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ABSTRACT 

In modern enterprise, the increasing performance of employees deemed essential 

starting point to improve its operation. Based on balancing the real work potential with which 

the company has can develop the knowledge, skills, attitudes, value orientation, creativity, 

motivation and other characteristics of each employee. Apart from the development of the 

staff increases may have positive impact on the performance of the entire human resources 

management system. The article summarizes the theoretical basis of the cohesion of human 

resource management practices in relation to the performance of the organization at the stage 

of globalization. 
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ABSTRAKT/SÚHRN  

          V modernom podniku sa zvyšovanie výkonnosti zamestnancov považuje za dôležité 

východisko na zdokonalenie jeho chodu. Na základe bilancovania reálneho pracovného 

potenciálu, s ktorým podnik disponuje možno rozvíjať vedomosti, zručnosti, postoje, 

hodnotovú orientáciu, tvorivosť, motiváciu a ďalšie charakteristiky u každého zamestnanca. 

Okrem samotného rozvoja zamestnancov môže mať zvyšovanie výkonnosti pozitívny dosah na 

celý systém riadenia ľudských zdrojov. Príspevok sumarizuje teoretické východiska z oblasti 

súdržnosti praktík riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu k výkonnosti organizácie v etape 

globalizácie.  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Súdržnosť praktík RĽZ. Globalizácia. Výkonnosť organizácie. Best practices.  
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ÚVOD 

Globalizácia má silný vplyv na rôzne aspekty podnikania. Urýchľuje sa ňou tok 

informácií a zdrojov, čo má za následok ľahší prienik nových praktík, hodnôt, či technológií. 

Nové myšlienky a postupy riadenia sa medzi jednotlivými podnikmi šíria veľmi rýchlym 

tempom. Neustále rastie skupina autorov, kolektívov autorov, ktorí sa zaoberajú dopadom 

globalizácie na praktiky riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu k výkonnosti organizácie 

(Eden, Lenway 2001, Guillen 2001, in: Warner 2002). Súdržnosť praktík riadenia ľudských 

zdrojov napomáha medzinárodným podnikom k zefektívneniu funkcií riadenia ľudských 

zdrojov a k rozvoju spoločnej podnikovej kultúry. V podnikoch, ktoré pôsobia na domácom 

trhu, vedie súdržnosť praktík riadenia ľudských zdrojov k zvyšovaniu efektivity a účinnosti 

personálnych funkcií.  

 

MATERIÁL A METÓDA 

Predkladaný príspevok približuje prostredníctvom teoretickej analýzy a syntézy 

odbornej domácej a zahraničnej literatúry praktiky riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu 

k výkonnosti organizácie v etape globalizácie, a následne poukazuje na súbor osvedčených 

praktík riadenia ľudských zdrojov tzv. „best practices“ a ich súdržnosť, ktorá vystupuje ako 

jeden z globalizačných faktorov, ktoré ovplyvňujú proces riadenia ľudských zdrojov v čase 

globalizácie.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Politika riadenia ľudských zdrojov ako aj praktiky riadenia ľudských zdrojov sú 

kľúčovou silou produktivity a konkurenčnej výhody podniku. S ohľadom na rapídne 

stúpajúcu globalizáciu a zvyšujúci sa konkurenčný tlak sa ponúka otázka: Či povedie 

globalizácia k prijatiu univerzálnych praktík a aké dôsledky bude mať na výkonnosť 

organizácie? Odpoveď na túto otázku môžeme hľadať v implikáciách pre riadenie ľudských 

zdrojov (Lui et. al. 2004). Súdržnosti praktík riadenia ľudských zdrojov ako jednému 

z globalizačných faktorov, ktorý ovplyvňuje proces riadenia ľudských zdrojov sa venuje 

kolektív autorov Rioux, Bernthal, Wellins (2000), ktorí na základe prieskumu pod názvom 

„Globalizácia a praktiky riadenia ľudských zdrojov“ vyšpecifikovali súbor najlepších praktík 

riadenia ľudských zdrojov (tabuľka 1) a následne identifikovali priority v oblasti riadenia 
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ľudských zdrojov, ktoré sú špecifické pre podniky, ktoré sú ovplyvnené procesom 

globalizácie.  

Tabuľka 1 Súbor najlepších praktík riadenia ľudských zdrojov 

Praktiky RĽZ 

Vytvorenie dlhodobého plánu pre zabezpečenie a vedenie ĽZ.  

Zladenie stratégie RĽZ s cieľmi podniku.  

Globálne kreovanie tzv. centralizovaných partnerstiev po celom svete. 

Štandardizované hodnotenie, vývoj a využívanie kompenzačných postupov. 

Vytváranie globálnej politiky a globálnych procesov v oblastiach RĽZ, riadenia 

výkonnosti, kompenzácie, vzdelávania a rozvoja ĽZ. 

Previazanosť zodpovednosti s riadením výkonnosti zamestnancov.  

Zdieľanie osvedčených praktík, ich využívanie aj vo všetkých ďalších lokalizáciach.  

Zdroj: Rioux, Bernthal, Wellins 2000, s. 7.  

 

Kolektív vyššie uvedených autorov zároveň poukazuje na tieto skutočnosti:  

 Súdržnosť praktík napomáha medzinárodným organizáciam k rozvoju spoločnej 

podnikovej kultúry a k zefektívneniu funkcií riadenia ľudských zdrojov.  

 U spoločnosti, ktoré pôsobia na domácom trhu, vedie súdržnosť personálnych praktík 

k zvyšovaniu efektivity a účinnosti personálnych funkcií.  

 Praktiky multinacionálnych korporácií sa líšia predovšetkým v hodnotení výkonnosti 

zamestnancov, testovaní na účely výberu, ako aj v internetovej reklame vo fáze náboru 

zamestnancov.  

 

          Realita uplynulých rokov svedčí o tom, že slovenské, a predovšetkým zahraničné firmy 

vo svojom napredovaní chápu nevyhnutnosť zamestnávať kvalitných, talentovaných, vysoko 

vzdelaných a výkonných ľudí. V súčasnom hektickom prostredí nadobúdajú ľudské zdroje 

výnimočné postavenie. Stotožníme sa s názorom Alexyho (2009), ktorý uvádza, že proces 

globalizácie zvyšuje nároky na ľudské zdroje v organizácií, a tak prináša špecifické 

schopnosti, najmä však zvyšuje nároky na výkonnosť organizácie, a to jednotlivcov, radových 

pracovníkov a manažérov, skupín ako napr. podniky, firmy, organizácie, osobitné rodiny, 

spoločnosti ako celku, národných spoločenstiev aj etnických skupín.  
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           Durkáčová, Kalafusová (2012) uvádzajú, že výkonnosť podniku je daná predovšetkým 

schopnosťou, alebo potenciálom dosahovať stanovené ciele, schopnosťou zhodnocovať 

svojou činnosťou vložené zdroje, produkovať zisk, zvyšovať hodnotu podniku a súčasne 

zaistiť si svoj budúci rozvoj. Iba podnik, ktorý spĺňa vopred stanovené ciele definované 

v podnikovej stratégií, môže byť z dlhodobého hľadiska považovaný za výkonný. Pri 

posudzovaní budúcej úspešnosti podniku sa využívajú prístupy, ktoré uprednostňujú meranie 

výkonnosti a efektívnosti podniku z pohľadu zvýšenia jeho hodnoty a systémy merania 

výkonnosti, ktoré podporujú stratégiu podniku. 

          Praktiky riadenia ľudských zdrojov sa líšia v každej krajine, no zároveň sú pod 

vplyvom rôznych vonkajších a vnútorných faktorov. Dvojica autorov Ozutku a Ozturkler 

(2009, in: Saxena, Tiwari 2012) uvádzajú skupinu externých faktorov, ktoré majú výrazný 

vplyv na praktiky riadenia ľudských zdrojov. Jedným z týchto faktorov je globalizácia, 

z ďalších ekonomické prostredie, technologické prostredie, národná kultúra, legislatíva, 

konkurencia. Organizačná štruktúra, stratégia riadenia ľudských zdrojov, top manažment, 

líniový manažment patria medzi  interné faktory. Saxena, Tiwari (2012) zastavajú názor, že 

proces globalizácie zjednotil celý svet. Mnohé spoločnosti prekročili hranice ich krajiny 

a začali podnikať v zahraničí, čo prinieslo nové výzvy v oblasti riadenia ľudských zdrojov. 

Niektoré spoločnosti sa pokúsili preniesť praktiky riadenia ľudských zdrojov z jednej krajiny 

do druhej.  

          Implementácia osvedčených praktík tzv. best practice zvyšuje výkon zamestnancov, 

ako aj výkon organizácie. Strategické riadenia ľudských zdrojov je silne ovplyvnené 

prístupom osvedčených praktík a druhým prístupom tzv. prepojením z angl. best fit, ktorý 

zdôrazňuje, že bez ohľadu na to, aké postupy sú využité, musia sa navzájom podporovať, 

a byť prepojené na stratégiu podniku. Podniky majú možnosť rozhodnúť sa pre jeden z týchto 

prístupov, alebo pre kombináciu oboch. Týmto spôsobom dokážu zvýšiť výkonnosť, 

flexibilnejšie reagovať na neustále sa zvyšujúcu konkurenciu, ako aj na ďalšie vplyvy 

z vonkajšieho prostredia, ktorým je aj globalizácia (Bajzíková 2011). Skupina praktík RĽZ je 

vyberaná tak, aby podporovala strategické ciele podniku. Ide najčastejšie o súbor praktík 

riadenia ľudských zdrojov, ktoré podporujú rozvoj zručnosti, motiváciu, alebo tiež 

dobrovoľné úsilie zamestnancov (Huselid 1995, in: Moideenkutty et al. 2011).  

Prehľad „best practice“ vyšpecifikoval Guest (1999, in: Bajzíková 2011), sú to nasledujúce:  
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- nábor a uvážené využitie výberových testov, aby identifikovali tých, ktorí majú 

potenciál priniesť hodnotu,  

- vzdelávanie a predovšetkým pochopenie, že vzdelávanie je kontinuálnou aktivitou,  

- dizajn pozícií na zabezpečenie flexibility, lojality a motivácie, vrátane krokov na 

zabezpečenie, aby zamestnanci mali zodpovednosť a autonómiu využívať svoje 

vedomosti a zručnosti v plnej miere,  

- komunikácia, aby bol každý dôsledne informovaný (zhora nadol a zdola nahor), 

- program poskytovania zamestnaneckých akcií, aby si bol zamestnanec vedomý 

dopadu svojich krokov (vrátane jeho absencie a vynechávania z práce) na finančné 

výsledky spoločnosti.  

 

           Dessler (2007, in: Khatibi et al. 2012) radí medzi „best practice“ analýzu pracovného 

miesta, plánovanie ľudských zdrojov, orientáciu, hodnotenie výkonnosti zamestnancov, 

pracovné vzťahy, nábor a výber ľudských zdrojov, odmeňovanie, vzdelávanie a rozvoj 

ľudských zdrojov, povýšenie a rozvoj kariéry, zabezpečenie sociálnych výhod.  

            Zároveň môžeme poukázať na skutočnosť, že v riadení ľudských zdrojov neexistujú 

žiadne jednoznačné poučky a vzorce, ako sa správať. Skôr ide o súbor určitých politík, zásad 

a postupov označovaných ako best practices, ktoré uplatnili najúspešnejšie podniky 

a osvedčili sa im. Pri rozhodovaní o systéme riadenia ľudských zdrojov je preto vhodné 

prispôsobiť riadenie ľudských zdrojov potrebám konkrétnemu podniku a zohľadniť 

predovšetkým veľkosť podniku, jednotlivé činnosti podniku, stratégiu podniku a stratégiu 

riadení ľudských zdrojov, primárne a podporné procesy podniku, podnikovú kultúru, či 

podmienky a vplyvy vonkajšieho prostredia. Jedným z hlavných problémov riadenia 

ľudských zdrojov je otázka merania jeho efektívnosti. Na rozdiel od mnohých iných 

podnikových funkcií je riadenie ľudských zdrojov oveľa citlivejšia problematika, závislá od 

kontextu do ktorého je včlenená a môže byť len ťažko riadená súborom dopredu 

definovaných techník a postupov. Ten istý koncept riadenia ľudských zdrojov môže byť 

posudzovaný ako dobrá, alebo zlá praktika v závislosti od toho, kedy, kde a ako sa použije. 

Napr. prednostné prijímanie ľudí z vnútorných zdrojov môže byť dobrá praktika, pokiaľ nejde 

proti samotnej podstate prijatia lepších pracovníkov z vonkajších zdrojov. Je potrebné uviesť, 

že zmeny v oblasti riadenia ľudských zdrojov sa realizujú značne pomaly. Petříková (2007) 

odporúča podnikom, aby pristupovali k svojmu podnikaniu globálne, čo prakticky znamená, 

aby si neustále všímali kam smeruje ich predmet podnikania, ktorému sa daný podnik venuje, 
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koľko organizácií vo svete sa niečím podobným zaoberá, s akými výsledkami, s akými 

skúsenosťami, a samozrejme s akou perspektívou.  Zároveň konštatuje, že úlohou vedenia 

organizácie je rozhodnúť, ako sa odlíšiť od svojej konkurencie, aby organizácia získala 

jedinečnosť, originalitu a tržnú nepostradateľnosť vedúcu k excelentnosti. Žiaľ len veľmi 

málo podnikov si zatiaľ uvedomuje plný rozsah možností zvyšovania výkonnosti, ktoré 

globalizácia so sebou prináša. 

 

           Jedným z najdôležitejších aspektov, vplývajúcich na úspešnosť a chod organizácie sú 

kvalitní a spokojní zamestnanci. Spoločnosti by sa nemali na trhu práce snažiť získavať len 

odborníkov, ale ich aj vhodným spôsobom motivovať a viesť k spokojnosti, pretože práve tá 

ovplyvňuje výkonnosť a efektívnosť zamestnancov, ktorí opätovne zvyšujú dobré meno 

spoločnosti (Trebuňa 2011). Každá organizácia dosahuje výsledky predovšetkým 

prostredníctvom ľudských zdrojov. Zamestnanci prispievajú k zabezpečovaniu výkonnosti 

organizácie práve prostredníctvom ich aktívneho plnenia zadaných úloh. Dosahovanie cieľov 

organizácie priamo ovplyvňuje pracovný výkon zamestnancov, ktorý je ovplyvnený ich 

schopnosťami, vedomosťami, zručnosťami, skúsenosťami a v neposlednom rade talentom. 

Tento tiež výkon ovplyvňujú pracovné podmienky a miera spokojnosti či motivácie 

zamestnancov. 

 

           Mnohé publikácie z oblasti riadenia ľudských zdrojov, rôznych autorov, poprípade 

kolektívov autorov skúmajú, aké dôsledky má proces globalizácie na výkonnosť podnikov, 

prípadne skúmajú závislosť medzi praktikami RĽZ a výkonnosťou organizácie. Ide konkrétne 

o tieto kolektívy autorov: Chand, Katou 2007, Wright, Gardner, Moynihan 2003, 

Moideenkutty et al. 2011. V súčasnom období ovplyvnenom množstvom globalizačných, 

ekonomických, technických aj ďalších faktorov je nesmierne dôležité venovať pozornosť 

vyššie uvedeným problémom a skúmať ich dopady aj v podnikoch pôsobiacich v slovenských 

podmienkach.   

            Práce Huselida ako aj konzultačnej firmy Watson Wyatt sú skutočným príkladom 

z praxe, že v dobe ovplyvnenej globalizáciou, podniky s vysokokvalitným a fungujúcim 

systémom riadenia ľudských zdrojov vykazujú výrazne lepšie finančné výsledky, než podniky 

s menej efektívnym systémom riadenia ľudských zdrojov. Môžeme len konštatovať, že stále 

viac a viac štúdií sa pokúša vytvoriť prepojenie medzi finančným fungovaním podniku 

a kvalitou praktík riadenia ľudských zdrojov, ktoré sú pod vplyvom globalizácie. 
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           Kolektív autorov Moideenkutty, Al-Lamki a Rama Murthy (2011) konštatujú, že 

praktiky riadenia ľudských zdrojov pôsobia na výkonnosť podniku prostredníctvom správania 

sa a rozvoja zamestnancov. Tieto praktiky určujú typ zamestnancov v procese ich výberu, 

determinujú zručnosti a motiváciu zamestnancov, možnosti a stimuly zamestnancov, a okrem 

uvedeného majú tiež za úlohu navrhnúť nové a lepšie spôsoby ako vykonávať ich prácu 

efektívnejšie. Mnohé súčasne výskumy testujú vzťah medzi praktikami riadenia ľudských 

zdrojov a výkonnosťou podniku, hlavne z dôvodu, aby identifikovali mechanizmus 

prostredníctvom ktorého jednotlivé praktiky riadenia ľudských zdrojov vplývajú na 

zvyšovanie výkonnosti v podnikoch (Boselie et al. 2005, Collins, Smith 2006, Hailey et al. 

2005, in: Moideenkutty et al. 2011). Zároveň môžeme uviesť, že existuje mnoho štúdií, ktoré 

poukazujú na jednotlivé aktivity riadenia ľudských zdrojov a na ich vplyvy na podnikovú 

výkonnosť a tiež produktivitu, ale aj mnoho štúdií, ktoré poukazujú na pozitívny vzťah medzi 

praktikami riadenia ľudských zdrojov a výkonnosťou podniku (Becker, Huselid 1998; Sang 

2005, in: Khatibi et al. 2012).  

 

ZÁVER 

           Formovanie ľudských zdrojov, ich vzdelávanie a rozvoj, odmeňovanie, ako aj 

starostlivosť o ľudské zdroje sa stávajú v dobe ovplyvnenej procesom globalizácie kľúčom 

k prosperite a konkurenčnej schopnosti mnohých podnikov pôsobiacich na domácich, ako aj 

na zahraničných trhoch. Na základe hodnotenia výkonnosti zamestnancov dokáže podnik 

získať mnohé zaujímavé informácie a poznatky, ako zistiť schopnosti a zručnosti svojich 

zamestnancov, zmapovať nedostatky v organizácií, bariéry rozvoja zamestnancov, zistiť 

nedostatky pri výbere a prijímaní nových zamestnancov, lepšie ohodnotiť kvalitných 

zamestnancov (mzda, výhody, povýšenie,..), zistiť konkrétnu úroveň sociálneho zázemia 

zamestnanca a jeho vplyv na pracovné správanie.   Neustály tlak na ziskovosť podnikov 

a potreba zvyšovať ich výkonnosť zvýšili záujem o využívanie globálnych zdrojov. 

Výkonnosť organizácie závisí na výkonnosti každého jednotlivca, ktorí v organizácií pracuje 

a k tomu je potrebná súdržnosť praktík riadenia ľudských zdrojov v každej organizácií.  
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