 

výkonu potrebného  k dosiahnutiu cieľov organizácie. Politika rozvoja zamestnancov predstavuje deklaráciu 

zámeru, ktorý v skutočnosti hovorí,  že „veríme v to, že politika investovania do zamestnancov sa vyplatí a toto 

je to, čo preto chceme urobiť“ (M.Armstrong,2002). Uvedená politika ukazuje a vlastne propaguje to, ako 

procesy a programy rozvoja zamestnancov prispievajú k dosiahnutiu cieľov obsiahnutých v pláne organizácie. 

Pritom politika rozvoja  zamestnancov by mala byť formulovaná tak, aby priniesla úžitok všetkým zúčastneným 

stranám: nielen majiteľom, akcionárom, ale tiež zamestnancom, klientom (zákazníkom), dodávateľom, 

verejnosti, ale aj celej spoločnosti. To je dôvod, prečo politika  rozvoja zamestnanca má byť definovaná na 

vrcholovej úrovni organizácie. Prístup k rozvoju zamestnancov závisí na používanej technike a technológii, 

tradície v politike tohto rozvoja, aj na hodnotách vedenia každej organizácie.  

Politika rozvoja zamestnancov, ktorej úlohy a činnosti smerujú k ich plneniu sú neoddeliteľnou súčasťou 

riadiacej práce všetkých manažérov organizácie, bez ohľadu na ich postavenie v hierarchii riadiacich funkcií. 

Každý, kto organizuje, plánuje či riadi pracovnú činnosť, čo už len jedného ďalšieho zamestnanca, má sa 

podieľať na realizácii personálnych činností. Personálnu prácu manažérov musí niekto riadiť, usmerňovať, 

koordinovať, zaisťovať ich odbornosť, určovať postupy pri realizovaní jednotlivých personálnych činností a pod.  

V malých organizáciách spravidla túto prácu zaisťuje majiteľ či poverený manažér, vo väčších organizáciách sú 

to už špecialisti na riadenie ľudských zdrojov (personálne útvary).  Personálny útvar je pracovisko 

špecializované na riadenie ľudských zdrojov, zaisťuje odbornú, koncepčnú, metodickú, poradenskú, 

usmerňovaciu, organizačnú a kontrolnú činnosť personálneho riadenia a poskytuje v tejto oblasti špeciálne 

služby manažérom  a jednotlivým zamestnancom. 

Plnenie úloh organizácie (podniku), ktorej cieľom je uspokojenie potrieb zákazníka, klienta, dodávateľa 

a pod. v akejkoľvek oblasti, to znamená výrobnej, vývojovej, projekčnej alebo v službách, predpokladá mať pre 

činnosti smerujúce k tomuto cieľu pripravený personál. 

Normy EN ISO série 9000 v každom svojom modeli obsahujú prvok – príprava zamestnancov. Každý 

zamestnávateľ, podnikateľ si dnes už aj u nás veľmi jasne uvedomuje, že základom úspechu v každom druhu 
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podnikania je správne vybratý a odborne zdatný zamestnanec. Keďže vývoj, vzťahy v spoločnosti, podmienky 

trhu a ďalšie faktory výrobného a obchodného procesu vrátane služieb podliehajú neustálym zmenám, je jasné, 

že v predstihu, alebo priebežne s týmito zmenami je potrebné zamestnancov systematicky vzdelávať. Musia byť 

pripravení zvládnuť meniace sa podmienky a vyhovieť novým požiadavkám, ktoré vývoj prináša. Rozhodujúcou 

prednosťou organizácie, s ktorou uniká konkurentom, sa stáva ľudský potenciál – vzdelanosť, kvalifikovanosť, 

tvorivosť, motivovanosť, súčinnosť a etika. 

Požiadavky noriem EN ISO Série 9000 neobchádzajú ani otázky motivácie zamestnancov ku kvalite, a to 

aj v oblasti prípravy. Forma a obsah takejto motivácie je plne v kompetencii vrcholového vedenia organizácie 

(finančná odmena, pochvala, súťaž, hodnotenie a pod.). 

Využitie kvalifikovanej pracovnej sily je jedným z predpokladov dynamického fungovania trhu práce. 

V súčasnosti je tiež dôležité zefektívniť organizovanie práce, aby bol adekvátne využitý pracovný potenciál 

organizácie. Charakter práce a obsah práce sa neustále mení. Je to prirodzená reakcia nielen na meniace sa 

spoločensko-ekonomické podmienky.  Medzi základné priority každého manažéra patrí zvyšovanie výkonu 

zamestnancov, napriek tomu, nie vždy sa to manažérom darí naplniť a často dochádza k situácii, keď je manažér 

s výkonom svojich podriadených nespokojný. Dochádza k tomu väčšinou vtedy, ak zamestnanec neplní kritéria 

výkonnosti, alebo ak  nepracuje tak, ako si to jeho manažér predstavuje. Príčiny, prečo je výkon zamestnanca 

neuspokojujúci sú rôzne. Zdrojom problémov s výkonnosťou zamestnanca môžu byť nasledovné príčiny:  

 slabé predpoklady  zamestnanca na daný typ práce, 

 slabá príprava, 

 slabá motivácia, 

 nevhodný spôsob vedenia a riadenia, 

 nevhodná sociálna klíma a kultúra organizácie.   

Sme si istí aj v tom, že príčinou zlého výkonu zamestnanca môže byť aj manažér. Čomu by mal manažér 

venovať zvýšenú pozornosť? V prvom rade by mal jasne a zreteľne zadefinovať kritéria pracovnej výkonnosti, 

vytvárať takú mikrokultúru vo svojom pracovnom tíme, ktorá podporuje výkonnosť a nemal by zabúdať ani na 

prenos dostatočných informácii. Informovanosť je dôležitá, pretože zamestnanci potrebujú vedieť aj pozadie 

problému, pracovnej úlohy, zámery a ciele, ktoré majú dosiahnuť, a nie len konkrétne pracovné povinnosti. 

Každá pracovná úloha má svoje priority, ktoré manažér musí zoradiť podľa stupňa dôležitosti. Od manažéra sa 

očakáva, aby svojim podriadeným vysvetlil, čo je hlavnou prioritou splnenia úlohy. Zamestnanci by sa tiež mali 

oboznámiť s hodnotovým systémom organizácie a manažér má tento systém hodnôt podporovať tak, že ide 

svojim podriadeným príkladom. Pri delegovaní pracovných úloh je dôležité, aby manažér vysvetlil zmysel úlohy 

a dal k dispozícii právomoci potrebné k výkonu úlohy.   Pri stanovení kritérií výkonnosti je možné ako 

podporené opatrenie použiť stanovenie odmeny za predošlé obdobie, ako aj naplánovanie osobného rozvoja. Čo 

sa týka výkonnosti je potrebné poznamenať, že manažér má iné nazeranie na plnenie úloh ako jeho podriadený. 

Vzhľadom na to, je vhodným spôsobom ako predísť rozdielom v nazeraní na plnenie úlohy korigovanie spôsobu 

práce podriadeného. Pri plnení úloh sa stáva aj to, že podriadený dosiahne zlý výsledok, alebo nesplní výkon 

úlohy dostatočne. V takýchto prípadoch manažér môže využívať tzv. korekčný rozhovor, cieľom ktorého je 

navodiť pozitívnu zmenu u podriadeného. Ak u podriadeného nastane taký pokles štandardu v práci, že neustále 

robí chyby a nedodržuje predpisy, smernice a dohody, poprípade etiku, manažér môže využívať kritický 

rozhovor. Dodržiavaním vyššie uvedených pravidiel manažér buduje mikrokultúru pracovného tímu, ktorá má 

často väčší vplyv na výkonnosť zamestnancov  ako oficiálna kultúra organizácie.                                                          

Podľa nášho názoru môžeme očakávať, že zmeny v štruktúre a riadení organizácie ovplyvnia organizáciu 

aj jej manažérov. Čoraz väčší význam má koncept flexibilita práce.  Ani najúspešnejšia organizácia už v krátkej 

budúcnosti nebude môcť zabezpečiť svojim zamestnancom prácu po celú dobu ich pracovnej kariéry.  

Zamestnávatelia, ale aj samotní zamestnanci budú nútení rozširovať si kvalifikáciu resp. meniť kvalifikáciu a 

neustále si rozvíjať, rozširovať a prehlbovať svoje vedomostí, schopností a zručností. Organizácie, ale aj 

zamestnanci  budú musieť zvažovať vytvorenie podmienok pre rozvoj minimálne dvoch pracovných kariér, aby 

obstáli v konkurenčnom boji na trhu práce. 

Manažéri plnia ciele prostredníctvom zamestnancov a preto by mali problematike motivácie a aktivizácie 

ľudského faktora venovať zvýšenú pozornosť. Ak manažér neprejavuje o zamestnanca záujem, nepodporuje ho 

a neusmerňuje, nedokáže ani odhadnúť prípadnú zmenu v jeho správaní alebo pokles pracovnej aktivity 

a nemôže ho ani správne stimulovať k vyššiemu výkonu.          

Pri organizácii práce by organizácie podľa nás nemali zabúdať hľadať spôsoby, ako intenzívnejšie 

a efektívnejšie zapojiť človeka do pracovného procesu.  Dôležitý význam podľa neho  zohráva aktivizácia 

človeka.  Je predpoklad, že v budúcnosti bude hlavným kritériom dobrej organizácie práce vytvorenie 

podmienok nabádajúcich zamestnancov k samostatnosti, tvorivosti a realizácii inovácií. Nové formy organizácie 

práce by sa preto mali čo najviac zakladať na aktívnych, kvalifikovaných a kompetentných zamestnancoch a na 

primeranej úrovni a forme sebariadenia a súťaživosti. Dôležité je aj zvýšenie kompetencie a zodpovednosti 

jednotlivých zamestnancov a pracovných skupín, ako aj zdokonaľovanie organizácie práce, ktoré by malo podľa 
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nás spočívať v striedaní pracovných činností, zvyšovaní rozsahu pracovných činností a obsažnosti práce 

a ovládaní viacerých profesií.  

Organizácia duševnej práce má tiež svoje špecifiká. Za duševnú prácu sa pokladá práca, ktorá je 

vykonávaná prevažne na základe činnosti mozgu, alebo povedané inými slovami ide o prácu, ktorá je spojená 

s vynakladaním duševnej energie. Pri organizácii duševnej práce, rovnako ako aj manuálnej, je dôležité čo 

najlepšie a najefektívnejšie  zabezpečiť realizáciu pracovného výkonu a zabezpečiť tiež nevyhnutný oddych po 

práci. Organizácia a racionalizácia duševnej práce je viac menej vecou každého jednotlivého zamestnanca. 

Z toho dôvodu môžeme hovoriť o sebaorganizácii a sebaracionalizácii vlastnej pracovnej činnosti. Neznamená to 

však, že manažér nemá svojich  podriadených viesť. Naopak má ich viesť k účinnej sebaorganizácii 

a sebaracionalizácii duševnej práce a má im byť príkladom. Duševná práca je špecifická tým, že je pri jej 

organizácii možné a potrebné vytvoriť individuálny časový plán, ktorý poskytuje efektívnejšie využitie 

pracovného času ako normovanie.  

Pri zefektívňovaní využitia pracovného potenciálu má veľmi veľký význam flexibilita práce. S. Procter 

a S. Ackroyd definujú flexibilitu ako istú kvalitu, prostredníctvom ktorej sa entita prispôsobuje zmene 

v požiadavkách  k nej smerovaných (in V. Frk, 2005). Môžeme rozlišovať flexibilitu pracovných síl, 

technologickú flexibilitu, organizačnú flexibilitu a flexibilitu systémov.  Flexibilita pracovných síl zahŕňa rozvoj 

mnohostranných zručností zamestnanca. Technologická flexibilita sa týka materiálnej technológie a techniky. 

Organizačná flexibilita v sebe zahŕňa flexibilitu pracovných síl aj technologickú flexibilitu a viaže sa na celkovú 

schopnosť organizácií adaptovať sa na zmeny.  

J. Atkinson vo svojom modely rozlišuje tri rozličné aspekty flexibility na základe ktorých definuje tri 

typy flexibility: numerickú flexibilitu (numerical flexibility), funkcionálnu flexibilitu (functional flexibility) 

a finančnú flexibilitu (financial flexibility)“. (in Frk, 2005) Numerická flexibilita umožňuje organizáciám 

prispôsobovať si počet pracovnej sily vzhľadom na dopyt. Organizácie si takúto flexibilitu zabezpečujú rôznymi 

zmluvnými opatreniami. Funkcionálna flexibilita umožňuje zamestnancom výkon rozličných funkcií a úloh 

v rámci organizácie, ale povoľuje im aj mobilitu medzi rozličnými pracovnými miestami. Finančná flexibilita 

znamená schopnosť organizácie čo najefektívnejšie regulovať finančné náklady na svojich zamestnancov, 

pričom vychádza zo vzťahu ponuky a dopytu. A aby pracovná sila bola flexibilná musí sa neustále vzdelávať 

a to buď prostredníctvom organizácie alebo z vlastného záujmu a potreby. 

Cieľom výchovy a vzdelávania zamestnancov je dosiahnutie takej kvalifikačnej úrovne, ktorá zodpovedá 

súčasnému a najmä očakávanému stavu vedy, techniky, technológie a organizácie práce v jej spoločenských 

súvislostiach, spolu s rozvojom osobnosti zamestnanca. Dosiahnutie takto formulovaného cieľa predpokladá 

zmenu vo vnútornom vzťahu indivídua k sebe samému, k dosiahnutiu situácie, keď človek z vlastného 

presvedčenia a v súlade s potrebou organizácie, povolania, funkcie bude sa chcieť vzdelávať, keď nebude 

vyčkávať na podnet od iných (nadriadeného, organizácie) Z objektu výchovy a vzdelávania sa stáva subjekt 

vlastného sebavzdelávania a sebavýchovy. Sebavýchovu je potrebné považovať za rozhodujúci a cielený 

program v systéme výchovy a vzdelávania zamestnancov, pretože v sebavýchove sa najvhodnejšie zhodnocujú 

vklady organizácie do procesu riadenej sebavýchovy, ktorou sa dotvára ich osobnosť a odborné vedomosti 

a skúsenosti. Zvýrazňujeme sústavnú, resp. riadenú sebavýchovu, pretože takto sa stáva procesom formovania 

vlastnej osobnosti a rozvoja dispozícií a intelektu a uplatňovania získaných poznatkov a skúseností, ktoré sú 

odrazom vlastného špecifika činností. Sebavýchovu možno považovať za sústavný dialóg so sebou samým, teda 

určitú sebaanalýzu a odstraňovanie vlastných nedostatkov a slabostí, ktoré potencionálne devalvujú osobnosť 

zamestnanca a manažéra. Sebavýchovu realizujeme na základe vlastného svedomia a vedomia, čo súvisí 

s procesom vlastného sebautvárania a sebarozvoja (čo je problém vôle, citov, rozumu a svedomia). 

Podľa V. Frka et. al. (2004) hlavným problémom sebavýchovy, ale hlavne vzdelávania zamestnancov je 

ak účastník vzdelávania zistí alebo nevidí zmysel svojho vzdelávania či sebavzdelávania. Vtedy je málo 

pravdepodobné, že si osvojí vedomosti či zručnosti a bude ich využívať vo svojej práci. Účastníci vzdelávania by 

mali byť vopred informovaní o výhodách vyplývajúcich zo vzdelávania. Ak je im jasný zámer vzdelávania, 

môžu zosilniť svoju motiváciu pri osvojovaní a zapamätaní si nových vedomostí a pod. Pre zvýšenie podpory 

účastníkov vo vzdelávacej činnosti by zamestnávateľ, organizátor alebo vzdelávateľ mal zdôrazniť podstatné 

(napr. osobný rast, povýšenie) a menej podstatné (napr. rôzne výhody absolvovania vzdelávacieho programu). 

Podľa I. Pirohovej (2008) možno štruktúru profesijného vzdelávania v organizácii členiť z dvoch hľadísk 

a to : 

1)  štandardné cieľové skupiny 

 manažéri, 

 špecialisti,  

 odborníci, 

 administratíva, 

 robotnícke povolania. 

2)  špecifické cieľové skupiny 

 absolventi škôl (stredných a vysokých), 
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 personálne rezervy na manažérske špecializované pozície, 

 ženy manažérky, 

 malí a strední podnikatelia, 

 audítori, 

 majstri, predáci,  

 uvoľnení zamestnanci, 

 lektori a inštruktori. 

Hlavným kritériom u štandardných cieľových skupín je štruktúra práce vo vnútri organizácie.  Podstatou 

vzdelávania u týchto cieľových skupín je získanie, udržanie a rozvoj odborných vedomosti, zručností a postojov, 

ktoré umožnia zamestnancom podávať maximálny pracovný výkon na danej pracovnej pozícii. 

U špecifických cieľových skupín je hlavným kritériom vonkajší znak (psychologický, biologický, 

demografický, atd.). Tieto cieľové skupiny potrebujú riešiť pre výkon pracovnej pozície nielen odbornú 

prípravu, ale aj prípravu sociálno-psychologickú, vyplývajúcu z osobitnosti danej skupiny. Sociálno-

psychologická príprava sa bude teda týkať zvládnutia súčasnej i budúcej pracovnej pozície – adaptabilita, 

identifikácia s problematikou, asertivita, praktické stáže a pod. 

Okrem získavania podpory účastníkov vzdelávania podľa I. Pirohovej (2008)  je vhodné zabezpečiť tiež 

podporu zo strany spolupracovníkov či podriadených zamestnancov (napr. ak sa u nadriadených alebo u 

podriadených stretnú s podceňovaním či výsmechom pre ich účasť na vzdelávaní, môže sa vytratiť ich motivácia 

na dokončenie vzdelávacieho programu). To znamená, že vzdelávanie zamestnancov bude neefektívne aj  pre 

organizáciu (napr. z hľadiska finančného), pretože efektívnym vzdelávaním zamestnancov organizácie môžeme 

naopak: 

 minimalizovať náklady na osvojenie vedomostí, schopností, poznatkov, 

 zlepšiť individuálnu a tímovú výkonnosť organizácie z hľadiska množstva kvality produkcie, rýchlosti 

práce a produktivity, 

 pripravovať vysoko kvalitných zamestnancov tým, že im ponúkneme príležitosť ku vzdelávaniu a 

rozvoju, zvyšuje to ich schopnosti a kvalifikáciu a umožňuje im to dosiahnuť väčšie uspokojenie z práce, 

získať vyššiu odmenu a postupovať po rebríčku funkcií, 

 zvýšiť oddanosť a angažovanosť zamestnancov tým, že podporujeme ich stotožnenie sa s poslaním a 

cieľmi organizácie. 

Profesijné vzdelávanie zamestnancov v organizácii má svoje výhody ale aj nedostatky. Za hlavné  nedostatky 

tohto vzdelávania môžeme považovať: 

 problematické odovzdávanie vedomosti a zručnosti iným spolupracovníkom (odchodom zamestnanca 

napr. do dôchodku odídu s ním aj jeho neoceniteľné vedomosti, skúsenosti a zručnosti, 

 nedostatočne účinný a rýchly transfer nových vedomosti vo vnútri organizácie, 

 neuplatňovanie vedomostí k produkcii nových vedomostí – nedostatočné vytváranie proinovačnej klímy 

v organizácii, 

 nevyužívanie vedomostí a tvorivého potenciálu výkonových zamestnancov na racionalizačné pracovné 

postupy, inovačné počiny, prípadne na vývoj nových produktov (intelektuálny vedomostný kapitál). 

Intelektuálny vedomostný kapitál je vlastne to, čo naši zamestnanci nosia obrazne povedané v hlave. Je to 

vzdelanie, odborná príprava a skúsenosť. Vedomosti a intelektuálne (aj emocionálne) schopnosti sa však stávajú 

bohatstvom organizácie až vtedy, ak sa z nich podarí vytvoriť vedomostný systém, ktorý umožní ich 

odovzdávanie a využívanie. Zmyslom tohto systému je zabrániť, aby organizáciu opustili najlepšie nápady, 

myšlienky, resp. zastarali dôležité poznatky. Riešením je manažment vedomostí. Manažment vedomostí 

(knowledge management) je možné vnímať ako proces, ktorého podstata tkvie v tvorbe nových vedomostí, v ich 

získavaní, osvojovaní, rozvíjaní, odovzdávaní a v ich využívaní pre dosiahnutie excelentnosti organizácie. 

Podstatu vedomostného manažmentu tvoria explicitné a tacitné vedomosti, pričom explicitné vedomosti možno 

vyjadriť slovami, číslami, symbolmi a možno ich zaznamenať, zadokumentovať a odovzdať vo forme pravidiel, 

štandardov, noriem a pod. Tacitné vedomosti sú skôr skúsenosti získané implementáciou a následným 

porozumením určitého pracovného postupu či pracovného úkonu. Tacitné vedomosti je problematické uchovať 

v nejakej formálnej podobe, pretože sa prenášajú vyslovene praktickou pracovnou činnosťou, majú výrazne 

subjektívny charakter nezávislý na množstve skúsenosti, sú praktickým know-how zamestnanca. 

Pri tejto príležitosti je potrebné organizácie upozorniť na efektívne zaobchádzanie  s ľudským kapitálom, 

najmä s potenciálom takých vlastností zamestnancov, ako je talent či profesionalita, ale aj vlastnosti 

zamestnancov, ako je  iniciatívnosť, tvorivosť, koncepčnosť a pod. 

Takmer všetci manažéri dnes poznajú výrok, že „ľudia sú najcennejší kapitál, ktorý organizácie majú“. 

Stále aktuálna myšlienka, ktorá v čase svojho zrodu upozorňovala na význam ľudského kapitálu, ako hlavného 

zdroja organizácie, dnes dostáva ešte hlbší zmysel a význam. Zameriava pozornosť na pracovný potenciál 

zamestnanca, na jeho osobné vedomostí, schopností a  vlastnosti a možnosti ich dokonalejšieho a kvalitnejšieho 

využitia.   
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Svet okolo nás sa skutočne mení bez ohľadu na to, či sa na tejto zmene zúčastňujeme alebo nie. Ak sa 

z týchto procesov vylúčime z vlastnej vôle, automaticky sme obmedzili samých seba a svoju budúcnosť. Zmena 

je jedinou vecou, ktorá zostáva v každej organizácii nemenná. Všetky organizácie sa nachádzajú viac alebo 

menej v neustálom stave zmien. Aby prežili a prospievali musia využívať potenciál vlastného personálu. Preto 

musia inovovať, vyvíjať nové výrobky či služby a prenikať na nové trhy, zavádzať nové technológie a meniť 

svoje pracovné metódy a postupy. Dokonca i keď k týmto zmenám pristupujú neradi, s najväčšou 

pravdepodobnosťou ich k tomu donúti tlak konkurencie a zmeny obchodných, politických i spoločenských 

podmienok. Manažéri musia byť schopní zavádzať a zvládať zmeny a získať k tomu pre spoluprácu svoje 

pracovné tímy. Turbulentné prostredie a globálna konkurencia vyžadujú, aby organizácie boli flexibilné a 

pripravené na zmenu. Nevyhnutnou podmienkou flexibility organizácie je ako sme už uviedli je flexibilná 

pracovná sila, ktorá je nielen pripravená na zmeny svojím odborným profilom, ale takéto zmeny i akceptuje. 

Organizácie sa ocitajú v situácii, že musia vyvíjať snahu, aby prilákali takých zamestnancov, ktorí majú nielen 

potrebnú kvalifikáciu, ale tiež žiaduce osobnostné charakteristiky, sú optimálne motivovaní, majú žiaduci vzťah 

k práci a sú flexibilní a pripravení na zmeny. Takí zamestnanci sa však na trhu práce získavajú stále ťažšie 

a organizácie aj vo vyspelých krajinách majú so získavaním zamestnancov, najmä takto kvalifikovaných, stále 

väčšie problémy. Jedinou možnosťou je preto neustále investovanie do vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie 

kvality manažmentu vedomostí v organizácii. 
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