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ABSTRACT 

The article represents basic view on Human Resources management practices and their 

interface to performance of organization. Provides the overview of various studies and 

researches related to the topic how can Human Resources Management Practices contribute 

to performance of organization. A lot of studies argue that it is necessary to measure the 

contribution of Human resources management to firm performance but there is no clear 

agreement on how to do that. What combination of the practices is the best one that HR is 

considered as strategic partner for business? Some answers are in article, for some there is 

further research needed. 
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ABSTRAKT/SÚHRN 

Príspevok reprezentuje základný pohľad na praktiky riadenia ľudských zdrojov a ich 

prepojenie na výkonnosť organizácie. Poskytuje prehľad jednotlivých štúdií a výskumov na 

tému ako môžu praktiky prispieť k celkovej výkonnosti organizácie. Existuje veľa štúdií na 

túto tému v minulosti s rovnakým záverom, že je potrebné merať prínos jednotlivých praktík 

riadenia ĽZ alebo v ich vzájomnej súvislosti a pôsobení. Kritické však ostáva, že mnohú firmy 

nevedia nájsť najvhodnejší spôsob ako by sa to malo merať. Ktoré praktiky alebo ich 

kombinácia by mali byť použité na to, aby bolo oddelenie ľudských zdrojov považované za 

strategického partnera? Niektoré odpovede nájdeme v príspevku, na niektoré je potrebný 

ďalší výskum v tejto oblasti. 
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ÚVOD 

Organizácie často prehlasujú, že „ľudia sú najhodnotnejší kapitál“, avšak nemajú ani 

potuchy ako pretransformovať tento výrok do každodennej praxe. Len poniektorí vedia ako 

riadiť ľudský kapitál, aby výsledky a výkony organizácie boli lepšie.  

Po svetovej kríze v roku 2009 mnohé spoločnosti verili tomu, že nasledujúci rok budú 

ekonomické výsledky lepšie a že budú znova prosperovať. Nová realita biznisu však priniesla 

príliš veľa zmien, ktoré bolo nevyhnutné zaimplementovať do biznis plánov. Vysoký tlak na 

efektívne riadenie spoločnosti začal viac poukazovať na potrebu adekvátneho nastavenia 

systému výkonnosti v kontexte riadenia ľudských zdrojov. 

 

VÝKONNOSŤ A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

Organizácie vytvárajú rôzne stratégie za účelom dosiahnutia svojich cieľov aby boli 

ziskoví a konkurencieschopní na trhu. Manažment ľudských zdrojov popdporuje spoločnosť 

vytváraním pridanej hodnoty k biznisu. Výkonnosť organizácie je tvorená individuálnymi 

výkonmi všetkých zamestnancov. Práve preto je výkonnosť každého zamestnanca kľúčovým 

elementom výkonnosti organizácie. 

Výkonnosť nie je len koncept používaný ako synonymum pre produktivitu, efektívnosť, 

efektivitu, konkurencieschopnosť. Je to nevyhnutný základ pre rôzne vedecké štúdie a 

výskumy. Už dlhšie sa mnohí vedci venujú skúmaniu súvislostí medzi ridaením ľudských 

zdrojov a výkonnosťou. Neustále stúpa počet vedeckých teórií s tvrdením, že vhodne vybraná 

stratégia a politika riadenia ľudských zdrojov dokáže výrazne prispieť k výkonnosti 

organizácie. 

Už v deväťdesiatych rokoch minulého storočia začal byť pojem riadenie vysokej 

výkonnosti veľmi populárny. Napriek tomu, že neexistoval žiaden konsenzus o tom, čo 

vlastne tvorí systém s vysokou výkonnosťou, existoval aspoň všeobecný súhlas, že praktiky 

riadenia ľudských zdrojov dokážu zvýšiť výkonnosť organizácie prostredníctvom 

rozširovania zodpovedností zamestnancom tak, aby plne využili svoj potenciál, schopnosti 

a zručnosti (Patterson et al. 1997, s. 13). Ich výskum identifikoval nasledovné kľúčové oblasti 

manažérskych praktík, ktoré sa tradične považovali za ovplyvňujúce výkonnosť organizácie: 

firemná stratégia, dôraz na kvalitu, využitie pokročilej výrobnej technológie a investície do 

výskumu a vývoja. Výsledky ich výskumu však ukázali, že práve praktiky riadenia ľudských 

zdrojov majú výrazný vplyv na výkonnosť. 
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V podobnom duchu, výskum od Mahoney a Watson (1993) poukázal, že ak zahrnieme 

zamestnancov do riadenia svojho pracovného miesta, má to prínosný dopad na ich výkonnosť 

aj tým, že decentralizované rozhodnutia vedú k zvýšenej výkonnosti, lojalite a oddanosti.  

Iné výskumy (napr. Huselid 1995; MacDuffie 1995; Hoque 1999) popisujú zmysel 

hodnotiť komplexne systém praktík riadenia ľudských zdrojov. Výsledkom je, že praktiky sa 

navzájom podporujú a spoločne ovplyvňujú záverečný prínos zamestnanca k výkonnosti 

organizácie. 

Ďalšia vedecká štúdia od Brockbank et al. (1999) popisuje pozitívny vplyv aktivít 

riadenia ľudských zdrojov na výkonnosť biznisu (finančná výkonnosť biznisu počas 3 rokov 

v porovnaní s najväčšími konkurentmi) o približne. 10%. Až 43% celkového vplyvu na 

firemnú výkonnosť spôsobil strategický prínos riadenia ľudských zdrojov, až takmer 

dvojnásobne viac v porovnaní s inými zložkami.  

Zatiaľ čo vedecké štúdie o vzťahu medzi praktikami riadenia ľudských zdrojov 

a výkonnosti priniesli dostatok zistení, stále je veľa otvorených problémv na riešenie 

a skúmanie. Veľkým problémom býva zvyčajne to, že organizácie nepredstavia praktiky 

riadenia ĽZ ako inštitucionálne podporovaný a súvislý balík ako súčasť stratégie ale väčšinou 

len ako narýchlo vytvorený nový a módny návrh riešenia.  

 

Strategické riadenie ľudských zdrojov 

Na podporu strategickej role oddelenia RĽZ je potrebné zohľadniť 2 hlavné aspekty. 

V prvom rade, manažér RĽZ by mal výrazne prispievať k tvorbe firemnej stratégie aby 

zabezpečil, že firma má dostatok kvalifikovaných ľudských zrdojov na implementáciu 

stratégie. Po druhé, úlohou oddelenia RĽZ je zabezpečiť využitie programov a praktík RĽZ 

tak, aby umožnili efektívnu implementáciu stratégie. Tieto dva aspekty študoval vo výskume 

aj Ferris, Hochwarter, Buckley, Harrell-Cook, & Frink, 1999, kedy potvrdili celkové 

prepojenie praktík riadenia ľudských zdrojov s výkonnosťou organizácie a konkurenčnou 

výhodou.  

Aj iní vedci skúmajúc oblasť strategického riadenia ľudských zdrojov zdôrazňovali 

pohľad, že praktiky RĽZ môžu viesť k vyššej výkonnosti organizácie a sú teda zdrojom 

trvalej konkurenčnej výhody. (Wright, Dunford, Snell 2001). 
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Efektívne riadenie ľudských zdrojov si vyžaduje nové perspektívy a nové kompetencie 

líniových manažérov ako aj HR manažérov. Kompetencie môžeme definovať ako znalosti, 

zručnosti, schopnosti alebo osobné charakteristiky, ktoré priamo ovplyvňujú výkonnosť 

jednotlivca. 

Mnohé štúdie potvrdili, že vhodné využitie komplexu praktík RĽZ vedie k výkonnosti 

organizácie prostredníctvom zlepšovania zručností a motivácie zamestnancov (Gong, Law, 

Chang, & Xin 2009; Sun, Aryee & Law 2007). Výskum od Youndt, Snell and Lepak (1996) 

definuje, že stratégia implementovaná firmou prepojená s praktikami RĽZ sa stave kľúčovým 

elementom pre efektívnu organizáciu. Aj Chow and Gong (2010) potvrdili, že praktiky RĽZ 

majú významne pozitívny vplyv na firemnú výkonnosť Navyše Chang and Chen (2002) 

svojím výskumom vo firmách potvrdili, že praktiky RĽZ majú významný vplyv na 

produktivitu zamestnancov 

 

Vybrané prístupy a teórie  

Štúdie ponúkajú rozmanitosť teórií a empirických prístupov na vysvetlenie vzťahu 

medzi strategickým riadením ľudských zdrojov a firemnou výkonnosťou ako sú napr. 

Univerzalistická teória, kontingenčná teória a konfiguračná teória. (Delery & Doty 1996; 

Dimba 2010; Huselid 1995; Pfeffer 1994). 

Univerzalistická teória tvrdí, že strategické riadenie ĽZ je samo o sebe najlepšou 

praktikou RĽZ a základom pre udržateľnú konkurenčnú výhodu vo svojom celkovom 

nastavení. 

Kontingenčná teória sleduje blízke prepojenie medzi firemnou stratégiou a praktikami 

RĽZ. Tvrdí, že strategické praktiky RĽZ sú determinované typom stratégie, ktorú firma 

aplikuje  (Lee, Lee, & Wu 2010). A teda ak firma priamo prepojí praktiky RĽZ so stratégiou, 

môže dosiahnuť lepšiu výkonnosť ako ostatní, čo tak neurobia (Huang, 2001).  

Podobne univerzálne využitie skupiny praktík RĽZ priamo alebo nepriamo podporuje 

výkonnosť firmy (Dimba 2010). Niektorí vedci (Dimba 2010, Guerin, Wils & Lemire 1997) 

navrhujú zamerať sa na širší záber praktík. Týmto spôsobom by sa menšie firmy mohli 

vyvarovať praktikám, ktoré by im bránili dosahovať lepšiu výkonnosť. 

Darwish, Singh, Mohamed (2011) poukazujú pri skúmaní vzťahu medzi praktikami 

riadenia ľudských zdrojov a výkonnosťou na dva základné prístupy. Prvý z nich skúma vzťah 
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medzi praktikami RĽZ a výkonnosťou priamo (Chand a Katou 2007) a druhý sa sústreďuje na 

nepriamy vzťah medzi spomenutými faktormi (Wright a Gardner 2003). 

Dôležitosť vplyvu praktík RĽZ voči výkonnosti firmy bolo spomenuté vo veľkom 

množstve teórií a empirických štúdií. Zdrojovo-orientovaný prístup, z originálu Resource-

based view, napríklad dokazuje, že praktiky Riadenia ľudských zdrojov majú pozitívny vzťah 

na výkonnosť organizácie (Barney 1991). V podobnom duchu následne potvrdili, že firmy 

môžu získať konkurenčnú výhodu ak majú vúčšiu schopnosť riadiť svoje ľudské zdroje 

(Barney and Wright 1998). Podľa teórie ľudského kapitálu, investície do znalostí, zručností a 

kompetencií zvýšia produktivitu zamestnancov (Becker 1964). 

 

PRAKTIKY RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

Riadenie ľudských zdrojov (RĽZ) sa odvoláva na rôzne politiky, praktiky a systémy, 

ktoré ovplyvňujú správanie, postoje a výkonnosť zamestnancov (De Cieri et al. 2008). 

Praktiky RĽZ zahŕňajú potreby ľudských zdrojov, nábor, testovanie, vzdelávanie a tréning, 

odmeňovanie, oceňovanie ako aj pracovné vzťahy, ochrana zdravia a bezpečnosť (De Cieri et 

al. 2008; Dessler 2007). 

Efektívna implementácia praktík RĽZ v organizácii je kľúčovým zdrojom konkurenčnej 

výhody a vo viacerých výskumoch bol preukázaný pozitívny vzťah s firemnou výkonnosťou 

(napr. Ordonez de Pablos and Lytras 2008; Collins 2007; Chew and Basu 2005; Khandekar 

and Sharma 2005). 

Jeden z nedávnych výskumov (Osman, Ho, Galang 2011) ukazuje, že tri hlavné 

praktiky RĽZ majú pravdepodobne navyšší vplyv na výkonnosť organizácie: 

 Zamestnanecké vzťahy a komunikácia 

 Kariérne plánovanie 

 Dizajn práce  

Zamestnanecké vzťahy a komunikácia umožňujú zamestnancom poznať hodnoty 

organizácie a praktiky RĽZ, ponúkajú im spôsob a kanál ako odprezentovať svoje sťažnosti a 

rozhorčenosť, a teda zmenšujú medzeru a minimalizujú potenciálne konflikty, ktoré môžu 

nastať na pracovisku. 

Ďalší výrazný vplyv má tvorba pozície, obsahu práce. Toto konkrétne reflektuje stupeň 

slobody zamestnanca rozhodovať sa, participovať a byť zahrnutý do vecí týkajúcich sa jeho 

práce a výsledkov jeho pôsobnosti. Umožňuje to zamestnancom cítiť sa splnomocnený a 
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kompetentný a vykazovať tak dostatok flexibility v práci a teda byť dostatočne motivovaný na 

pracovisku. To je zároveň aj konzistentné s dvojfaktorovou teóriou motivácie od Herzberga, 

ktorá deklaruje, že zamestnanci budú motivovaní k výkonnosti ak im budú zaručené 

prirodzené faktory/motívy ako zodpovednosť, uznanie a osobný rast.of regression analysis 

Tretí najväčší vplyv má kariérne plánovanie, cez ktoré zamestnanci vidia svoje 

možnosti a kariérne dráhy. To vytvára pocit splnomocnenia a kompetentnosti zamestnancov 

ohľadom ich kariéry a teda podporuje ich v entuziazme potrebnom na dosiahnutie kariérnych 

cieľov. To následne vedie k zvýšenej produktivite a výkonnosti organizácie. Tieto tri oblasti 

boli spomínané už v modeli charakteristiky práce od Hackman and Oldham (1976).  

Viacerí vedci sa zaoberali skúmaním praktiky tímovej práce. Dyer and Reeves (1995), 

pričom zistili, že tímová práca pozitívne ovplyvňuje spokojnosť, motiváciu a oddanosť 

zamestnanca neustále sa rozvíjať v práci za účelom dosiahnutia vysokého výkonu.. Keď 

členovia tímu navzájom spolupracujú, zvyšuje to ich konkurencieschopnosť. Tento fakt je v 

súlade s iným zistením od Delarue, Van Hootegem, Procter and Burridge (2008), ktorí tvrdia, 

že úsilie a motivácia jednotlivca zvyšuje velkovú výkonnosť firmy. 

Na základe toho môžeme konštatovať, že firmy by sa mali neustále pokúšať o 

stimuláciu a nové výzvy na podporu individuálneho prínosu ku konkurencieschopnosti a 

výkonnosti firmy. Individuálne úsilie poskytuje základ pre konkurenčnú výhodu organizácie, 

je preto nevyhnutné angažovať jednotlivcov, ktorí dokažu prispievať inovatívnymi 

myšlienkami, emocionálnou podporou a byť oddaní firme. Aj preto konštatujeme, že 

kreatívny prínos vytváraný jednotlivými zamestnancami má výrazne pozitívny dopad a vplyv 

na firemnú konkurenčnú výhodu. 

Je dokázané, že vhodná kombinácia a použitie praktík RĽZ ako napr. hľadanie 

zamestnancov, rozvoj, odmeňovanie, vzťahy, ovplyvňujú psychologický kontrakt pri napĺňaní 

sľubov zamestnávateľa zamestnancovi. (Marchington 2001; Purcell, Kinnie & Hutchinson 

2003; Suazo et al. 2009). Aj preto môžeme konštatovať, že ich hlavnou funkciou je 

podporovať budovanie a udržiavanie pozitívneho pracovného vzťahu, ktorý vedie k zvýšenej 

výkonnosti organizácie (Pate et al., 2003; Suazo et al., 2009). Keďže psychologický kontrakt 

je na začiatku pracovného vzťahu, bolo dokázané, že aj psychologický kontrakt formuje vzťah 

medzi praktikami RĽZ a výkonnosťou organizácie (Tekleab, Lepak & Bartol 2001; Guest & 

Conway 2004).  
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Ďalší výskum potvrdzuje a rozširuje existujúce empirické dôkazy týkajúce sa 

základných praktík RĽZ a teda vzťahu medzi psychologickým kontraktom a výkonnosťou 

organizácie. Zásadné zistenie v danom vzťahu je, že postoje ako spokojnosť zamestnancov, 

oddanosť a motivácia tvoria jadro tohto vzťahu. (Boxall & Purcell 2002) Všetky ostatné 

vzťahy sú následne sústredené okolo tohto jadra. Čiže, postoje zamestnancov ovplyvňujú 

naplnenie sľubov zamestnanca a výkonnosti a tie sú ovplyvňované napĺňaním sľubov 

zamestnávateľa a praktikami RĽZ. Výskum má okrem iného jasné implikácie pre manažérov 

v organizáciách. Definuje, že rozvoj zamestnancov a odmeňovanie ako hlavné praktiky RĽZ 

sú schopné vysielať signály, ktoré môžu viesť k napĺňaniu psychologického kontraktu aj v 

normálnom aj v krízovom ekonomickom období.  

Iný výskum zase vyzdvihuje prakitky riadenia ľudských zdrojov ako sú účasť a 

splnomocnenie, povýšenie po absolvovaní tréningov a rozvoj zručností za práve tie, ktoré 

majú významnú hodnotu pre firmu (Pfeffer 1994; Carlson, Upton, a Seaman 2006). 

 

ZÁVER 

Oddelenie RĽZ musí neustále dokazovať potrebu a dôležitosť svojej existencie vo 

firme. Vlastníci a konatelia vždy radi počúvajú cez fakty a čísla. Ak je oddelenie RĽZ 

schopné vykazovať akékoľvek ukazovatele vo vzťahu k výkonnosti, je na dobrej ceste stať sa 

strategickým partnerom pre biznis. Ak chce hrať strategickú úlohu vo firme, musí 

nadobudnúť schopnosť merať ako rozhodnutia týkajúce sa ľudského kapitálu ovplyvňujú 

biznis a ako rozhodnutia biznisu ovplyvňujú ľudský kapitál. 

Výsledky viacerých výskumov odporúčajú manažérom vo firmách uvedomiť si, že ich 

rola strategického plánovača by mala integrovať všetky tieto praktiky RĽZ do strategického 

plánovacieho procesu. Aj kvôli tomu, že praktiky RĽZ sú potrebné na podporu zamestnancov 

na pracovisku a na zvýšenie ich účasti v rozhodovacom procese a spolu tak zvyšujú 

výkonnosť biznisu. Toto je neodškriepiteľne zásadné pre firmy, ktoré hľadajú nové prístupy a 

metódy ako odpoveď na tlaky z externého prostredia. 

Výsledky mnohých výskumov odporúčajú firmám prispôsobiť si praktiky RĽZ tak, aby 

pomocou nich dosiahli konkurenčnú výhodu. To nám indikuje, že firmy, ktoré sa rozhodnú 

byť konkurencieschopné, by mali vyskúšať a vyhodnotiť jednotlivé praktiky aby získali 

pridanú hodnotu v ich riadení ľudských zdrojov. 
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Veľa firiem používa  v praxi rôzne praktiky RĽZ. Mali by sa však zamyslieť nad ich 

vhodnou kombináciou v súlade s firemnou stratégiou, aby ich použitie bolo naozaj efektívne. 

Vhodné sa javí najmä pohľad kontingenčnej teórie poukazujúc na fakt, že praktiky by mali 

byť vyberané na základe konkrétnej situácie. 
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