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ABSTRACT 

Nowadays, almost every organization whether it is a public or private, needs to manage 

its human resources. Single human resource management practices have an in-depth 

relationship with the organization’s performance. The purpose of this paper is to offer a 

closer view at the various approaches of authors focused to the single human resource 

management practices such as training, compensation, goal setting, staffing or appraisal in 

connection to the higher performance. 

KEY WORDS 

Performance. Organizations. Human resources management practices. 

JEL classification: M12. M5. 

 

ABSTRAKT/SÚHRN 

V súčasnosti takmer každá organizácia pôsobiaca vo verejnom alebo súkromnom 

sektore potrebuje riadiť svoje ľudské zdroje. Jednotlivé praktiky riadenia ľudských zdrojov sú 

v prepojení na organizačnú výkonnosť. Účelom tohto článku je poskytnúť bližší pohľad na 

rôzne prístupy autorov zameraných na jednotlivé praktiky riadenia ľudských zdrojov, ako je 

vzdelávanie, odmeňovanie, stanovenie cieľov, nábor alebo hodnotenie vo vzťahu k zvýšeniu 

výkonnosti. 
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ÚVOD 

Efektivita realizácie praktík riadenia ľudských zdrojov (RĽZ) je spájaná v súvislosti 

s výkonnosťou organizácií (Arthur 1994; Bowen a Ostroff 2004; Boxall a Macky 2007; Snape 

a Redman 2010; Sun et al. 2007; In: Chan a Mak 2012). Autori zaoberajúci sa predmetnou 

problematikou klasifikujú praktiky riadenia ľudských zdrojov zvyšujúcich výkonnosť do 

rôznych kategórií. Napríklad Gong et al. (2009) definoval súbor deviatich personálnych 

praktík. Tie zahŕňali prvky ako istota zamestnania, rozsiahle školenia, znižovanie stavu 

rozdielov, selektívny nábor a výber, účasť na rozhodovaní, hodnotenie pracovného výkonu, 

výkonové odmeňovanie, plánovanie kariéry, povýšenie a zdieľanie informácií. Tremblay 

(2007) tiež odporučil ďalšie personálne postupy, ako je bezpečnosť práce, tímová práca, či 

samotná adaptácia. Ulrich a Lake (1990) navrhli 6 oblastí efektívnych praktík v kontexte 

výkonnosti a to zabezpečovanie zamestnancov, vzdelávanie a rozvoj, hodnotenie, 

odmeňovanie, organizačná štruktúra a komunikácia. Ďalšiu klasifikáciu prezentuje aj 

nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka 1: Prístup autorov ku klasifikácii praktík riadenia ľudských zdrojov  

Autori Praktiky RĽZ 

Huselid (1995) 1. Nábor a výber, 2. hodnotenie výkonnosti, 3. motivačné 

odmeňovanie, 4. dizajn práce, 5. zdieľanie informácií,  

6. participácia zamestnancov na rozhodovaní, 7. riadenie 

práce, vzdelávanie, 8. rozvoj, 9. povýšenie. 

Pfeffer´s (1998) 1. Istota zamestnania, 2. selektívny nábor, 3. participácia,      

4. odmeňovanie, 5. vzdelávanie, 6. manažment diverzity,      

7. podiel na zisku. 

Huang (2000) 1. Nábor, 2. plánovanie, 3. odmeňovanie, 4. vzdelávanie a 

rozvoj, 5. hodnotenie výkonnosti.  

Teseema, Soeters (2006) 1.  Nábor a výber, 2. rozmiestňovanie, 3. vzdelávanie, 

4. odmeňovanie, 5. hodnotenie výkonnosti, 6. propagácia,    

7. penzijné a sociálne zabezpečenie. 

Shahzad et al. (2008) 1.Odmeňovanie, 2. propagácia, 3. hodnotenie výkonnosti. 

Zdroj: Farahbod, L. a S. Arzi 2014, s. 94 
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1 PRAKTIKY RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV A VÝKONNOSŤ NA 

ORGANIZAČNEJ ÚROVNI   

V štúdiách zaoberajúcich sa predmetnou problematikou neexistuje jednotný názor 

konkrétne v problematike stanovenia determinantov výkonnosti na organizačnej úrovni. 

Spravidla je ale možné ich kategorizovať do dvoch skupín a to ukazovateľov finančných 

a nefinančných. Kým v prípade finančných sa najčastejšie operuje s pojmami ako ziskovosť, 

rentabilita aktív, návratnosť investícií, tržby a iné, tak v oblasti nefinančnej výkonnosti sú to 

determinanty ako spokojnosť zákazníka, spokojnosť s prácou/v práci, fluktuácia, kvalita 

služieb, kvalita odvedenej práce a ďalšie. Organizačná výkonnosť je teda multidimenzionálny 

koncept, čo potvrdzujú aj autori Selden a Sowa (2004), ktorí navrhli pre účely komplexného 

merania organizačnej výkonnosti aplikáciu „multi indikátorov“.  

Existujú početné štúdie, ktoré majú za cieľ skúmať vzťah medzi praktikami riadenia ľudských 

zdrojov a organizačnou výkonnosťou. Horgan a Mühlau (2005) študovali vplyv praktík na 

výkon, ktorý klasifikovali do kategórií ako výkonnosť zamestnancov a ekonomická 

výkonnosť a to konkrétne v Holandsku a Írsku. Výkonnosť zamestnancov bola determinovaná 

tromi premennými – výkonnosť v práci, spolupráca a disciplína. Zistili, že existuje štatisticky 

významný vzťah medzi štruktúrou, výberom a usporiadaním praktík a samotnou výkonnosťou 

zamestnancov. Lambooij et al. (2006) skúmal vplyv personálnych praktík na správanie sa 

zamestnancov a výkon na organizačnej úrovni. Výkonnosť organizácie bola klasifikovaná do 

dvoch rozmerov - finančná a nefinančná výkonnosť, pričom nefinančnými ukazovateľmi boli 

fluktuácia zamestnancov a práce neschopnosť. Kým vzťah medzi praktikami riadenia 

ľudských zdrojov a správaním sa zamestnancov nebol potvrdený, tak vzťah medzi správaním 

a nefinančnými ukazovateľmi potvrdený bol.  

Rovnako aj autori Vanhala a Toumi (2006) skúmali predmetný vzťah, výkonnosť 

klasifikovali do dvoch dimenzií - zamestnanecká pohoda a výkonnosť procesov. Uspokojenie 

z práce bol jedným z rozmerov zamestnaneckého blahobytu (pohody), zatiaľ čo spokojnosť 

zákazníka bol rozmer výkonnosti procesov. Zistilo sa, že vzťah medzi organizačnou 

výkonnosťou a zamestnaneckou pohodou je slabý a sporadický. 

Chand a Katou (2007) skúmali účinok personálnych praktík na výkonnosť organizácie 

v prostredí indického hotelierstva. Stanovenými premennými za organizačnú výkonnosť boli 

produktivita a kvalita poskytovaných služieb. Zistili, že personálne praktiky pozitívne súvisia 

s organizačnou výkonnosťou. Uysal (2008), ktorý skúmal tento vzťah posudzoval z hľadiska 

organizačnej výkonnosti dva faktory spokojnosť zákazníkov a podiel na trhu. Zistilo sa, že 
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praktiky nábor, výber, vzdelávanie a odmeňovanie sú významne a pozitívne súvisia 

s organizačnou výkonnosťou. 

Carlson et al. (2006) sa zamerali na personálne praktiky v amerických veľkých firmách a 

dospeli k záveru, že praktiky pozitívne ovplyvňuje výkonnosť organizácie. Je zjavné, že 

existuje dostatok empirických štúdií, ktoré podporujú tvrdenie o personálnych praktikách a 

zlepšovaní organizačnej výkonnosti v kontexte priaznivých ekonomických podmienok. Avšak 

faktom ostáva, že väčšina z týchto štúdií sa zameriava na veľké organizácie (Absar, 

Nimalathasan a Jilani 2010; Marimuthu, Arokiasamy, a Ismail 2009; Katou 2009; Katou a 

Budhwar 2007; Ferris et al. 2007; Carlson, Upton, a Seaman 2006; Tzafrir 2006; Mabey a 

Ramirez 2005; In: Fening a Amaria 2011) alebo v zmysle chápania efektívneho riadenia 

ľudských zdrojov ako konkurenčnej výhody (Gong, Xin, Law a Chang 2009; Wright, 

Gardner, Moynihan, a Allen 2005; In: Chan a Mak 2012). Lepak a Shaw (2008) uskutočnili 

štúdiu s cieľom pochopiť dopad strategického riadenia ľudských zdrojov na základe 

výsledkov výkonnosti organizácie. Účinnosť strategického riadenia ľudských zdrojov bola 

potvrdené a to v súvislosti s rôznymi výslednými premennými – spokojnosť zamestnancov, 

finančné účtovníctvo, výsledky kapitálového trhu. Tiež Katou a Budhwar (2007) vo svojej 

štúdii so vzorkou 178 výrobných podnikov v Grécku zistili, že niektoré postupy v oblasti 

ľudských zdrojov, ako je nábor, školenie, bezpečnosť a ochrana zdravia pozitívne súvisia s 

organizačnou výkonnosťou. 

Štúdie realizované ešte v 90. rokoch rovnako potvrdili vzťah medzi praktikami 

a výkonnosťou, napríklad Bartel (1994) uviedol, že organizácia využívajúca systém 

kontinuálneho vzdelávania si počas sledovaných a porovnávaných 5rokov zlepšila svoju 

produktivitu o dvadsať percent. Rozelle a Terpstra (1993) študovali praktiku náboru a výberu 

na vzorke 2012 podnikov, vymedzili súbor piatich kľúčových aktivít vo vzťahu k výkonnosti: 

- Dostupnosť meracích systémov pre zdroj náboru a návratnosti investícií (ROI),  

- Platnosť a metrika prijímacích testov,  

- Rozhovory, ktoré sú štruktúrované a štandardizované,  

- Inteligenčné testy,  

- Overovanie údajov v životopise. 

Štúdia zistila, že firmy používajúce tieto praktiky boli výkonnejšie. Skúmaný bol aj nárast 

predaja. Potvrdený bol pozitívny vzťah medzi úrovňou implementácie 5 personálnych politík 
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a finančnou výkonnosťou organizácie. Intenzita tohto vzťahu sa líšila z pohľadu pôsobenia 

v odvetviach národného hospodárstva. 

Verbeeten (2008; In: Boohene 2011) skúma, či praktiky riadenia výkonnosti vplývajú na 

organizačnú výkonnosťou vo verejnom sektore na základe ekonomických a behaviorálnych 

teórií, konštatuje, že behaviorálny prístup, teda správanie sa zamestnancov prevažuje nad 

ekonomickým prístupom (ukazovatele efektivity). 

Collins a Druten (2003; In: Boohene 2011) priniesli presvedčivé dôkazy o príčinnej súvislosti 

medzi tým, ako sú ľudské zdroje riadené a organizačnou výkonnosťou. Uvádzajú, že účinnosť 

praktík riadenia ľudských zdrojov, najmä postupy pre výber zamestnancov, hodnotenie 

výkonu, odmeny a benefity, vzdelávanie zamestnancov a rozvoj majú priamy vplyv na 

organizačnú produktivitu a výkonnosť. 

Boohene a Asuinura (2011) poukázali na pozitívny vzťah medzi účinnosťou náboru a výberu 

zamestnancov, ich hodnotením a organizačnou výkonnosťou. V prípade praktík, kde vzťah sa 

nepotvrdil ide o odmeňovanie, vzdelávanie a rozvoj. 

 

2  PRAKTIKY RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV A VÝKONNOSŤ NA ÚROVNI 

JEDNOTLIVCA 

Väčšina výskumov upriamuje svoj záujem na oblasť definovania pracovného výkon a to z 

hľadiska správania sa a výsledkov. Hersen (2004; In: Farahbod a Arzi 2014) obhajuje voľbu 

práve týchto dvoch faktorov v zmysle, že sú objektívnejšie v porovnaní s tretím faktorom a to 

osobné vlastnosti zamestnanca. 

Z pohľadu zamestnanca, pracovný výkon je výsledkom jeho správania sa, inak povedané 

jednotlivé činnosti vykonávané ako súčasť práce na dennej báze tvorí pracovný výkon (Cardy 

2004). V tomto kontexte, Campbell (1993; In: Farahbod a Arzi 2014) vyvinul úspešný 8 

dimenzionálny model pre meranie pracovného výkonu: 

1. Zamestnanecké správanie, ktoré je spojené so základnými činnosťami práce. 

2. Previazanosť práce a správania, ktoré je všeobecné. 

3. Ústna a písomná komunikácia. 

4. Hlavné úlohy práce a stupeň ich plnenia. 

5. Dodržiavanie osobnej disciplíny. 
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6. Uľahčenie výkonnosti jednotlivcov a tímovej výkonnosti. 

7. Vedenie alebo dozor. 

8. Administrácia alebo riadenie 

Guest et al. (2003) sa v prípade vzťahu medzi riadením ľudských zdrojov a výkonom zhodujú 

v dvoch tvrdeniach. Prvý z nich je, že účinné využívanie ľudských zdrojov ponúka jednu z 

najsilnejších základov a tým je konkurenčná výhoda. Druhým argumentom je, že účinné 

využívanie ľudských zdrojov závisí od vhodnosti kombinácie postupov, alebo použitia 

konzistentného súboru postupov v oblasti ľudských zdrojov. Navyše Guest (2003) zdôrazňuje, 

že je pravdepodobné, že riadenie ľudských zdrojov bude účinnejšie, ak zodpovedá 

deklarovanej obchodnej stratégii organizácie. 

Jackson a Schuler (1995) súhlasia, že výsledkom efektívneho riadenia ľudských zdrojov 

zvyšuje schopnosť organizácie prilákať a udržať si kvalifikovaných zamestnancov, ktorí sú 

motivovaní k sebarealizácii a výkonu. Uviedli, že správna vhodná motivácia zamestnancov 

vedie k zvýšeniu ziskovosti, zníženiu fluktuácia zamestnancov, zvýšeniu kvality 

poskytovaných výrobkov a služieb, optimalizácii výrobných nákladov a rýchlejšiemu prijatiu 

a realizácii podnikovej stratégie. 

Arthur (1992) sa domnieva, že praktiky riadenia ľudských zdrojov zamerané na posilnenie 

záväzku zamestnancov (napr. decentralizácia rozhodovania, komplexný tréning, finančné 

odmeňovanie a účasť zamestnancov) sú spojené s vyšším výkonom. Naopak, praktiky, ktoré 

sa zameriavajú na kontrolu, účinnosť a zníženie zručností zamestnancov boli spojené so 

zvýšenou fluktuáciou a znížením výrobných výkonov. 

Terpstra a Rozelle (1993) našli súvislosť medzi zaužívaním formálnych výberových konaní a 

organizačnými ziskami. Bartel (1994) poukázal na väzbu medzi prijatím vzdelávacích 

programov a rastom produktivity. Nagaraj a Venkataratnam (1998) skúmali strategickú 

perspektívu riadenia ľudských zdrojov v prostredí indických organizácií integrujúcich 

personálne stratégie, ktoré mali významnú výhodu oproti iným spoločnostiam a to v 

niekoľkých výkonových oblastiach, zatiaľ čo produktivita zamestnancov bola považovaná za 

nadradenú personálnej stratégii. 

Nohria, Joyce, William a Bruce (2003; In: Dawra 2014) skúmali viac ako 200 dobre 

zavedených postupov riadenia s desať ročnou tradíciou vo vyše 160 firiem. Spoločnosti, ktoré 

prekonali svojich konkurentov z rovnakého sektoru a vynikali v tom, čo autori označili za 
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štyri primárne praktiky riadenia a to stratégia, realizácia, organizačná kultúra a štruktúra. 

Okrem toho bol spozorovaný vysoký stupeň zručnosti v oblastiach akými sú talent 

manažment, inovácie, vedenie, fúzie a partnerstvá.  

Ashmit N. Rao (2004) pozoroval, že mať dobre definovanú organizačnú kultúru je dôležité, 

nakoľko globalizácia mení spôsob podnikania a vedenia. Úlohou HR oddelení je starostlivo 

vybrať zamestnancov, ktorých hodnoty sú zhodné s hodnotami organizácie. Personálne 

postupy poskytujú informácie a formujú správanie a skúsenosti zamestnancov.  

Shahnawaz a Juyal (2006) popisujú riadenie ľudských zdrojov ako nástroj, ktorý zahŕňa 

všetky rozhodovacie procesy a postupy majúce priamy vplyv na ľudí alebo ľudské zdroje v 

organizácii. Štúdia skúma a porovnáva praktiky v dvoch rôznych organizáciách – poradenstvo 

v oblasti vedy a výskumu a módny priemysel. V realizácii praktík v týchto dvoch odlišných 

odvetviach boli nájdené významne rozdiely. Rozdiely sa preukázali najmä v oblasti praxe 

praktík a organizačného záväzku. Práve hodnotenie výkonu a postoj zamestnancov voči 

oddeleniu HR boli významnými prediktormi organizačné záväzku v oboch organizáciách. 

Poznatky výskumu tiež ukazujú, že vnemové zmeny v postupoch riadenia ľudských zdrojov v 

rôznych praktikách je považovaný za nevyhnutný predpoklad pre zmeny v organizačnom 

pracovnom prostredí, infraštruktúre a ľudských zdrojov. 

V prieskume 236 manažérov pôsobiacich v oceliarskych firmách v Taiwane, Lee, Lee a Wu 

(2010) zistili, že praktiky: vzdelávanie a rozvoj, tímová práca, odmeňovanie/stimuly, 

plánovanie, hodnotenie výkonu a bezpečnosť pri práci pozitívne súvisí s organizačnou 

výkonnosťou. Dumas a Hanchane (2010) hodnotia účinky vzdelávacích programov. Výsledky 

ukázali, že vzdelávacie programy zvyšujú konkurencieschopnosť a výkonnosť a účinok sa 

zvyšuje, ak je samotná praktika považovaná za súčasť rozvojovej stratégie riadenia ľudských 

zdrojov. 

Russell, Powers a Terborg (1985) študovali vzťah medzi praktikou vzdelávania, 

organizačného výkonu a organizačnej podpory medzi 62 maloobchodnými reťazcami. 

Výsledky tejto štúdie jasne ukázali, že vzdelávanie a podpora organizácie mala pozitívny 

vzťah k výkonnosti maloobchodných reťazcov. 

Jednotlivé praktiky riadenia ľudských zdrojov a ich dopad na výkonnosť sú predmetom 

záujmu aj nasledujúcich autorov, ktorých zistenia boli východiskové pre rozvoj ďalšieho 

bádania a výskumu v danej oblasti, výsledky prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka 2: Praktiky riadenia ľudských zdrojov a výkonnosť 

Autori Praktiky RĽZ Závislá 

premenná 

Zistenia 

Russell, Terborg, 

Powers (1985) 

Vzdelávanie Organizačná 

výkonnosť 

Existencia štatisticky významného vzťahu 

medzi vzdelávaním a organizačnou 

výkonnosťou. 

Balkin, Gomez, 

Mejia (1987) 

Odmeňovanie - Odmeňovanie založené na stimulovaní 

bolo efektívnejšie v rozvíjajúcich sa a High 

Tech organizáciách. 

Jackson, Schuler, 

Rivero (1989) 

Hodnotenie, 

odmeňovanie, 

vzdelávanie 

a bezpečnosť  

pri práci 

- Štatisticky významný vzťah medzi firmami 

majúcimi stratégiu ĽZ a súborom praktík.  

Gerhart, 

Milkovich (1990) 

Odmeňovanie Finančná 

výkonnosť 

Štatisticky významný vzťah medzi 

odmeňovaním a finančnou výkonnosťou. 

Terpstra, Rozell 

(1993) 

Nábor a výber Organizačná 

výkonnosť 

Štatisticky významný vzťah medzi 

praktikou náboru a výberu zamestnancov 

a organizačnou výkonnosťou. 

Bartel (1994) Vzdelávanie Výkonnosť 

jednotlivcov 

Formalizované vzdelávanie zamestnancov 

znižuje rozdiely v produktivite. 

Zdroj: Farahbod, L. a S. Arzi 2014, s. 97 

Gomez, Mejia a Balkin (1987) vykonali podobnú štúdiu a zistili, že odmeny v podobe 

stimulov sa ukázali ako účinné obzvlášť  v high-tech spoločnostiach. Jackson a Schuler 

(1995) študovali hodnotenie výkonnosti, odmeňovanie, vzdelávanie a rozvoja v rôznych 

strategických fázach implementácie. Výsledky boli zhromažďované po realizácii prieskumov 

v 267 podnikoch a to ukázalo, že tieto spoločnosti, ktoré používajú inovačné stratégie pre 

odlíšenie vo vzťahu k iným spoločnostiam sú: 

a) využívajúce motivačné odmeny, 

b) využívajúce bezpečnosť z hľadiska zamestnanosti, 

c) ponúkajúce viac času na vzdelávanie zamestnancov, 

d) využívajúce vzdelávanie zamestnancov orientované na požiadavky na zručnosť v   

     aktuálnom čase a tiež pre požiadavky do budúcnosti. 
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Akokoľvek ľudské zdroje sú najdynamickejšou zložkou všetkých zdrojov organizácií. 

(Dobrovič 2012) Ide o strategický a logický prístup pri riadení organizácie, ktorý je jej 

najväčšou devízou. Vyžadujú si značnú pozornosť od riadenia organizácie s cieľom realizovať 

svoj potenciál v práci. Motivácia, vedenie, komunikácia, reštrukturalizácia práce, 

odmeňovacie systémy, vzdelávanie a rozvoj by mali byť zahrnuté do problematiky efektívnej 

organizácie, ktorej dnes čelia vedenia organizácií. (Sojka 2015)  

 

ZÁVER 

Predmetný článok poskytol prehľad realizovaných štúdií v kontexte skúmanej 

problematiky, je možné konštatovať že medzi autormi nedošlo k zhode, ktoré praktiky 

respektíve ich súbor majú štatisticky významný vzťah v nadväznosti na koncept výkonnosti. 

Konsenzus, ale nastáva v názore, že praktiky riadenie ľudských zdrojov sú nápomocné v 

otázke vytvorenia trvalej konkurenčnej výhody, najmä ak sú v súlade s pevnou konkurenčnou 

stratégiou. V kontexte čoho sa organizácie aj zamestnanci snažia kontinuálne zvyšovať svoju 

konkurencieschopnosť prostredníctvom zdokonaľovania svojich vedomostí, zručností a 

správania. Takto budú schopní porozumieť a vyhovieť potrebám zákazníkov, poskytovať 

pridanú hodnotu a vytvoriť dlhodobo udržateľnú konkurenčnú výhodu. 
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