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ABSTRACT 

Each stage of development of human society is characterized by a certain degree of 

economic, social and technological development. In time of a globalized world, should every 

organizations accept this situation and avoid unsatisfactory management methods and 

innovate their corporate internal systems, especially human resource management system, in 

order to maintain a strong ability to compete in an international environment. The article 

discusses the current situation in human resource management to appeal to creative 

employees working in the cultural industry in Slovakia. 
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ABSTRAKT/SÚHRN 

Každá etapa vývoja ľudskej spoločnosti je charakteristická určitým stupňom 

ekonomického, sociálneho a technického rozvoja. V dnešnej dobe, dobe globalizovaného 

sveta, by mal každý podnik, v záujme udržania si schopnosti konkurencie v silnom 

medzinárodnom prostredí, túto situáciu akceptovať a vyhýbať sa nevyhovujúcim metódam 

riadenia a inovovať svoj podnikový interný systém, ale predovšetkým systém riadenia. Článok 

pojednáva o aktuálnej situácii v riadení ľudských zdrojov s apelom na kreatívnych 

zamestnancov pôsobiacich v kultúrnom priemysle na Slovensku. 
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ÚVOD 

Inovácie sú kľúčovým faktorom a dynamickým činiteľom všetkých organizácií. 

Inovácie vždy boli a budú predovšetkým ľudskou aktivitou, založenou na tvorivom prístupe a 

iniciatíve ľudí. Ľudský faktor zohráva v inovačnom procese kľúčovú úlohu. Ľudský faktor sa 

tu nazýva „srdcom inovácií“, pričom význam tohto hybného faktora inovácií sa ešte zvyšuje v 

podmienkach znalostnej ekonomiky a spoločnosti. Ich pričinením dochádza k zavádzaniu 

nových inovatívnych produktov a služieb, dochádza k ich zdokonaľovaniu a vývoju, 

znižovaniu nákladov, k zvyšovaniu efektívnosti práce, či skvalitňovaní produktov (Šestáková, 

Hegedüs 2015).  

Stimulovanie inovácií v podnikoch je neoddeliteľnou súčasťou dobrého riadenia a je 

súčasťou prístupov k riadeniu kvality, inováciám v praxi. Ekonomické, politické a aj 

technologické prostredie sa v poslednom období výrazne zmenilo v národnom aj v 

medzinárodnom meradle. Medzi najpodstatnejšie výzvy, ktoré ovplyvňujú vývoj v 

ekonomickom prostredí patrí najmä globalizácia, talent manažment, profesionalizácia 

manažérov riadenia ľudských zdrojov, manažment znalostí, manažment výkonnosti, kreatívny 

prístup a manažment inovácií. Všetky tieto nové výzvy majú dopady aj na riadenie ľudských 

zdrojov, ktoré v konečnom dôsledku inovujú zastaralé procesy v riadení ľudských zdrojov a 

preto tieto výzvy možno označiť aj ako inovatívne prvky a elementy v riadení ľudských 

zdrojov (Sojka, Svatková 2015). 

 

Globalizácia 

Globalizácia, proces v ktorom človek, obchod, investície, informácie, trh a demokracia 

stále častejšie prekračujú štátne hranice a tým sa znižujú aj isté obmedzenia. Proces 

globalizácie zmenšuje význam toho, kde sa dané teritórium nachádza, a to v prípade, že sa 

jedná či už o obchodovanie, investovanie či cestovanie. Možnosti sa rapídne zvyšujú s 

klesajúcimi transakčnými nákladmi, účinnejšími komunikačnými technológiami a uvoľnením 

pohybu kapitálu. Toto všetko oslobodzuje  myslenie, ľudia chcú byť slobodnejší, aktívnejší. 

Je možné vyberať si z viacerých možností ponúkaných širším svetom, tým rastie schopnosť 

kontrolovať svoj vlastný život a tým rastie aj samotná prosperita organizácií (Norberg, 

Urbanová 2006). 
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Z procesu globalizácie vyplývajú pre riadenie ľudských zdrojov najmä nasledujúce 

implikácie: 

 Zvládnutie a akceptácia manažmentu diverzity - manažment ľudských zdrojov v 

etape globalizácie musí sa usilovať kreovať zamestnancov, ktorí sú schopní vyrovnať 

sa so strategickými aj operatívnymi paradoxmi, ktoré sa nachádzajú v globálnych 

organizáciách a ktorí sú schopní manažovať diverzitu. Diverzita, bez ohľadu na jej 

povahu nesmie byť zdrojom problému, ale musí viesť k vytvoreniu synergického 

efektu a k vytvoreniu hodnôt, ktoré bez diverzity by nevzniklo. Riadenie organizácií v 

etape globalizácie znamená manažovanie a rozvoj ľudí, ktorí sú schopní myslieť, viesť 

a konať z globálnej perspektívy, a ktorí musia mať globálne myslenie a samozrejme 

globálne zručnosti. 

 Globálne myslenie - ak chce firma prežiť v 21. storočí, musí adaptovať globálne 

myslenie a transformovať vodcovstvo, aby sa stalo globálne konkurencieschopným. 

Globálni vodcovia musia byť schopní zmeniť riziká a ohrozenia vyplývajúce 

z procesu globalizácie do príležitosti; motivovať ľudí nie aby v organizácií iba 

prežívali, ale aby podávali excelentný výkon a pracovali v medzinárodných tímoch pri 

riešení problémov spoločne zanietene a lojálne. 

 Multikulturálne znalosti - Organizácie sa globalizujú, kultúrna senzitivita a 

porozumenie je životne dôležité pre manažérov riadenia ľudských zdrojov. 

Globalizácia zvyšuje mix kultúr, jazykov, perspektív, ako aj počet expatriantov. 

Efektívni manažéri riadenia ľudských zdrojov musia teda disponovať znalosťami o 

legislatívnom prostredí v jednotlivých štátoch, musia poznať praktiky riadenia 

ľudských zdrojov, ktoré sa značne líšia v jednotlivých štátoch. Musia vedieť efektívne 

komunikovať v rôznych kultúrach, vedieť si získať dôveru lokálnych zamestnancov s 

pomerne rôznorodým založením a hovoriacich rôznymi jazykmi, musia si zvyknúť 

pracovať v oblastiach s inými klimatickými pomermi. Keďže organizácie expandujú 

globálne, počet premenných, ktoré musia zvládnuť rastie exponenciálne a teda 

manažment zmeny sa stáva taktiež veľkou výzvou (Sojka, Svatková 2015; Hangoni, 

Cehelská 2013). 
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Talent manažment 

Talent manažment je filozofiou riadenia ľudských zdrojov podporujúcou rozvoj 

zamestnancov disponujúcich výnimočnými schopnosťami ako zdroja konkurenčnej výhody 

podniku s akcentom na jej úzke prepojenie s praxou. V podnikoch, kde záleží na ľuďoch, je 

najdôležitejší talent manažment. Prvým krokom je prilákať správnych kandidátov, ale hneď 

potom je potrebné zabezpečiť stratégiu, ktorá organizácii pomôže správne vybrať a neskôr 

zaujať, rozvíjať a udržať odborníkov v spoločnosti. Aby úsilie, ktoré firma vynakladá na 

talent manažment prinieslo prospech, potrebuje organizácia manažérov s jasným 

porozumením životného cyklu zamestnanca, ktorí vnesú štruktúru a praktické skúsenosti do 

snaženia manažovania talentov zamestnancov. Ide o vytvorenie kultúry, postavenej na 

spoločných hodnotách a dôvere. O miesto, kde sa zamestnanci neboja prezentovať svoje 

myšlienky a pocity. Musia cítiť, že sú pre spoločnosť potrební a dostatočne za prácu 

odmeňovaní (Pellant, Thorne, 2007). 

Profesionalizácia manažérov riadenia ľudských zdrojov 

Organizácie, ktoré pracujú vo vysoko konkurenčnom globalizovanom prostredí, musia 

mať dokonale osvojené potrebné kompetencie a tieto by mali byť akreditovanými inštitúciami 

aj overované. Rovnako bude potrebné pre líniových manažérov, aby získali skúsenosti z 

oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktoré sú zabezpečované útvarom riadenia ľudských 

zdrojov, zabezpečenie požadovaných kompetencií manažérov ľudských zdrojov si vyžaduje 

využiť všetky možné formy vzdelávania. Patria sem aj strednodobé stáže v dcérskych 

spoločnostiach, kurzy poskytované konzultačnými firmami a pod (Sojka, Svatková 2015; 

Kachaňáková, Nachtmannová 2007). 

 

Manažment znalostí 

Posledné roky významne zmenili charakter dnešnej spoločnosti. Manažment znalostí 

predstavuje tvorbu, zdieľanie a využívanie znalostí, tak tacitných ako aj explicitných na 

individuálnej, skupinovej a organizačnej úrovni, prostredníctvom zvládnutia ľudí, technológii 

procesov, k úžitku všetkých, ktorí sú do procesu zainteresovaní alebo ním ovplyvňovaní 

(Thite 2004, in Sojka 2015). 

Predpokladá sa kontinuálny cyklus kreativity a inovácií, primárne posúvaný dopredu 

akčným učením a adoptovaný predovšetkým znalostnými pracovníkmi. Na rozdiel od 
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doterajších praktík, keď trendy boli ovplyvňované staršími manažérmi, nimi iniciované a 

predpisované, znalostný manažment ponúka len minimum príležitosti pre jeho usmerňovanie. 

Zložitosť problematiky znalostného manažmentu vyplýva z toho, že ide o fenomén, ktorý je 

multikomponentný, reálny aj abstraktný, implicitný aj explicitný, verbálny aj zakódovaný 

(Sojka, Svatková 2015). 

 

Manažment výkonnosti 

Dobre prepracovaný manažment výkonnosti je kľúčovým predpokladom pre získanie 

konkurenčnej výhody. Správne aplikovaná metrika výkonnosti, oceňovanie požadovaného 

výkonu a požadovaného správania môže byť tým faktorom, ktorý získa pre spoločnosť odstup 

od konkurencie. Meranie výkonnosti musí brať do úvahy požadovaný výkon aj požadované 

správanie. Výzva súčasnosti pre úseky ľudských zdrojov, ale aj pre podnikový manažment 

spočíva v hľadaní opatrení na zefektívnenie ľudskej práce s cieľom budovať podnikovú 

výkonnosť. Niektoré využívané opatrenia sa týkajú tvrdej časti spektra – zlepšovanie 

procesov, projektové riadenie, mriežková štruktúra. Iné sú venované mäkkým faktorom - 

výkonovo orientovaná podniková kultúra, vodcovský štýl nadriadených, angažovanosť 

zamestnancov. Tradičný spôsob sledovania výkonnosti firiem vychádza z hodnotenia ich 

schopnosti dosiahnuť želané finančné ukazovatele – zisk, obrat či podiel na trhu. Firma je 

hodnotená ako výkonná vtedy, keď dosiahne plánované finančné výsledky. Najväčšou 

slabinou tradičného prístupu k sledovaniu výkonnosti podnikov je, že finančné ukazovatele 

poskytnú presnú spätnú väzbu o tom, aká bola alebo nebola výkonná. Hodnotia teda už 

realizovaný výkon. Napriek prepracovaným manažérskym prístupom, ktoré sa snažia 

odstrániť túto slabinu tradičného hodnotenia výkonnosti, sa tento nedostatok nedarí 

eliminovať a rozhodovanie o riadení výkonnosti je realizované ako ad hoc rozhodnutie, teda 

ako reakcia na identifikovaný skutočný stav, ktorý sa už udial. No výkonnosť firmy nemožno 

hodnotiť len podľa finančných ukazovateľov. Je potrebné dať vážnosť aj jednotlivým 

individuálnym výkonnostiam zamestnancov ako takých (Wagner 2009; Durkáčová, 

Kalafusová 2012; Sojka, Svatková 2015). 

Kreatívny prístup 

Kreativita je kľúčom k inovatívnym a interdisciplinárnym odpovediam na globálne 

a lokálne výzvy – či už ekonomické alebo spoločenské (Lipnická et al. 2013). Kreatívny 

ľudský kapitál je nevyhnutným predpokladom konkurencieschopnosti organizácie na trhu. 



112 
 

Spokojní zamestnanci majú potenciál vyprodukovať oveľa viac. Mať vo svojich 

zamestnaneckých radoch kreatívnych zamestnancov na akomkoľvek trhu znamená mať 

obrovskú konkurenčnú výhodu, lebo takáto organizácia disponuje potenciálom pre vývoj 

nových kreatívnych  a inovatívnych myšlienok a riešení. Kreatívny zamestnanec sa tak  stáva 

vzácnou „komoditou“ na trhu práce. Kreativita je predpokladom pre pokrok v akejkoľvek 

oblasti ľudskej aktivity. Okrem základných zručností pre konkrétnu oblasť sú pre 

uskutočnenie kreatívneho procesu potrebné aj konkrétne kreatívne techniky. Kvalita a rozsah 

kreatívnej činnosti sú ovplyvnené nielen vlastnými skúsenosťami, ale aj prehľadom 

a znalosťami jedinca rôznych kreatívnych techník. Úspešnosť použitia kreativity je taktiež 

daná schopnosťou jedinca pracovať s prekážkami, ktoré sú mu kladené z vonkajšieho 

prostredia, alebo ktoré si z väčšej miery vytvára sám tvorca (Žák 2004). 

Okrem problematiky zaoberajúcej sa kreativitou jednotlivca, je potrebné zaoberať sa aj  

kreativitou na pracovisku, ktorá sa zameriava na manažérov, resp. vedúcich a riadiacich 

zamestnancov a na spôsoby, ako podporiť kreatívnu podnikovú klímu. Tieto zdroje sa 

zhodujú v tom, že podniky sa snažia vytvárať kreatívnu klímu rôznymi spôsobmi a 

„neexistuje žiadny recept na systematickú kreativitu" (Mauzy a Harriman 2003, in Adams 

2005). Jedným z hlavných faktorov kreativity však je, že vrcholový manažment má právomoc 

udávať tón a tak zohráva kľúčovú úlohu v tom, či organizácia bude kreatívna, alebo nie. 

Vedenie podniku musí naozaj chcieť dosiahnuť kreatívnu klímu s cieľom dosiahnuť inovácie 

a tomuto cieľu a úlohe byť aj skutočne oddaný.  

 

MATERIÁL A METÓDA 

Analýza kreatívnych zamestnancov bola vykonávaná v 124 inštitúciách na Slovensku, 

ktorých hlavným predmetom činnosti je tvorba umeleckej hodnoty. Pri analýze bola použitá 

metóda dotazníkového skúmania, kde respondenti pri jednotlivých vyjadreniach mali 

možnosť vybrať si jednu z 5 odpovedí, ktorých metodika hodnotenia bola nasledovná: 5 - 

silno súhlasím, 4 – súhlasím, 3 – neutrálne, 2 – nesúhlasím, 1 - silno nesúhlasím. Dotazník bol 

sústredený do dvoch oblastí. Prvá oblasť bola zameraná na skúmanie kreativity jednotlivca 

a druhá na skúmanie kreativity v organizácii ako celku. Pri vyhodnocovaní výsledkov bola 

použitá deskriptívna štatistika. 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Pri analyzovaní kreativity jednotlivca bola skúmaná oblasť osobnostných predpokladov 

pre kreativitu jednotlivca na pracovisku a jeho osobné postoje k otázke dôležitosti kreativity 

vo výkone jeho povolania. Táto časť sa sústredila na otázku pracovných výziev a postoja 

respondentov k nim. Na základe získaných údajov je možné konštatovať: 

 pre zamestnancov pôsobiacich vo sfére tvorby umeleckej hodnoty predstavujú 

pracovné výzvy pozitívny impulz a priestor pre sebarealizáciu, kde 28% respondentov 

vyjadrilo jednoznačný pozitívny postoj k výzvam v práci, pre 57% respondentov 

prostredníctvom odpovede „súhlasím“ predstavujú výzvy na pracovisku taktiež 

pozitívny impulz. Negatívny postoj voči pracovným výzvam vyjadrilo  iba 6% 

zúčastnených; 

 15% opýtaných respondentov považujú svoju prácu za prínosnú a kreatívnu, 49%  

respondentov sa k tejto oblasti vyjadrilo skôr pozitívne, svoju prácu nepovažovalo za 

prínosnú a kreatívnu činnosť len 6% z nich;  

 51% respondentov silno súhlasilo, že k pracovným prioritám patrí originalita 

a kreativita na pracovisku. Kladný postoj k tomuto vyjadreniu vyjadrilo ďalších 38% 

respondentov a len 2% z nich sa k danej veci vyjadrilo skôr negatívne. Absolútne 

negatívny postoj k tejto oblasti nevyjadril žiadny z respondentov 

 22% opýtaných sa považuje za kreatívnych a všestranných pri hľadaní riešení pri 

plnení si pracovných úloh, pozitívne hodnotenie svojej osoby v oblasti inovatívnosti 

a všestrannosti vyjadrilo 55% respondentov, kritickejší postoj voči vlastnej osobe 

zaujalo 7% zúčastnených;   

 23% respondentov má na pracovisku možnosť vyvíjať kreatívne nápady 

a implementovať ich riešenia, 52% sa k danej problematike vyjadrilo taktiež skôr 

pozitívne, 11% z nich zvolením možnosti nesúhlasím, vyjadrilo názor, že nemajú 

možnosť vyvíjania kreatívnych nápadov v práci. 

Z analýzy kreativity jednotlivca teda vyplýva, že väčšina respondentov sa považuje za 

originálnych a kreatívnych pri práci. Mnohí umelci sa vyznačujú takými osobnostnými rysmi, 

ako je  otvorenosť ku skúsenosti, fantázia, imaginácia, impulzívnosť, nedostatok svedomitosti 

a emočná citlivosť. Svojej práci pripisujú vysokú dôležitosť, a preto sú jej plne oddaní.  
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V druhej časti dotazníkového skúmania, kde bola analyzovaná kreativita organizácie 

ako celku vyplynulo, že: 

 45% respondentov silne súhlasilo alebo súhlasilo so stratégiou a podporou kreativity 

zo strany organizácie a so stratégiou svojho podniku nesúhlasilo 14% a silne 

nesúhlasilo 2% respondentov; 

 50% z respondentov absolútne využíva alebo využíva motivačné techniky na zvýšenie 

kreatívnej tvorby a negatívny postoj zaujalo 19% a absolútne negatívny postoj v tejto 

súvislosti vyjadrilo 5% z dopytovaných; 

 38% respondentov silno súhlasilo alebo súhlasilo s tým, že vedenie podniku vyvíja 

úsilie pre udržanie kľúčových a kreatívnych zamestnancov; 

 64% respondentov, v oblasti  poskytovania autonómie zamestnancom, ohodnotilo 

svoju organizáciu vysoko pozitívne a len 2% z prieskumnej vzorky sa k otázke 

vyjadrilo negatívne; 

 85% respondentov vysoko pozitívne hodnotilo otvorenú komunikáciu medzi 

zamestnancami podporovanú organizáciou a len 2% z dopytovaných vyjadrilo 

negatívny postoj; 

 69% respondentov úplne súhlasilo alebo súhlasilo s tvrdením, že spomínaná otvorená 

komunikácii podporuje kreativitu na pracovisku a aj tvorbu nových nápadov, iba 1% 

z opýtaných s vyjadrením nesúhlasilo. 

 

 ZÁVER 

Podpora kreativity zamestnancov vedie k inováciám riadenia ľudských zdrojov 

a k novým možnostiam rozvíjať podnik, jeho konkurencieschopnosť, ako aj  prinášať novú 

hodnotu podnikom i zákazníkom. Jedným zo základných predpokladov 

konkurencieschopnosti podniku na trhu je kreatívny ľudský kapitál, ktorý má potenciál 

generovať tvorivé nápady a tým priniesť svojej organizácii konkurenčnú výhodu. Preto je 

dôležité sústreďovať sa na  pozitívnu stimuláciu kreativity u zamestnancov a zároveň na 

stratégie udržania kreatívnych zamestnancov. 
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