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ABSTRAKT/SÚHRN 

Príspevok analyzuje jednotlivé prístupy  k vzťahu medzi praktikami riadenia ľudských 

zdrojov a výkonnosťou. Analyzovaný je priamy a nepriamy vzťah  medzi praktikami riadenia 

ľudských zdrojov a výkonnosťou, ako aj hlavné modely praktík univerzalistický, kontingenčný 

a konfiguračný. Autor navrhuje rozčlenenie praktík na kalkulatívne a kontextuálne. Vo väzbe 

na toto rozčlenenie sú potom navrhnuté ukazovatele na hodnotenie efektívnosti praktík 

riadenia ľudských zdrojov 
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ÚVOD  

Problematika vzťahu medzi praktikami riadenia ľudských zdrojov a výkonnosťou sa 

v poslednom období stala značne diskutovanou témou medzi teoretikmi aj praktikmi z oblasti 

riadenia ľudských zdrojov. Bol vykonaný celý rad štúdií a značná časť z nich potvrdila 

pozitívny vzťah medzi praktikami riadenia ľudských zdrojov a výkonnosťou. Napr. Delery 

and Doty,(1966); Razouk (2011); Huselid (1996). Aj napriek tomu vzťah medzi praktikami 

riadenia ľudských zdrojov (PRĽZ) a výkonnosťou zostáva stále nejednoznačný (Pauwe 2009). 

Tato skutočnosť signalizuje , že sú potrebné ďalšie skúmania v tomto smere (Chand a Katou 

2007). V podstate všetky relevantné štúdie sledujú vplyv na výkonnosť ,prakticky žiadna 

z analyzovaných štúdií sa však nezaujíma o to, za akú cenu , teda nezaoberá sa nákladovou 

stránkou problému.  Cieľom predmetného príspevku je analýza praktík riadenia ľudských 

zdrojov z aspektu možnosti vyhodnocovania nákladov a prínosov k výkonnosti organizácie.  

 

1 ANALÝZA PRÍSTUPOV K HODNOTENIU PRAKTÍK RIADENIA ĽUDSKÝCH 

ZDROJOV (PRĽZ)  

Od začiatku skúmania tejto problematiky sa ukazujú dva základné smery skúmania. Prvý 

smer sa zameriava na priamy vplyv(efekt) a druhý na nepriamy vplyv .  

Prvý smer sa orientuje na skúmanie súvislosti medzi individuálnymi praktikami resp. súbormi 

praktík a výkonnosťou .Väčšina štúdií , ktoré boli v tejto oblasti vykonané hľadala vzťah 

medzi 13 praktikami ktoré vyšpecifikoval Pfeffer (1994 a 1998) a výkonnosťou. Boli však na 

hodnotenie výkonnosti využívané rôzne kritéria a tak nie je zhoda v tom, aká skladba praktík 

zvyšuje úroveň výkonnosti(Dyer a Reeves 1995; Guest 2011). Nie je zatiaľ ani zhoda v tom 

aké meradla výkonnosti využívať. Organizačná výkonnosť môže byť definovaná pomocou 

príbuzných konštruktov, ako sú fluktuácia, pracovná spokojnosť, zaviazanosť voči 

organizácií, alebo pomocou ukazovateľov ako je produktivita, kvalita produktov (Dyer 

a Reeves 2009). Výkonnosť môže byť hodnotená ale aj pomocou finančných ukazovateľov, 

ako je ROA a ROI, alebo pomocou ukazovateľov kapitálového trhu, ako je cena akcií,  podiel 

na trhu.   

Druhý smer skúmania tvrdí, že bez ohľadu na to, čí sa jedna o individuálne praktiky , alebo 

súbory praktík nepôsobia tieto praktiky priamo na organizačnú výkonnosť (Katou a Budhwar 

2006). PRĽZ ovplyvňujú iba niektoré sprostredkujúce premenné ktoré následne vplývajú na 
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organizačnú výkonnosť (Dyer a Reeves 1995; Becker a Gerhardt 1996; Paauwe a Richardson 

1997; Wright et al. 2003; Collins a Clark 2003; Paauve 2009). Je pochopiteľné, že viacerí 

výskumníci sa snažia pootvoriť túto skrinku a nájsť praktiky a mechanizmus ovplyvňovania 

výkonnosti pomocou praktík RĽZ.(Huselid 1995; Huselid et al. 1999; Ahmad a Schroder 

2003; Way 2002; Wright et al. 2003; Datta et al. 2005; Kintana 2006; Beltran- Martin et al. 

2008; Wood a deMenezes 2008). 

Existuje niekoľko dôvodov v prospech aj proti priamemu aj  prístupu k posudzovaniu vzťahu 

medzi PRĽZ a výkonnosťou.   

V prípade prístupu založeného na priamom vplyve  sa pracuje so skupinou „najlepších 

praktík“ („best practices“) u ktorých sa predpokladá, že by mali mať pozitívny dopad na 

výkonnosť, bez ohľadu na to o aký podnik sa jedná a v akom odvetví pôsobí. Nedostatkom 

tohto prístupu je to, ako skombinovať praktiky RĽZ tak aby  sa dosiahla najvyššia výkonnosť. 

Druhým problémom je to, že  aké meradla výkonnosti použiť. Majú to byť len finančné 

kritéria, alebo aj také meradla ako je pracovná výkonnosť, spokojnosť ap. Problémom pre 

niektorých praktikov ale aj teoretikov je používanie vysoko sofistikovaných štatistických 

metód pre vyhodnocovanie súvislosti. 

V prípade nepriameho prístupu pri posudzovaní vzťahu PRĽZ - výkonnosť sa vychádza 

z predpokladu, že dosahovanie vysokej výkonnosti predpokladá súlad medzi PRĽZ 

a ostatnými aspektmi organizácie. Inými slovami, organizácia v priebehu svojho  životného 

cyklu prechádza viacerými štádiami.  A praktiky riadenia ľudských zdrojov sú závislé na 

týchto štádiách (Satwinder et al.2012). Redman a Wilkinson (2008)  napr. argumentujú, že v 

prípade, že okolie je dynamické a komplexné s viacnásobnými závislosťami, ktoré nemôžu 

byť izolované, budú sa praktiky meniť kontinuálne.  

Okrem uvedeného členenia  skladajúceho sa z priameho a nepriameho vplyvu praktík na 

výkonnosť organizácie je možné pri analýze postupov skúmania vidieť  dve perspektívy. Prvá 

perspektíva  sa zakladá na skúmaní jednotlivých praktík, ako je napr. vzdelávanie, zdieľanie 

informácií, nábor a výber ľudských zdrojov. (Bartel 1994; Mohrisma 1991).  V súčasnej dobe 

sa skúmanie posúva už viacej ku komplexnému  integrovanému prístupu skúmania, kde sa už 

posudzuje celý súbor praktík riadenia ľudských zdrojov z hľadiska ich vplyvu na výkonnosť. 

(Delery a Doty 1996). 
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Z hľadiska strategickej perspektívy sa v priebehu skúmania ukázali viaceré modely. Jedným 

z nich je  model ktorý je založený na súlade medzi PRĽZ a strategickými cieľmi organizácie, 

pričom  že takéto praktiky by mali napomáhať vyvinul znalosti, zručnosti zamestnancov tak , 

aby podporovali príslušnú stratégiu a strategické ciele (Andersen 2011). Ďalší model  tvrdí, že 

efektívnosť systému RĽZ spočíva na kontextuálnych faktoroch, vrátane politického systému 

veľkosti organizácií a podnikateľského systému príslušnej krajiny. (Paauwe a Boisele 2005). 

Podobný model uvádza aj Barnay (2005), ktorý je označovaný ako zdrojovo orientovaný 

prístup – ZOP (Resource Based View). Barnay tvrdí, že RĽZ môže prispievať k organizačnej 

výkonnosti zvyšovaním úrovne ľudského kapitálu, dobrovoľného úsilia a požadovaného 

správania a prístupu zamestnancov.  Východiskovým  predpokladom je poznanie, že PRĽZ 

tvoria sociálny komplex a že sú navzájom prepojené a takto tvoria integrálnu súčasť 

organizácie a organizácií môžu zabezpečiť trvalo udržateľnú výhodu ak sú: zriedkavé 

unikátne, nesubstituovateľné,  a veľmi ťažko imitovateľné. 

Hoci celý rad štúdií potvrdil súvislosť medzi praktikami riadenia ľudských zdrojov 

a výkonnosťou doposiaľ chýbajú presvedčivé dôkazy, že ide jednoznačne o vplyv praktík, 

a chýba teoretické zdôvodnenie mechanizmu pôsobenia praktík, ktoré by potvrdilo kauzálnu 

súvislosť. Napr. Arthur 1994, Delery a Doty 1996, Huselid 1995, Ichniowski, Shaw a 

Prennushi vykonali štúdie, ktoré potvrdili vzťah medzi súborom “vysoko výkonných“ praktík 

a viacerými ukazovateľmi výkonnosti, vrátane produktivity a výkonnosti, kvality 

a finančných ukazovateľov. Tieto štúdie v podstate podporujú model, ktorý sa označuje ako 

univerzalistický model.  

Niektoré štúdie (Lawler 1992; Pfeffer 1998; Wood a Albanese 1995) poukazujú na to, že 

kľúčovou premenou je  zaviazanosť  zamestnancov  z čoho potom vyplýva, že  akcent by mal 

byť kladený hlavne na “vysoko zaväzujúce praktiky ľudských zdrojov“.(Pfeffer 1998; Wood 

a Albanese 2005). Z toho potom logicky vyplýva, že praktiky riadenia ľudských zdrojov by 

mali ovplyvňovať zaviazanosť zamestnancov(Guest et al. 2000). Podľa Guesta (2000) 

v literatúre k predmetnému problému takmer nikde sa nesleduje vplyv  PRĽZ na 

zamestnancov. Preto podľa uvedeného  autora je potrebne svoje úsilie venovať roly 

zamestnancov  vo vzťahu: riadenie  ľudských zdrojov –výkonnosť.  

Pre lepšie pochopenie súvislosti medzi PRĽZ a výkonnosťou boli vyvinuté dva modely. Prvý 

model  v USA (Becker, Huselid, Pickus a Spratt 1997) a druhý v UK (Guest 1987, 1997). 

Podľa týchto  modelov praktiky riadenia ľudských zdrojov majú svoj pozitívny vplyv na 
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výkonnosť tým, že zvyšujú spôsobilosti zamestnancov,  zvyšujú úroveň ich motivácie, 

zabezpečujú správny dizajn práce,  aby sa plne využil ich pracovný potenciál. Všetky tri 

uvedené zložky majú pozitívny vplyv na správanie a prístupy zamestnancov. Pozitívne 

správanie zasa naopak rezultuje do nižšej fluktuácie absentizmu,  do vyššej kvality 

a produktivity. 

Sumárne, v súlade s Darwishom (2011), sa dá povedať, že doposiaľ zostávajú nedoriešené 

nasledujúce problémy. 

1. Doposiaľ nie je stále zhoda v tom, že ktoré praktiky by mali byť brané v úvahu  a teda 

ktoré sú tie , čo zvyšujú úroveň výkonnosti. V podstate každá štúdia pracuje s iným 

súborom praktík. 

2. Nie je zatiaľ zhoda ani medzi akademickou sférou v tom, ktoré meradla  výkonnosti 

by mali byť využívane pre hodnotenie organizačnej výkonnosti. Rôzní autori 

využívajú rôzne indikatory výkonnosti, väčšinou podľa vlastného uváženia. Väčšinou  

využívajú viaceré  indikátory, aby sa pokryli viaceré ciele, ktoré riadenie ľudských 

zdrojov zabezpečuje. 

3. Ďalej, mechanizmus väzby medzi praktikami a výkonnosťou je rovnako 

nekonzistentný. Niektorí výskumníci implementujú priamy vzťah, niektorí naopak 

využívajú sprostredkujúce premenne, ako je fluktuácia, spokojnosť zamestnancov , 

produktivita, ap.  

4. Neberie  sa v úvahu úroveň vypracovania a implementácie praktík  a praktiky sa 

apriori berú ako vysokoúčinné.  

5. Nedosiahla sa zhoda ani v tom, či brať v úvahu jednotlivé praktiky, alebo súbory 

praktík. štúdie potvrdili (Ichniowsky a Shaw 1999), že súbory praktík majú 

významnejší dopad na výkonnosť ako jednotlivé izolované praktiky. Presvedčivé 

dôkazy o pozitívnom dopade súborov praktík však chýbajú. 

6. Neberie sa úvahu rola zamestnancov, ktorí sú v konečnom dôsledku aktérmi vplyvu 

praktík na výkonnosť.  

7. Väčšina vykonaných štúdií bola uskutočnená v ekonomickom prostredí USA a v UK,  

Ukazuje sa, že nie je možná jednoduchá generalizácia týchto výsledkov na všetky 

krajiny a ekonomické systémy. Potrebné sú teda ďalšie  výskumy.  
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2 RIEŠENIE PROBLÉMU 

Pri skúmaní problematiky vzťahu PRĽZ - výkonnosť je potrebné si ujasniť účel skúmania 

a objekt skúmania. Účelom skúmania môže byť:  

1. Zistenie  ktoré praktiky  RĽZ prispievajú viacej k výkonnosti, ktoré menej, prípadne 

vôbec.  

2. Zistenie ako ľudské zdroje ako celok prispievajú k výkonnosti organizácie. 

3. Zistenie ako útvar riadenia ľudských zdrojov prispieva k výkonnosti organizácie. 

4. Zistenie, či náklady vynakladané na jednotlivé praktiky, resp. na praktiky ako celok, 

sú vynakladané efektívne.  

Prvý problém, ktorý je potrebné v tejto súvislosti riešiť je otázka súboru praktík. Už bolo 

konštatované v predchádzajúcej časti príspevku väčšina autorov sa zhoduje v tom, že súbory 

praktík  prispievajú významnejšie  k výkonnosti, ako jednotlivé izolované praktiky. Tieto 

zistenia podporujú skôr univerzalistickú perspektívu súboru najlepších praktík. Z 

implementačného hľadiska to znamená, že vyšpecifikovanie  úplného súboru praktík riadenia 

ľudských zdrojov, ktoré môžu potenciálne prispievať k výkonnosti organizácie. Otázne teraz 

je, na základe akého kritéria  vyšpecifikovať tieto praktiky. Navrhovaný model vychádza 

z modelov, ktoré boli vypracované v USA (Becker, Huselid, Pickus a Spratt 1997) a druhy 

v UK (Guest 1987, 1997).  Oba modely  akcentujú rolu zamestnancov  pri riešené vzťahu 

PRĽZ - výkonnosť. Žiadna praktika totiž sama o sebe nie je schopná zvyšovať výkonnosť, ak 

nie je transformovaná do schopnosti, motivácie a príležitosti (dizajnu práce).  

Pri hľadaní odpovede na otázku ktoré praktiky je potrebné brať v úvahu sa teda dá vychádzať 

z toho, aké predpoklady sú potrebné nato, aby jednotlivec (zamestnanec) mohol podávať 

vysoký výkon. V súlade s Guestom  (2000) sú to: 

- schopnosti, 

- motivácia, 

- disponibilnosť zdrojov (dizajn  pracovného miesta). 

 

V súlade s uvedenými požiadavkami potom ako relevantné praktiky možno vyšpecifikovať tie 

praktiky, ktoré budú podporovať uvedené požiadavky. K uvedeným trom základným 

predpokladom je potrebné uviesť, že tretí predpoklad t.j. disponibilnosť zdrojov pre prácu, je 

v gescií iných útvarov a patrí do iného komplexu činnosti ako sú praktiky riadenia ľudských 
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zdrojov. Pojem motivácia sa podľa názoru autora ukazuje ako vhodnejšie nahradiť pojmom   

angažovanosť, ktorý sa dá považovať za vrcholový konštrukt motivácie. 

Predpoklad č. 1. Schopnosti  

Aby jednotlivec mohol prispievať k výkonnosti organizácie musí mať odpovedajúce znalosti 

a zručnosti. Tieto sa obvykle zabezpečujú odpovedajúcim vzdelaním a praxou. Zvládnutie 

potrebných znalosti a zručnosti si vyžaduje obvykle aj určité vrodené osobnostné 

predpoklady.  Všetky uvedené aspekty je, t.j. znalosti zručnosti , osobnostné vlastnosti je  

možné overiť v procese výberu pracovníkov. Následne je možné tieto aspekty ovplyvňovať 

pomocou vzdelávania. Aj v prípade výberu zamestnancov aj v prípade vzdelávania sa jedná 

o typické praktiky RĽZ , ktorých realizácia je spojená s vynakladaním určitých nákladov. Pre 

úplnosť je potrebné uviesť v súlade s Fey (2007), že v prípade praktiky “výber zamestnancov“ 

sa jedná o jednorazovú záležitosť, ktorej účinky ale trvajú aj v priebehu ďalšieho 

zamestnávania. Výber zamestnancov je zároveň prekurzorom pre  vzdelávanie, nakoľko 

pokiaľ jednotlivec nesplňuje určité predpoklady pre absolvovanie vzdelávania nemôže 

nadobudnúť príslušné znalosti.  

Oba uvedené praktiky, t.j. výber aj vzdelávanie môžu byť vykonávané na „štandardnej“ 

úrovní, alebo aj na „nadštandardnej úrovní“. Napr. výber zamestnancov môže byť 

vykonávaný vlastným útvarom riadenia ľudských zdrojov za určitých nákladov, ale môže byť 

realizovaný aj na nadštandardnej úrovní napr. cez assesment centra, obvykle za vyšších 

nákladov. Tieto skutočnosti sa potom premietajú aj  do  ukazovateľov nákladovosti  a teda aj 

do efektívnosti implementácie týchto praktík. 

Predpoklad č. 2 Angažovanosť    

Ak jednotlivec má požadované schopnosti a zručnosti  potom aby  podával náležitý výkon 

musí byť motivovaný a zaangažovaný pre prácu  Angažovanosť ako vrcholový motivačný 

konštrukt. Podľa Kahna (1990) angažovaný zamestnanec je taký, ktorý je svojou prácou 

zaujatý: 

 konatívne (venuje práci všetku svoju energiu, zostáva v práci, pokiaľ nedokončí všetky 

svoje úlohy, pričom je schopný zájsť pre svojho zamestnávateľa veľmi ďaleko); 

 kognitívne (zameranie sa na ťažký výkon v práci, resp. svojej práci venuje všetku 

pozornosť);  

 emocionálne (citové prepojenie so svojou prácou, resp. jeho práca ho nadchýňa, má ju 

rád);  
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 pracuje nad rámec svojich povinností, z vlastnej iniciatívy na seba preberá nové úlohy 

a silno mu záleží na úspechu firmy, pre ktorú pracuje. 

 Motivácia je polykomponentný konštrukt a skladá sa z dvoch skupín podnetov, a to 

vnútorných a vonkajších(stimulov). Medzi rozhodujúce vonkajšie podnety patria hodnotenie 

výkonnosti a neho napojené odmeňovanie, rôzne druhy benefitov. Týmto sa však  stimuly 

nekončia. Existuje celý rad  faktorov ktoré zvyšujú motiváciu, a to najmä obojstranná férová 

komunikácia, férové vzťahy medzi manažérmi a podriadenými a adekvátny riadiaci štýl, 

možnosti osobného rozvoja a kariérneho postupu, symbolický egalitarizmus, splnomocnenie 

a participácia, istota zamestnania. 

Praktiky ovplyvňujúce motiváciu resp. angažovanosť je možné rozdeliť na dve skupiny: 

- praktiky kalkulatívne, 

- praktiky podporujúce angažovanosť.  

 

Praktiky kalkulatívné sú také, u ktorých sa dajú pomerne dobre vyčistiť náklady na 

vypracovanie, implementáciu a rutinnú prevádzku týchto praktík. Medzi praktiky kalkulatívne 

priamo ovplyvňujúce výkonnosť organizácie je možné zaradiť: 

- nábor a výber zamestnancov, 

- vzdelávanie zamestnancov, 

- hodnotenie výkonnosti, 

- hmotné a nehmotné odmeňovanie vrátane benefitov. 

 

Praktiky kontextuálne, podporujúce angažovanosť zamestnancov v kontexte celoorganizačnej 

pôsobnosti. Kontextuálne praktiky vlastne predstavujú  politiky, ktoré by mal každý manažér 

a nakoniec aj zamestnanec zohľadňovať. Takéto praktiky by sa mali stať súčasťou podnikovej 

kultúry. Pre tieto praktiky je príznačné to, že sú skôr súčasťou prístupov a myslenia pri 

výkone všetkých riadiacich činnosti a nie je možné explicitne vyčísliť náklady, ktoré sú s ich 

uplatňovaním spojené. Ide  o nasledujúce praktiky:  

- efektívna a férová komunikácia,  

- istota zamestnania, 

- zníženie statusových rozdielov 

- podniková kultúra založená na výkonnosti, 

- možnosti osobného rozvoja , 

- tímová práca, 

- adekvátny štýl riadenia, 



50 
 

- vyzývavá zmysluplná práca,  

- decentralizácia rozhodovacích právomoci. 

Predpoklad č. 3 dizajn pracovného miesta. 

Popri motivácií, schopnostiach je pre  dosahovanie vysokej výkonnosti potrebné splniť ešte 

jeden predpoklad a to dizajn práce, najmä: zdravé a čisté pracovné prostredie, bezpečnosť 

práce, disponibilnosť  materiálových , energetických , informačných prípadne aj finančných 

zdrojov pre prácu. Tieto praktiky(predpoklady) nie sú však primárnou starostlivosťou   

riadenia ľudských zdrojov, ale sú v gescií ostatných útvarov. Náplňou útvaru riadenia 

ľudských zdrojov je monitoring  ako sú tieto podmienky splnené a podávanie návrhov na 

prípadne zlepšenie. Z hľadiska nákladového je možne k týmto praktikám priradiť náklady, 

alebo aspoň ich časť, ktoré sú spojené s činnosťou útvarov riadenia ľudských zdrojov.   

  

3 NÁVRH MODELU 

Vychádzajúc z hore uvedeného je možné teraz vytvoriť model vzťahu medzi PRĽZ a 

výkonnosťou. Aj napriek určitej kritike a nedostatkom  ktoré boli vyčítané univerzalistickému 

modelu, zo štúdií ktoré boli v tomto smere vykonané , nikde nebol zaznamenaný negatívny 

vplyv niektorej z praktík, ktoré boli zahrnuté  implicitne , alebo explicitne (Pfeffer) do 

univerzalistického modelu. V niektorých prípadoch sa ukázal vplyv niektorej praktiky ako 

účinnejší v inom prípade ako neúčinný resp. štatisticky nevýznamný. Z toho vyplýva, že v 

určitom kontexte majú jednotlivé praktiky väčší, v inom kontexte menší vplyv na výkonnosť. 

Aj keď tieto praktiky ako individuálne praktiky mali menší alebo nevýznamný vplyv na 

výkonnosť v súbore praktík mali významný vplyv. Nakoniec v praxi sú v implicitnej podobe 

na lepšej alebo horšej úrovní implementované všetky praktiky. Z uvedeného vyplýva, že 

univerzalistický model bude tvoriť  základ holistického modelu.  

Prvým krokom pri tvorbe holistického modelu je vyšpecifikovanie úplného súboru všetkých 

praktík, ktoré potenciálne môžu mať signifikantný vplyv na výkonnosť organizácie.  

Druhým krokom by malo byť rozčlenenie PRĽZ na praktiky : 

- Kalkulatívne 

- Kontextuálne. 
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 Pre praktiky kalkulatívne  sú príznačné nasledujúce charakteristiky: 

- obvykle si vyžadujú formalizovaným spôsobom spracované a implementované 

postupy a manuály, 

- je možné obvykle sledovať a vykazovať náklady, ktoré sú spojené s vypracovaním 

zavedením a prevádzkou týchto praktík, 

- je možné sledovať a vyhodnocovať  dopad týchto praktík na výkonnosť buď 

individuálnu alebo organizačnú. Súbor takýchto praktík je uvedený v predchádzajúcej 

podkapitole,   

- sú obvykle nákladovo náročnejšie, vyžadujú spracovanie návodov a manuálov a ich 

následné zavedenie a prevádzku. 

 

Pre charakteristiky  kontextuálne resp. nepriamo  ovplyvňujúce výkonnosť je príznačné, že : 

- mali by byť inkorporované do riadiacej činnosti  a riadiacich metód organizácie , 

- mali by sa stať súčasťou podnikovej kultúry organizácie do podnikovej kultúry 

organizácie  a do organizačného myslenia, 

- sú viac deklaratívnej povahy  a predstavujú skôr prístupy a spôsoby uvažovania, 

- vyžadujú zmeny v myslení a správaní aktérov reprodukčného procesu. 

 

 Tretím krokom je  napojenie praktík na  podnikateľské ciele organizácie (kontingenčný 

model) a zabezpečenie vertikálneho a horizontálneho súladu praktík (konfiguračný model). 

Štvrtým krokom je zabezpečenie odpovedajúceho dizajnu práce, predovšetkým 

disponibilnosti všetkých zdrojov potrebných pre výkon práce. Samotné zabezpečenie dizajnu 

a disponibility  zdrojov pre činnosť je náplňou iných útvarov  riadenie ľudských zdrojov by  

implementovať praktiku „ monitoring  pracovného výkonu z hľadiska  manažmentu ľudských 

zdrojov“.  

 

4 HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI PRAKTÍK RĽZ 

Pri hodnotení prínosu praktik k výkonnosti organizácie je potrebné analyzovať možnosti 

zisťovania a vyhodnocovania jednotlivých nákladov spojených s vypracovaním, 

implementáciou a prevádzkou jednotlivých praktík, ako aj  prínosov, ktoré sú determinované 

týmito praktikami.  
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Náklady 

V prvom rade je potrebné vykonať špecifikáciu praktík z hľadiska nákladového, t. j. nákladov 

a ktoré sú spojené s vypracovaním, implementáciou a prevádzkou týchto praktík. V tomto 

prípade  sa vychádza z rozčlenenia praktík  uvedeného v predchádzajúcom odseku.  

Prvú skupinu praktík tvoria  praktiky kalkulatívne priamo ovplyvňujúce výkonnosť 

a vyžadujúce si náklady na vypracovanie, implementáciu a prevádzku. Do tejto skupiny 

nákladov sa zaraďujú aj náklady na prevádzku útvaru riadenia ľudských zdrojov.  

Druhú skupinu praktík tvoria  praktiky kontextuálne nepriamo ovplyvňujúce výkonnosť, 

u ktorých sa dajú zistiť obvykle iba náklady na vypracovanie, prípadne náklady na 

implementáciu, ale následne sa tieto praktiky stavajú súčasťou bežnej rutinnej riadiacej 

činnosti manažérov na všetkých stupňoch riadenia obvykle. Valton tieto praktiky označuje 

ako „commitment practices“ – praktiky zaviazanosti.  

Prínosy 

V prípade prínosov je potrebné najprv rozhodnúť aké kategórie prínosov sa budú  brať 

v úvahu. Na základe analýzy literárnych zdrojov sa ukazuje  ako vhodné požívať tri skupiny 

ukazovateľov, a to finančné ukazovatele, ukazovatele produktivity a kvality a nefinančné 

ukazovatele charakterizujúce dopady na ľudské zdroje. 

 

Ako finančné ukazovatele je možné zaradiť zisk pripadajúci na jedného zamestnanca, 

Návratnosť investovaných prostriedkov (ROI) ako aj výnosnosť aktív ROA, prípadne výška 

nákladov na praktiky pripadajúca na jedného zamestnanca. Vstupné údaje pre 

vyhodnocovanie  uvádzaných finančných ukazovateľov je možné zistiť z účtovnej evidencie 

organizácie. 

Do druhej skupiny je možné zaradiť produktivitu pripadajúcu na jedného pracovníka meranú 

buď počtom vyprodukovaných výrobkov alebo výškou finančného obratu pripadajúceho na 

jedného pracovníka. Rovnako je možné zistiť tieto údaje z podnikovej účtovnej evidencie. 

Tretiu skupinu tvoria ukazovatele spokojnosti pracovníkov, ukazovatele angažovanosti 

pracovníkov a ukazovatele rovnováhy pracovného mimopracovného života. Na meranie 

spokojnosti, angažovanosti a rovnováhy pracovného a mimopracovného života existujú 

štandardizované dotazníky pomocou ktorých sa dajú tieto ukazovatele zmerať. Ukazovatele 

tejto skupiny slúžia ako pomocné ukazovatele a popisujú “wellbeing”, ktorý  je v konečnom 

dôsledku predpokladom vysokej výkonnosti.   
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Vyhodnocovanie efektívnosti praktík RĽZ 

Pre vyhodnocovanie sú navrhované iba také ukazovatele, ktoré sú jednoducho zistiteľné 

z podnikovej evidencie, alebo existujú štandardné metódy zisťovania (dotazníky). Pre 

vyhodnotenie efektívnosti praktík RĽZ je ale potrebné stanoviť určitú porovnávaciu základňu, 

voči ktorej budú ukazovatele vyhodnocované. Samotná číselná hodnota určitého ukazovateľa 

ešte nedáva plnohodnotný obraz o vplyve praktík na výkonnosť. 

Najjednoduchší spôsob je zostavenie časovej rady sledovaných ukazovateľov za obdobie 

niekoľkých rokov, z ktorej by sa dal určiť trend vývoja týchto ukazovateľov. Ukazovateľ U3, 

ktorý zobrazuje návratnosť investovaných prostriedkov do praktík riadenia ľudských zdrojov 

uvedený v ďalšom je možne porovnávať s analogickými ukazovateľmi v iných oblastiach 

podnikovej činnosti.  

Druhou potenciálnou metódou je  benchmarking. Problémom je však to, že rôzne praktiky 

majú  v rôznych organizáciách  odlišné dopady na výkonnosť, a naviac, rôzni autori a rôzne 

organizácie berú v úvahu rôzne druhy praktík. Metóda benchmarkingu by mala úspech 

v prípade, že by sa podarilo dosiahnuť dohodu na praktikách, ktoré budú brané do 

vyhodnocovania.  

V súlade s uvedeným je potom vhodné vziať uplatniť nasledujúce  ukazovatele: 

U1- ukazovateľ nákladovej náročnosti praktík. Predstavuje výšku nákladov na praktiky 

RĽZ na jedného zamestnanca. Vypočíta sa ako pomer medzi  celkovými nákladmi na praktiky 

RĽZ  a celkovým počtom pracovníkov v organizácií.  

𝑈1  =  
∑ 𝐶𝑖

𝑛
 

Pričom, 

C- sumárna hodnota  všetkých nákladov  vynaložených na praktiky riadenia ľudských zdrojov  

v príslušnom roku, 

n- celkový priemerný počet pracovníkov  v organizácií v hodnotenom roku. 

 

U2 - ukazovateľ ziskovosti praktík RĽZ. Vypočíta sa ako pomer sumárnej hodnoty 

všetkých nákladov na praktiky riadenia ľudských zdrojov k zisku na  jedného pracovníka pred 

zdanením za príslušné sledované obdobie.  

                                                          𝑈2  =  
∑ 𝐶𝑖

𝑍𝑖
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Pričom , 

C- sumárna hodnota  všetkých nákladov vynaložených na praktiky riadenia ľudských zdrojov  

v príslušnom roku, 

Zi- zisk  pripadajúci na jedného pracovníka pred zdanením pripadajúci na jedného 

pracovníka.  

U3 - ukazovateľ návratnosti jednorazovo investovaných nákladov do praktík RĽZ. 

Vypočíta sa ako pomer jednorazovo investovaných nákladov do vybraných praktík RĽZ 

k ročnému prírastku zisku pred zdanením  ako dôsledku investičných opatrení.  

                                                            𝑈3  =  
Ci

Δ𝑍
 

Pričom, 

Ci – hodnota  jednorazových investičných nákladov,  

Z-  prírastok zisku za rok ako dôsledku investícií do praktík riadenia ľudských zdrojov. 

 

ZÁVER 

Príspevok na baze literárnych podkladov  analyzuje prístupy k riadeniu ľudských zdrojov 

v súvislosti s ich vplyvom na výkonnosť. Analyzovaný je priamy aj nepriamy vplyv RĽZ na 

výkonnosť. Pričom dospieva k záveru, že oba prístupy majú svoje uplatnenie. V prípade 

praktík nábor a výber zamestnancov ako aj praktík hodnotenie výkonnosti a odmeňovanie sa 

jedná o priamy vplyv, v prípade ostatných, kontextuálnych  praktík o nepriamy vplyv, teda 

praktiky pôsobia na motiváciu  resp. na jej vrcholový konštrukt a to angažovanosť 

zamestnancov. Na základe rozčlenenia praktík na praktiky kalkulatívne a kontextuálne je 

potom naznačená možnosť výpočtu efektívnosti  vplyvu týchto praktík na výkonnosť 

organizácie.   
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