
 50 

Zmeny, očakávania a výzvy profesijného vzdelávania zamestnancov 

 

Vladimír   Frk 

 

 

Abstrakt. V procese realizácie štrukturálnych zmien v našich spoločensko-ekonomických 

podmienkach, stáva sa riadenie ľudských zdrojov jedným z hlavných faktorov, ktoré rozhodujú o 

úspešnosti podnikateľskej stratégie organizácie a sú rozhodujúcim zdrojom rastu výkonnosti a 

efektívnosti organizácie. Rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom profesijného vzdelávania by 

naše organizácie mali považovať za výzvu ako obstáť v konkurenčnom prostredí súčasnosti aj 

budúcnosti, keďže základným zákonom podnikania je flexibilita a pripravenosť na zmeny. 

Flexibilný a pripravený na zmeny musí byť v prvom rade aj  zamestnanec. 

 

Kľúčové slová: Organizácia, zamestnanec, riadenie ľudských zdrojov, flexibilita práce 

  

Human resources management in the process of implementing structural changes in our socio-

economic conditions, becomes one of the main factors that determine the success of the business 

strategy of the organization. Also it becomes critical source for growth of efficiency of the 

organization. The development of human resources through proffesional training should be 

considered as a challenge by our organization to succeed in a competitive environment of present 

and future, because the fundamental law of the business is flexibility and readiness to change. 

Flexible and ready for change must be primarily the employee. 

 

Kľúčové slová: organization, employee, human resources management, workplace flexibility  

 

 Zmeny v štruktúre a fungovaní organizácií 

Významným faktorom, ktorý ovplyvní organizácie a jej manažérov v krátkom časovom horizonte 

je zmena v štruktúre a riadení organizácie. Táto zmena je spojená s novými informačnými 

technológiami a rastom celosvetovej konkurencie. Pokiaľ ide o štruktúru organizácie, je možné 

pozorovať úsilie najúspešnejších spoločností radikálne znižovať počet hierarchických úrovní. 
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Cieľom je dosiahnuť schopnosť čo najrýchlejšie reagovať na neustále zmeny trhu. Okrem 

požiadavky na plochejšiu organizačnú štruktúru, zvyšuje sa aj požiadavka na jej flexibilitu.   

Globálna konkurencia pravdepodobne ovplyvní, resp. zmení pravidlo, že úspešná organizácia je 

schopná zaistiť svojim zamestnancom prácu po celú dobu ich pracovnej kariéry. Povinnosťou i 

možnosťou organizácie voči sebe i svojim zamestnancom je prostredníctvom profesijného 

vzdelávania zabezpečovať svojim zamestnancom dlhodobú zamestnávateľnosť na trhu práce. To 

ale neznamená, že pôjde o zamestnávateľnosť v rovnakej profesii, regióne alebo organizácii. 

Požiadavky konkurencie na trhu práce budú nútiť zrejme všetkých zamestnancov k neustálemu 

rozvoju svojich vedomostí, zručností a schopností a organizácie, ktoré ak nebudú ochotné a 

schopné vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj dvoch pracovných kariér (súčasnú a budúcu) sa 

stanú pre kvalifikovanú pracovnú silu nezaujímavé. Hlavná ťarcha zodpovednosti za budúcu 

zamestnávateľnosť leží však na každom jednotlivcovi. 

Počas posledných dvoch desaťročí dochádza v mnohých európskych krajinách k 

výrazným zmenám v oblasti tzv. štandardných foriem zamestnávania, čo je 8 hodinový pracovný 

deň, práca počas piatich dní v týždni, či  trvalý pracovný úväzok. Tieto formy sú čoraz častejšie 

nahrádzané inými spôsobmi práce, viažucimi sa na naplnenie a výkon potrebných úloh. V 

posledných rokoch dochádza k rozšíreniu neštandardných foriem práce v takom rozsahu, že 

spôsobujú značné zmeny na trhu práce, vytvárajúce potrebu prehodnotenia súčasného konceptu 

zamestnávania i spôsobu profesijnej prípravy zamestnancov. A práve pod vplyvom uvedených 

skutočností sa stáva pojem flexibility práce čoraz frekventovanejší pri označení nového konceptu 

práce. Táto téma je čoraz častejšie rozpracovanejšia v zahraničných odborných publikáciách 

a časopisoch a venuje sa jej čoraz širší priestor. Napríklad  autori R. Serlavós (2000), M. 

Aparicio-Valverde (2001)  na margo sociálno – ekonomických zmien v Európe počas posledných 

dvoch desaťročí hovoria o univerzálnych potrebách a výzvach v európskych organizáciách, ktoré 

zahŕňajú:  

a) potrebu národných a organizačných konkurenčných výhod; 

b) neustále narastajúce globálne konkurenčné prostredie a z toho plynúce nátlaky na 

produkciu výrobkov a služieb; 

c) vzrastajúcu  potrebu flexibility; 

d) technologickú sofistikáciu a nástup vzdelanej a kvalifikovanej pracovnej sily. 
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V súčasnosti v rámci teórie a praxe riadenia ľudských zdrojov sa dostali do popredia tri kľúčové 

témy: 

1. meniace sa organizačné formy a psychologická zmluva; 

2. partnerstvo a spolupráca; 

3. flexibilita.  

E. D. Guest  už v roku 1987 vo svojej štúdii vymedzuje štyri kľúčové dimenzie riadenia ľudských 

zdrojov:  

1. oddanosť (commitment); 

2. flexibilita (flexibility); 

3. kvalita (quality); 

4. integrácia (integration).  

Oddanosť je v tomto zmysle chápaná tak, že sa od zamestnancov očakáva  užšia identifikácia  so 

záujmami organizácie, internalizáciou cieľov a z toho vyplývajúce správanie. Flexibilita zahŕňa 

schopnosť a ochotu zamestnancov prispôsobiť sa zmenám v rámci flexibilných organizačných 

štruktúr. Kvalita zamestnancov i manažmentu je vnímaná ako veľmi dôležitý prvok v dosahovaní 

vysokého stupňa výkonu, a integrácia znamená zlaďovanie stratégií ľudských zdrojov 

s obchodnými stratégiami a zdôrazňuje konzistenciu a vzájomnú podporu jednotlivých elementov 

riadenia ľudských zdrojov. 

Iný, no nie menej dôležitý aspekt flexibility je potrebné zdôrazniť, že flexibilita nie je len 

spôsobom  redukcie nákladov na pracovnú silu za účelom rozvoja produktivity a konkurencie 

schopnosti, ale môže byť dôležitým nástrojom pri riešení problému nezamestnanosti, ako aj 

otázky zlaďovania medzi rodinným životom človeka a jeho zamestnaním. 

 

Flexibilita – vymedzenie pojmu 

Pojem flexibilita je často krát chápaný a interpretovaný v odlišných súvislostiach a významoch. 

Preto je potrebné tento pojem vymedziť a bližšie špecifikovať. V tom najširšom poňatí S. Procter 

a S. Ackroyd (2001) definujú flexibilitu ako istú kvalitu, prostredníctvom ktorej sa entita 

prispôsobuje zmene v požiadavkách k nej smerovaných. Vytvorenie konceptu flexibility títo 

autori vnímajú ako alternatívu voči jej protikladom na ktoré sa viažu negatívne konotácie, ako 

napr. strnulosť, nepružnosť atď. 
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Pri užšej špecifikácií pojmu je potrebné odpovedať na dve základné otázky, na ktoré sa tento 

pojem viaže: flexibilita čoho? a flexibilita koho?. Pri odpovedi a zároveň určení samotného 

predmetu flexibility môžeme identifikovať základné oblasti, na ktoré je táto idea aplikovaná. 

V prvom prípade, pri odpovedi na otázku flexibilita čoho? môžeme vymedziť štyri základné 

dimenzie flexibility: 

 

1. Flexibilita pracovných síl 

Tento pojem je ponímaný v dvoch odlišných perspektívach. Na jednej strane ide o schopnosť 

a ochotu jednotlivých zamestnancov vykonávať široké spektrum úloh a prác, na strane druhej je 

to schopnosť organizácií prispôsobiť množstvo práce dopytu a fluktuácii (S. Procter, S. Ackroyd, 

2001). Tento koncept zahŕňa predovšetkým rozvoj mnohostranných zručností zamestnancov, ako 

aj viacúčelové využitie zdrojov pracovných síl a manažment tejto viac účelovosti s využitím 

rôznych foriem flexibilnej práce (G. A. Cole, 2000).  

 

2. Technologická flexibilita 

Tento pojem sa týka jednak materiálnej technológie, ako aj všeobecných ideí techniky a know-

how. Zahŕňa širokú škálu technických vymožeností, ako aj schopnosť ich zvládnutia a využitia 

(S. Procter, S. Akroyd, 2001). 

 

3. Organizačná flexibilita 

Ide o pomerne široký pojem, ktorý zahŕňa aj flexibilitu pracovných síl, aj technologickú 

flexibilitu, no viaže sa na celkovú schopnosť organizácií adaptovať sa zmenám dopytu 

v uvedených oblastiach (S. Procter, S. Ackroyd, 2001). 

 

4. Flexibilita systémov 

Vychádza zo všeobecnej teórie systémov a aplikuje ju na vnútornú i vonkajšiu oblasť 

vzájomného pôsobenia organizácie, prostredia a ostatných interaktívnych prvkov (S. Procter, S. 

Ackroyd, 2001). Ako systém môžeme vymedziť napríklad regionálnu, národnú, či globálnu 

ekonomiku, vonkajší, či vnútorný trh práce, alebo národné, či medzinárodné legislatívne 

prostredie. Pri analýze istej oblasti, či formy flexibility je takto z odborného hľadiska nevyhnutné 

brať do úvahy ostatné jej oblasti, či formy. 
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Pri odpovedí na druhú otázku – flexibilita koho? sa zahraniční autori (K. Legge, 1998; S. Procter, 

S. Ackroyd, 2001) zameriavajú na prvú vymedzenú oblasť flexibility, na flexibilitu pracovných 

síl. Avšak túto oblasť nie je možné pochopiť v izolácii od ostatných oblastí, ktoré sú uvedené 

vyššie. Flexibilita je v tomto prípade definovaná jednak z hľadiska zamestnanca, ako aj 

z hľadiska zamestnávateľa. Ako zdôrazňujú S. Procter a S. Ackroyd (2001), berúc do úvahy 

zamestnanecké vzťahy, v prvom rade ide o flexibilitu zamestnancov pre zamestnávateľov. 

V takomto prípade býva flexibilita vnímaná zamestnancami nie vždy pozitívne (K. Legge, 1998). 

 

Flexibilita z perspektívy „jemnej“ (soft) a „tvrdej“ (hard) verzie riadenia ľudských zdrojov 

V rámci konceptu riadenia ľudských zdrojov existujú dve verzie – „jemná“ (soft) a „tvrdá“ (hard) 

verzia. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že  ponímanie a špecifikácia flexibility je 

z perspektívy týchto dvoch verzií diametrálne odlišná. Rovnako odlišne k flexibilite pristupujú 

manažéri, vedeckí pracovníci, ako aj organizácie, ktoré sa rozhodli pre implementáciu jednej, 

resp. druhej verzie riadenia ľudských zdrojov. 

„Tvrdá“ verzia kladie dôraz na čoraz väčšie možnosti  a schopnosti manažmentu flexibilne 

reagovať na zmeny v oblasti požiadaviek smerujúcich k výrobe. Čo je podstatné, tieto flexibilné 

reakcie sa týkajú v prvom rade zostavenia takej štruktúry pracovnej sily, ktorá by kedykoľvek 

umožňovala rozmiestniť, preradiť, či premiestniť zamestnancov podľa potrieb organizácie, 

vyplývajúcich zo spomínaných zmien. Tento prístup je častokrát  v zahraničnej odbornej 

literatúre označovaný pojmom „lean production“ (zoštíhlená produkcia),  čo zahŕňa všetky tie 

výrobné systémy, ktoré minimalizujú finančné náklady na svojich zamestnancov vyčleňovaním 

pracovných miest, ktoré nie sú priamo napojené na výrobu v organizácii (T. Claydon, 1997). 

V tomto zmysle je flexibilita ponímaná ako schopnosť  upraviť a prispôsobiť veľkosť a zloženie 

pracovnej sily ako súčasti vstupov organizácie, v priamej reakcii na zmeny v oblasti dopytu po 

produktoch a službách. 

Na druhej strane, tak ako „jemná“ verzia tvorí  odlišný prístup v riadení ľudských zdrojov, líši sa 

aj ponímanie flexibility zo strany tejto verzie. Tento prístup v prvom rade kladie dôraz na čoraz 

vyššiu kvalitu, ako aj úroveň jednotlivých zamestnancov a ich úsilie vynaložené v rámci 

produkcie (T. Claydon, 1997). V tomto zmysle je flexibilita vnímaná ako spôsob dosiahnutia istej 

úrovne flexibilnej pracovnej sily, ktorá je schopná a ochotná nadobúdať nové i dodatočné 

vedomosti, zručnosti a schopnosti a návyky pri zmenách požiadaviek na výrobu. 
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Teórie a modely, vzťahujúce sa na flexibilitu pracovných síl 

Pojem flexibilita je častokrát aplikovaný v rozličných pracovných, kultúrnych, či 

psychologických oblastiach a pomerne odlišných teóriách. Viacerí autori venujúci sa tejto 

problematike, ako napríklad Ch. Brewster a H. L. Larsen (2003), K.Legge (1998) a iní 

najčastejšie uvádzajú teórie post-Fordizmus (post-Fordism), neo-Fordizmus (neo-Fordism) 

a neomanagerializmus (neomanagerialism). Okrem uvedených teórií je dôležité taktiež uviesť 

ostatné koncepcie flexibility, o ktorých sa najčastejšie diskutuje a zmieňuje sa v  mnohých 

zahraničných odborných publikáciách, či odborných časopisoch. Medzi takéto modely patrí 

model flexibilnej firmy (J. Atkinson, 1984) a koncepcia flexibilnej špecializácie (K. Legge, 1998; 

M. Piore- C. Sabel, 1984). 

 

Flexibilita z perspektívy post-Fordizmu 

Teória post-Fordizmu je vyústením konceptu riadenia známeho pod názvom Fordizmus, ktorého 

začiatky siahajú do prvých rokov dvadsiateho storočia a najvýraznejšie úspechy do obdobia po 

druhej svetovej vojne (K. Legge, 1998). K. Legge charakterizuje Fordizmus ako systém masovej 

produkcie štandardizovaných tovarov zameraných na masovú spotrebu, vyrobených 

polokvalifikovanou, alebo nekvalifikovanou pracovnou silou obsluhujúcou mechanizované 

zariadenia tayloristickým spôsobom, ktorý vychádza z fragmentácie a špecializácie pracovných 

činností.. 

Na druhej strane, post-Fordizmus sa pod vplyvom post-industrialnej a post-modernej organizácie 

a spoločnosti sa odkláňa: 

 od logiky masovej produkcie smerom k individualizovanej spotrebe; 

 od technologického determinizmu a nepružnej technológie smerom k flexibilným 

mikroelektronickým zariadeniam a možnosti voľby technológie; 

 od byrokratickej racionality kladúcej dôraz na hierarchiu a centralizáciu systému a zúžené 

zameranie pracovných činností smerom k  decentralizovaným, samo regulovaným, aktívnym, 

otvoreným a flexibilným systémom;  

 od plánovania smerom k stratégii; 

Pre post-Fordistov sú flexibilné formy práce predovšetkým odrazom nových, moderných 

technológií, ktoré sú hlavnou príčinou prudkých zmien na trhu. Úspešnosť týchto zmien závisí 

predovšetkým od kvalifikovanej, motivovanej a flexibilnej pracovnej sily. 



 56 

Flexibilita z perspektívy neo-Fordizmu 

Teória neo-Fordizmu je popri post-Fordizme ďalšou teóriou, ktorá vychádza z pôvodných 

princípov Fordizmu, ale reagujúc na uvedené spoločensko-ekonomické zmeny v západnej 

Európe, ktoré spôsobili spomínanú krízu tejto teórie post-Fordizmus prekračuje hranice 

Fordizmu, no nepopiera jeho pôvodné princípy. Neo-Fordizmus sa zameriava predovšetkým na 

reštrukturalizáciu úloh v prospech rozšírenia práce, zvýšenia automatizácie za účelom 

zextenzívnenia celkovej koordinácie a kontroly a vzrast internacionalizácie výroby. 

Na rozdiel od post-Fordizmu, neo-Fordizmus, ako uvádza K. Legge (1998), kladie dôraz hlavne 

na:  

 zmenu vertikálnej úrovne organizácie; 

 inováciu výroby; 

 zdokonalenie dizajnu;  

 vzťahy z dodávateľmi;  

 zameranie  najmä na lokálne trhy.  

 

 Atkinsonov model flexibility 

J. Atkinson (1984) vo svojom modele rozlišuje tri rozličné aspekty flexibility na základe ktorých 

 definuje tri typy flexibility: numerickú flexibility (numerical flexibility), funkcionálnu flexibilitu 

(functional flexibility) a finančnú flexibilitu (financial flexibilitty). 

 

1. Numerická flexibilita 

Numerická flexibilita umožňuje spoločnostiam jednoducho a rýchlo redukovať, resp. zvyšovať 

celkový počet zamestnancov za účelom dosiahnuť optimálny balans medzi pracovnou silou, ktorá 

je momentálne k dispozícii a pracovnou silou, po ktorej je práve dopyt. Tento typ flexibility 

organizácie dosahujú prostredníctvom použitia rôznych zmluvných opatrení a voľnej distribúcie 

pracovného času. Tento druh flexibility je príznačný pre „tvrdú“ verziu riadenia ľudských 

zdrojov. 
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2. Funkcionálna flexibilita  

Jadrom funkcionálnej flexibility je schopnosť prispôsobiť a prepojiť schopnosti svojich 

zamestnancov na pracovné úlohy vyplývajúce z meniaceho sa pracovného zaťaženia, výrobných 

metód, ako aj moderných technológií (S. Procter, S. Ackroyd, 2001). Zamestnancom umožňuje 

výkon rozličných úloh a funkcií v rámci organizácie, ako aj mobilitu medzi rozličnými 

pracovnými miestami. To si však vyžaduje výcvik a vzdelávanie zamestnancov v rozličných 

oblastiach ako aj všeobecné vedomosti o  spoločnosti a v nej prebiehajúcich procesoch. 

Funkcionálna flexibilita je na rozdiel od numerickej príznačná pre „jemnú“  verziu riadenia 

ľudských zdrojov. 

 

3. Finančná flexibilita 

Jadrom finančnej flexibility je schopnosť organizácie efektívne regulovať finančné náklady na 

svojich zamestnancov vo vzťahu k dopytu a ponuke vonkajšieho trhu práce, a to spôsobom, ktorý 

vychádza z princípov funkcionálnej, ako aj numerickej flexibility (J. Atkinson, 1984). Finančná 

flexibilita umožňuje spoločnostiam efektívne prepojenie nákladov na pracovnú silu a výkon 

jednotlivca i organizácie. 

Tento typ flexibility dosahuje organizácia prostredníctvom použitia rôznych systémov odmien, 

účasti na zisku atď.  

Z dôvodov širšej flexibility, J. Atkinson (1984) zdôrazňuje, že typická hierarchická štruktúra 

mnohých spoločností má byť nahradená iným modelom, ktorý pozostáva zo série narastajúcich 

periférnych oblastí. Na základe tohto modelu Atkinson rozdeľuje zamestnancov do skupín (viď. 

schéma č. 1.): a) skupina kmeňových zamestnancov – core group b) skupiny okrajových 

zamestnancov – peripheral groups. 

a) Skupina kmeňových  zamestnancov – Core group 

Jadro organizácie pozostáva zo skupiny zamestnancov (kmeňoví zamestnanci), ktorí majú 

možnosť dlhodobého zamestnania, ako aj rozvoja svojej kariéry. Na druhej strane sa od týchto 

zamestnancov očakáva, že budú mnohostranní a schopní vykonávať množstvo funkcií vo vzťahu 

k hlavným aktivitám spoločnosti. Inými slovami, ako to zdôrazňuje T. Claydon (2000), umožňujú 

organizácii dosiahnuť funkcionálnu flexibilitu prostredníctvom výcviku, vzdelávania a rozvoja 

osobnosti. Veľkosť tejto skupiny závisí od strategických rozhodnutí týkajúcich sa organizácie 

práce a dizajnu pracovného miesta. Na túto skupinu, do ktorej zvyčajne patria manažéri, 
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dizajnéri, technickí experti atď., sa viažu princípy viackrát spomínanej „jemnej“ verzie riadenia 

ľudských zdrojov.  

b) Skupina periférnych zamestnancov – Peripheral groups 

Okrem kmeňových zamestnancov pôsobia vo flexibilnej organizácii, podľa Atkinsonovho 

modelu, dve skupiny periférnych zamestnancov. Ako uvádza T. Claydon (1997), periférni 

zamestnanci môžu byť prijatí do zamestnania v akomkoľvek období, a to predovšetkým, keď 

počet zamestnancov, vzhľadom na potreby pracovných síl klesne pod hranicu minima. Berúc do 

úvahy charakter zručností a schopností tejto skupiny zamestnancov, môžeme tvrdiť, že títo 

zamestnanci sú pomerne ľahko dostupní na vonkajšom trhu práce a ich kooperácia v rámci 

výrobných procesov organizácie nie je kriticky nevyhnutná pre organizačný výkon. Prvú skupinu 

tvoria zamestnanci, pracujúci na plný úväzok. Od týchto zamestnancov sa však nevyžaduje ani 

neočakáva, že budú rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti za účelom horizontálnej, alebo 

vertikálnej mobility v rámci organizácie. Druhá skupina  pozostáva zo zamestnancov pracujúcich 

na dobu určitú. Títo zamestnanci pracujú na čiastočný úväzok, či formou zdieľania pracovného 

miesta a iných foriem práce, ktoré znázorňuje schéma č. 1. Táto skupina vytvára pre organizáciu 

možnosti numerickej flexibility, a do určitej miery taktiež funkcionálnej flexibility (W. 

Mayrhofer, Ch. Brewster, Ch. Morley, 2000). 

Okrem skupiny kmeňových zamestnancov (core group) a skupín periférnych zamestnancov 

(periphery groups) sú súčasťou flexibilnej organizácie aj najokrajovejšie okruhy ľudí, ktorí pre 

túto organizáciu pracujú, ale nie na základe pracovnej zmluvy. Organizácia využíva služby týchto 

ľudí, ktoré sú ponúkané prostredníctvom subdodávania zo strany malých firiem, alebo na báze 

dohody o vykonanej práci. Tento spôsob kompenzácie nedostatku pracovných síl zameraných na 

špecifickú oblasť umožňuje organizácii vytvoriť prepojenie na špecialistov v oblastiach, ktoré sa 

priamo nevzťahujú na kľúčové aktivity organizácie, ako aj  na tých zamestnancov, ktorí 

pokrývajú špecifické pracovné miesta, ktoré síce nie sú súčasťou kľúčových aktivít organizácie, 

no sú pre organizáciu nevyhnutné (napr. transport tovarov, čistiace služby, údržba atď.). 
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Schéma č.  1    J. Atkinsonov model flexibilnej organizácie 

 

Zdroj: J. Atkinson In: Brewster, Ch. Mayrhofer, W., Morley, M. 2000, s. 4. 

 

Tento diagram uvádzame z grafických dôvodov v pôvodnom originálnom znení s vlastným 

prekladom jednotlivých pojmov mimo rámec diagramu.  

Tento Atkinsonov model flexibilnej firmy, napriek ostrej kritike, je častokrát používaný ako 

vzorec pre tie organizácie, ktorých cieľom je čoraz väčšia flexibilita. Ako však uvádzajú Ch. 

Brewster, W. Mayrhofer a M. Morley (2000), tento model je mnohokrát nesprávne 

interpretovaný ako univerzálny všeliek a mnohé organizácie snažiace sa aplikovať  túto teóriu do 

praxe boli práve kvôli nekritickému prístupu neúspešné. Preto je potrebné v tejto súvislosti 

zdôrazniť, že kultúrne podmienky, ktoré  odlišujú jednotlivé krajiny, konkrétna ekonomická 

štruktúra a legislatívne prostredie každej tvoria smerodajné a rozhodujúce faktory pri zavedení 

akejkoľvek formy flexibility.  

 

Formy flexibilnej pracovnej sily 

V súčasnej dobe dochádza v Európe k čoraz širšiemu použitiu rozličných foriem flexibilnej 

práce. Ako zdôrazňuje Ch. Brewster a H. L. Larsen (2003), podiel flexibilnej práce na celkovej 

práci v Európe tvorí približne jednu polovicu. Nakoľko škála jednotlivých foriem flexibility je 
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nesmierne široká, je potrebné tieto formy na základe špecifických kritérií  systematicky a logicky 

zatriediť. Z perspektívy podstaty, z ktorej jednotlivé formy flexibilnej práce vychádzajú môžeme 

hovoriť o troch hlavných kategóriách flexibility: 

1. flexibilita týkajúca sa pracovných úloh; 

2. flexibilita týkajúca sa pracovného času; 

3. flexibilita týkajúca sa pracovnej zmluvy. 

 

1. Flexibilita týkajúca sa pracovných úloh 

V posledných rokoch bol v mnohých európskych krajinách zaznamenaný signifikantný posun 

smerom k zavádzaniu flexibility práce týkajúcej sa pracovných úloh. Ako uvádzajú Ch. Brewster 

a H. L. Larsen (2003), po mnohé roky boli pracovné miesta striktne ohraničené detailným 

popisom a špecifikáciou. Nepriaznivým dôsledkom tohto stavu bolo predovšetkým to, že 

zamestnanci neboli ochotní rozšíriť svoju prácu, prípadne ju zmeniť, a to ani za zlepšených 

platobných podmienok. V minulosti mnohé európske krajiny, predovšetkým severské, boli 

charakteristické tým, že práca bola rozdelená na jednotlivé divízie s nesmierne úzko 

definovanými pracovnými miestami i s dôsledne špecifikovanou kvalifikáciou pre ich výkon. 

Odbory, ako aj ostatné profesijné asociácie prísne dbali na to, aby ohraničenia pracovných miest 

boli zachované. V súčasnosti nájdeme v Európe príklady, kde sú jednotlivé kategórie pracovných 

miest legislatívne vymedzené.  

V súčasnosti v mnohých krajinách v Európe dochádza k čoraz väčšej eliminácii týchto hraníc, 

predovšetkým na nižších stupňoch organizačnej hierarchie, no na vyšších stupňoch riadenia ešte 

stále zotrváva rezistencia voči flexibilite (R. Boyer, 1990). A. Friedrich, R. Kabst, W. Weber 

a M. Rodehuth (1998) uvádzajú, že výskumy v oblasti flexibility týkajúcej sa pracovných úloh 

dokazujú, že role manažérov sa stávajú čoraz viac flexibilnejšie, predovšetkým v krajinách ako 

Nemecko, Fínsko, Holandsko a Veľká Británia, kde viac než polovica organizácií sa uberá týmto 

smerom. Trend čoraz väčšej flexibility je príznačný aj pre nižšie úrovne štruktúr organizácií.  

Čo sa týka ďalších trendov v oblasti flexibility týkajúcej sa pracovných úloh, Ch. Brewster – H. 

L. Larsen (2003) tvrdia, že v rámci európskych organizácii došlo len za posledné roky 

k markantnému obratu od dôsledného vymedzovania a úzkeho definovania pracovných miest 

smerom k širokému, flexibilnejšiemu obsahu práce. Viacero organizácii sa takto zameriava skôr 

na tzv. dual-skilling – zameranie  zamestnanca na dve pracovné činnosti, multi-skilling – 
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zameranie zamestnanca na viacero pracovných činností, alebo jednoduché prepojenie pracovných 

úloh na potrebné vykonanie práce bez akýchkoľvek požiadaviek na pracovné zručnosti.  

 

Rozšírenie pracovného miesta (job enlargement) 

Rozšírenie pracovného miesta (pôvodný  význam – obohatenie) neznamená nič iné než zvýšenie 

počtu úloh konštituujúcich dané pracovné miesto. V snahe predísť fádnosti a  stereotypnosti sa 

pracovné miesto projektuje tak, aby obsahovalo viac pracovných úloh. Charakter týchto úloh 

však pritom zostáva viac-menej homogénny. Táto forma práce býva chápaná ako rozširovanie 

kompetencií predovšetkým na horizontálnej úrovni riadenia. Jej praktická aplikácia môže 

vychádzať z dvoch prístupov.  Prvý vyplýva z poznatkov fyziológie a psychológie práce. Týka sa 

manuálnych profesií v bežnej operatívnej činnosti, napr. vo výrobe, či distribúcii, alebo v 

administratíve. Druhý prístup spočíva v rozširovaní pracovnej spôsobilosti za zamestnancov. Ide 

o rozširovanie  kvalifikácie, či rekvalifikáciu. Rozširovanie pracovnej spôsobilosti zamestnancov 

je všeobecným trendom, ktorého význam narastá najmä v súvislosti s vytváraním autonómnych 

tímov, zvyšovaním zodpovednosti za výsledky práce a systémami riadenia kvality. 

 

Obohacovanie práce (job enrichment) 

Obohacovanie práce (job enrichment) poskytuje zamestnancom príležitosť personálneho rozvoja, 

ako aj karierového rastu. Podstatu tohto prístupu tvorí delegovanie zodpovednosti a právomoci 

a snaha vytvárať priestor pre samostatné kreatívne myslenie a konanie zamestnancov v rámci 

vymedzených kompetencií. Tento prístup je preferovaný predovšetkým zástancami motivačného 

pôsobenia. Napríklad Herzberg odporúča sedem užitočných rád k uplatňovaniu tejto formy: 

1. zmeniť kontrolný systém (odstrániť priamu kontrolu) tak, aby nebola potlačovaná osobná 

zodpovednosť; 

2. postupne zvyšovať osobnú zodpovednosť za vlastnú prácu; 

3. zamestnancom zverovať ucelené pracovné problémy; 

4. postupne zverovať zamestnancom vyššiu mieru autority; 

5. klásť väčší dôraz na spätnú väzbu o výsledkoch práce pre zamestnancov; 

zamestnancov vzájomne poznať podmienky reťazca pracovísk za účelom čo najlepšieho  

poznania potrieb zákazníka a reakcie na ne; 

6. poverovať samostatným riešením nových a zložitejších úloha; 
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7. zadávať také úlohy, ktoré umožňujú zamestnancom stať sa odborníkmi v istej oblasti.  

 

Vertikálna forma je založená na striedaní manažérov na rôznych riadiacich úrovniach. Napríklad 

manažéri z vyšších úrovní riadenia prechádzajú na nižšie, kde pôsobia určité obdobie. Jedná sa 

o mobilitu pracovného zaradenia. Informácie a vedomosti získané takýmto spôsobom práce sú 

takto využité pre tvorbu strategických rozhodnutí. 

 

2. Flexibilita týkajúca sa pracovného času 

Flexibilita týkajúca sa pracovného času je podľa zahraničných odborných prameňov využívaná 

v menšej miere, než flexibilita týkajúca sa pracovných úloh. Najčastejšie argumenty sú 

predovšetkým tie, ktoré hovoria o tom, že niektoré formy tejto flexibility sú menej efektívne 

(nadčasová práca) a nad inými údajne zamestnanci preberajú prílišnú kontrolu nad prácou 

(pružná pracovná doba). Napriek týmto námietkam dochádza k neustálemu nárastu niektorých 

foriem tejto flexibilnej práce, ako napr. práca na čiastočný úväzok (part-time work), práca na 

zmeny (shiftwork), zdieľanie pracovného miesta (job sharing), či práca viažuca sa na obdobie 

jedného roka (annual hours) atď. Podstatou týchto foriem flexibility, podľa Ch. Brewstera – H. L. 

Larsena (2003), je zladenie pracovnej dochádzky  zamestnancov s požiadavkami pracovného 

miesta. 

 

Rotácia pracovných miest (job rotation) 

Rotáciu pracovných miest (job rotation) je možné uplatniť v dvoch smeroch: horizontálnom 

a vertikálnom. V prvom prípade sa jedná o striedanie pracovných miest na rovnakej úrovni 

riadenia, napríklad medzi útvarmi rovnakého, no miestne dislokovaného odborného zamerania, 

alebo medzi útvarmi rozličného zamerania, napríklad medzi personálnymi útvarmi rôznych 

divízií holdingu, alebo medzi útvarmi predaja a výroby v rámci jedného organizačného 

zoskupenia. Cieľom  je čo najlepšie vzájomne poznať podmienky reťazca pracovísk za účelom čo 

najlepšieho poznania potrieb zákazníka a reakcie na ne. 

Vertikálna forma je založená na striedaní manažérov na rôznych riadiacich úrovniach. Napríklad manažéri 

z vyšších úrovní riadenia prechádzajú na nižšie, kde pôsobia určité obdobie. Jedná sa o mobilitu 

pracovného zaradenia. Informácie a vedomosti získané takýmto spôsobom práce sú takto využité pre 

tvorbu strategických rozhodnutí. 

 



 63 

Práca na čiastočný úväzok 

Práca na čiastočný úväzok je najrozšírenejšou formou flexibilnej práce v krajinách Európskej 

únie. Táto forma flexibility môže byť na jednej strane pravidelná, na druhej strane zasa 

nepravidelná. O pravidelnej práci na čiastkový úväzok hovoríme vtedy, ak zamestnanec denne 

odpracuje stanovený počet hodín. O nepravidelnej práci na čiastkový úväzok hovoríme vtedy, ak 

sa počet hodín stanoví na určité časové obdobie a odpracováva sa podľa dohody. (Napr. 

zamestnávateľ môže v prípade, keď je to potrebné zavolať zamestnanca, ten sa môže so 

zamestnávateľom dohodnúť ktoré dni v týždni odpracuje, a či je možné po predbežnej dohode so 

zamestnávateľom, alebo so svojím bezprostredným  nadriadeným flexibilne meniť svoj pracovný 

režim). Obe tieto formy práce na čiastočný úväzok sú vo svete široko využívaný. Týmto 

spôsobom pracujú predovšetkým ženy a študenti a značný záujem o takúto formu práce majú aj 

osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou. Ich uplatnenie je omnoho jednoduchšie najmä 

v tých oblastiach, kde práce jednotlivých zamestnancov nie sú navzájom príliš prepojené a tým je 

možné vykonávať ich kedykoľvek v priebehu dňa, alebo týždňa, ale aj v prípadoch, kedy 

vzhľadom k množstvu určitej špecializovanej pracovnej činnosti nie je nevyhnutné vytvárať nové 

pracovné miesto s plným úväzkom 

 

Pružná pracovná doba 

V prípade pružnej pracovnej doby si zamestnanec v časových úsekoch stanovených organizáciou 

sám volí začiatok, popr. i koniec pracovnej zmeny. Obyčajne je medzi tieto časové úseky vsunutý 

časový úsek povinnej prítomnosti na pracovisku. Organizácia v takomto prípade stanoví denný 

pracovný čas, v rámci ktorého zamestnanec odpracuje svoju zmenu. Pružná pracovná doba môže 

predstavovať dve varianty: pružný pracovný deň a pružný pracovný týždeň. V prvom prípade je 

zamestnanec povinný odpracovať normálnu pracovnú dobu behom jedného dňa, má však 

možnosť rozhodnúť o začiatku svojej pracovnej doby. V prípade pružného pracovného týždňa je 

zamestnanec povinný pri rovnomernej pracovnej dobe odpracovať normálnu týždennú pracovnú 

dobu v priebehu týždňa, prípadne pri nerovnomernej pracovnej dobe je zamestnanec povinný 

dodržať priemernú dĺžku pracovnej doby počas určitého časového obdobia. Rovnako ako 

v prvom prípade, pracovník má taktiež možnosť zvoliť si začiatok i koniec pracovnej doby počas 

dňa. V zahraničí existujú ešte mnohé ďalšie varianty tejto práce. 
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Pružná pracovná doba, podľa Ch. Brewstera a H. L. Larsena (2003), je najrozšírenejšia 

v škandinávskych krajinách, kde bola zavedená v reakcii na nedostatok práce počas 70-tych a 80-

tych rokov 20. stor. Je výhodná predovšetkým z pohľadu zamestnancov, nakoľko táto forma 

flexibility im umožňuje väčšiu kontrolu nad svojím pracovným časom. 

 

3. Flexibilita týkajúca sa pracovnej zmluvy 

Práca na dobu určitú 

Táto forma flexibilnej práce sa uplatňuje predovšetkým v organizáciách so sezónnym 

charakterom práce, či nerovnomerným spôsobom získavania zamestnancov. Jej použitie je 

rozšírené tiež v prípadoch potreby pokrytia dopytu po pracovných silách napr. počas 

dovolenkového obdobia, materskej dovolenky, a pod.  Zamestnanec  takto odpracuje vopred 

dohodnutý rozsah pracovnej doby. Prácu môže vykonávať buď behom jedného, alebo niekoľkých 

časových blokov. Spravidla dochádza k odpracovaniu dohodnutého rozsahu v pracovnom režime 

s normálnou dennou pracovnou dobou. Existuje však množstvo iných variant. 

 

Zdieľanie pracovného miesta (job sharing) 

O zdieľaní pracovného miesta, alebo podielovej práci hovoríme vtedy, ak dve, alebo viac osôb 

uzatvoria so zamestnávateľskou organizáciou pracovnú zmluvu, v ktorej sa zaviažu, že spoločne 

zabezpečia prácu na určité časové obdobie. Po jej uzavretí nadobúdajú kompetencie rozhodovať 

o tom, kto, a v akom čase bude vykonávať prácu a podľa toho taktiež sami rozhodujú o rozdelení 

odmeny za výkon. V takomto prípade je možné navzájom uplatniť flexibilitu vzťahujúcu sa na 

dĺžku pracovnej doby, ako aj pracovných úloh.  

 

Dištančná práca (distance working) 

Dištančná práca je takou formou pracovného režimu, keď zamestnanec bežne nemusí byť 

prítomný na pracovisku, ale pracuje doma, alebo na inom mieste, odkiaľ je so zamestnávateľskou 

organizáciou prepojený telefonickou, alebo počítačovou sieťou. Tento spôsob má v zahraničí 

množstvo variant, či ide o povinnosť zamestnanca byť dosiahnuteľný kedykoľvek počas bežnej 

pracovnej doby, alebo len v určitom časovom úseku, prípadne je dohodnutá dochádzka na 

pracovisko počas určitých dní, týždňov a pod.  
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Práca z domu (home working) 

Práca z domu je takou formou práce, kde zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť doma za 

vopred dohodnutý plat alebo odmenu, väčšinou pre jedného zamestnávateľa. Od dištančnej práce 

sa táto forma odlišuje tým, že v tomto prípade nie sú stanovené žiadne podmienky týkajúce sa 

pracovnej doby, ako aj dosiahnuteľnosti. V podstate ide o výkon práce, ktorej množstvo závisí na 

dohode, alebo je stanovené zamestnancom podľa jeho momentálnych možnosti. 

 

Práca počas víkendov (weekend work) 

V takmer všetkých európskych krajinách je práca počas víkendov legislatívne vymedzená. 

Vymedzenie sa vzťahuje predovšetkým na nedele, no mnohých prípadoch aj soboty. 

V niektorých krajinách ako Belgicko, Francúzsko a Taliansko je možná úprava v rámci 

kolektívnych zmlúv (Ch. Brewster, A. Hegewisch, 1994). Táto forma práce je častokrát 

predmetom polemík a vo väčšine krajín odbory vystupujú rázne proti rozšíreniu pracovného času 

počas víkendov. 

 

Schéma č. 2 Faktory vytvárajúce nátlak na manažérov a zamestnávateľov v zmysle prijatia    

rozhodnutí o veľkosti a charaktere pracovnej sily 

Zdroj: G.Cole In: Business Basics: Human Resource Management, A Stricctly Guide for Defree Students, BBP 

Publishing, London 2005 s. 142 
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Výhody a nevýhody konceptu flexibilnej pracovnej sily 

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že väčšina zahraničnej odbornej literatúry z  oblasti riadenia 

ľudských zdrojov, zaoberajúca sa problematikou flexibility práce ponúka zväčša pozitívne 

pohľady na tento koncept. Viac-menej môžeme tvrdiť, že koncept flexibility práce prináša 

a otvára nové možnosti pre efektívnejšie fungovanie organizácií, umožňuje odborný rast, 

predovšetkým kmeňových zamestnancov organizácie a prináša riešenia mnohých problémov, ako 

je napríklad otázka nezamestnanosti, balansu medzi rodinným životom a prácou a pod. 

Berúc do úvahy flexibilné spôsoby práce z perspektívy zamestnávateľov, ako uvádza G. Cole 

(2005) hlavné výhody, ktoré im tento koncept prináša sú: 

1. možnosti efektívnejšieho zladenia práce s dopytom po službách, či produktoch; 

2. redukcia fixných nákladov; 

3. pomoc pri nábore a získavaní zamestnancov; 

4. vzrast produktivity; 

5. znížená absencia zamestnancov. 

Na druhej strane, na základe výsledkov prieskumu, ktorý uvádza G. Cole (2005) zamestnanci 

vnímajú flexibilný spôsob práce vo všeobecnosti pozitívne, nakoľko im tento spôsob ponúka: 

1. možnosti kombinovať prácu a osobné záujmy a povinnosti; 

2. pracovnú satisfakciu; 

3. možnosť väčšej motivácie; 

4. menšiu únavu z práce. 

Na druhej stane však tento koncept nesie zo sebou aj možné riziká, hrozby a v mnohých 

oblastiach pôsobí kontraproduktívne, čo spôsobuje nie prílišnú atraktívnosť a obľúbenosť, až 

odpor ako zo strany zamestnávateľov a manažérov, tak aj zo strany zamestnancov. Flexibilita je 

aj často predmetom odbornej kritiky. Napríklad podľa T. Claydona (1997), štúdie amerických 

elektrotechnických závodov v Írsku hovoria o tom, že lokálni manažéri boli nútení napriek istým 

výhodám minimalizovať počet zamestnancov na dobu určitú, a to predovšetkým kvôli: 

 problémom so zabezpečením nevyhnutného vzdelávania pre týchto zamestnancov; 

 zníženej angažovanosti zo strany kmeňového personálu; 

 konfliktom medzi kmeňovým a dočasným personálom; 

 ťažkosti s ukončením pracovného pomeru so zamestnancami, ktorí sa plne integrovali 

s ostatnými zamestnancami, ako aj s organizáciou; 
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 obavy z vnímania odlišného prístupu v riadení stálych a dočasných zamestnancov. 

Pre porovnanie, podľa G.Cola (2005) flexibilita vo vnímaní zamestnávateľov  prináša tieto 

nevýhody: 

1. nárast nákladov na vzdelávanie zamestnancov; 

2. nárast priamych nákladov; 

3. komplexnejšia administratíva; 

4. komunikačné problémy; 

5. manažment flexibilnej pracovnej sily. 

Ak sa pozrieme na koncept flexibilnej práce z pohľadu zamestnancov môžeme vidieť negatíva 

predovšetkým v týchto oblastiach: 

 nerovnosť v poskytovaní finančných a iných výhod, ako aj platová nerovnosť; 

 menej príležitostí rozvoja kariéry; 

 limitované príležitosti pre vzdelávanie; 

 ohrozená psychologická zmluva; 

 väčšia neistota práce; 

 nárast stresu. 

V rámci konceptu flexibilnej práce môžeme nájsť aj ďalšie kontradikcie. Napríklad, ako tu 

uvádzajú H. MacInnes (1992), zamestnanci na dobu určitú sú vnímaní ako menej angažovaní, než 

kmeňový personál a zamestnanci na čiastočný úväzok sú zasa vnímaní ako  časť  pracovnej sily, 

ktorej riadenie je omnoho zložitejšie, než riadenie zamestnancov na plný pracovný úväzok, čo 

vytvára značnú mieru nepružnosti v rámci flexibilnej pracovnej sily. 

Ak zoberieme  do úvahy otázku rovností príležitosti z pohľadu zahraničných autorov vo vzťahu 

k flexibilite, tak na jednej strane G.Cole (2005) tvrdí, že jednou z hlavných výhod flexibility je 

to, že tento spôsob práce umožňuje jednotlivým zamestnancom, najmä ženám balansovať medzi 

zárobkovou činnosťou a rodinným životom. Na strane druhej, však mnohí autori, ako napríklad  

H. MacInnes (1992) tvrdia, že vytváraním pracovných príležitostí na čiastočný úväzok sa muži 

dostávajú do nevýhodnej situácie, nakoľko o tieto pracovné miesta žiada a získava ich omnoho 

viac žien než mužov. Takýmto spôsobom zmena charakteru práce znamená pokles pracovných 

príležitostí pre mužov. To vytvára ďalšie kontradikcie, nakoľko flexibilita, za účelom vytvárania 

rovnosti príležitostí na pracovisku prináša ďalšie nerovnosti.  
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Koncept flexibility práce je vnímaný rôzne. Je nielen vyzdvihovaný ako recept na riešenie 

citlivých problémov, no je mnohokrát terčom aj ostrej kritiky. Na jednej strane, kritici tohto 

spôsobu riadenia práce odmietajú flexibilitu s tvrdením, že posúva spoločnosť niekoľko rokov 

dozadu, do obdobia priemyselnej revolúcie a vytvára skupinu neprivilegovaných   zamestnancov 

a tzv. „underclass“, na strane druhej však iní autori vyzdvihujú tento koncept ako obrovský krok 

vpred od štandardného spôsobu zamestnávania smerom k formám, ktoré sú omnoho citlivejšie 

voči potrebám zamestnancov, ako aj ich rodín.  
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