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ABSTRACT 

 The paper  describes state of art of the eserch  of association between human resource 

practices and performance of organization. Described are main theoretical models - 

univezalistic, contingent, configuration model and Barnay´s resource –based  view.  On the 

base of executed studies  it was found out positive association between human resource 

practices and organizational performance. Simultaneously was found out, that there is no 

theoretical justification  of the association. The paper point out on the problems of 

investigation and  on the sofistication of the association and insinuates the main streams of 

the research.  
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ABSTRAKT/SÚHRN 

  Príspevok analyzuje  stav skúmania  súvislosti medzi praktikami riadenia ľudských 

zdrojov a výkonnosťou organizácie.  Analyzované sú hlavné teoretické modely t.j. 

univerzalistický, kontingentný, konfiguračný a Barnayov zdrojovo orientovaný model. Na 

baze vykonaných štúdií, bolo zistené, že existuje pozitívna štatistická súvislosť medzi 

praktikami riadenia ľudských zdrojov a výkonnosťou organizácie a  zároveň absencia 

teoretického podloženia skúmaného vzťahu. Príspevok poukazuje na problémy a zložitosť 

tohto vzťahu a naznačuje hlavné smery riešenia.  
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ÚVOD 

Globalizácia, demografické zmeny a nevhodná štruktúra pracovných síl majú významný 

dopad na schopnosť organizácií  udržať si konkurenčnú schopnosť (Fernandez, 2001). 

Jediným spôsobom ako obstať v tejto mega konkurencií je ten, že  organizácia disponuje  

zdrojmi, ktorými konkurencia nedisponuje a ktoré sú naviac ťažko napodobiteľné. Medzi 

takéto zdroje bez pochyby patria ľudské zdroje a praktiky ktoré sú nimi implementované.  

Bez kvalitne pripravených pracovných síl organizácie strácajú organizácie schopnosť 

konkurovať , čo vyúsťuje do ekonomického úpadku. Rýchlo sa meniace technológie tiež 

významne prispeli  k zrýchľovaniu inovácií  a k neustálym zmenám. (Brown a Campbell 

2001). Zamestnanci musia v dôsledku toho musia ovládať širokú paletu technických 

a interpersonálnych zručnosti  a kompetencií, ktoré im dovolia pracovať   so sofistikovanými 

technológiami  a optimálne fungovať v súčasných vysoko výkonných organizáciách (Combs  

et al. 2006).   

Je teda všeobecne akceptovaným faktom , že  ľudské zdroje  sú najdôležitejším aktívom  a že 

sú zdrojom idiosynkratickej konkurenčnej výhody. Táto verbálna deklarácia podporená 

mnohými štúdiami  kde bol preukázaný pozitívny korelačný vzťah medzi praktikami riadenia 

ľudských zdrojov (PRĽZ) a výkonnosťou  stráca na sile , ak je potrebné  potvrdiť ju  

konkrétnymi číslami  prezentujúcimi  finančné efekty  prínosu ľudských zdrojov.  Podobne je 

to aj  pri prezentácií z  hľadiska teoretického zdôvodnenia  kauzálnej súvislosti medzi  

praktikami riadenia ľudských zdrojov  a výkonnosťou.  K uvedeným problémom ešte 

pristupuje otázka vzťahu medzi operačnou a organizačnou výkonnosťou a aj úrovne na ktorej 

sa má  meranie prínosov PRĽZ uskutočňovať Organizácie by teda mali disponovať nástrojmi 

pomocou ktorých je možné prezentovať prínos riadenia ľudských zdrojov  k úspešnosti 

organizácie.  Zároveň je potrebné nájsť teoretické zdôvodnenie kauzálneho vzťahu medzi 

praktikami riadenia ľudských zdrojov a výkonnosťou.  Cieľom uvedeného príspevku teda je: 

- stručná analýza literárnych zdrojov k problematike vzťahu PRĽZ - výkonnosť, 

- prezentácia teoretických modelov vzťahu PRĽZ -výkonnosť, 

- kritická analýza hlavných problémov skúmania vzťahu PRĽZ - výkonnosť, 

- náčrt hlavných smerov a spôsobov riešenia kauzálnej súvislosti vzťahu PRĽZ- 

výkonnosť  a vyšpecifikovanie potenciálnych spôsobov riešenia.  
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1   LITERÁRNY PREHĽAD 

Od času keď sa riadenie ľudských zdrojov stalo predmetom seriózneho vedeckého 

skúmanie sa pozornosť vedcov aj praktikov  koncentruje na vzťah medzi praktikami riadenia 

ľudských zdrojov a výkonnosťou , ako aj na možnosti merania  a kvantitatívneho 

vyhodnocovania tohto vzťahu.  Ako to vyplynie z ďalšieho textu tohto príspevku bol, a aj 

v súčasnosti je, vykonávaný celý rád  štúdií s využitím sofistikovaných štatistických metód 

,aby sa dalo preukázať, že  investície do ľudských zdrojov sú preukázateľne  efektívne.  

Vo vedeckej aj v odbornej literatúre existuje značný počet štúdií ktoré sa zaoberajú vplyvom 

praktík riadenia ľudských zdrojov   na výkonnosť organizácie. Takéto štúdie boli vykonávané  

v USA, UK, v Nemecku vo Francuzku, na Taiwane , v Indií ale aj v ďalších krajinách. . Patria 

medzi ne najmä štúdie Guerrero a Barraud –Didier  2004; Katou a Budhwar 2006; Shih et al. 

2006; Som 2008; Truss et al. 2012. Početnosť štúdií dosiahla taký rozmer, že CIPD (CIPD 

2001:4 In: Trus set al. 2012) prehlásil, že niet pochybnosti o tom že  existuje jasná väzba 

medzi praktikami riadenia ľudských zdrojov a výkonnosťou firmy. Aspoň stručné závery 

z niektorých štúdií pre potvrdenie hore uvedených záverov.             

Lam a White (1998) prezentujú, že extenzívne vzdelávacie a rozvojové programy , 

nadštandardné odmeňovanie  a efektívny nábor pozitívne ovplyvňujú výkonnosť firmy. 

Huselid(1995) rovnako uvádza, že PRĽZ, ktoré označuje ako  vysokovýkonné pracovné 

praktiky, medzi ktoré zaraďuje  vzdelávanie, pobádacie  odmeňovanie, selektívny výber 

zamestnancov,  majú dopad na vyššiu produktivitu  a finančnú výkonnosť.  Iná skupina 

výskumníkov (Guest et al. 2003;  Gooderham et al. 2008) rovnako dospeli k záveru, že 

vysoko výkonné praktiky majú vplyv na výkonnosť firmy. 

Podobne Combs et al. (2006) vo svojej meta analýze 92 štúdií, ktorá zahrňovala celkove 19 

319 organizácií, zistil pozitívnu súvislosť medzi  PRĽZ a operačnou 

výkonnosťou(produktivitou) ako aj medzi finančnou výkonnosťou ,napr. návratnosťou 

investícii. 

Hoci štúdií ktoré sa zapodievajú vzťahom medzi PRĽZ a výkonnosťou je pomerne veľa, 

väčšinou sa zaoberajú meraním nákladov, málo ktorá sa  zaoberá prezentovaním pridanej 

hodnoty. Najlepšia cesta pre pracovníkov útvarov riadenia ľudských zdrojov  ako získať 

kreditibilitu, je  merať náklady a prínosy z činnosti , ktoré realizujú. Zároveň to musia vedieť 
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podať jazykom, ktorému rozumejú vrcholoví manažéri podnikov – teda vo finančnom 

vyjadrení. Štúdie, ktoré boli v tejto oblasti vykonané zosumarizovali Yeng a Berman (1977) 

In: Ferguson a Reio (2009). Niektoré z analyzovaných  štúdií boli   napr. Pfeffer (1994), 

Arthur (1994), Huselid (1995),  Ostroff (1995). Z uvedeného stručného prehľadu štúdií  sa aj 

napriek ich značnému počtu dá konštatovať, že  teoretické zdôvodnenie vzťahu stále chýba.   

1.1 Teoretické prístupy k súvisiace so skúmaním vzťahu praktiky riadenia ľudských 

zdrojov - výkonnosť 

Ak posudzujeme organizáciu ako systém potom je potrebné vziať v úvahu reťazec vstupy- 

praktiky-  výstupy , ktoré vedú k získaniu trvalej konkurenčnej výhody.  

Z tohto pohľadu Lado a Wilson In: Ferguson a Reio (2009) definujú systém riadenia 

ľudských zdrojov ako súbor jednotlivých vzájomne prepojených aktivít, funkcií a procesov , 

ktoré sú zamerané na získanie, rozvoj a udržiavanie ľudských zdrojov. Systém riadenia 

ľudských zdrojov organizácie  predstavuje dynamické procesy (nábor, výber, vzdelávanie 

hodnotenie výkonnosti,  a odmeňovanie), ktoré umožňujú firme získavať, rozvíjať, 

rozmiestňovať svoje ľudské zdroje a tým dosiahnuť vysokú výkonnosť a konkurenčnú 

výhodu. 

Uvádzaný model sa zakladá na Barnayovom zdrojovo orientovanom prístupe k firme. Podľa 

tohto prístupu je firma súborom premenných, ktoré jednotlivec  prináša do firmy(zručnosti, 

motivácia) a firemných procesov  v riadení ľudských zdrojov (nábor, výber vzdelávanie, 

hodnotenie výkonnosti), ktoré sa využívajú na tvorbu a dodávanie produktov  a  ktoré vedú 

k získaniu trvalej konkurenčnej výhody (Huselid, 1995; Den Hartog and Verburg 2004). 

Systém potom konvertuje tieto vstupy prostredníctvom súboru jednotlivých, vzájomne 

prepojených činnosti , funkcií a procesov s cieľom dosiahnutia  pracovnej výkonnosti 

a organizačnej výkonnosti (Lado a Wilson 1994; In: Ferguson a Reio 2009).V ďalšom sú 

detailnejšie roanalyzované hlavé komponenty vzťahu praktiky RĽZ - výkonnosť. 

A.) Vstupy ľudských zdrojov. Vstupy ľudských zdrojov obsahujú znalosti a motiváciu 

zamestnancov , ktoré umožňujú procesom  manažmentu ľudských zdrojov  kreovať 

a dodávať produkty, ktoré sú potrebné pre zákazníkov. 

 

Zručnosti a znalosti zamestnancov. Individuálne zručnosti a znalosti zamestnancov  sú 

integrálnou súčasťou  celého systému riadenia ľudských zdrojov. Tieto znalosti a zručnosti 
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obsahujú  znalosti čítania ,písanie, matematické znalosti, ovládanie sofveru, riešenie 

problémov, kritické myslenie, manuálne zručnosti, ap. 

Motivácia zamestnancov. Delaney a Huselid (1996) tvrdia, že efektívnosť nasadenia 

zručných a vzdelaných zamestnancov je limitovaná, pokiaľ nie sú motivovaní k tomu, aby 

vykonávali svoju prácu . Motivácia musí byť vnútorná aj vonkajšia.  

Manažment  firmy  môže,  a mal by vytvárať predpoklady pre zvyšovanie výkonu 

pracovníkov,  ale podávať výkon a teda  bezprostredne ovplyvňovať výkonnosť môže iba ten, 

ktorý prácu skutočne vykonáva. Musí mať túžbu, musí mať snahu, musí byť vnútorne 

motivovaný, aby  podával  požadovaný výkon. K tomu sú potrebné nasledujúce predpoklady: 

Personálna motivácia resp. túžba  je polykomponentný konštrukt, ktorý predstavuje prvý 

predpoklad  výkonnosti a skladá sa z nasledujúcich  zložiek. 

1. Sebauspokojenie. Jednotlivec  musí pociťovať  z vykonanej práce  uspokojenie, pocit 

zadosť učinenia. Ak takýto pocit sebauspokojenia  chýba, potom  aj motivovanie  

k vyššej výkonnosti  nebude adekvatné.  Jednotlivci, ktorí majú  vysoký pocit 

sebauspokojenia  a vysoký pocit sebahodnoty  pracujú  zodpovednejšie. 

2. Patriť  k určitému kolektívu.  Prináležitosť  k určitej skupine,  k určitému kolektívu, 

je   kľúčový  aspekt  personálnej túžby každého jednotlivca. Ak  je to kolektív  ktorý 

má patričné  renomé,  v ktorom panujú dobré  sociálne vzťahy,  potom   takáto 

prináležitosť  je zdrojom pocitu  hrdosti. Naviác,  jednotlivec  cíti oporu  v kolektíve  v 

prípade že potrebuje pomoc, a  rovnako  sám  je  ochotný poskytnúť pomoc. 

3. Možnosť osobného rozvoja. Jednotlivci potrebujú  mať pocit  rastu  svojej  osobnosti  

ako  celku,  aj  keď to nepatrí  bezprostredne iba  k momentálne vykonávanej práci. 

4. Rešpekt  uznanie  ostatných kolegov a manažérov. Predstavuje  silný  motivačný 

prvok,  významne  vplýva  na lojalitu zamestnanca.   

5. Zostať sám  sebou.  ak má jednotlivec podávať  vysoký  výkon  musí  mať pocit , že 

to  môže robiť spôsobom ktorý považuje  za najvhodnejší, musí  mať pocit slobody  

a slobodnej  voľby  v rámci limitov vyžadovaných  technologickou  disciplínou. 

 

Personálny stav. Pre podávanie očakávaných výkonov okrem personálnej túžby  je potrebné 

aby jednotlivec  bol  aj  v náležitom stave  fyzickom aj psychickom, ktorý  mu  umožňuje 

podávať  výkon.   Tento stav  je   ovplyvňovaný mnohými aspektmi v priebehu dňa, teda  

v krátkodobom horizonte  ale  aj  v dlhodobom  horizonte  v dôsledku dlhodobo 
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pretrvávajúcich tráum , fyzických  alebo  psychických .Ako psychické  tak fyzické  faktory 

ovplyvňujúce personálny stav  je potrebne starostlivo monitorovať  a odstraňovať príčiny  

ktoré spôsobujú tento vychýlený stav.  

Ak je  u jednotlivca  náležitá túžba( motivácia), ak je  v poriadku jeho fyzický aj psychický 

stav, potom  pre   dosahovanie požadovanej výkonnosti  je potrebné zabezpečiť ďalší  faktor , 

a to  kompetentnosť.   

Personálna kompetentnosť. Personálna kompetentnosť  je tretí faktor, bez ktorého nie je 

možné dosahovať požadovanú výkonnosť. Samotná personálna túžba a personálny stav  

nepostačuje, ak jednotlivec nedisponuje zložkami, ktoré  patria do pojmu personálnej  

kompetencie.  Ide  najmä  o tieto zložky. 

1. Kompetentnosť pre prácu. Obsahujú to čo musí jednotlivec vedieť, zručnosti, skúsenosti 

a modely správania sa   a reakcií  v určitých  situáciách. 

2. Kompetentnosť pre život. Nie je možné ju ignorovať aj keď zdanlivo  nemajú  

s vykonávanou prácu súvislosť.  Každý pracovník  okrem  úloh vykonávaných  v zamestnaní  

ma  aj  ďalšie povinnosti  v mimopracovnom živote  nie je  možné  odseparovať rodinný  

a pracovný  život tak, aby sa tieto navzájom  neprelínali  a neovplyvňovali. 

Okolie. Žiadna práca sa nevykonáva  vo  vzduchoprázdne. Fyzikálne podmienky,  čistota  

a pohoda na pracovisku, sociálne  vzťahy  ale nakoniec aj  riadiaci štýl  a podniková kultúra  

majú  svoj   evidentný  vplyv  na dosahovanie   výkonnosti. 

Odmeňovanie na základe zručnosti a znalosti  podľa Barnaya (1988) sa stáva konkurenčnou 

výhodou vtedy, keď  zamestnanci disponujú špecifickými znalosťami a zručnosťami, nie iba 

štandardnými. Musia to byť hodnotné znalosti, unikátne, také ktoré sa nedajú ľahko imitovať  

 

B.)  Procesy transformácie vstupov.  

Praktiky ľudských zdrojov slúžia ako procesy používané  k transformácií existujúcich vstupov 

ľudských zdrojov v rámci systému ľudských zdrojov. Lado a Wilson (1994) In: Ferguson 

a Reio (2009) definujú praktiky RĽZ ako súbor jednotlivých avšak vzájomne prepojených 

aktivít, funkcií a procesov, ktoré sú orientované na získavanie, rozvoj a udržanie ľudských 

zdrojov firmy. 
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Jednotlivé praktiky. Jednotlivé praktiky boli  Barnayom (1999) popísané  ako nehmotné 

zdroje konkurenčnej výhody. Celý rad štúdií potvrdil pozitívnu súvislosť medzi jednotlivými 

praktikami a výkonnosťou firmy.   (Holzer et al., 1993; Bartel  1994; Katz et al. 1985).  

Systémy praktík riadenia ľudských zdrojov. Tieto systémy obsahujú nie len jednotlivé 

praktiky, ale sústavu resp. sústavy praktík riadenia ľudských zdrojov. Štúdie preukázali  

pozitívny súvislosť medzi  praktikami riadenia ľudských zdrojov a výkonnosťou a to bez 

ohľadu na to, čí bola výkonnosť hodnotená na základe kvantitatívnych (objektívnych ) 

meradiel ,napr. ROA, alebo na základe individuálneho vnímania respondentov ( Den Hartog 

and Verburg, 2004).     

C.) Prínosy (výstupy) ľudských zdrojov 

Medzi najcharakteristickejšie výstupy z aktivity ľudských zdrojov patria pracovná (operačná) 

výkonnosť a organizačná (finančná) výkonnosť. 

Pracovná výkonnosť je pojem, na ktorý sa koncentruje záujem zamestnávateľov aj 

výskumníkov pôsobiacich v predmetnej oblasti (Reio and Wilson 1994). Pracovná výkonnosť  

je kľúčovým indikátorom efektívnosti systému RĽZ a významne ovplyvňuje výkonnosť 

organizačnú. Aj napriek uvedenému konštatovaniu je pomerne malo prác ktoré sa venujú 

vzťahu medzi pracovnou výkonnosťou a praktikami riadenia ľudských zdrojov.   

Motovidlo et al. (1997) In : Ferguson a Reio (2009) definoval pracovnú výkonnosť ako 

hodnotu určitej organizácie, ktorú môže očakávať od konania (správania) zamestnancov 

v priebehu času. Motovidlo ďalej uvádza niekoľko charakteristík pracovnej výkonnosti, že 

táto je behavioralna, epizodická, evaluatívna a multidimenzionálna. Uvádzaní výskumníci 

ďalej rozlišujú medzi správaním  a výkonom. Vysvetľujú, že správanie je to, čo ľudia robia 

a výkon je anticipovaná organizačná hodnota  toho, čo ľudia robia.  

Borman a Motovidlo (1993) In: Ferguson and Reio (2010) rozlišujú medzi dvoma typmi  

pracovnej výkonnosti a to: úlohová výkonnosť a kontextuálna výkonnosť. Úlohová 

výkonnosť obsahuje položky, ktoré sú obvykle v popise práce a zahrňuje transformáciu 

materiálov na produkty. Na druhej strane, kontextuálna výkonnosť je definovaná ako 

správanie, ktoré podporuje  širšie organizačné, sociálne a psychologické prostredie 

organizácie, v kontraste ku správaniu , ktoré podporuje technické jadro organizácie.  
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Firemná (organizačná) výkonnosť. 

Výkonnosť firmy  môže byť hodnotená dvoma spôsobmi: 

- na báze individuálneho vnímania   hodnotiteľa, napr. v komparácií s podobnými inými 

organizáciami, 

- pomocou objektívnych, kvantitatívnych ukazovateľov, ako sú napr. ROA, ROI , ap. 

Druhý typ hodnotenia dáva objektívnejšie výsledky,  avšak „tvrdé čísla „ sa ťažšie 

v prieskumoch získavajú  a naviac, v prípade organizácií verejnej správy a iných neziskových 

organizácií sú sotva využiteľné.  

Modely vzťahu praktiky RĽZ -výkonnosť 

V literatúre existuje viacej modelov pre posudzovanie vzťahu  praktiky RĽZ –výkonnosť.  

Univerzalistická perspektíva 

Univerzalistická perspektíva (univerzalistický model) vychádza z toho predpokladu, že 

existuje “jeden najlepší” spôsob riadiť zamestnancov za účelom zvyšovania výkonnosti, a 

úlohou výskumníkov je povedať  aký spôsob to je, ktoré praktiky sú jeho súčasťou,  a úlohou 

praktikov je  ich implementovať  (Delery a Doty 1996). Tieto praktiky majú pozitívny vplyv 

na výkonnosť vo všetkých organizáciách.  

Zástancom tohto prístupu je Pfeffer (1998). Publikoval sériu príspevkov a kníh z tejto 

problematiky. V priebehu skúmania tejto problematiky  sa nakoniec súbor praktík  ustanovil 

na nasledujúcich praktikách.( Pfeffer 2005, In: Truss ,Mankin, Keliher 2012, s. 91).  

 

1. Istota zamestnania. Ak organizácia vie garantovať istotu zamestnania, zamestnanci sa 

stanú viac lojálni a zaviazaní a organizácia môže očakávať vyšší výkon.  

2. Selektívny výber. Je potrebné vykonávať selektívny výber zamestnancov pre jednotlivé  

pracovné miesta  v súlade s požiadavkami pracovného miesta.  

3. Vysoká úroveň odmeňovania. Vysoká úroveň odmeňovania je žiaduca na prilákanie 

špičkových pracovníkov. 

4. Pobádacie  zložky odmeňovania. Poskytnúť zamestnancom možnosť získania odmeny 

v závislosti od dosahovaných výsledkov firmy. 

5. Účasť zamestnancov na vlastníctve firmy. Ak firma poskytne zamestnancom možnosť 

spoluvlastníctva vo firme získa tým záujem zamestnancov na dlhodobej prosperite firmy. 
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6. Zdieľanie informácií. Pre zaistenie vysokej výkonnosti je potrebné aby zamestnanci mali 

všetky potrebné informácie.  

7. Participácia  a splnomocnenie. Decentralizácia a delegovanie právomoci pomáhajú 

k zvyšovaniu spokojnosti a výkonnosti. 

8. Samoriadené tímy. Ak organizácia uplatňuje princípy samoriadených tímov pomáha to 

zvyšovaniu výkonnosti.  

9. Vzdelávanie a zvyšovanie zručnosti. Organizácia by mala podporovať zvyšovanie 

schopnosti a zručnosti súčasne vykonávať potrebné štrukturálne zmeny pre správne 

rozmiestnenie zamestnancov. 

10. Získavanie a využívanie viacerých zručnosti. Ak organizácia umožní získanie 

a využívanie viacerých zručnosti (profesií), potom to vedie k vyššej výkonnosti. 

11. Symbolický egalitarizmus. Zrušenie symbolov ktoré signalizujú hierarchickú 

nadradenosť zvyšuje výkonnosť. 

12. Zmenšenie platových rozdielov. Zmenšenie platového rozpätia medzi jednotlivými  

skupinami zamestnancov pomáha zlepšovaniu spolupráce a zvyšovaniu výkonnosti.  

13. Obsadzovanie pozícii  z vnútorných zdrojov. Vytvorenie vnútorného trhu práce pomáha 

rozvoju zručnosti  posilňuje spolupatričnosť a zvyšuje dôveru.  

Vo väčšine prác z oblasti praktík riadenia ľudských zdrojov  je citovaný redukovaný súbor 

praktík obsahujúci sedem praktík, ktoré by  podľa ich autora Pfeffer (1988) mali mať 

univerzálnu platnosť vo všetkých organizáciách. Ide o nasledujúci súbor: istota zamestnania, 

nábor a výber zamestnancov, samoriadené tímy a tímová práca, spravodlivé odmeňovanie 

v závislosti od  výkonu, vzdelávanie, redukcia statusových diferencií, zdieľané informácie.  

Niekedy sa tomuto modelu hovorí aj model vysokej zaviazanosti (high commitment model) 

Valton (1985), Guest (2001). Vychádza sa z predpokladu, že silná zaviazanosť voči 

organizácií a jej cieľom zabezpečí organizácií  konkurenčnú výhodu.  V prípade tohto modelu 

stále  v teórií nie je dosť prác a vysvetlení,  ako by mal sa konštituovať ideálny súbor  praktík.  

V teórií aj praxi skúmania vzťahu praktiky- výkonnosť sa zaužívali metafory pre jednotlivé  

modely:  

- Kontigenčný model- ruské matriošky 

- Konfiguračný model – Rubiková kocka 

- Univerzalistický model- čierna skrinka. 
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Hoci tento súbor praktík vyzerá veľmi presvedčivo, našli sa aj oponenti, ktorí  uvádzajú 

problémy s takýmto súborom praktík pri implementácií, ako aj nedostatočné teoretické 

zdôvodnenie.  Tieto nedostatky sa snažia  eliminovať ďalšie prístupy, - kontingenčný a 

konfiguračný prístup. 

 

Kontingenčný model 

Kontingenčný prístup  vzťahu praktiky riadenia ľudských zdrojov –výkonnosť sa zakladá na 

tom, že riadenie ľudských zdrojov musí byť prispôsobené („ušité na mieru“)  ku 

podnikateľskej stratégií organizácie (Miles  a Snow 1984, s. 37). 

Kontingenčný model, niekedy nazývaný aj Best-Fit model, teda model dobrého súladu, sa 

zakladá na dobrej väzbe (súlade) medzi strategickým riadením ľudských zdrojov a  

podnikateľskou stratégiou. Vyhodnocuje sa pritom do akej miery je zabezpečená vertikálna 

integrácia medzi podnikateľskou stratégiou  a politikami a  praktikami riadenia ľudských 

zdrojov. Vertikálna integrácia môže byť explicitne demonštrovaná prostredníctvom 

prepojenia podnikateľských cieľov s individuálnymi cieľmi jednotlivcov, meraním 

dosahovania stanovených cieľov a  prepojenosťou na systém odmeňovania. Táto vertikálna 

integrácia  resp. prepojenosť  je dosahovaná prostredníctvom procedúr, postupov, politík 

a procesov a je považovaná za rozhodujúci prvok akéhokoľvek strategického prístupu 

k riadeniu ľudských zdrojov. Vertikálna integrácia preto zabezpečuje  explicitné prepojenie 

resp. väzbu  internými procesmi a politikami riadenia ľudských zdrojov a externou trhovou 

resp. podnikateľskou stratégiou  a tým je zabezpečené to, že  kompetencie zamestnancov sú 

kreované tak, že  sú kľúčovým zdrojom konkurenčnej výhody (Wright 1994). 

Okrem vertikálnej integrácie je potrebné dosiahnuť aj horizontálnu integráciu (Tyson 1977).  

Horizontálna integrácia sa týka zosúladenia praktík a politík  medzi sebou navzájom na 

príslušnej horizontálnej úrovní.    

 

Konfiguračný model 

Kritici kontigenčného modelu vyčítajú jeho zástancom, že príliš zjednodušujú realitu 

v organizáciách. V snahe priradiť určitej dominantnú externej premennej (napr.  konkurencia 

v inováciách alebo v dosahovaní vysokej kvality produktov), k inej vnútornej premennej 

(napr. k RĽZ) predpokladajú lineárny bezproblémový vzťah. Je nepravdepodobné, že 

organizácia sa bude koncentrovať len na jeden typ stratégie (napr. dosahovanie vysokej 

kvality produktov),  pretože vonkajšie prostredie sa neustále mení  a stále sa objavujú nové 

stratégie preto sa organizácie snažia vyvinúť  kombinované druhy stratégie, kde  napr. 
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stratégia koncentrácie na kvalitu produktov bude kombinovaná s  redukciou nákladov , 

prípadne aj s inováciami.  Tento model sa zakladá na tom, že sa koncentruje na unikátne 

vzorce alebo konfigurácie viacerých nezávislých premenných, ktoré   súvisia so závislou 

premenou s cieľom identifikovať „ideálny typ kategórii“ nielen  podnikateľskej  stratégie, ale 

aj stratégie riadenia ľudských zdrojov. Signifikantná diferencia medzi kontingenčným 

a konfiguračným prístupom je v tom, že konfiguračný prístup predpokladá nelineárne 

synergické efekty  a interakcie vyššieho radu , ktoré môžu rezultovať do  maximálnej 

výkonnosti (Delery and Doty 1996, s. 808). Ako uvádzajú Marchington a Wilkinson (2012, s. 

91)  jadro konfiguračnej perspektívy je v tom, „že identifikuje interne konzistentnú sústavu 

praktík riadenia ľudských zdrojov, ktoré maximalizujú horizontálnu integráciu a potom 

prepojujú túto konfiguráciu k alternatíve strategickej konfigurácie s cieľom maximalizácie 

vertikálnej konfigurácie“. Zjednodušene povedané, podľa teoretikov konfiguračného prístupu  

by organizácia  mala vyvinúť systém riadenia ľudských zdrojov , ktorý je schopný zabezpečiť 

vertikálnu aj horizontálnu integráciu , alebo formu „ideálneho súladu“.   

 

Zdrojovo orientovaný prístup ku skúmaniu vzťahu praktiky RĽZ - výkonnosť 

Oblasť riadenia ľudských zdrojov je často predmetom kritiky, že nemá dostatočné teoretické 

zázemie a že je mixom rôznych  empirických štúdií, ktoré ale nevysvetľujú kauzalitu medzi  

praktikami RĽZ a jej dopadmi na jednotlivé oblasti.  Tento nedostatok sa aspoň čiastočne 

podarilo vyriešiť  implementáciou systému orientovaného na zdroje – Resource Based View. 

(Pozn.: V anglickom jazyku  používaný výraz Resource - Based View-RBW. Tento výraz je 

voľne preložený ako  Zdrojovo  Orientovaný Prístup - ZOP). 

Počiatky ZOP je možné vidieť u Edith Penrose (1956) a Barneya (1991). Hlavnou výskumnou 

otázkou bolo ako analyzovať firmu viac z aspektu  jej vnútorných zdrojov   než z hľadiska jej 

vzťahu k okoliu.  Cieľom bolo zistiť, ako môže firma kapitalizovať svoju  zdrojovú bazu, aby 

mohla získať trvalú konkurenčnú výhodu nad svojimi konkurentmi.  Táto idea sa stala veľmi 

populárnou najmä v 80-tych a 90-tych rokoch minulého storočia (Truss, Mankin, Keliher 

2013).  

Centrálnou otázkou ZOP je teoreticky vysvetliť kedy, ako a za akých okolnosti, môže firma 

získať trvalú konkurenčnú výhodu.  Mnohí teoretici ktorí v tejto oblasti pôsobili sa  

orientovali na vzťah firmy ku svojmu okoliu.  Malo pozornosti sa venovalo  tomu, čo sa deje 

vo vnútri firmy.   
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Idea ZOP je založená v prvom rade na predpoklade, že firmy môžu mať k dispozícii rôzne 

zdroje na rôznych úrovniach a ďalej na predpoklade, že zdroje nemusia byť nevyhnutne 

obchodovateľné  a preto ich heterogenita pretrváva pomerne dlhú dobu.  Z toho  potom 

vyplýva, že  konkurencia v rámci určitého priemyslu môže byť závislá primárne od 

vnútorných zdrojov a to potom upriamilo pozornosť na  dôležitosť manažmentu a vodcovstva. 

Simon et al. (2007, s. 273) In: (Truss, Mankin, Keliher 2013) uvádza nasledujúcu definíciu 

zdrojovo orientovaného  prístupu: 

Zdrojový orientovaný prístup je  všeobecný proces štruktúrovania firemného portfólia 

zdrojov, zoskupenia zdrojov, za účelom dosahovania schopnosti  a zvyšovania týchto 

schopnosti za účelom tvorby a udržiavania výhody pre zákazníkov a vlastníkov. 

Zdroje. Interné zdroje firmy sú jadrom prístupu orientovaného na zdroje.  Definícia 

vnútorných zdrojov je nasledujúca( Barney 1991, s.101; In: Truss, Mankin, Keliher 2013): 

Zdroje predstavujú všetky aktíva, schopnosti, organizačné procesy, firemné atribúty, 

informácie, znalosti ap., kontrolované firmou, ktoré  umožňujú firme vytvoriť a 

implementovať stratégie, ktoré zlepšujú efektívnosť organizácie.  

Idea ľudského kapitálu ako faktora, ktorý zabezpečuje v konečnom dôsledku dosiahnutie 

požadovaných finančných cieľov firmy  inšpirovala aj ďalších výskumníkov a je konzistentná 

s Barneyovým (1991) prístupom  založenom na zdrojoch. Keď sa firma posudzuje z pohľadu  

prístupu založeného na zdrojoch, potom využíva svoje zdroje a schopnosti na tvorbu  

konkurenčnej výhody, ktorá rezultuje do tvorby vyššej hodnoty. Zdroje a zručnosti 

organizácie  sú považované za hodnotné zdroje organizácie vtedy, keď  pomáhajú firme pri 

formulácií  a implementácií stratégie, ktorá  zlepšuje efektívnosť firmy. Barney a Wright 

(1998) tvrdia, že  najdôležitejšie aktíva ktoré firme pomáhajú dosiahnuť konkurenčnú výhodu  

sú ľudské zdroje. 

V tejto súvislosti je potrebné uviesť definíciu konkurenčnej schopnosti. Barney (1991, s.102) 

definuje konkurenčnú schopnosť v tom zmysle, že firma má konkurenčnú výhodu vtedy  ak 

implementuje stratégiu tvorby hodnôt ktorú súčasne neimplementuje žiadna iná firma z 

potenciálnych konkurentov. Na druhej strane trvalá konkurenčná výhoda existuje vtedy, keď 

iné firmy nie sú schopné profitovať z tejto stratégie. 
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Na základe štúdia odbornej literatúry, sa ukazuje potreba integrovať funkcie (praktiky) 

ľudských zdrojov.  Nezodpovedanou otázkou stále ešte zostáva na základe akého modelu 

resp. procesu vykonať túto integráciu a dať ju do súladu so strategickými cieľmi organizácie. 

Určitý počet pokusov v tomto smere už bol vykonaný.  

Praktiky riadenia ľudských zdrojov by mali byť integrálnou súčasťou systému riadenia 

ľudských zdrojov a zdrojom konkurenčnej výhody. Na rozdiel od mnohých iných  

konvenčných aktív, praktiky riadenia ľudských zdrojov nemôžu byť zachytené v podnikovej 

súvahe. Je možné ich nájsť vo  vzdelanej,  motivovanej, adaptabilnej pracovnej sile 

a v systéme riadenia ľudských zdrojov, ktorý ich rozvíja a udržuje. 

Komplementarita medzi jednotlivými praktikami RĽZ 

Jednotlivé praktiky riadenia ľudských zdrojov sa posudzujú väčšinou izolovane jedna od 

druhej. Útvary , ktoré sú zodpovedné za ich implementáciu  a ich prienik do jednotlivých 

oblasti činnosti RĽZ, postupujú tiež izolovaným spôsobom. To má za dôsledok, že 

koordinácia medzi jednotlivými praktikami, a to ako pôsobí jedná na druhu, je veľmi často 

zanedbávaná.  Ukazuje sa preto, a výskumníci z oblasti riadenia ľudských zdrojov sa o to už 

usilujú, že je vhodné tieto praktiky skúmať viac systematickým spôsobom, v ktorom sú 

ustanovené komplementarity medzi jednotlivými praktikami  a koordinované s ohľadom na 

to, ako ovplyvňujú jedna druhu (Huselid 1995; Mac Duffy 1995). Komplementarita 

(vzájomné dopĺňanie sa) sú kombináciou praktík riadenia ľudských zdrojov, ktoré majú 

výrazný  vplyv na   produktivitu  a teda výsledný efekt je vyšší ako je suma jednotlivých 

komponentov (Milgrom a Roberts 1993). 

Komplementárne praktiky riadenia ľudských zdrojov vyvinuté a implementované simultane  

majú na výkonnosť väčší pozitívny vplyv, ako praktiky implementované izolovane bez 

vzájomnej koordinácie (Ichniowsky 1990). 

Ak napr. sa firma rozhodla implementovať štíhlu výrobu získaním a zamestnaním 

najkvalitnejších pracovníkov, potom musí  existovať úzke prepojenie a vzájomná koordinácia 

medzi útvarom riadenia ľudských zdrojov a útvarom zabezpečujúcim vzdelávanie a rozvoj. 

Ak sú všetky praktiky organizované ako súčasť  jedného systému riadenia ľudských zdrojov, 

potom systémový a komplementárny efekt sa pravdepodobne dosiahne  iba strategickou 

koordináciou medzi praktikami riadenia ľudských zdrojov. Huselid (1995) uvádza, že 

komplementárne praktiky RĽZ,  ak sa   uplatňujú  vo firme ako ucelený súbor  a ako súčasť   
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koordinovaného systému, môžu firme pomôcť dosiahnuť svoje strategické ciele  skôr, ako 

praktiky riadenia ľudských zdrojov implementované bez synergického efektu.  

Ichniowski (1990) In: Truss, Mankin, Kelliher (2012) uvádza, že niektoré praktiky, napr. 

individuálne alebo skupinové odmeňovanie,  nepostačujú  na dosiahnutie vysokého výkonu. 

Potrebné sú ďalšie dodatočné praktiky  podporujúce motiváciu zamestnancov  a ich väzbu na 

organizáciu, potrebné je vzdelávanie, komunikačné mechanizmy , ap.  MacDuffie (1995) 

tvrdí, že praktiky RĽZ budú podporovať vysokú výkonnosť iba vtedy, keď  budú zladené 

záujmy jednotlivcov so záujmami firmy. Komplementárne praktiky podľa MacDuffie (1995) 

by mali obsahovať také praktiky, ako je istota zamestnania, odmeňovanie založené na 

výsledkoch hodnotenia výkonnosti,  extenzívne vzdelávanie, pracovné tímy, komplexný 

manažment kvality.  

Dalanay et al. (1996) identifikovali  desať praktík ovplyvňujúcich výkonnosť a produktivitu. 

Ide o nasledujúce praktiky: Flexibilná organizácia práce, zaangažovanosť zamestnancov, 

programy účasti na zisku, formalizované  postupy pre riešenie sporov, programy zdieľania 

informácií, výskum názorov, flexibilné plánovanie, denný program starostlivosti 

o zamestnancov, implementácia metód outplacementu  a poradenstvo pre zamestnancov. 

 

1.2 Zhodnotenie teoretických prístupov a koncepcií  

V predchádzajúcej časti boli prezentované štyri základné modely, ktoré popisujú vzťah 

medzi praktikami riadenia ľudských zdrojov a výkonnosťou, t.j. univerzalistický, 

kontingenčný, konfiguračný a zdrojovo orientovaný model resp. prístup. Tieto modely sú 

v posledných dvadsiatich rokoch pertraktované v praktickej aj v teoretickej sfére. Kľúčové 

problémy vzťahu  riadenie ľudských zdrojov - výkonnosť zostávajú aj naďalej nedoriešené 

(Gerhart 2005). Je to spôsobené tým, že existuje v tomto smere veľké množstvo problémov, 

ktoré komplikujú skúmanie predmetného vzťahu (Guest 2011). Tieto  problémy súvisiace so 

skúmaním vzťahu RĽZ - výkonnosť možno rozčleniť do nasledujúcich 5 skupín (Purcell a 

Kinnie 2007): 

1. Použitá metodológia, 

2. Implementované meradla výkonnosti 

3. Konfigurácia systému RĽZ 

4. Teória vysvetľujúca vzťah medzi praktikami RĽZ a výkonnosťou 
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5. Úroveň použitej analýzy. 

 

Metodologické problémy 

Z metodologického hľadiska existujú dva druhy problémov. Prvý problém spočíva  v tom,  že 

dotazníkové skúmania sú robené tým spôsobom, že respondenti sú obvykle tvorení jednou 

skupinou zamestnancov, obvykle vyšším manažmentom. Tento problém je možné odstrániť 

tým, že sa skúmania  vykonávajú s využitím rôznych skupín zamestnancov . 

Druhý problém spočíva v tom, že skúmania sa robia v jednom časovom okamihu Toto 

nedovoľuje posúdiť, či v priebehu času došlo k ovplyvneniu výkonnosti ako dôsledku 

vykonaných opatrení v riadení ľudských zdrojov. Skúmania vykonávané v jednom časovom 

okamihu dovoľujú zistiť iba súvislosť medzi praktikami a výkonnosťou, nie však kauzalitu.  

Tretí problém, ktorý sa vyskytuje u väčšiny štúdií  je ten, že sa neberie v úvahu oneskorovací 

efekt, ktorý  predstavuje čas potrebný na to, aby určité praktiky prejavili svoj dopad na 

výkonnosť.  Tento nedostatok je možné odstrániť tým, že sa bude hodnotiť výkonnosť 

v okamihu uplatnenia zásahu v praktikách a opätovne neskôr.  

Obvykle sú skúmania vykonávané tým spôsobom, že za jednu organizáciu jeden pracovník 

odpovedá na otázky dotazníka. Je postačujúci názor jedného pracovníka? Ďalej, skúmanie sa 

vykonáva v určitom časovom okamihu, zatiaľ čo by bolo zaujímavejšie  skúmať výkonnosť 

v dlhšej časovej postupnosti. Majú  byť respondentmi manažéri alebo individuálni radoví 

zamestnanci?  Niektorí autori pracujúci v tejto oblasti tvrdia, že praktiky riadenia ľudských 

zdrojov obvykle sa spájajú s intenzifikáciou práce, zhoršovaním bezpečnosti pri práci 

a ďalšími neželateľnými efektmi (Boxall a Purcell 2008; Chang a Huang 2005; Barraud - 

Didier 2004.)   

 

Problém merania výkonnosti 

V súvislosti so skúmaním vzťahu praktiky riadenia ľudských zdrojov - výkonnosť vynára sa 

problém aké meradla výkonnosti použiť. Môžu to byť objektívne (explicitne vyjadriteľné 

kvantitatívne) meradla, ale môžu to byť aj subjektívne (na báze individuálneho vnímania) 

meradla. Je eminentný záujem merať výkonnosť objektívne, neexistuje zatiaľ  presvedčivá 

metóda na zistenie  vplyvu RĽZ na výkonnosť. Výkonnosť organizácie je naviac 



21 
 

ovplyvňovaná mnohými inými faktormi, najmä technologickými, sociálnymi  ako 

aj  strategickým zameraním organizácie. Preto odseparovanie ostatných faktorov je jedným z 

najkomplikovanejších problémov. Niektorí autori (Harter, Schmidt a Hayes 2002) odporúčajú 

používať meradla, ktoré sú viac orientované na ľudské zdroje, ako sú napr. fluktuácia, 

absentizmus, ap. 

Problém konfigurácie praktík ľudských zdrojov 

Ďalším problémom, ktorý komplikuje meranie prínosu riadenia ľudských zdrojov 

k výkonnosti organizácie, je skladba praktík riadenia ľudských zdrojov použitých pri analýze. 

Kombinácií, ktoré je možné použiť je značné množstvo a nie zatiaľ žiadna ustálená 

konfigurácia. Výskumníci, ktorí sa touto otázkou zaoberajú, sa buď opierajú o výsledky, ktoré 

dosiahli iní výskumníci, alebo  vytvarujú súbory praktík na báze faktorovej analýzy 

(Marchington a Gurgulis 2000, s. 1114), In: Crawshav, Budhwar a Davis (2014). 

Problémy teórie  

Boiselie et al. (2005) uvádza, že neexistuje uspokojivá teória, ktorá by vysvetľovala 

mechanizmus pôsobenia  praktík riadenia ľudských zdrojov na výkonnosť. Celý tento 

problém je označovaný ako čierna skrinka. Väčšina teoretických prác pri skúmaní vzťahu 

praktiky RĽZ - výkonnosť vychádza z predpokladu, že prístup a správanie sa zamestnancov 

sú kľúčovým indikátorom tohto vzťahu.  

Niektoré modely riadenia ľudských zdrojov (Bowen and Ostroff 2004) uvadzajú, že systém 

riadenia ľudských zdrojov sa skladá z troch komponentov: obsah, proces a sila. Obsah hovorí 

o tom ako aké politiky a praktiky ho tvoria. Proces riadenia ľudských zdrojov sa vzťahuje 

k metódam   pomocou ktorých sú politiky a praktiky komunikované zamestnancom. Sila 

riadenia ľudských zdrojov  referuje o tom ako sú politiky a praktiky akceptované 

zamestnancami. Sila RĽZ, ktorá  odráža organizačnú klímu v riadení ľudských zdrojov je 

ovplyvňovaná obsahom aj procesom  riadenia ľudských zdrojov. 

Pri skúmaní vzťahu praktiky RĽZ – výkonnosť sa tento vzťah posudzuje ako vzťah s dvoma 

koncovými bodmi; na jednom konci sú  stratégia  a praktiky riadenia ľudských zdrojov, na 

druhej strane  je výkonnosť  operačná alebo finančná (Crawshow, Budhwar and Davis 2014). 

Čo sa však deje medzi týmito dvoma koncovými bodmi je nejasná. Mechanizmus, cez ktorý 

sa tento vzťah uskutočňuje sa označuje ako „čierna skrinka“ (Boisele 2005).   
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Pri skúmaní obsahu „čiernej skrinky“ sa prvotne výskumníci orientovali najmä na znalosti, 

schopnosti,  zručnosti, správanie a prístupy zamestnancov (Guest 1997). Je to logické, 

nakoľko to odráža všeobecne akceptovaný konsenzus, že praktiky riadenia ľudských zdrojov 

nemôžu priamo ovplyvniť výkonnosť. Ovplyvňujú ľudské zdroje prostredníctvom zvyšovania 

schopností, zručností a správania zamestnancov. Tento proces ovplyvňovania výkonnosti 

prostredníctvom zdokonaľovania praktík  je nazývaný mediacia. V tomto prípade výstupy 

z riadenia ľudských zdrojov (znalosti, prístupy, správanie), pozitívne sprostredkovávajú vzťah 

medzi riadením ľudských zdrojov a výkonnosťou. Tento prípad sa označuje ako 

sprostredkovávaný model(mediating model ), alebo všeobecný kauzálny model (general 

causal model). 

Rozlišujú sa teda dva typy väzieb  v prípade hore uvedeného  modelu. Existuje priama väzba 

medzi praktikami riadenia ľudských zdrojov a výkonnosťou, ktorá sa nazýva  

nesprostredkovaný  efekt.  V tomto prípade sa tvrdí, že  praktiky riadenia ľudských zdrojov  

majú priamy dopad  na výkonnosť organizácie.  Nepriamy  spôsob je  väzba cez výstupy 

riadenia ľudských zdrojov, ktorá, ako bolo uvedené, sa nazýva sprostredkovávaný efekt, 

indikuje, že praktiky riadenia ľudských zdrojov ovplyvňujú výstupy RĽZ, a tieto zasa 

ovplyvňujú výkonnosť. Pritom nie je nevyhnutné, aby oba druhy väzieb, priama aj nepriama, 

boli prítomné súčasne. Je možné aby sa uskutočňoval sprostredkovaný efekt, pri absencií 

nesprostredkovaného efektu. Prípad, že sú prítomné oba druhy súčasne, t.j. priama aj 

sprostredkovaná väzba, sa nazýva parciálna mediacia. Prípad, keď je  prítomná iba nepriama 

väzba, sa nazýva plná mediácia.  

V úsilí o otvorenie čiernej skriňky vzťahu  PRĽZ – výkonnosť zatiaľ sa pomerne  dobre 

osvedčil model ktorý je označovaný ako AMO (Ability,Motivation, Opportunity), autorov 

Appelbaum, Bailey, Berg a Kalleberg (2000). Podľa tohto modelu najlepšie zabezpečujú 

výkonnosť organizácie zamestnanci, ktorí  disponujú potrebnými znalosťami a zručnosťami, 

ktorí sú optimálne motivovaní pre prácu a ktorí majú „príležitosti“  uplatniť svoje znalosti 

a zručnosti.  

Podľa filozofie AMO (Crawshaw et al. 2014) neexistuje nejaký špeciálny súbor praktík, ktoré 

môžu ovplyvňovať výkonnosť. Namiesto toho celý proces závisí na architektúre, ktorá 

pokrýva   politiky  navrhované  pre budovanie a udržiavanie ľudského kapitálu 

a ovplyvňovanie správania zamestnancov. 
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Problémy analyzovaných úrovní 

Ďalším problémom je to, či sa jedná o meranie výkonnosti na úrovni organizácie, alebo na 

úrovni jednotlivcov. Meranie výkonnosti na úrovni jednotlivcov je vo väčšine prípadov 

jednoduchšie. Avšak ani vysoká úroveň výkonnosti na úrovni jednotlivcov negarantuje ešte 

vysokú úroveň  výkonnosti na úrovni organizácie pokiaľ napr. organizácia nemá správne 

zvolenú stratégiu. 

K uvedeným problémom je podľa názoru autora príspevku potrebné ešte pridať problém 

typológie praktík a prepojenosti praktík s ostatnými všeobecnými riadiacimi praktikami. 

Typológia praktík 

Pokiaľ sa týka merania a vyhodnocovania  efektívnosti  investícii do praktík riadenia 

ľudských zdrojov, tak ďalším problémom  je chýbajúca, všeobecne akceptovaná klasifikácia 

(typológia)  PRĽZ. Určité praktiky, napr. nábor, výber, prijímanie, servisné služby pre 

zamestnancov, musia byť v organizácií zabezpečené, nakoľko by bez nich nemohol existovať 

celý reprodukčný proces. Iná je záležitosť, ak sa na vo výberovom procese uplatnia  

sofistikované metódy realizované napr. poradenskými organizáciami, kde organizácia musí 

uhradiť zvýšené náklady. Čo v takomto prípade zahrňovať do nákladov, iba minimalistickú 

čiastku alebo všetky náklady, t.j. aj tie ktoré vznikli v cudzej  organizácií v súvislosti 

s prijímaním alebo  spolu vlastné aj cudzie náklady? 

Prepojenosť praktík riadenia ľudských zdrojov s ostatnými praktikami. 

Problémom je prepojenosť praktík riadenia ľudských zdrojov s ostatnými všeobecnými 

riadiacimi praktikami realizovanými v organizácií. Implementácia praktík RĽZ vyžaduje 

súčinnosť pracovníkov útvarov riadenia ľudských zdrojov a zároveň aj líniových prípadne 

vrcholových manažérov firmy. Ako zohľadňovať náklady ktoré vznikajú na ostatných 

útvaroch?  

 

2 PRAKTICKÉ PROBLÉMY MERANIA VÝKONNOSTI 

Zakladaným problémom v tomto prípade je čo, resp. ktoré indikátory merať. Neexistuje 

zatiaľ v tomto ohľade nijaký záväzný štandard. Podľa Truss et al. (2012) to môžu byť 

nasledovné druhy indikátorov . 
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Prístupy zamestnancov. Meranie angažovanosti zamestnancov, ako aj spokojnosti 

s aktivitami útvaru riadenia ľudských zdrojov.  

Operačná výkonnosť zamestnancov. Predmetom je napr. počet vyprodukovaných 

produktov,  splnenie uložených opatrení pri hodnotených napr. pri ročnom hodnotení. 

Správanie zamestnancov. Patria sem napr. absentizmus, fluktuácia, incidenty spôsobené 

zamestnancami. 

Profil pracovných síl. Podiel  zamestnancov označovaných ako „talenty“ štatistika diverzity. 

ROI útvaru riadenia ľudských zdrojov. Podiel počtu zamestnancov útvaru riadenia 

ľudských zdrojov k celkovému počtu zamestnancov, prínosy v pomere k nákladom na 

jedného zamestnanca útvaru riadenia ľudských zdrojov. 

Zákaznícke výstupy. Spokojnosť zákazníkov s produktmi firmy, podiel na trhu. 

 

3 CELKOVÉ ZHODNOTENIE STAVU VÝSKUMU A SÚVISLOSTÍ MEDZI 

PRAKTIKAMI RĽZ A VÝKONNOSŤOU  

Hoci výskumných štúdií venovaných skúmaniu súvislosti medzi praktikami riadenia 

ľudských zdrojov a výkonnosťou je pomerne veľa,  rovnako veľa je aj kritických postojov 

k výsledkom skúmania. Kritika sa týka najmä platnosti použitých metód skúmania( Wal and 

Wood 2005), nedostatku teoretického zdôvodnenia (Dyer and Reeves 1995; Wright et al. 

2003), problém nekonzistentnosti  modelu najlepších praktík (Becker a Gerhart 1996) 

a nedostatku  dôrazu, ktorý sa prikladá úrovni vertikálneho a horizontálneho zosúladenia Wall 

a Wood (2005).  Na základe uvedených skutočnosti Wright a Gardner (2003, s. 312) tvrdí, že 

je iba slabá súvislosť medzi praktikami RĽZ a výkonnosťou.  

Je niekedy ťažké povedať, či sú to praktiky riadenia ľudských zdrojov, ktoré viedli k zvýšeniu 

výkonnosti, alebo naopak je to finančný úspech, ktorý umožňuje investovanie do 

implementácie najlepších praktík RĽZ.  

Jedným z hlavných dôvodov prečo sa teoretici aj praktici snažia skúmať a prezentovať vzťah 

medzi praktikami riadenia ľudských zdrojov (PRĽZ)  výkonnosťou je ten, že pokiaľ takýto 

nástroj chýba je riziko, že vrcholový manažment rozhodne o outsourcingu činností patriacich 

do systému riadenia ľudských zdrojov. Preto sa manažéri z útvarov riadenia ľudských zdrojov 
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snažia nájsť nástroje, pomocou ktorých by demonštrovali oprávnenosť zabezpečovania 

činnosti patriacich do systému riadenia ľudských zdrojov a zároveň našli zdôvodnenie pre 

ďalšie investovanie do systému. Hlavnou príčinou prečo doposiaľ sa tak nestalo je to, že  

chýba teoretické odôvodnenie vzťahu PRĽZ- výkonnosť (Hesket a Fleetwood 2006). Nikdy 

predtým nebolo toľko proklamácii o tom, že ľudské zdroje sú našim najdôležitejším aktívom. 

Aj napriek tomu, outourcing činnosti patriacich do riadenia ľudských zdrojov dosiahol v roku 

2005 najvyšší stupeň s perspektívou ďalšieho rastu. 

Hlavná príčina tohto stavu spočíva v tom, že empirické dôkazy väzby medzi PRĽZ 

a výkonnosťou sú nepresvedčivé. Ďalej, neexistencia empirickej asociácie medzi PRĽZ 

a výkonnosťou ešte neznamená, že  neexistuje určitý druh kauzálnej súvislosti. Môže byť, že 

kauzálna súvislosť existuje, ale jej povaha je oveľa komplexnejšia než aby mohla byť 

vysvetliteľná iba výsledkami štatistických skúmaní. Ak tomu tak je že existuje kauzálna 

súvislosť a autor tohto príspevku v zhode s Hesketom a Fleetwoodom je presvedčený, že 

takýto kauzálny vzťah existuje, potom tvrdenie, že z dôvodu nepreukázania empirickej 

súvislosti takýto vzťah neexistuje by bolo zavadzajúce. Ak by sa prostredníctvom 

štatistického skúmania aj našla súvislosť, sama o sebe nič nevysvetľuje a nie je to ani 

teoretické odôvodnenie.     

Podľa Hesket a Fleetwood (2006) hlavný problém spočíva v tom, že nedostatok teoretického 

zdôvodnenia súvislosti PRĽZ- výkonnosť spočíva v implementácii tzv.„vedeckých „ 

prístupov ku skúmaniu predmetného problému (Boudreau a Ramstad 1999, s. 343; Murphy 

and Zandavakili 2000, s. 93) In: Hesket a Fletwood 2006. Empirickí výskumníci zrejme 

predpokladajú, že teoretické problémy sa vyriešia  samy o sebe viacnásobným opakovaním 

empirických výskumov.   Hesket a Fleetwood nesúhlasia s tým, že  toto môže byť cesta 

k vyriešeniu problému, to môže byť štartovací bod  pre pochopenie vzťahu PRĽZ – 

výkonnosť. 

S ohľadom na uvedené skutočnosti, by sa ďalšie skúmanie malo orientovať na následovné 

problémy: 

1. Dopracovať typológiu praktík RĽZ z hľadiska ich vplyvu na operačnú výkonnosť a na 

finančnú výkonnosť. 

2. Skúmanie súvislosti medzi operačnou výkonnosťou a finančnou (organizačnou 

výkonnosťou.  
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3. Na základe výsledkov skúmania podľa bodu 1.a 2. Formulovať mechanizmus 

pôsobenia resp. kauzálnu súvislosť medzi praktikami RĽZ a výkonnosťou. 

4. Navrhnúť korigovaný resp. doplnený súbor metód merania vrátane meraných 

indikátorov. 

5. Vyšpecifikovať algoritmus konfigurácie praktík RĽZ. 

6. Návrh modelu vyčíslovania nákladov spojených s implementáciou jednotlivých 

praktík RĽZ.  

 

ZÁVER 

Ako vyplýva z predmetného príspevku aj napriek pozornosti, ktorej sa predmetnej 

problematike dostáva doposiaľ nie je uspokojivé teoretické vysvetlenie mechanizmu 

pôsobenia praktík riadenia ľudských zdrojov na výkonnosť organizácie, aj keď takáto 

súvislosť bola  viacerými štúdiami štatisticky potvrdená. Rovnako metódy merania zatiaľ 

pôsobia skôr náhodne až chaoticky a nie je všeobecný konsenzus ako v tejto oblasti 

postupovať. Príčiny sú zrejmé z hore uvedeného textu. Smery riešenia uvedené v závere 

príspevku budú tvoriť základ riešenia v rámci výskumného projektu VEGA.  
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