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ÚVOD
Organizačné správanie so svojím širokým poňatím a dôkladným vysvetľovaním
rôznych procesov a prvkov fungovania organizácií jednoznačne patrí k dôležitým vedám
o riadení. Jeho zmyslom je skúmanie a využívanie všeobecných zákonitostí i jedinečných
odlišností organizačného života. Tým sa snaží neustále obohacovať súčasnú teoretickopragmatickú základňu vedeckých disciplín zaoberajúcich sa aspektmi ľudského správania
v prostredí organizácie.
Organizačné správanie sa usiluje systematicky analyzovať kľúčové organizačné oblasti
a fenomény a získavať tak informácie o pozitívnych i negatívnych skutočnostiach
a tendenciách v organizácii. Završujúcou snahou organizačného správania je spracovanie,
vyhodnotenie a vypracovanie relevantného riešenia v rovine správneho predvídania
a žiaduceho ovplyvňovania správania všetkých zamestnancov, odborníkov a riadiacich
pracovníkov organizácie.
Základnou myšlienkou je napomáhať organizáciám a jej členom v sústavnom
napredovaní a skvalitňovaní ich konania. V súlade s touto snahou a orientáciou je vhodné
problematiku organizačného správania skúmať v intenciách systémového prístupu k trvalému
dynamizovaniu, zdokonaľovaniu a zefektívňovaniu pôsobenia organizácie smerom dovnútra
i navonok. Niektoré z týchto oblastí sú zreteľnejšie a niektoré je možné identifikovať, objasniť
a pochopiť len systematickým štúdiom s prihliadnutím na zložitosť a charakteristiku rozličných
väzieb a vzťahov existujúcich v organizácii.
V snahe napomôcť v úsilí o zdokonaľovanie fungovania organizácií, jednotlivých
skupín a jednotlivcov v nich pôsobiacich, je táto učebnica určená:
-

študentom Žilinskej univerzity i ostatných slovenských univerzít ako podklad pre
štúdium v oblasti manažérskych vied a ako zdroj námetov a inšpirácií pre
efektívnejšie ovplyvňovanie organizácií, v ktorých budú neskôr pracovať,

-

riaditeľom a zamestnancom útvarov riadenia a rozvoja ľudského potenciálu, resp.
personálnych útvarov či oddelení, pre možné skvalitnenie ich budúceho pôsobenia
v rámci organizácie,

-

teoretikom zaoberajúcim sa problematikou efektívneho riadenia organizácií a práce
s ľuďmi v snahe o promptnú orientáciu v teórii organizačného správania,

-

všetkým čitateľom, ktorých sústavné napredovanie a rozvíjanie ich organizácie
zaujíma a teší zároveň.

Učebnica je rozdelená do dvanástich kapitol a jej obsahom je vysvetlenie významu
celku i jednotlivých ťažiskových oblastí organizačného správania. Prvá kapitola je venovaná
vysvetleniu poslania a základných pojmov i oblastí skúmania organizačného správania ako
praxeologickej vednej disciplíny. V snahe priblížiť súčasnú orientáciu tejto disciplíny sa druhá
kapitola učebnice zaoberá vývojom najzaujímavejších teórií organizácie a prehľadom názorov
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svetových autorov na podstatu pôsobenia a kľúčové prvky ovplyvňovania organizácií. Ďalšou
z prezentovaných oblastí (kamienkov mozaiky organizačného správania) je problematika
individuálnych rozdielov osobností v prepojení na motiváciu a jej posilňovanie. Následnými
oblasťami sú tematiky pracovných skupín a tímovej práce, moci v organizácii a dôsledkov
moci v zmysle súhlasu a konfliktu. Táto časť sa ďalej zaoberá najčastejšími príčinami vzniku
konfliktov a spôsobov riešenia konfliktných situácií. Nasledujúca kapitola učebnice sa
zameriava na vymedzenie kultúry a filozofie ako unikátnych prvkov každej organizácie
a poskytnutie odporúčaní pri potrebe zmeniť ich existujúcu podobu. Za inšpirujúce pre čitateľa
možno považovať aj kapitoly venované kariére, jej vývoju, identifikovaniu a zvládaniu stresu
a organizačným štruktúram s vysvetlením podstaty funkčnej, divíznej a maticovej štruktúry.
Záverečné časti sprostredkúvajú informácie o charakteristike a význame organizačného
rozvoja, organizačnej zmeny a organizačných teórií ako najnovšieho poznania potrebného pre
pochopenie hybných síl žiaducej dynamiky a úspešnosti organizácií a taktiež prekážok
brániacich ich dosiahnutiu.
Učebnica sa usiluje predostrieť systematický a na druhej strane pre čitateľa vyhovujúci
a súčasne prínosný výklad problematiky organizačného správania. Dúfam, že táto
vysokoškolská učebnica čitateľom poskytne dostatok tvorivých impulzov a racionálnych
aj intuitívnych východísk pre ich následné, vždy efektívnejšie a efektívnejšie, premýšľanie
a správanie.

Autorka
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1. ORGANIZAČNÉ SPRÁVANIE
Organizácie sa v súčasnosti čoraz častejšie stretávajú s veľkým množstvom problémov,
ktoré im neumožňujú, aby boli v plnej miere úspešné. Podnikateľské i nepodnikateľské
prostredie sa stáva dynamickejším a náročnejším. V týchto podmienkach organizácie
nevyhnutne potrebujú efektívne mobilizovať a využívať všetok svoj potenciál a príležitosti.
Každodenným a dôsledným snažením sa preto musia usilovať zdokonaľovať svoje fungovanie
a to smerom navonok i dovnútra. Jednou z ciest, ako napomôcť organizáciám v ich
efektívnejšom smerovaní do budúcnosti, je porozumenie a rešpektovanie poznania
organizačného správania.
Táto kapitola je venovaná úvodným otázkam organizačného správania, pričom jej
poslaním je (obr. 1.1):
-

vymedziť podstatu organizačného správania,

-

priblížiť pojem organizácie a správania ľudí,

-

predostrieť význam organizačného správania ako vednej disciplíny,

-

vysvetliť základné metódy rozvoja poznania o organizačnom správaní,

-

poukázať na ťažiskové oblasti skúmania organizačného správania.

Vymedzenie
podstaty
organizačného
správania

Definovanie
organizácií
a správania

Identifikovanie
organizačného
správania ako
vednej disciplíny

Prehľad metód
rozvoja poznania
organizačného
správania

Prezentovanie
oblastí skúmania
organizačného
správania

Obr. 1.1. Zobrazenie východísk pri vymedzení poslania a obsahu organizačného správania

1.1. Vymedzenie organizačného správania
Organizačné správanie ako predmet vedeckého štúdia predstavuje uplatňovanie
množstva koncepcií, teórií, metód a skúsenostného zovšeobecnenia vied o správaní do oblasti
analyzovania správania v jednotlivých organizáciách.1
Prehľadnejšie (a pre pochopenie jednoduchšie) je vymedzenie organizačného správania
podľa S. Tysona a J. Jacksona: „Štúdium organizačného správania sa usiluje analyzovať

1

Organ, D. W. – Bateman, T. S.: Organizational Behavior. USA. Irwin. 1991, 5 s.
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a interpretovať správanie v organizáciách.“1 Z tohto vymedzenia vyplýva, že organizačné
správanie sa svojou zámernou a dôslednou pozornosťou sústreďuje na skúmanie
a predpovedanie správania ako jednotlivcov, tak aj skupín a celej organizácie. Jeho snahou je
získať poznanie v oblasti predvídania, ako a z akých dôvodov konajú jednotlivci a skupiny
v danom čase práve daným spôsobom. Zároveň sa organizačné správanie usiluje v predstihu
získať poznatky o vplyvoch na konanie členov organizácie v budúcnosti. Tým vytvára priestor
pre možnosť kvalitne pripraviť vhodné opatrenia a pokúsiť sa usmerňovať ľudské správanie
v žiaducich medziach tak, aby sa zvýšila úspešnosť celej organizácie.
Pre lepšie porozumenie uvedených vymedzení je vhodné vysvetliť aj obsah správania
ako takého. Správanie v týchto intenciách je možné chápať ako objektívne pozorovateľné
a merateľné činnosti, reakcie a formy konania, ktoré sú (spolu)určované psychikou daného
jednotlivca. Správanie každého jednotlivca a skupiny sa neustále formuje, a to vplyvom učenia
a získavania rôznorodých skúseností.2 To znamená, že správanie ľudí je do istej miery
ovplyvniteľné a formovateľné. Riadiaci pracovníci a personálni odborníci tak získavajú
obrovský priestor na to, aby sa usilovali svoje správanie a správanie svojich spolupracovníkov
usmerňovať v žiaducich intenciách. Avšak žiaducich nie iba z pohľadu organizácie, ale aj
z pohľadu samotných zamestnancov a riadiacich pracovníkov.
Z tohto poznania vyplýva, že je potrebné venovať správaniu v organizáciách veľkú
pozornosť. Správanie ľudí totiž môže byť nielen produktívne, ale aj kontraproduktívne. Môže
byť nielen konštruktívne, ale i deštruktívne. Môže byť etické, ale i neetické. Môže byť
motivujúce, ale aj demotivujúce. Môže byť inšpiračné, ale aj manipulačné. Môže byť
rôznorodé, ale v každom prípade je potrebné sa mu venovať.

1.2. Všeobecné definovanie organizácií
Organizačné správanie sa zameriava na predvídanie a vhodné formovanie správania
jednotlivcov, skupín a celej organizácie. Je preto nevyhnutné získať primerané množstvo
poznatkov aj o samotných organizáciách. Táto časť sa z tohto dôvodu zaoberá definovaním
organizácií ako jedinečných fenoménov, vysvetľuje niektoré ich definície a nazerá na
vymedzenie organizácií cez prizmu teórie organizácie.

1.2.1. Identifikovanie organizácií ako jedinečných fenoménov
Hlavným dôvodom, pre ktorý sa venuje štúdiu správania v organizáciách taká
mimoriadna pozornosť, je skutočnosť, že organizácie sú tvorené práve ľuďmi a ich správaním.
V ich prostredí ľudia trávia veľkú časť svojho života, usilujú sa dosiahnuť naplnenie svojich
individuálnych cieľov, ktoré si vytýčili v súlade s cieľmi organizácie. V tomto prostredí

1
2

Tyson, S. – Jackson, J.: Organizační chování. Praha. Grada. 1997, 11 s.
Paulička a kol.: Všeobecný encyklopedický slovník. S – Ž. Praha. Ottovo nakladatelství. 2002, 249 s.
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vyvíjajú každodenné úsilie pri realizovaní čiastkových činností i rozsiahlych procesov.
Zároveň je toto prostredie miestom, kde prejavujú a uplatňujú svoje pracovné zručnosti
a skúsenosti – realizujú svoj odborno-osobnostný potenciál.
Organizácie sú priestorom, kde ľudia prejavujú aj svoje emocionálne potreby,
komunikujú, do činností vnášajú svoj entuziazmus a ideály, ale taktiež svoju nechuť voči
určitým činnostiam či ľuďom. Pritom sa túto nechuť snažia prekonať určitou vnútornou
motiváciou alebo pozitívnym naladením a systematickou prácou na sebe, na zlepšovaní svojich
vzťahov s ostatnými spolupracovníkmi a vedením organizácie, na zlepšovaní svojho
pracovného prostredia pre dosiahnutie cieľov a vízie organizácie. V prostredí organizácie sa
snažia jednotlivci pripraviť a realizovať predpoklady pre naplnenie svojej kariéry.
V prostredí organizácie vzniká a prejavuje sa moc, vznikajú a rozvíjajú sa dôsledky
uplatňovania moci v podobe súhlasu alebo konfliktov s jednotlivcami, so skupinami ľudí alebo
medzi jednotlivými skupinami v rámci celej organizácie. Toto prostredie je zároveň typické
svojou unikátnou kultúrou. Každá organizácia má svoju filozofiu, svoju politiku, riadi sa
svojimi vnútornými zákonitosťami a zásadami, ktoré sú nepretržite konfrontované
s vonkajšími vplyvmi a tlakmi. Tieto vplyvy zároveň nútia organizácie, aby boli zmenám
prístupné a otvorené, prispôsobivé, ba dokonca aby tieto zmeny cieľavedome vyvolávali.

1.2.2. Konkrétne charakterizovanie organizácie
Obdobne, ako v prípade pojmu manažment, kde napriek snahám mnohých autorov
doposiaľ neexistuje základná a jedine platná definícia, aj pri vymedzení pojmu organizácia
existujú v súčasnosti nespočetné možnosti, z ktorých možno vychádzať. Každá z množstva
definícií organizácie je pritom správna. Každá obohacuje svojím obsahom a jednotlivými
v sebe uvedenými prvkami základňu, ktorá ako komplex názorov dáva veľký priestor pre
správne a logické chápanie podstaty organizácie.
Nasledujúce vymedzenia dokazujú, že existujú určité všeobecne prijaté znaky
organizácie, ktoré akceptuje väčšina autorov v tejto oblasti. Týmito znakmi sú: ciele (zámery),
ľudia, systémy a vzťahy.
Podľa C. Argyrisa organizácie predstavujú zložité stratégie ľudí zamerané na
dosiahnutie určitých cieľov.1 Iná definícia uvádza, že organizácie sú systémy zložené zo
vzájomne závislých ľudských bytostí.2
Za zovšeobecňujúci je možné považovať názor, že organizácia predstavuje sociálny
útvar účelovo usporiadaný sociálnymi vzťahmi.3 Je teda tvorená ľuďmi, ich žiaducim

1
2

3

Argyris, C.: Personality and Organization. New York. Harper. 1957
Hickson, D. – Pugh, D. – Pheysey, D.: Operations Technology and Organizational Structure. Administrative
Science Quarterly No 14. 1969, 379 s.
Paulička a kol.: Všeobecný encyklopedický slovník. M – R. Praha. Ottovo nakladatelství. 2002, 460 s.
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alebo nežiaducim správaním a vzájomnými vzťahmi. Je veľmi dynamická, individualistická
a citlivo reaguje na všetky zmeny svojho vnútorného i vonkajšieho prostredia.
Z hľadiska širšieho definovania organizácie je možné zvažovať aj jednotlivé prístupy
k teórii organizácie. Klasický prístup sústreďuje pozornosť na organizačnú štruktúru
a všetko potrebné na jej udržanie a podporovanie, t. j. organizačné schémy, postupy,
komunikačné kanály a pod. Prístup medziľudských vzťahov prezentuje, že ľudia sú
organizácie. Toto chápanie je veľmi podstatné najmä preto, aby boli zvažované otázky
skupinových a individuálnych potrieb pred ostatnými otázkami, ako je napríklad štruktúra,
stupeň autority a rozhodovanie. Systémový prístup opisuje organizácie ako otvorené
systémy. Organizácie pri dosahovaní svojich cieľov bezpodmienečne reagujú vo svojom
rozvoji na externé a interné vplyvy. Medzi kľúčové oblasti pozornosti možno zahrnúť
napríklad vzájomné vzťahy medzi formálnymi a neformálnymi štruktúrami, externé
prostredie, organizačnú kultúru a používané technológie.
Z týchto prístupov v kombinácii s teóriou manažmentu vychádza aj C. Handy, ktorý
prezentuje, že kľúčovými premennými riadiaceho pracovníka, o ktoré sa musí neprestajne
usilovať, sú: ľudia, práca a štruktúry, systémy a postupy.1 Tieto premenné nemôžu existovať
v izolácii, ale musia byť chápané a udržiavané v medziach konkrétneho prostredia, v ktorom
sú rozhodujúce tri komponenty: ciele organizácie, dostupné technológie a kultúra
organizácie (jej hodnoty, dôvera atď.).
Všetkých uvedených šesť faktorov musí podľa Handyho existovať vo
vzájomnej previazanej interakcii, pričom zmena jedného z nich nevyhnutne vedie k zmene
ostatných faktorov. Úspešne riadiť znamená udržať tieto faktory v rovnováhe tak, aby sa
napĺňali potreby organizácie v jednotlivých časových periódach.

1.3. Význam organizačného správania ako vednej disciplíny
Organizačné správanie napĺňa základné parametre vedeckého skúmania. Má svoj
vlastný predmet skúmania, ktorým je štúdium správania ľudí – jednotlivcov i skupín.
Používa vedecké metódy rozvoja svojho poznania, pričom ku kľúčovým metódam možno
priradiť napríklad analýzu, syntézu, experiment atď. Má svoju terminológiu, ktorá je z časti
prevzatá z iných vedných disciplín, a z časti vlastná. Vlastná terminológia je výsledkom
dlhoročného intenzívneho vedeckého prístupu v oblasti organizačného správania.
K typickým pojmom organizačného správania patria napríklad vodcovstvo, moc
v organizáciách, politické manévrovanie a úskoky, organizačný rozvoj, organizačná zmena,
autorita, kariérny kužeľ, tímová práca, zaangažovanie, predstieranie a pod.
Zmyslom organizačného správania je analyzovať a zároveň interpretovať správanie
v organizáciách. Preto pochopenie všetkých väzieb a procesov v organizáciách nevyhnutne
1

Handy C.: Understanding Organizations. USA. Irwin. 1987, 28 s.
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vyžaduje integrovať a aplikovať poznatky z mnohých vied. V tomto nazeraní organizačné
správanie ako vedná disciplína pracuje s poznatkami a výstupmi najmä psychológie,
sociológie, antropológie, štatistiky, ekonómie, biológie atď.
Poznatky prevzaté z psychológie sú dôležité preto, lebo sa zameriava na štúdium
samotnej osobnosti a správania jednotlivca či skupiny, čo je pre organizačné správanie
nesmierne dôležité. Na druhej strane, sociológia predstavuje štúdium sociálneho konania,
t. j. správania jednotlivcov a skupín voči ostatným jedincom či skupinám. Antropológia
predstavuje vedu o javoch ľudského života a ich zákonitostiach. Štatistika napomáha
fundovanému vyvodzovaniu relevantných záverov získaných z poznania o formách a vývoji
ľudského správania. Ekonómia sa usiluje nazerať na jednotlivé spôsoby správania
z pohľadu ekonomických zákonitostí a dôsledkov na fungovanie celej organizácie
a spoločnosti. Biológia prispieva k obohateniu teórie organizačného správania snahou
o prirovnanie organizácií k živým organizmom.
Logické prepojenie všetkých vied umožňuje vytvoriť obrovskú základňu vedomostí
a skúseností o ľuďoch a ich správaní. Cieľom organizačného správania je teda systémové
poňatie štúdia správania ľudí, ktoré napomôže riadiacim pracovníkom zlepšiť ich
schopnosť vysvetľovať a predvídať určité správanie.
Napriek poznaniu, že ľudské správanie vo všeobecnosti nie je náhodné, ale vždy
smeruje ku konkrétnemu výsledku, je často tento výsledok nedostatočný, rôznorodý, málo
konkrétny, alebo je rozdielny spôsob dosiahnutia tohto výsledku. Príčinou tejto skutočnosti
je totiž existencia množstva rozdielov medzi ľuďmi. To znamená, že v podobných
situáciách sa ľudia nemusia nevyhnutne správať rovnakým či podobným spôsobom –
správanie ľudí nie je stopercentne kopírovateľné.
Práve z tohoto hľadiska je organizačné správanie veľmi dôležité. Uvažuje
s existenciou základných postulátov a zásad, ktoré umožňujú správanie určitou mierou
predvídať. Systematickým štúdiom je možné objaviť všeobecné rysy správania,
identifikovať vzájomné vzťahy medzi ľuďmi, určitej príčine priradiť určitý dôsledok.
A najmä, na základe tohoto zámerného výskumu ľudského správania je možné vyvodiť
zovšeobecnené závery založené na konkrétnych dôkazoch.
Skúmanie organizačného správania tak predstavuje na jednej strane vedecký výskum,
a na druhej strane zároveň hľadanie praktických riešení pre zefektívnenie riadenia
organizácií. Tento proces analyticko-syntetického skúmania zatiaľ nie je schopný poskytnúť
„univerzálne zákony“ alebo „optimálne riešenia“. Avšak môže veľkou mierou napomôcť
riadiacim pracovníkom neustále zefektívňovať riadenie ich organizácií, t. j. zefektívňovať
tie procesy prebiehajúce v prostredí organizácie, ktoré pripravujú, zabezpečujú a realizujú
ľudia – zamestnanci a riadiaci pracovníci organizácie.
Organizačné správanie ako predmet výskumu teda núti všetkých zamestnancov
a riadiacich pracovníkov neustále zvažovať svoje rozhodnutia a ich možné dôsledky na
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interné i externé podmienky organizácie, na svoje vlastné možnosti, ale tiež na možné
spôsoby myslenia a správania jednotlivcov i skupín v kontexte naplnenia vytýčených cieľov
a stanovenej vízie a poslania organizácie.

1.4. Metódy rozvoja poznania organizačného správania
Vychádzajúc zo skutočnosti, že organizačné správanie ako vedná disciplína sa
dynamicky rozvíja, je vhodné predostrieť metódy, ktoré napomáhajú rozvíjať jeho
poznatkovú základňu. Široké spektrum týchto vedeckých metód je možné rozdeliť na dve
základné skupiny:
a) kvantitatívne metódy,
b) kvalitatívne metódy.
Kvantitatívne metódy rozvoja organizačného správania sa snažia kvantitatívne
vyhodnocovať jednotlivé informácie. Možno k nim priradiť metódu experimentu a metódu
sociologického opytovania najmä technikou dotazníka.
Kvalitatívne metódy skúmajú informácie z kvalitatívnej stránky. Pritom využívajú
analýzu, syntézu, dedukciu, indukciu, pozorovanie, techniku rozhovoru, avšak s istou
mierou nadhľadu aj skúsenosť a intuíciu.
Dotazník je technikou sociologického opytovania, ktorá sa usiluje pomocou vopred
definovaných otázok získať od respondentov potrebné informácie, a to písomnou formou.
Kvalita otázok predurčuje mieru a kvalitu získaného nového poznania. Preto je pri
zostavovaní dotazníka potrebné postupovať uvážlivo a dôkladne. Správnosť zostavenia
dotazníka je vhodné vždy overiť na vopred starostlivo zvolenej vzorke respondentov.
Experiment (rovnako ako dotazník) je kvantitatívnou metódou. Predstavuje vedeckú
metódu, pri ktorej sa skúmajú jednotlivé javy za vopred stanovených a prísne
kontrolovaných podmienok. Experiment často slúži na overenie vopred naformulovanej
hypotézy alebo prognostických dôsledkov teórie. V oblasti organizačného správania sa
možno stretnúť s experimentom kvantitatívnym, kvalitatívnym a myšlienkovým.
Analýza otvára súbor kvalitatívnych metód, ktoré sú bližšie vysvetlené v ďalšom
texte. Je metódou, ktorá sa usiluje určitý jav vysvetliť dôkladným myšlienkovým či
faktickým rozborom všetkých jeho zložiek. Ako vedecký myšlienkový postup sa analýza
zameriava na rozloženie celku na jeho jednotlivé prvky, pričom tieto prvky podrobuje
starostlivému skúmaniu.
Syntéza ako metóda spája jednotlivé prvky do celku a dodáva mu zmysel a jasnú
konkrétnosť. Syntéza postupuje od najjednoduchších pojmov k zložitejším, a pritom sa
usiluje o nachádzanie potrebných súvislostí. Dopĺňa analýzu a tvorí s ňou nedeliteľnú
jednotu.
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Dedukcia predstavuje metódu skúmania, pri ktorej sa z predpokladov pri použití
určitých pravidiel utvárajú nové tvrdenia, závery či dôsledky. Postupuje od všeobecného
k zvláštnemu. Dedukcia sa využíva najčastejšie vtedy, keď sa zhromaždí určitý poznatkový
materiál, z ktorého je potrebné odvodiť všetky dôsledky. Z týchto dôsledkov sa následne
vytvára určitá nová teória.
Indukcia je metódou, ktorá umožňuje z jednotlivých výrokov a ich vzťahov
usudzovať na všeobecný záver či poznanie. Všeobecný záver tu vyplýva z predpokladov
zhrňujúcich všetky jednotlivé prípady. Indukcia postupuje od jednotlivého k všeobecnému.
V protipóle voči dedukcii znamená indukcia odvodzovanie všeobecných zákonitostí
z jednotlivých pozorovaných či zistených javov.
Pozorovanie ľudského správania je jednou zo základných metód organizačného
správania. Vedecké pozorovanie musí mať presne stanovený cieľ a naformulovaný predmet
aj objekt pozorovania.1 Z výsledkov pozorovania možno odvodiť mnoho intuitívnych
poznatkov, napríklad o efektívnosti uplatňovaných štýlov vedenia, motívoch ľudského
konania, strese, náraste moci v organizácii, reakciách na rozličné opatrenia atď.
Rozhovor je technikou sociologického opytovania, kde sa získava nové poznanie na
základe priameho osobného kontaktu a živej komunikácie s respondentmi. Aj v prípade
rozhovoru je nevyhnutné si jednotlivé otázky vopred starostlivo pripraviť. Je však vhodné
dodržať ústretový charakter rozhovoru a nenavodiť odpor komunikujúcich partnerov voči
jednotlivým témam či dokonca celému rozhovoru.
Skúsenosť (empíria) predstavuje špecifickú metódu rozvoja a obohacovania
existujúceho poznania. Znamená spôsob získavania nových vedomostí a zručností, pričom
nové poznanie je produktom cieleného uvedomovania a prehodnocovania všetkých
aspektov prežívaných situácií a praxe.
Intuícia sa označuje ako druh bezprostredného poznania, ktoré vychádza
z doterajšej skúsenosti a zvyčajne logicky i časovo predchádza racionálne poznanie.
Intuíciou možno ponímať aj schopnosť jednotlivca ukladať do svojej pamäti množstvo
faktických, logických, kvantitatívnych i kvalitatívnych informácií, vzájomne ich
kombinovať a v danom čase vytvárať nové, akoby mimovoľné riešenie. Intuícia je často
počiatkom určitého vedeckého poznania (tušenie, nápad). Pretože ľudia sú veľmi zložité
bytosti a ich správanie sa môže odlišovať v jednotlivých situáciách, je nevyhnutné
prispôsobovať skúmanie správania myšlienke, že každý rys správania odzrkadľuje rôzne
podmienky v rôznych situáciách. Práve tu je priestor, kde sa intuícia musí stať dôležitou a
nenahraditeľnou súčasťou celého procesu systematického skúmania organizačného
správania.

1

Nový, I. – Surynek, A.: Sociologie pro ekonomy a manažery. Praha. Grada. 2002, 88 s.
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Napriek tomu, že existuje pomerne rozsiahle množstvo metód, ktoré dokážu
napomôcť rozvíjaniu poznania v oblasti organizačného správania, mnohé z nich majú svoje
obmedzenia, či dokonca nedostatky. Úskalia jednotlivých metód by preto odborníci
organizácie mali dôsledne zvažovať a rešpektovať. Prípadne by mali riadiaci pracovníci,
personálni odborníci i zamestnanci organizácie radšej využívať kombináciu viacerých
z predchádzajúcich metód a rozširovať si tak priestor pre vyššiu relevantnosť svojho
výskumného úsilia.
Do budúcnosti sa predpokladá, že riadiaci pracovníci sa budú vo väčšej miere
zapájať do rozvíjania poznania o správaní vo svojich organizáciách, a to v mnohých fázach
tohto výskumu. Napríklad pri identifikovaní dôležitých koncepcií, rozvoji teoretických
modelov, opisoch získaných skúseností, získavaní informácií a analyzovaní vypracovaných
výsledkov.1

1.5. Oblasti skúmania organizačného správania
Štúdium organizačného správania v sebe obsahuje veľké množstvo rozličných
aspektov, väzieb a prvkov, ktoré sa navzájom prelínajú a ovplyvňujú. Pri snahe pochopiť
tieto tendencie a možnosti správania v organizáciách je potrebné uvažovať s ich vnútornou
zložitosťou a tiež s možnými príčinami a ich dôsledkami vo vzájomnej väzbe týchto javov
alebo trendov.
Z hľadiska systémového prístupu je potrebné na celé organizačné správanie nazerať
ako na otvorený systém, a to otvorený dovnútra i navonok. Tento systém je tvorený
jednotlivými oblasťami organizačného správania, pričom každá z týchto oblastí má priame
či nepriame väzby na všetky ostatné oblasti. Napriek relatívnej ohraničenosti každej
z oblastí (podsystému) skúmania organizačného správania je zrejmé, že každá oblasť
(podsystém) pozitívne či negatívne ovplyvňuje všetky ostatné oblasti (podsystémy)
organizačného správania. Tento aspekt prehľadne znázorňuje obr. 1.2.
Preto pri snahe zefektívňovať a dynamizovať fungovanie organizácie je vhodné
rozčleniť si celý systém organizačného správania na jednotlivé menej neprehľadné časti či
oblasti. Tieto časti je potrebné dôkladne skúmať a identifikovať ich väzby a vzťahy
k ostatným častiam. Následne je potrebné správne interpretovať získané poznatky a usilovať
sa racionálne predpovedať, akými cestami a spôsobmi bude vhodné zabezpečiť vyššiu
úspešnosť správania jednotlivcov, skupín a celej organizácie.
Nadväzujúc na teóriu manažmentu a riadenia a rozvoja ľudského potenciálu ako
samostatných vedných disciplín, ktoré sa okrem iných problematík zaoberajú napríklad aj
stanovovaním vízie, poslania, cieľov, stratégií, organizáciou procesov, organizáciou práce,
zabezpečovaním primeraného počtu a štruktúry zamestnancov a riadiacich pracovníkov
1

Organ, D. W. – Bateman, T. S.: Organizational Behavior. USA. Irwin. 1991, 48 s.
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a pod., je možné uviesť základné oblasti, ktorými sa zaoberá organizačné správanie. Na
základe tohto pohľadu k ťažiskovým oblastiam pri skúmaní a interpretovaní organizačného
správania ako fundovaného štúdia (s aspektom systematického a systémového prístupu)
patria nasledujúce:
-

skúmanie základných rozdielov, ktoré sa vyskytujú medzi jednotlivcami
a skupinami pri ich pracovnom správaní a snažení,

-

skúmanie, akým spôsobom ovplyvňuje osobnosť konkrétny výkon a kumulovane
aj výsledky organizácie,

-

skúmanie, do akej miery a akým spôsobom motivácia prispieva k zvýšeniu
individuálneho a skupinového výkonu a tým aj k úspešnosti organizácie, a na
druhej strane ako zamedziť demotivácii jednotlivcov i skupín,

-

skúmanie, akým spôsobom je možné zostaviť efektívnu pracovnú skupinu
a urýchliť evolučný vývoj skupiny pri prechode do štádia efektívneho
pracovného tímu,

-

skúmanie potrebných a skutočne dosahovaných vedomostí, zručností
a schopností efektívnych riadiacich pracovníkov a možností zvyšovania ich
úrovne v kontexte reálnej situácie,

-

skúmanie podstaty moci a jej prejavov v prostredí organizácie, vrátane
sústredeného štúdia dôsledkov moci – súhlasu a konfliktu,

-

skúmanie vhodnosti existujúcich organizačných štruktúr a možností ich
zefektívnenia vzhľadom na naplnenie stanovenej vízie a vytýčených cieľov
organizácie,

-

skúmanie podstaty, nevyhnutnosti a pripravenosti na zmeny v organizácii, a tiež
možností ich cieľavedomého podporovania a zavádzania,

-

skúmanie vhodnosti existujúcej kultúry a filozofie organizácie a spôsobov, ako
identifikovať potrebu, spôsob a efektívny postup ich aktuálneho pretvorenia,

-

skúmanie, do akej miery podporovanie kariérneho rastu kvalifikovaných
zamestnancov (výkonných i riadiacich pracovníkov) prispieva k zvyšovaniu
pocitu ich zadosťučinenia a k stotožňovaniu ich individuálnych cieľov s cieľmi
organizácie,

-

skúmanie, ako stres (pozitívne či negatívne) ovplyvňuje výkon, ako identifikovať
stres v práci radových zamestnancov i riadiacich pracovníkov, ako sa so stresom
vysporiadať a ako (aspoň do určitej miery) zamedziť jeho vzniku v budúcnosti
atď.

Tieto základné oblasti alebo okruhy otázok naznačujú, že ich štúdiom možno odhaliť
množstvo príčin daného správania. Žiadny problém vyskytujúci sa v organizácii nemožno
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zjednodušene interpretovať len ako dôsledok jednej príčiny či podmienky. Podmienok a
príčin je veľa, pričom vytvárajú širokú a komplikovanú sieť vzájomne prepojených väzieb a
vzťahov medzi uvedenými oblasťami skúmania. Iba postupným analyzovaním všetkých
faktorov budú riadiaci pracovníci schopní poskladať celú mozaiku organizačného
správania. Len takýmto spôsobom budú schopní identifikovať možnosti zefektívnenia
všetkých procesov, ktoré prebiehajú v organizácii.
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2. TEÓRIE ORGANIZÁCIE
Teórie organizácie predstavujú ucelené názory jednotlivých teoretikov i praktikov
v oblasti systematického skúmania fungovania a správania organizácií. Vytvárajú pevnú
základňu množstva významných prístupov, aspektov a predpokladov, ktoré môžu byť
nápomocné pre hlbšie pochopenie fungovania súčasných organizácií a správania v nich.
Uvažovanie s teóriami organizácie patrí z hľadiska organizačného správania k jeho
významným oblastiam. Táto myšlienka je opodstatnená skutočnosťou, že v súčasnosti sú všetci
ľudia buď priamo členmi rôznych organizácií alebo sú inými organizáciami obklopení.
Organizačné vzťahy sa pritom premietajú do každej ľudskej činnosti, a to prostredníctvom
fungovania výrobných, komerčných, dopravných, vzdelávacích či zdravotníckych organizácií.
Práve z tohto dôvodu je teóriám organizácie vhodné venovať náležitú pozornosť.
Poslaním tejto kapitoly organizačného správania je rozšíriť poznanie o fungovaní
organizácií a možnostiach ovplyvňovania ľudského správania, a najmä (obr. 2.1):
-

predostrieť základné prístupy a názory na teóriu organizácie,

-

napomôcť súčasným či budúcim riadiacim pracovníkom lepšie sa orientovať
v komplikovanej sieti vzťahov a väzieb v organizáciách,

-

poskytnúť široké spektrum názorov na oblasti možného skvalitňovania správania
v organizáciách.

Vymedzenie
podstaty
najvýznamnejších
teórií organizácie

- klasických (tradičných)
- neoklasických
- moderných
- postmoderných (súčasných)

Sprehľadnenie
orientácie v sieti
organizačných
vzťahov

Identifikovanie
námetov pre
zefektívnenie
organizácií

Obr. 2.1. Význam teórií organizácie pre prehlbovanie poznania o organizačnom správaní
V úvode je vhodné spomenúť, že systematické štúdium riadenia a správania ľudí sa
začalo vážne rozvíjať až na konci 19. storočia. Vývoj všetkých názorov, hypotéz a teórií je
možné rozčleniť do nasledujúcich myšlienkových etáp, pričom k niektorým z nich sa hlásia aj
mnohí súčasní teoretici v oblasti riadenia a organizačného správania:
1. Klasický (tradičný) prístup.
2. Neoklasický (behavioristický) prístup.
3. Moderné názory a prístupy.
4. Postmoderné (súčasné) názory a prístupy.
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Nasledujúci text sa usiluje priblížiť najzávažnejšie prístupy a názory, ktoré v minulom
období aj v súčasnosti podstatne ovplyvnili a ovplyvňujú hĺbku a štruktúru poznania
o organizačnom správaní.

2.1. Klasický (tradičný) prístup
Zakladateľmi a najvýznamnejšími predstaviteľmi klasického riadenia boli najmä F. W.
Taylor, H. L. Gantt, H. Fayol a M. Weber. Vo svojich teoretických prácach i praktickej
činnosti svojich organizácií využívali nielen bohaté skúsenosti, ale taktiež invenčné nápady,
ktoré boli na to obdobie často odvážne a riskantné, avšak z hľadiska potrieb riadenia
mimoriadne dôležité.
Frederick W. Taylor (1856 – 1912) je všeobecne považovaný za „otca vedeckého
riadenia“. Taylor mal pravdepodobne najväčší vplyv na rozvoj raného manažmentu. Väčšinu
života sa venoval problematike zvýšenia efektívnosti výroby, a to nielen cestou znižovania
nákladov, ale tiež možným zvýšením miezd zamestnancov v dôsledku nárastu produktivity ich
práce. Produktivitu sa pokúsil zvyšovať taktiež prostredníctvom uplatňovania vedeckých
metód riadenia. Vo svojej najuznávanejšej práci Principles of Scientific Management uvádza
päť najpodstatnejších princípov vedeckého prístupu k riadeniu:1
-

využívanie prostej empírie nahradiť uplatňovaním vedeckých metód riadenia,
pomocou ktorých je potrebné odhaľovať maximálnu efektívnosť práce,

-

namiesto nesúladu v organizácii dosiahnuť zladenie skupinových činností
a vzájomnú spoluprácu,

-

uplatňovať vedecký výber a vzdelávanie zamestnancov, čo zabezpečí pre
organizáciu vhodných ľudí a žiaduce správanie,

-

zameriavať svoje konanie v organizácii na maximalizovanie výstupu, nie na jeho
obmedzovanie,

-

zodpovednosť za plánovanie, organizovanie a kontrolu prebiehajúcich činností
a výsledkov práce zveriť manažérom.

Taylorovo myslenie napriek zameraniu na produktivitu malo silný humanistický akcent.
Zastával názor, že vytváranie kvalitných vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami je
podstatnou časťou umenia riadiť.
Henry L. Gantt (1861 – 1919) poukazoval na nevyhnutnosť vzdelávania manažérov
i zamestnancov a najväčší význam pripisoval práve práci s ľuďmi. Pre potreby plánovania
a lepšej možnosti manažérskeho kontrolovania vyvinul grafické metódy obohatené určením
kritických kontrolných bodov, ktoré vyústili do známych Ganttovych diagramov. Tieto

1

Taylor, F. W.: Principles of Scientific Management. New York. Harper and Row. 1911
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predstavovali prvú techniku časových a vecných analýz. Diagramy zobrazovali vzťahy medzi
„udalosťami“ (činnosťami) a znamenali revolučný pokrok v oblasti riadenia. Gantt správne
rozpoznal, že celkový program cieľov organizácie je možné chápať ako súbor vzájomne
prepojených podporných plánov, ktoré môžu ľudia pochopiť a zrealizovať. Jeho diagramy sa
uplatňujú dodnes, najmä v podobe moderných plánovacích techník (PERT). Gantt je
niektorými sociálnymi historikmi považovaný za najväčšieho sociálneho vynálezcu
dvadsiateho storočia.
Henri Fayol (1841 – 1925) bol francúzskym priemyselníkom a dodnes ho mnohí
odborníci považujú za „otca modernej teórie operačného manažmentu“. Za mimoriadne
prínosnú možno považovať jeho klasifikáciu funkcií (činností) priemyselných organizácií na
výrobnú, obchodnú, finančnú, ochrannú, účtovnú a riadiacu funkciu. Za doposiaľ platné sa
považujú jeho zásady riadenia, ktoré nepovažoval len za čisto exaktné, ale za pružné,
a z hľadiska riadenia nevyhnutné:1
-

zásada jediného zodpovedného vedúceho, pričom zamestnanec dostáva pokyny od
jediného nadriadeného,

-

dôsledná deľba práce manažérskej i technickej ako predpoklad dosiahnutia
vysokej efektívnosti,

-

vzostupné reťazenie, t. j. riadiaca komunikácia postupuje od nadriadených
najvyššej úrovne až po radových zamestnancov,

-

právomoc a zodpovednosť, ktoré spolu súvisia, pričom miera zodpovednosti závisí
od poskytnutej právomoci,

-

disciplína, teda rešpektovanie schválených pravidiel a zvyklostí (vrátane potreby
obsadzovania všetkých úrovní riadenia kvalitnými manažérmi),

-

spravodlivosť zo strany zamestnancov, ktorá má spolu s vernosťou a úctou zo
strany manažérov vytvárať dobré vzťahy nadriadenosti a podriadenosti.

Tieto zásady sú podľa Fayola platné a potrebné pre všetky typy organizácií. Preto
pokladal za nevyhnutné neustále a efektívne vzdelávanie v tejto oblasti.
Max Weber (1864 – 1924) bol autorom klasickej teórie byrokracie. Vychádzal
z poznania, že hierarchia, právomoc a administratíva sú základom všetkých sociálnych
organizácií.2 Veril, že organizácia môže efektívne fungovať, ak sa bude opierať o odborné
zručnosti svojich členov a ak bude striktne dodržiavať stanovené základné pravidlá.
Organizáciu vnímal ako mechanizmus jednotlivých útvarov, ktoré majú presne stanovenú
funkciu a vzťah k ostatným útvarom. Byrokratická organizácia pritom vytvára systém, ktorý
svojou presnosťou, stálosťou, pevnosťou disciplíny a spoľahlivosti prevyšuje ktorýkoľvek iný
1
2

Fayol, H.: Administration Industielle et Générale. Paris. 1916
Weber, M.: The Theory of Social and Economic Organization. Collier Macmillan. 1964
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systém. Je to stroj, ktorý svoje súčiastky využíva na presne určenú funkciu. V tom je
efektívnosť i slabá stránka tohto systému. Za prínosné možno považovať Weberovo rozvíjanie
tematiky autority, pričom ju rozčleňoval na autoritu tradičnú, charizmatickú a zákonnú.
Z hľadiska súčasného poznania je dokonalá byrokracia len ideálom vzdialeným od
skutočnosti. Reálne organizácie sa jej môžu iba približovať, pričom ideál narúšajú najmä
sebecké záujmy jednotlivcov. Aplikácia pravidiel dokonalej byrokracie potláča osobnú
individualitu, iniciatívu a tvorivosť, bráni spolupráci medzi útvarmi. Talentovaní jednotlivci sa
v nej môžu cítiť frustrovaní. Podľa skúseností sa byrokratická organizácia nedokáže
vysporiadať s nečakanými zmenami.

2.2. Neoklasický (behavioristický) prístup
Za ideového zakladateľa školy medziľudských vzťahov je považovaný Elton Mayo
(1880 – 1949), ktorý v rokoch 1927 až 1932 zrealizoval spolu s ďalšími vedcami známe
experimenty v Hawthornovej továrni.1 Z ich výsledkov vyplýva, že na zvýšenie produktivity
práce nepôsobia faktory fyzikálneho prostredia v takej veľkej miere, ako sa predpokladalo
pred experimentom. Na to obdobie je taktiež prekvapujúci záver, že nárast produktivity
vyvolávajú omnoho viac psychologické faktory, napríklad morálka, hrdosť na svoju skupinu,
pocit spolunáležitosti a taký spôsob riadenia, ktorý zahŕňa i chápe ľudské správanie
a podporuje medziľudské vzťahy pomocou motivovania, udeľovania rád a vedenia. Tento jav
pochádzajúci v zásade od ľudí samých je známy pod názvom hawthornský účinok. Podľa tohto
účinku sú interpersonálne vzťahy tým dôležitým motivačným faktorom, ktorý je silnejší než
individuálne záujmy zamestnancov i než záujmy organizácie.
Chester Barnard (1886 – 1961) sa zameriaval na analyzovanie riadenia z pohľadu
skutočného sociálno-psychologického prístupu. Dospel k záveru, že hlavnou úlohou
manažérov je zabezpečenie systémovej spolupráce prostredníctvom udržiavania spoločného
úsilia vo formálnej organizácii.2 Sústredil sa na hlavné prvky manažérskej práce, ktoré
obsahujú mimoriadne hlboké porozumenie pre rozhodovanie a vedenie a opierajú sa o autority
s výnimočnými riadiacimi skúsenosťami. Ďalším prínosom Barnarda je rozbor formálnej
organizácie založenej na vopred deklarovaných normách a pokynoch, a taktiež rozbor
neformálnej organizácie, ktorá vzniká na základe potrieb a vzťahov ľudí v organizácii.
Barnard patril k zástancom systémového prístupu, za kľúčovú požiadavku ktorého
považoval rešpektovanie princípu celistvosti. Tento princíp uvádza, že celok je vždy
dôležitejší a kvalitatívne bohatší ako suma jednotlivých častí, z ktorých sa celok skladá.

1
2

Mayo, E.: Human Problems of Industrial Civilisation. London. Macmillan. 1933
Barnard, Ch.: The Functions of an Executive. Boston. Harvard University Press. 1938

Teórie organizácie

23

Douglas McGregor (1906 – 1964) študoval názory manažérov na podstatu človeka,
jeho pracovnú motiváciu a tomu zodpovedajúci spôsob vedenia ľudí.1 Dovtedajší pohľad na
vedenie ľudí v organizáciách charakterizoval ako teóriu X:
1. Ľudia sú vo svojej podstate leniví a snažia sa vyhýbať práci.
2. Pretože neradi pracujú, musia byť k práci donútení systémom odmien a trestov a pri práci
musia byť kontrolovaní.
3. Zamestnanci sa vyhýbajú zodpovednosti a radi sa nechajú viesť.
4. Existuje malá skupina ľudí, pre ktorých toto neplatí. Tí sú predurčení k tomu, aby riadili
a kontrolovali ostatných.
Táto teória predstavuje radikálny extrém, vychádzajúci najmä z ľudskej pohodlnosti
a vyhýbaniu sa akejkoľvek pracovnej činnosti. Avšak väčšina zamestnancov a riadiacich
pracovníkov tieto parametre teórie X nenapĺňa. McGregor preto súbežne vytvoril teóriu
absolútne opačného protipólu, podľa ktorej sú ľudia dynamickými bytosťami a prácu vnímajú
ako niečo prirodzené. Túto teóriu označil ako teória Y:
1. Pre človeka je práca rovnako prirodzenou aktivitou ako zábava alebo odpočinok.
2. Človek rád prijíma samostatnosť a zodpovednosť.
3. Schopnosť samostatného rozhodovania je všeobecne rozšírená, nie je záležitosťou len
niekoľkých jednotlivcov.
4. Súčasné organizácie nevyužívajú potenciál ľudí, snažia sa ich kontrolovať a dirigovať.
Teóriu X hodnotil McGregor ako pesimistickú, potláčajúcu a zastaralú, dával ju do
protikladu s teóriou Y, ktorú považoval za súčasnú. Riadiacim pracovníkom odporúčal, aby
prijali a pridŕžali sa teórie Y.
David C. McClelland uskutočnil so svojimi spolupracovníkmi rozsiahly výskum,
ktorý sa zameriaval na testovanie zamestnancov a riadiacich pracovníkov z hľadiska ich
motivačných potrieb. Prispel k rozvoju teórie organizácie identifikáciou troch typov
základných motivačných potrieb:2
a) Potreba moci, t. j. potreba presadiť sa a mať pozičný vplyv. McClelland a jeho
spolupracovníci zistili, že ľudia s veľkou potrebou moci majú veľký záujem ovplyvňovať
druhých a uplatňovať kontrolu.
b) Potreba obľúbenosti, t. j. potreba spolunáležitosti. Ľudia s vysokou potrebou obľúbenosti
majú potešenie z toho, že ich majú ostatní radi. Snažia sa vyhnúť nepríjemným pocitom
prameniacim z odmietnutia nejakou sociálnou skupinou.

1
2

McGregor, D.: The Human Side of Enterprise. New York. McGraw Hill. 1960
McClelland, D. C. – Winter, D. C.: Motivating Economic Achievement. New York. 1969
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c) Potreba úspechu, t. j. potreba úspešného uplatnenia. Ľudia s vysokou potrebou úspechu
majú prianie byť niečím provokovaní a kladú si pred seba obtiažne (nie však nesplniteľné)
ciele, ktoré sú náročnejšie než ciele ich spolupracovníkov.
Podľa autora sa v každom človeku nachádzajú všetky tri druhy týchto potrieb.
Z hľadiska súčasného poznania možno doplniť, že tieto potreby môžu byť rôzne naliehavé.
To znamená, že ich intenzita sa mení podľa zmien aktuálnej motivačnej štruktúry
jednotlivca.
Edgar Schein charakterizuje súčasné názory na podstatu človeka ako predstavy
o komplexnom človeku, ktoré obsahujú prvky všetkých dovtedajších teórií (predstáv)
o človeku racionálno-ekonomickom, sociálnom a sebaaktualizujúcom.1

2.3. Moderné názory a prístupy
Moderné názory o organizácii netvoria jednotný prúd, ktorý je postavený na
spoločných zásadách. Jediným spojovacím článkom je úsilie nájsť univerzálny princíp, ktorý
umožní objasniť všetky diania v organizácii, a viera v racionálne vysvetlenie pôsobenia
organizácie. V rámci tohto úsilia existuje množstvo rôznych prístupov, ktoré sú postavené na
odlišných východiskách: rozhodovací, systémový, kvantitatívny, kontingenčný a kybernetický
prístup.

2.3.1. Rozhodovací prístup
Predstavitelia rozhodovacieho prístupu zameriavali pozornosť na jednotlivcov
a skupiny, ktoré uskutočňujú rozhodovanie, alebo sú do rozhodovania zapojené. Pritom
vychádzali z názoru, že jadrom riadenia je prijímanie rozhodnutí, na ktoré pripadá najväčšia
časť z celkového času venovaného riadeniu.
Herbert Simon vysvetľuje vo svojich prácach, že každý jednotlivec je zapojený
v širšom spektre rozhodovacích procesov, ktoré vo svojich vecných i časových postupnostiach
zabezpečujú manažérske procesy. V jeho výskumoch zaujímajú významné miesto otázky
týkajúce sa tvorby organizačných štruktúr, ako sú napríklad autorita, zriaďovanie útvarov,
centralizácia a decentralizácia atď. Vo svojich prácach sa okrem rozhodovacieho prístupu
prikláňal aj k prístupu systémovému, keď skúmal organizáciu ako dynamicky sa rozvíjajúci
systém, v ktorom kľúčovou hybnou silou rozvoja sú ľudia. Úlohou riadiacich pracovníkov je
cieľavedome vytvárať podmienky pre identifikáciu jednotlivca s organizáciou. Veľmi
významná a pozoruhodná je Simonova koncepcia tzv. obmedzenej racionality.2 Podľa tejto
koncepcie človek nie je schopný byť vždy plne racionálny a nezriedka prijíma tzv. satisfakčné
1
2

Schein, E. H.: Organizational Psychology. Prentice Hall. 1988
Simon, H.: Rationality as Process and as Product of thought. American Economic Review No 68. 1978, 1 – 16
s.
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rozhodnutie. To znamená rozhodnutie, ktoré mu momentálne prináša rozhodovacie
uspokojenie a ktoré považuje za správne. Avšak s odstupom času môže zistiť, že toto
rozhodnutie vôbec správne nie je – dôvodom je odlišná miera poznania v aktuálnom čase,
ktorá je vždy vyššia než v predošlých situáciách.

2.3.2. Systémový prístup
Systémový prístup je základňou všetkých manažérskych vied, a teda aj organizačného
správania. Slúži ako rámec na integráciu rôznych poznatkov o riadení. Jeho podstatou je snaha
vysvetliť a zdôvodniť pohyb reálnych objektov pomocou teórie systémov. Celistvosť systému
je pritom daná množinou vzájomne prepojených prvkov.
Teoretický biológ Ludwig von Bertalanffy poskytol najširší výklad metodológie
systémového prístupu, keď v roku 1937 nastolil myšlienku tzv. všeobecnej teórie systémov.
Všeobecná teória systémov je koncepcia analýzy systémov, ktorá vedie k vytvoreniu
exaktného univerzálneho zobrazenia sveta ako množiny systémov a procesov v nich
prebiehajúcich. Bertalanffy riešil otázky vzťahu medzi systémom a prostredím. K základným
tézam jeho teórie systémov, ktoré sú aplikované do oblasti organizačného správania
v súčasnosti, patria:1
1. Prostredie má zásadný význam pre fungovanie systému. Toto prostredie je definované
priamymi interakciami (vzťahy organizácie k zákazníkom, konkurentom, dodávateľom)
a širším prostredím, ktoré vytvára hospodárska a politická situácia štátu alebo regiónu.
2. Organizáciu tvoria subsystémy, ktoré sú vo vzájomnom vzťahu. Subsystémy predstavujú
členovia organizácie, oddelenia, útvary, vnútorné a vonkajšie vzťahy, sústava potrieb, ktoré
organizácia uspokojuje, vzťahy medzi subsystémom technickým, riadiacim, strategickým.
3. Princíp dosiahnutia vyrovnaného stavu je založený na negatívnej spätnej väzbe –
odchýlky od noriem vyvolávajú nápravné akcie. Prežitie organizácie je podmienené
dosiahnutím súladu medzi rôznymi systémami a nájdením a odstránením prípadných
zlyhaní.
4. Otvorený systém je v nepretržitej výmene s prostredím, dochádza k prijímaniu
a uvoľňovaniu energie i ľudí, financií, surovín, výrobkov.
5. Otvorené systémy sa udržiavajú importovaním energie (získanie financií, myšlienok,
vyhľadávanie odborníkov) a potláčaním miery neurčitosti.
6. V systéme existuje množstvo rôznych ciest k dosiahnutiu požadovaného stavu (množstvo
spôsobov dosahovania zisku, hľadania nových odbytísk, zavádzania nových výrobkov).

1

Bertalanffy, L. von: Problems of General Systems Theory: A New Approach to the Unity of Science. Human
Biology, Vol. 23, No 4. 1951, 302 – 312 s.
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7. Evolúcia – kapacita systému rozvíjať sa je daná schopnosťou pohybu k zložitejším formám
diferenciácie a integrácie, ktoré umožňujú lepšie prispôsobenie prostrediu.
Všeobecná teória systémov umožnila vopred modelovať zavádzané zmeny a zvažovať
ich možné dôsledky.

2.3.3. Kvantitatívny prístup
Riadenie je v kvantitatívnom prístupe chápané ako matematický proces. Kvantitatívne
poňatie preferuje využívanie mnohých matematických modelov. Nazerá na riadenie ako na
čisto logické procesy, ktoré je možné vyjadriť pomocou symbolov a vzájomných vzťahov.
Avšak mnoho aspektov riadenia (a rozhodne organizačného správania) je veľmi ťažké
matematicky modelovať. Pri modelovaní procesov v organizáciách sa zvyčajne využívajú
metódy operačnej analýzy, teórie hier a strategického správania, metódy matematickej
štatistiky a heuristické metódy, ktoré znamenajú racionálny kompromis medzi snahou riešiť
problémy exaktnými metódami a snahou uspokojiť sa s riešením založeným na
predchádzajúcich skúsenostiach a intuícii.

2.3.4. Teória kontingencie
Teória kontingencie spochybnila jeden zo základných predpokladov dovtedajších
názorov na riadenie, a to, že existuje jeden správny spôsob riadenia, ktorý je efektívny
v akejkoľvek situácii. Prezentuje, že v určitej situácii je efektívny určitý spôsob riadenia, ktorý
môže byť úplne nevhodný v iných okolnostiach.
Thomas Burns a G. M. Stalker v rámci tejto teórie určili vo svojich prácach dva
základné typy organizácií:1
-

mechanistický, charakterizovaný rutinnou technológiou, nemennosťou pracovných
postupov, ich striktným dodržiavaním a direktívnym riadením; tento typ organizácie
je efektívny v stabilnom prostredí (napríklad produkcia chleba),

-

organický, flexibilný, s dôrazom na zmeny, pružnosť, povzbudzovanie iniciatívy
a tvorivého potenciálu; je efektívnejší v premenlivom prostredí (napríklad tvorba
softvéru).

Kontingenčný prístup priblížil teóriu k praxi. Namiesto abstraktných, univerzálne
platných pravidiel zdôraznil reálnu situáciu, v ktorej sa daná organizácia nachádza. Výsledkom
tohto prístupu bol však opačný extrém – zvláštnosti jednotlivých organizácií sa preceňovali
a všeobecné princípy manažmentu ostali opomenuté.

1

Burns, T. – Stalker, G. M.: The Management of Innovation. London. Tavistock. 1961
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2.3.5. Kybernetický prístup
Podľa kybernetického prístupu sa pre modelovanie organizácií stali predlohou nervová
sústava a inteligencia.1 Za významné možno považovať, že kybernetické princípy môžu
napomôcť pri vytváraní efektívneho organizačného systému:2
1. Princíp učenia učiť sa. Základný cyklus, ktorý udržiava organizáciu v chode, je dvojitá
slučka – spätná väzba v spojení s neustálym prehodnocovaním súčasných východísk,
súčasných noriem systému, čo umožňuje pružné prispôsobenie meniacim sa podmienkam.
Dvojitú slučku ilustruje obr. 2.2, pričom postupnosť krokov v slučke je nasledujúca:
-

Krok č. 1: Sledovanie prostredia.

-

Krok č. 2: Porovnávanie informácií z prostredia s normami organizácie.

-

Krok č. 3: Porovnanie a prehodnotenie noriem z hľadiska súčasnosti.

-

Krok č. 4: Realizácia primeranej akcie, po ktorej opäť nasleduje krok č. 1.

-

Krok č. 1: Sledovanie dopadu akcie.

Krok č. 1
Sledovanie prostredia

Krok č. 4
Akcia/konanie

Krok č. 2
Porovnávanie

Krok č. 3
Preverovanie noriem

Obr. 2.2. Dvojitá slučka

2. Princíp nadbytočnosti. Pokiaľ mechanistické organizačné systémy uvažujú s pridelením
určitej úlohy určitému útvaru, funkcie v kybernetických systémoch sa môžu budovať

1
2

Morgan, G.: Images of Organization. Sage, Beverly Hills. 1986, 87 s.
Bělohlávek, F.: Organizační chování. Olomouc. Rubico. 1996, 41 – 43 s.
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nadpočetne – rovnaká činnosť sa nadbytočne vyskytuje vo viacerých jednotkách, rovnaká
zručnosť u viacerých jednotlivcov. Dôvodom je zabezpečenie systému v prípade núdze
(nahradenie jedného zamestnanca iným alebo jedného útvaru iným útvarom).
3. Nevyhnutná rôznosť. Ak má organizácia úspešne reagovať na podnety z okolia, musí
zahŕňať všetky jeho dimenzie. Pretože jednotlivec toto nezvládne (nemôže mať všetky
požadované zručnosti), je potrebné budovať tímy, ktoré tieto zručnosti kolektívne zdieľajú.
4. Minimálna špecifikácia. V byrokratickej organizácii sú funkcie definované čo
najpresnejšie – každý presne pozná svoje zaradenie a svoje povinnosti. Riadiaci pracovníci
by však nemali určovať viac, než je nevyhnutné. Systém je potom pružnejší.
Napriek tomu, že kybernetika vniesla do teórie manažmentu mnoho podnetných
myšlienok, nemožno podceňovať dôležitú skutočnosť, že akýkoľvek vývoj kybernetického
systému musí byť spojený so zmenami v hodnotách a postojoch jednotlivcov i skupín.

2.3.6. Teória Z
Strata jednoznačného hospodárskeho víťazstva v napredovaní Spojených štátov
amerických v rokoch 1960 až 1981 a prudký vzostup japonského hospodárstva prebudil veľký
záujem o japonský prístup k riadeniu. Produktivita výroby v spomínanom období rástla
v Spojených štátoch amerických priemerným ročným tempom 2,7 %, kým v Japonsku tempom
až 9,2 %. Tento výrazný rozdiel v tempe vývoja ekonomík nastolil otázku zameranú na
spôsob, akým vlastne Japonsko riadi a čo je možné z japonského manažmentu prevziať
a implantovať do iných krajín. Väčšina amerických autorov (R. E. Cole, W. H. Davidson, T. J.
Peters, R. H. Waterman) sa zhodla, že kľúčom k úspechu japonského riadenia sú ľudia.
William Ouchi porovnával odlišnú kultúru amerických a japonských organizácií.
Podľa autora je účelné výberovo, mozaikovito vyberať časti z japonského manažérskeho
systému a prispôsobiť ich pre zasadenie do rámca existujúcich riadiacich systémov. Americkú
filozofiu riadenia pomenoval teóriou A, japonský prístup teóriou J. V obidvoch prístupoch sa
odráža odlišná národná kultúra. Nakoniec sa usiloval spojiť hlavné výhody americkej
organizačnej kultúry (individuálna zodpovednosť) a kultúry japonskej (kolektívne
rozhodovanie) a vytvoril nový prístup – teóriu Z.1 Ouchi však zdôrazňuje maximálnu
opatrnosť voči tým aspektom japonských systémov, ktoré v silnej miere odrážajú odlišné
kultúrno-sociálne a historické zázemie krajiny. Vo svojej teórii poskytuje, podčiarkuje
a odporúča tieto aspekty:
-

1

stabilita pracovného kolektívu založená na princípe celoživotného zamestnania
v jednej organizácii,

Ouchi, W.: Theory "Z": How American Business can Meet the Japanesse Callenge. Addison-Wesley. 1981
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-

uplatňovanie princípu seniority, t. j. zvyšovanie úrovne miezd podľa dĺžky doby
zamestnania v organizácii,

-

sústavná kvalifikačná príprava zamestnancov a riadiacich pracovníkov, teda
povinné a pravidelné zvyšovanie úrovne vedomostí a zručností,

-

plánovaná rotácia kádrov z odborných útvarov na rôzne pracovné miesta,
ktorých poznanie je dôležité pre celistvé riadenie,

-

fungovanie systému horizontálnej koordinácie, ktorá je zabezpečená
vytvorením siete špeciálnych poradných orgánov na každom stupni organizácie,

-

zabezpečenie komplexných funkcií riadenia prostredníctvom štábnych útvarov,
ktoré vo vzájomnej spolupráci pripravujú závažné strategické rozhodnutia,

-

zabezpečovanie podmienok na prípravu rozhodovania a jeho realizáciu v súlade
s názormi tých členov organizácie, ktorí dokážu k riešeniu vyjadriť relevantný
odborný názor,

-

akvizícia všetkých zamestnancov k plneniu cieľov organizácie, čo predpokladá
v maximálnej miere využiť pozitívne schopnosti zamestnancov a riadiacich
pracovníkov.

Podtitul Ouchiho knihy Teória Z znie: „Japonská výzva americkému priemyslu“. Podľa
autora je možné aplikáciou Teórie Z do amerického priemyslu prekonať množstvo súčasných
problémov. Avšak, prístup musí byť veľmi obozretný a dôsledný.

2.4. Postmoderný prístup
Postmodernizmus sa usiluje vyhnúť všetkým zjednodušeniam, ktoré môžu spochybniť
veľké teórie. Akceptuje zložitosť sveta a podáva vlastné riešenie čiastkových problémov.
Moderný prístup (uvedený v predchádzajúcej časti) bol založený na predstave o „podobnosti“
organizácií, na predstave, že podstata organizácií je zhodná, že takmer rovnaké procesy
prebiehajú v priemyselných či neziskových organizáciách. Avšak organizácie sú veľmi odlišné
a hľadanie akýchkoľvek spoločných atribútov stráca zmysel.1
Postmoderní teoretici riadenia (G. Burrell, M. Parker, R. Cooper) nadväzujú na práce
postmoderných filozofov, najmä F. Lyotarda, J. Derrida a M. Foucaulta, a snažia sa
vysvetľovať fungovanie organizácií na základe ich myšlienok. Iní autori (napríklad S. R.
Clegg) sa sústreďujú na štúdium postmoderných organizácií, ktorých príkladom sú
východoázijské firmy. Ďalej existuje množstvo autorov (T. Peters, G. Morgan, P. Drucker),
ktorí sa k postmodernizmu síce nehlásia, avšak reagujú svojím uvažovaním na zmenený svet
a spracúvajú postmoderné témy.

1

Burrell, G.: Modernism, Postmodernism and Organizational Analysis 2: The Contribution of Michel Foucault.
Organization Studies 9/2. 1988
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2.4.1. Teória chaosu
Napriek skutočnosti, že teóriou chaosu sa zaoberajú viacerí autori, k najvýraznejším
osobnostiam v tejto oblasti patrí Tom Peters. Je autorom mnohých bestsellerov o manažmente
(Hľadanie dokonalosti, Vášeň k dokonalosti), ktoré znamenali výrazné obohatenie názorov na
manažment. Peters považoval svet konca osemdesiatych rokov za svet chaosu. Kniha
Zvládanie chaosu (1987) nadväzuje na predchádzajúce práce a ukazuje nasledujúce zdroje
neistoty v spoločnosti:1
-

v súčasnosti nie je možné niečo predvídať,

-

nevie sa, aká bude zajtra cena energie alebo peňazí,

-

nevie sa, či ochranárske opatrenia alebo iné nariadenia zajtra neuzatvoria niektoré
hranice a nevyvolajú zmätok v obchode,

-

ľudia netušia, aké budú výsledky zlučovania či rozpadu organizácií, netušia, ktoré
firmy sa stanú partnermi, ani ktorí partneri sa od seba odlúčia,

-

organizácie nepoznajú svojich budúcich konkurentov, nevedia, odkiaľ sa vynoria
a čím ich budú ohrozovať.

V tomto neistom a chaotickom období je pre riadiacich pracovníkov veľmi ťažké držať
krok s konkurenciou, prežiť a byť efektívnymi. Ak chcú niečo dokázať, musia voliť medzi
dvomi možnosťami:
a) predávať a nakupovať v nádeji, že im bude šťastie naklonené a že si udržia svoje
postavenie,
b) vyrovnať sa s neistotou a prijať nový trend, ktorý zdôrazňuje špičkovú kvalitu,
zodpovednosť, pripravenosť na zmenu, skrátenie inovačných cyklov.
Podľa Petersa je rozumnejší druhý variant. Avšak ľudia, ktorí sa chcú pridŕžať druhého
variantu, musia prekonať niečo sami v sebe – tradičnú nechuť (alebo dokonca nenávisť voči
zmenám) nahradiť otvorenosťou voči chaosu, vnímať chaos ako samozrejmú skutočnosť a učiť
sa s ním zaobchádzať, považovať chaos za veľkú konkurenčnú príležitosť a nie za
nepríjemný problém. To predpokladá veľký posun v myslení a správaní zamestnancov
a riadiacich pracovníkov organizácií.
V nadväznosti na poznanie, že umenie podnikateľského myslenia znamená využiť
príležitosti nečakaných chaotických zmien rýchlejšie a lepšie než konkurencia, je vhodné
predostrieť aj nevyhnutnosť výrazného nárastu používania moderných, zvyčajne počítačovo
podporovaných informačných systémov. Úlohou týchto informačných systémov je zabezpečiť
„kritické informačné potreby“ (Critical Infomation Needs) rozhodovateľov. Súčasťou
kritických informačných potrieb sú všetky poznatky, ktoré sú dôležité pre uplatňovanie

1

Peters, T.: Thriving on Chaos. New York. Harper and Row. 1987
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v konkurenčnom prostredí alebo ktoré aspoň dokážu uľahčiť vonkajšiu a vnútornú
podnikateľskú činnosť.1
Ide teda nielen o možnosti podnikateľského uplatnenia u zákazníkov, ale aj o cesty, ako
úspešné uplatnenie dosiahnuť (poznatky o inovácii výrobkov, výrobno-technologickej
základne, o organizácii, profile zamestnancov a riadiacich pracovníkov atď.). Informačné
systémy tiež umožňujú systematické porovnávanie s inými organizáciami. Je to cenný zdroj
poznania a podnet pre ďalšiu aktivitu. Týmto spôsobom sa riadiaci pracovníci učia vnímať
činnosť vlastnej organizácie zvonku a rôznymi uhlami pohľadu súčasne.

2.4.2. Empirický (pragmatický) prístup
Peter F. Drucker patrí k mimoriadne plodným autorom v oblasti riadenia (jeho dielo
je veľmi rozsiahle – okolo 120 prác). Charakterizuje ho široký záber skúmania
a rozpracovania praktických otázok riadenia. Má schopnosť vystihnúť problémy praxe
a v predstihu na tieto reagovať, t. j. reagovať na problémy praxe skôr, než sa stanú predmetom
teoretických diskusií.
Vo svojej prvej významnej práci The Practice of Management (1955)2 po prvýkrát
formuloval svoju koncepciu manažmentu ako umenia, a ako súboru poznatkov riadiť
podnikovú činnosť. Významná je i Druckerova koncepcia riadenia podľa cieľov (management
by objectives), ktorej podstata spočíva v tom, že vrcholové vedenie organizácie formuluje
ciele svojej úrovne riadenia, teda rozhodujúce strategické ciele, a taktiež vypracúva dôležité
taktické ciele, ktoré oznamuje nižšej úrovni riadenia.
Za zaujímavé možno považovať aj Druckerove myšlienky o inováciách vo vzťahu
k podnikaniu. Inovácie a podnikavosť sú podľa neho cieľavedomými úlohami, ktoré môžu
a majú byť organizované – predstavujú systematickú prácu. Zároveň túto prácu chápe ako
súčasť pôsobenia riadiacich pracovníkov. Inovácie považuje za cieľavedomú činnosť
a teoretickú disciplínu zároveň, pričom poukazuje na spôsoby, akými sa majú inovácie
vyhľadávať. Zdrojmi inovácií sú podľa autora najmä nečakané udalosti, vnútorná rozpornosť
organizácie, inovácie vychádzajúce z potreby určitého procesu, zmeny štruktúry odboru či
trhu, demografia (zmeny v populácii), zmeny v pohľade na svet, v náladách a významoch
a nové vedomosti, a to vedeckého i nevedeckého charakteru.3 Hranice medzi týmito oblasťami
zdrojov inovácií sú síce nezreteľné a často sa prelínajú, avšak žiadna z týchto oblastí nie je
svojou podstatou dôležitejšia než ostatné – zdrojom inovácií môže byť ktorákoľvek uvedená
oblasť.

1

2
3

Vodáček, L. – Vodáčková, O.: Management. Teorie a praxe pro 90. léta. Praha. Management Press. 1996, 192
s.
Drucker, P.: The Practice of Management. London. Heinemann. 1955
Drucker, P.: Inovace a podnikavost. Praha. Management Press. 1993, 46 s.
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2.4.3. Organizačné metafory
Neschopnosť vysvetliť fungovanie organizácie jedinou univerzálne platnou teóriou
vedie k poznaniu, že každá zo zdanlivo odporujúcich si teórií môže byť pravdivá pre určitú
časť reality. Gareth Morgan sa preto pokúsil definovať organizácie absolútne nezvyčajným
spôsobom – používa určité metafory, teda určité prirovnania organizácie k javom
z mimoorganizačného sveta:1
1. Organizácia ako stroj – mechanistický pohľad zahŕňa Weberovu teóriu byrokracie,
klasické riadenie a vedecké riadenie.
2. Organizácia ako organizmus – biologizujúci pohľad hľadá paralely so živým organizmom,
ktorý sa podobne ako organizácie usiluje o uspokojenie potrieb, riadi sa systémovými
princípmi a usiluje sa čo najlepšie sa prispôsobiť svojmu okoliu.
3. Organizácia ako inteligencia – kybernetický pohľad vysvetľuje pôsobenie organizácie na
základe kybernetických princípov spätnej väzby, plánovitej nadbytočnosti, nevyhnutnej
variantnosti a učenia učiť sa.
4. Organizácia ako kultúra – kulturologický pohľad chápe organizáciu ako súhrn spoločných
názorov, spôsobov konania, noriem, hodnôt a jazykových prejavov.
5. Organizácia ako politický systém – politický pohľad vidí v organizácii rôzne systémy
vlády, presadzovania individuálnych a skupinových záujmov, uplatňovania rôznych foriem
mocenského boja.
6. Organizácia ako psychické väzenie – psychoanalytický pohľad nachádza v organizačnom
správaní prejavy neuvedomelých potrieb zakladateľov, riadiacich pracovníkov
a zamestnancov organizácie.
7. Organizácia ako zmena a transformácia – tento pohľad zdôrazňuje skryté tendencie
v organizácii, ktoré ovplyvňujú každodennú realitu a sú ťažko prístupné vonkajšiemu
pozorovateľovi. Ich hnacou silou je prirodzené tvorenie nového.
8. Organizácia ako nástroj ovládania slúži na zneužívanie moci a vykorisťovanie
spoločenských tried a jednotlivcov.
Každý z týchto názorov na organizáciu má určité opodstatnenie, je vhodný pre
objasnenie určitých polôh organizačného života. Kým výroba môže byť vysvetlená podľa
mechanistickej metafory, pre marketing a predaj je možné použiť biologický a kybernetický
prístup, kulturologický a psychoanalytický prístup pomôže pochopiť problémy zamestnancov.
Takýto spôsob štúdia organizácie Morgan nazýva kreatívnym.
Vo všeobecnosti možno organizačné metafory považovať za veľmi atraktívnu
a súčasne inteligentnú snahu o sprístupnenie názorov na teóriu organizácie.

1

Morgan, G.: Images of Organization. Sage, Beverly Hills. 1986
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2.4.4. Postmoderná organizácia
Americká a európska organizácia sa považuje za weberovskú, byrokratickú, fordovskú,
mechanistickú. Do protikladu sa stavajú organizačné kultúry krajín východnej Ázie, najmä
Japonska, Číny, Južnej Kórey. V tejto oblasti Stuart R. Clegg vychádza zo štúdia ázijských
organizácií. Jeho opatrenia na ozdravenie európskych organizácií sú zhrnuté v tab. 2.1.1
Tab. 2.1. Odporúčania na ozdravenie európskych organizácií
Dimenzia

Od moderného

K postmodernému

Poslanie, ciele, stratégie

od špecializácie

k difúzii

Funkčná dimenzia

od byrokracie

k demokracii

Usporiadanie

od hierarchie

k trhu

Koordinácia a kontrola

od bezmocnosti

k zmocneniu

Tvorba zručností

od rigidných zručností

k premenlivým zručnostiam

Plánovanie

od krátkodobého

k dlhodobému

Vzťah výkonu a odmeny

od individuálneho

ku kolektívnemu

Vedenie

od nedôvery

k dôvere.

Dlhodobé zamestnanie umožňuje japonským zamestnancom získavať väčšie množstvo
zručností a vykonávať rozličné funkcie v organizácii. Krúžky kvality, zložené z robotníkov
i odborníkov, zdokonaľujú zariadenia a technológiu. To umožňuje participáciu na riadení
a pružnejšiu reakciu na trh. Japonskí zamestnanci, ktorí získavajú veľa nešpecializovaných
zručností a tým aj väčší prehľad o aktivitách organizácie, sú lepšie informovaní než
zamestnanci európski, stotožňujú sa lepšie s cieľmi organizácie, dostávajú viac dôvery a do
značnej miery si riadia svoju prácu sami (majú viac moci) než Európania, ktorí zvyčajne
čakajú na zadanie úlohy.
Uvažovanie jednotlivých prístupov uvedených v tejto kapitole môže podstatným
spôsobom obohatiť poznatkovú základňu vedy o organizačnom správaní. Oboznámenie sa
s názormi svetových autorov môže byť rovnako prínosné pre jednotlivých riadiacich
pracovníkov a aj pre personálnych odborníkov organizácií v ich zámernom úsilí o žiaduce
ovplyvňovanie správania jednotlivcov, skupín a celej organizácie. Nastoľuje základné
1

Clegg, S. J.: Modern Organizations. Organization Studies in the Postmodern World. London. Sage. 1990
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oblasti a problémy, ktorým je pri zefektívňovaní fungovania organizácií nevyhnutné venovať
dôkladnú pozornosť.
Poznanie a rešpektovanie starších i najnovších skúseností uvedených renomovaných
autorov teda prízvukuje, aby sa v rámci skúmania organizačného správania zameriavala
pozornosť najmä na otázky motivácie, kultúry, moci, konfliktov, vodcovstva, tímovej práce,
nevyhnutnosti zmien atď. Z uvedeného dôvodu sa táto učebnica vo svojich nasledujúcich
kapitolách usiluje týmito problematikami zaoberať čo najdôkladnejšie a pre čitateľa čo
najprínosnejšie.
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3. OSOBNOSŤ A MOTIVÁCIA
Problematika osobnosti a motivácie patrí medzi mimoriadne dôležité oblasti
cieľavedomého štúdia organizačného správania. Jej význam podčiarkuje skutočnosť, že
usmerňovanie správania jednotlivcov a skupín sa musí orientovať najmä na systematické
spoznávanie a ovplyvňovanie ich motivácie. Cenným poznatkom je v súčasnosti skutočnosť,
že motivácia každého jednotlivca je vždy odrazom jeho osobnosti. Táto myšlienka vytvára pre
riadiacich pracovníkov, personálnych odborníkov i zamestnancov organizácií príležitosť
a zároveň aj povinnosť nazerať na motiváciu a jej posilňovanie cez aspekt individuálnych
rozdielov jednotlivých osobností.
Poslaním tejto kapitoly venovanej základným tematickým okruhom žiaduceho
formovania a ovplyvňovania motivácie osobnosti je (obr. 3.1):
-

predostrieť rozličné vymedzenia osobnosti z pohľadu ich rozdielnosti,

-

priblížiť základné teórie osobnosti,

-

vysvetliť význam pojmu motivácia,

-

identifikovať vhodné postupy pri posilňovaní motivácie.

Vymedzenie
osobnosti
v organizačnom
správaní

Vysvetlenie
teórií
osobnosti

- statických

- dynamických
- kvantitatívnych
- súčasných

Definovanie
motivácie
a významu jej
posilňovania

Identifikovanie
a uplatňovanie
motivačných
nástrojov

-

Obr. 3.1. Východiská posilňovania motivácie v organizácii

3.1. Vymedzenie osobnosti
Jednoznačné vymedzenie osobnosti sa ukazuje obdobne problematické ako
vymedzenie organizácie. Definícií osobnosti existuje v odbornej literatúre veľké množstvo.
Každý z autorov vkladá do definície osobnosti svoj vlastný uhol pohľadu podľa toho, aká je
jeho teoretická orientácia. Pre podmienky organizačného správania je preto vhodné uviesť
viacero týchto definícií.
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Podľa F. Bělohlávka je osobnosť jedinečným spojením psychických rysov, ktoré
charakterizujú daného jednotlivca.1 Psychickými rysmi v tomto ponímaní sú schopnosti,
zručnosti, vedomosti, vlastnosti, potreby, motívy, postoje a hodnoty jednotlivca.
Z pohľadu psychológie osobnosť vyjadruje vnútornú organizáciu duševného života
človeka, t. j., je jednotným celkom individuálne odlišných dispozícií človeka.2
Zaujímavý pohľad poskytuje názor, že osobnosť predstavuje charakteristické spôsoby,
ktorými jednotlivec myslí a koná pri svojom prispôsobovaní sa prostrediu, v ktorom sa
pohybuje.3 Možno doplniť, že charakteristické spôsoby správania daného jednotlivca sú pritom
sčasti podmienené situáciou, v ktorej sa správanie odohráva a prehodnotenou skúsenosťou
s obdobným správaním získanou jednotlivcom v predchádzajúcom období jeho života.
Pre hlbšie pochopenie podstaty osobnosti a pre účinnejšie motivovanie jednotlivcov
i skupín k žiaducim métam organizácie je potrebné rešpektovať vždy individuálne rozdiely
medzi ľuďmi. To znamená, uvažovať s teóriami osobnosti.

3.2. Teórie osobnosti
Teórie osobnosti sa usilujú vysvetliť spôsoby, formy a príčiny, akými prebieha
psychický život človeka. K základným patria statické, dynamické a kvantitatívne teórie
osobnosti, pričom ich prehľad dopĺňa aj časť o súčasnom výskume osobnosti.

3.2.1. Statické teórie osobnosti
Statické teórie sú takmer výlučne založené na pozorovaní. Smerujú k charakterizovaniu
typov ľudí, pričom o tej najstaršej (Galenovej teórii) možno nájsť záznamy už v prvom storočí
nášho letopočtu. Galen opisoval štyri typy ľudského charakteru a to podľa základných tekutín
v ľudskom tele. Sangvinik (od slova krv) je veselý, extrovertný človek, s veľmi ústretovou
povahou, vždy aktívny. Flegmatik (biela farba, hlien) je chladný a nezúčastnený, skôr
introvert. Cholerik (žltá žlč) je viac impulzívny a vďaka svojmu temperamentu má náhle
nápady k činnosti a je ťažké predpovedať jeho konanie. Melancholik (čierna žlč) je akoby
v depresii.
Galenovo rozdelenie charakterov ľudí sa považovalo za správne až do dvadsiateho
storočia, kedy Kretschmer vytvoril svoju statickú teóriu založenú na tvare ľudského tela, t. j.
morfológii.4 Podľa Kretschmera morfológia predurčuje ľudí k určitému typu osobnosti. Prvý
typ predstavujú pyknici (krátke končatiny, silný trup, plná tvár), ktorých nálada sa neustále

1
2
3
4

Bělohlávek, F.: Organizační chování. Olomouc. Rubico. 1996, 58 s.
Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Praha. Academia. 1995, 9 s.
Tyson, S. – Jackson, T.: Organizační chování. Praha. Grada. 1997, 19 s.
Kretschmer, E.: Physique and Character. New York. HBJ. 1925
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veľmi prudko mení. Astenici majú dlhé končatiny, štíhly trup a úzku tvár. Astenici sú skôr
introvertní a ostýchaví. Atletici sú fyzicky vyvážení, energickí a úplne agresívni vo svojom
konaní.
Obidve tieto teórie (aj Galenova aj Kretschmerova) klasifikujú ľudí však príliš
zjednodušene. Napríklad Sheldon v polovici dvadsiateho storočia vychádzal taktiež
z morfológie a vymedzil tri typy osobnosti: endomorfní ľudia (guľatí a mäkkí, spoločenskí),
mezomorfní ľudia (hranatí a tvrdí, extrovertní) a ektomorfní ľudia (vysokí a chudí, pasívni).1
Avšak na rozdiel od myšlienok predchádzajúcich autorov pripustil, že sa môžu vyskytovať aj
kombinácie uvedených typov. Jeho prínosom je najmä názor, že rôzne typy ľudského tela
môžu predstavovať rozdielne typy osobnostných charakteristík.
Všetky statické teórie vychádzajú z myšlienky, že osobnosť je funkciou genetického
zovňajšku, ktorý je do značnej miery vrodený.

3.2.2. Dynamické teórie
Dynamické teórie osobnosti zastupuje najmä S. Freud a jeho nasledovatelia. Freudova
teória je založená na psychoanalýze, pričom sa usiluje zmapovať tie oblasti myslenia, ktoré nie
sú prístupné vedomému mysleniu ľudí. Freud ich pomenoval ako neuvedomelé (inštinkt,
psychologické potreby a pod.), uvedomelé (logika, úsudok, zaoberajúce sa realitou, teda
udalosťami bežného dňa) a podvedomé myslenie (rozhranie medzi neuvedomelým
a uvedomelým). Podvedomé myslenie sa podľa autora zaoberá mravnými zákonmi
a svedomím, pričom je determinované socializačným procesom najmä v prvých rokoch života
jednotlivca.2
Hlavným záverom Freudovho diela z hľadiska potrieb organizačného správania je jeho
myšlienka, že osobnosť človeka je ovplyvňovaná spolupôsobením vrodených faktorov
a vplyvov prostredia. Osobnosť tak vytvárajú vrodené predpoklady a vplyvy prostredia,
v ktorom žije.

3.2.3. Kvantitatívne teórie osobnosti
Kvantitatívne teórie sú založené na objektívnom meraní pozorovateľného správania.
Pracujú s demografickými údajmi, dotazníkmi a informáciami získanými z rozhovorov.
Najvýznamnejším predstaviteľom tohoto prúdu je R. B. Cattell. Cattel prezentuje, že osobnosť
je jedinečným aspektom jednotlivca a do veľkej miery ovplyvňuje jeho správanie.3 Zároveň
tvrdí, že osobnosť je relatívne stála, pričom rozhodujúcim faktorom tohoto tvrdenia je
relatívnosť. Podľa jeho názoru sú ľudia schopní adaptovať sa a meniť sa tak, ako to okolnosti

1
2
3

Sheldon, W. H.: The Varieties of Temperament. New York. Harper and Row. 1942
Freud, S.: Hemmung, Symptom und Angst. Leipzig. 1926
Cattell, R. B.: The Scientific Analysis of Personality. Chicago. Holme. 1966
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dovolia. Táto zmena sa ale do určitej miery zhoduje s hlavnými osobnostnými vlastnosťami
daného človeka.
Rámec, v ktorom sa pohybuje správanie, je teda určený osobnosťou. A konkrétna
forma správania je určená situáciou, ktorú človek prežíva. Situácia tak môže napomôcť alebo
brzdiť priebežný vývoj človeka, čo z hľadiska organizačného správania by malo viesť
k motivácii a motivovaniu ľudí.

3.2.4. Súčasný výskum osobnosti
V súčasnosti k najvýraznejším problémom pri skúmaní osobnosti patrí problém
dedičnosti a vplyvu prostredia. V tejto oblasti sú zaujímavé výsledky výskumu amerických
autoriek D. E. Papaliovej a S. W. Oldsovej. Tieto autorky desať rokov skúmali tristopäťdesiat
párov dvojčiat a zameriavali sa najmä na identifikovanie podielu dedičnosti na viacerých
rysoch ich osobnosti.1
Tab. 3.1. Prehľad dedičnosti rysov osobnosti na základe výskumu Papaliovej a Oldsovej

Rysy osobnosti

Podiel
dedičnosti

Sociálne schopnosti
(úspešný vodca, ktorý je rád stredobodom pozornosti)

61 %

Tradicionalizmus
(rešpektovanie pravidiel a autority, vysoká morálka a disciplína)

60 %

Reakcie na stres
(zraniteľnosť a senzitívnosť, podliehanie zmätkom)

55 %

Absorbcia
(živá predstavivosť získaná skúsenosťami, nedostatok zmyslu pre realitu)

55 %

Odcudzenie
(pocit nedôvery, pocit využívania zo strany iných)

56 %

Pozitívne pocity
(dispozície k veselosti, pocit dôvery a optimizmu)

54 %

Vyhýbanie sa poškodeniu
(vyhýbanie sa riziku a nebezpečiu, preferovanie bezpečia, aj keď je nudné)

1

51 %

Papalia, D. E. – Olds, S. W.: A Child´s World. Infancy through Adolescence. New York. 1990, 82 s.
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Agresia
(jedinec je fyzicky agresívny, pomstychtivý, násilnícky)

49 %

Výkonnosť
(tvrdá práca, úsilie byť dokonalý, povyšovanie práce a výkonu nad ostatné)

46 %

Kontrola
(opatrnosť, racionálnosť, pozorné plánovanie)

42 %

Z tabuľky 3.1 vyplýva, že podiel dedičnosti určitých rysov osobnosti je síce závažný,
avšak nie úplný. Nemôže teda ísť o priamu závislosť rysov osobnosti iba od genetickej výbavy
človeka. To znamená, že na osobnosť musí vplývať aj niečo iné – skúsenosť. Rysy osobnosti
sú v tomto ponímaní prejavom interakcie genetickej výbavy a individuálnej skúsenosti.
Veľmi intenzívne sa tu však prejavuje aj miera rešpektu určitých individuálnych zvláštností
v rodinnej výchove. Na základe tohto poznania je nevyhnutné považovať vzťahy dedičnosti
a získanej skúsenosti za vzájomne závislé prvky. Naviac, v interakcii dedičnosti a získanej
skúsenosti sa za normálnych podmienok s narastajúcim vekom jednotlivca stále viac a viac
uplatňujú vplyvy skúseností, ktoré získal.
V širšom pohľade z toho vyplýva, že osobnosť človeka formujú tri nasledujúce
skupiny faktorov:1
a) biologické faktory, t. j. genetické zvláštnosti nervovej a hormonálnej sústavy, dôsledky
chorôb a úrazov a pod.,
b) sociálne faktory, t. j. pôsobenie rodičov, spolužiakov, priateľov, neskôr spolupracovníkov
a novozaloženej rodiny,
c) kultúrne faktory, ako napríklad kultúra národa a spoločenskej skupiny, prípadné zvyky,
normy, očakávané konanie, jazyk atď.
V závere tejto časti venovanej teóriám osobnosti je vhodné uviesť, že o charakteristike
osobnosti daného človeka spolurozhoduje veľké množstvo vplyvov. Je zrejmé, že vývoj
človeka môže mať vplyv na zmenu intenzity ich pôsobenia na formovanie osobnosti. Pritom,
osobnosť sa mení najčastejšie na základe prežitia rôznorodých fyziologických, pracovných
i emocionálnych skúseností počas života konkrétneho človeka.

1

Bělohlávek, F.: Organizační chování. Olomouc. Rubico. 1996, 58 s.
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3.3. Motivácia a jej ovplyvňovanie
Z hľadiska organizačného správania je nesmierne dôležité skúmať, ako motivácia ľudí
funguje a ako ovplyvňuje správanie všetkých kategórií zamestnancov v organizácii. Z tohto
úsilia vyplýva objektívny záver, že motivácia ľudského správania v organizácii je
rozhodujúcim kľúčom k úspechu či neúspechu fungovania organizácie. Na druhej strane,
motivácia je tiež funkciou osobnosti a súčasne, osobnosť predurčuje zameranie a silu
motivácie daného človeka.
V týchto intenciách motivácia predstavuje komplikovaný systém a zároveň proces,
ktorým si daný človek vytvára svoje vnútorné ciele, želania, ambície, postoje a vzťahy k sebe
a k svojmu okoliu. To znamená, že motivácia predstavuje komplexný celok potenciálu
človeka, jeho naturelu, rysov, dynamiky, zodpovednosti, nadšenia a ponímania práce, iných
ľudí a okolností prostredia, v ktorom pracuje a žije.
Podstatnou myšlienkou v tejto oblasti je, že motivácia jednotlivcov i skupín je silná
i krehká súčasne. Silná preto, lebo ľudia s vysokou motiváciou podávajú nadpriemerné výkony
a efektívne riešia problémy, ktoré iní vyriešiť nedokážu. Za krehkú možno motiváciu
považovať preto, lebo súčasné prostredie je natoľko náročné a stresové, že vnútornú motiváciu
často zoslabuje a narúša. Uvedomenie si týchto skutočností nevyhnutne vyžaduje, aby
organizácia vyvíjala systematické úsilie v oblasti neustáleho posilňovania a integrovania
motivácie svojich členov.
Neustále posilňovanie vnútornej motivácie a ovplyvňovanie správania zamestnancov
i riadiacich pracovníkov v organizácii možno označiť ako motivovanie. V týchto súvislostiach
motivovanie predstavuje vonkajšími prostriedkami navodzovaný proces motivácie.1 Uvedený
názor je však vhodné doplniť o názor nemeckého autora H. H. Hintergrubera. Tento autor
zdôrazňuje, že motivovanie smeruje nielen k mechanickému udržiavaniu štandardu
pracovného výkonu, ale aj k autentickému podporovaniu akčných programov.2 Tento
zásadný výrok upozorňuje na nevyhnutnosť odstraňovania často sa vyskytujúcej chyby v tejto
oblasti, ktorou je zvyčajné zameriavanie motivačného úsilia iba na podnecovanie kvality
a kvantity pracovného výkonu. Pritom sa však opomínajú širšie väzby a súvislosti
komplexného strategického správania v organizáciách. Preto je potrebné zabezpečiť, aby
jednou zo stratégií organizácie bola aj kvalitne vypracovaná a uplatňovaná stratégia
motivovania. Táto musí tvoriť harmonickú súčasť celkového strategického riadenia
organizácie, t. j. musí dosiahnuť status celkového motivačného pôsobenia na organizačné
správanie.

1

Nakonečný, M.: Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha. Management Press. 1992, 9 s.

2

Hintergruber, H. H.: Strategische Unternehmungsführung. Berlín. 1984, 337 s.
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Z hľadiska organizačného správania je preto významné skúmať vplyv motivačného
pôsobenia na správanie ľudí v pozitívnom smere, prípadne vplyv demotivačných tendencií
v negatívnom smere. Tieto poznatky je nevyhnutné zakomponovať ako do motivačnej stratégie
organizácie, tak i do skupinových aj individuálnych motivačných programov. Avšak, pri ich
tvorbe a uplatňovaní je potrebné si uvedomiť, že motivovanie sťažujú individuálne rozdiely
medzi ľuďmi a to v dvoch vzájomne prepojených rovinách.1
Prvú rovinu predstavujú individuálne rozdiely osobností zamestnancov, ktorých sa
riadiaci pracovníci a personálni odborníci organizácie usilujú motivovať k požadovanému
správaniu. Tu je vhodné uviesť názor J. Khola: „Účinnosť motivačného pôsobenia riadiaceho
systému na motivačné procesy subjektu závisí od precíznosti a hĺbky poznania a vysvetlenia
podmienok a mechanizmov, ktoré podmieňujú pracovné správanie zvnútra. Motivačné
pôsobenie riadiaceho subjektu je v podstate vždy len intervenovaním v individuálnych
motivačných procesoch.“2 To znamená, že okrem motivácie k pracovnému správaniu každý
zamestnanec prežíva aj svoje individuálne motivačné ašpirácie, očakávania a životné ciele.
Akoby sa v každom človeku stretávali motivácia či demotivácia k práci s motiváciou či
demotiváciou k naplneniu životných hodnôt. Je preto potrebné tieto individuálne a organizačné
potreby neustále zlaďovať, a to pomocou starostlivo volených a uplatňovaných motivačných
stratégií, programov a nástrojov zo strany riadiacich pracovníkov, spolupracovníkov
i personálnych odborníkov organizácie.
Druhú rovinu predstavujú individuálne rozdiely osobností riadiacich pracovníkov,
ktorí v rámci svojej riadiacej funkcie motivujú svojich podriadených spolupracovníkov. Aj
v tomto prípade možno identifikovať motiváciu k dosiahnutiu životných predsavzatí i záujmov
a taktiež motiváciu k naplneniu či realizácii odbornej profesie a riadiacej funkcie daného
riadiaceho pracovníka. Konkrétny riadiaci pracovník je naviac podriadeným iného vyššie
postaveného riadiaceho pracovníka či vlastníka organizácie, a zároveň kolegom riadiacich
pracovníkov rovnakej organizačnej úrovne. Individuálne rozdiely osobností riadiacich
pracovníkov (t. j. rozdielne formy myslenia a konania) kombinované s rozdielmi osobností
motivovaných či demotivovaných zamestnancov sa následne v pozitívnom či negatívnom
smere odzrkadľujú v rozdieloch vo výkone všetkých kategórií zamestnancov organizácie,
a tým aj vo výsledkoch celej organizácie.

3.4. Motivačné nástroje
Všetky predchádzajúce aspekty individuálnych rozdielov osobností podčiarkujú
význam a nevyhnutnosť motivácie v organizácii, avšak taktiež poukazujú na vnútornú
zložitosť jej fungovania. Voľbe motivačných nástrojov, správnemu načasovaniu a správnemu

1
2

Blašková, M.: Riadenie a rozvoj ľudského potenciálu. Žilina. EDIS – vydavateľstvo ŽU. 2003, 179 s.
Khol, J.: Psychologie řízení. Praha. SPN. 1982
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uplatňovaniu jednotlivých motivačných nástrojov v organizácii je teda potrebné venovať
vysokú pozornosť.
Spektrum motivačných nástrojov, ktoré môžu riadiaci pracovníci uplatňovať a využívať
pri úsilí o skvalitňovanie a zefektívnenie komplexného pracovného správania, je široké.
Podstatou ich uplatňovania je vyvolať v motivovaných jednotlivcoch a skupinách pocit
dobrovoľného a plného pracovného nasadenia pri plnení organizačných aj individuálnych
cieľov, ktoré sú však navzájom zosúladené a spoločne prispievajú k svojmu skutočnému
naplneniu.
K účinným motivačným nástrojom možno priradiť taktiež samotnú náplň práce
zamestnancov, a to v zmysle dosiahnutia uspokojenia z jej realizácie (napríklad pomocou
rotácie práce, rozšírenia, obohatenia či zmeny pracovnej náplne). Zvyčajne sa ako motivačný
nástroj využíva aj vytváranie vhodného pracovného prostredia, uplatňovanie podnikovej
kultúry a starostlivosti o zamestnancov, ktoré napomôžu odstráneniu prekážok pri výkone
práce a odbúraniu negatívneho stresu na pracovisku, podnecujú k tvorivej práci, k pozitívnemu
vzťahu k organizačným zmenám. Dôležitým motivačným nástrojom býva umožnenie postupu
v kariére talentovaných zamestnancov a taktiež uznanie zo strany nadriadeného pracovníka
i vedenia organizácie za vykonanú prácu a dosiahnuté výsledky, a to formou pochvaly,
možnosti osobného rozvoja či pracovného postupu alebo formou peňažných odmien atď.
Mnohí zamestnanci považujú za vhodný motivačný nástroj taktiež správne využívanie
peňažných odmien či prémií. Pri motivovaní jednotlivcov i kolektívov takouto cestou je
potrebné sledovať skutočný smer a časový rámec, v ktorom sú peniaze ako motivačný nástroj
účinné. Tak ako veľa ostatných motivačných nástrojov ani peniaze nemotivujú nepretržite
a ich efekt je väčšinou krátkodobý. Obr. 3.2 ilustruje vplyv použitia výkonnostných odmien na
výkon v prípade, že vyplatenie peňažnej odmeny sa zrealizovalo v určitom pevnom (jednom)
výplatnom termíne.1 Z obrázka vyplýva, že ľudia majú svoju individuálnu úroveň výkonu, ku
ktorej sa približujú. Akýkoľvek nárast pracovného výkonu sa po vyplatení odmien následne
odrazí v poklese výkonu, pričom celkový efekt ostáva na úrovni výkonu v rámci danej práce
s ohľadom na danú úroveň kvalifikácie zamestnancov.
Čoraz viac organizácií si uvedomuje túto skutočnosť, a mnohé z nich sa rozhodli
vyplácať peňažné odmeny a výkonnostné prémie častejšie, t. j. viackrát v priebehu
uvažovaného obdobia (viď obr. 3.3). Napriek častejším výkyvom vo výkone zamestnancov
a riadiacich pracovníkov, ktoré sú vyvolané častejším vyplácaním finančných odmien, je
priemerná úroveň výkonu vyššia než pri odmenách vyplatených iba jedenkrát za uvedené
obdobie (rok).

1

Tyson, S. – Jackson, T.: Organizační chování. Praha. Grada. 1997, 29 – 30 s.
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Úroveň výkonu
Vysoká

Priemerná
úroveň výkonu

Nízka

Čas
Čas vyplatenia odmien
(koniec prémiového obdobia)

Obr. 3.2. Jednorázové pridelenie odmien

Úroveň výkonu
Vysoká
Priemerná
úroveň výkonu

Nízka

Čas
Termíny vyplatenia
(konce prémiových období)

Obr. 3.3. Viacnásobné pridelenie odmien v priebehu daného časového obdobia
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Systém poskytovania peňažných odmien a prémií by mal byť v každej organizácii
zameraný čo najviac individuálne a objektívne. Čím viac zohľadňuje individualitu výkonu
zamestnancov a riadiacich pracovníkov, tým je tento systém účinnejší.
Zo širšieho hľadiska prístupov k motivovaniu sa pri utváraní určitých foriem správania
zamestnancov v praxi môžu využívať i psychologické mechanizmy spojené s javom
napodobňovania (identifikácie alebo pripodobňovania sa).1 Identifikácia s niekým je snaha
podobať sa obdivovanému alebo rešpektovanému človeku. Toto napodobňovanie sa
neobmedzuje iba na vonkajšie formy „vzorového“ jednotlivca, ale zahŕňa aj mnohé jeho
charakterové vlastnosti, zásady konania, morálne činy, vzťahy k iným ľuďom a pod.
Tendencia napodobňovať okolie patrí medzi základné črty ľudskej prirodzenosti. Preto je
potrebné situáciu v okolí utvárať tak, aby bola dobrým vzorom na napodobňovanie. To
znamená, že riadiaci pracovníci na všetkých úrovniach organizácie by si mali byť vedomí
skutočnosti, že ich vlastné spôsoby správania v značnej miere ovplyvňujú jednotlivé formy
správania podriadených spolupracovníkov.

3.5. Syntéza motivovania
K veľmi úspešným pokusom o syntézu poznatkov v oblasti ovplyvňovania
a formovania motivácie patrí práca významného amerického manažéra a podnikového poradcu
M. Maccobyho. Táto syntéza sa nazýva „teória pre našu súčasnosť” a autor je presvedčený,
že odráža stav súčasnej ekonomiky i spoločenskej a sociálnej psychológie, a predovšetkým
súčasnej psychológie pracovnej motivácie.2 Hlavnou tézou tejto syntézy je, že produktívna
motivácia vzniká práve vtedy, keď ľudia chcú to, čo organizácia potrebuje, a naopak.
Syntéza je založená na novom prístupe k ľudskej motivácii vôbec, smeruje k jej
pochopeniu a k uplatneniu nových poznatkov vo vedení ľudí vo výrobných organizáciách.
Riadiacim pracovníkom dáva k dispozícii teóriu, ktorá im môže poskytnúť možnosť
sebauplatnenia a rozšírenia vlastnej kvalifikácie. Táto syntéza je založená na integrácii
doterajších empirických výsledkov, vlastných skúseností a vlastného rozsiahleho výskumu
autora, ktorého predmetom bol rozsiahly výskum niekoľkých tisícov zamestnancov rôznych
kategórií pomocou rozhovorov zameraných na vzťah k hodnotám.
„Sebarozvíjanie neznamená iba to, že muži a ženy musia sami vytvárať modely svojich
rôl, ale tiež to, že vzniká nová pracovná motivácia. Nachádzame sa v epoche hodnotových
zmien, ktoré boli vyvolané zmenami v štruktúre práce a rodiny. Práca nás spája so
skutočnosťou. Náš pocit vážnosti a hodnoty seba samých závisí od toho, či budeme druhými za
svoju prácu uznávaní. Bez práce by sme nemohli existovať. Musíme však rozlišovať medzi
prácou, v ktorej realizujeme svoje nadanie a ktorá nám prináša potešenie, a prácou, ktorá je

1
2

Kowalczuk, R.: Psychológia v práci s ľuďmi. Bratislava. Práca. 1973
Maccoby, M.: Warum wir arbeiten: Motivation als Führungsaufgabe. Frankfurt /M. 1988, 17 s.
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iba prostriedkom našej obživy. Dúfame, že nám práca poskytne peniaze, radosť, hodnotenie,
slávu, moc, poznanie, nezávislosť, lepší svet a snáď i uspokojenie tvorivých impulzov.
Obrátenou stranou tejto nádeje je obava, že svoje ciele nedosiahneme. Nutkanie pracovať je
našimi predstavami o hodnotách a šanciach riadená emocionálna nevyhnutnosť. Tým sa
sebauskutočňovanie, nádej a strach stávajú najmocnejšími faktormi motivujúcimi k práci. Aby
sme vedeli, čo nás a druhých motivuje, musíme poznať svoje tzv. dynamické hodnoty.”1

Prežitie
sebavýchova
obživa
obývateľné prostredie
zdravý rytmus spánku
a bdenia
zotavenie zo stresu
zdravie
vyhnutie sa
nebezpečenstvu
sebaobrana
obrana vlastnej
skupiny

Spolunáležitosť
príchylnosť
príklon
obrana
uznanie
komunikácia
družnosť
spoločenstvo

Slasť
pohodlie
sex
dobré jedlo a pitie
pohyb a pokoj
vzrušenie novosťou
zábava
krása

Informácie
senzorická stimulácia
poučenie
signály
znamenie
spätná väzba
poznanie
chápanie

Majstrovstvo
kompetencie
kontrola
vlastníctvo
autonómia
výkon
moc

Hra
skúmanie
fantázia
dobrodružstvo
súťaženie
experimentovanie
kreativita
inovácie

Dôstojnosť
rešpekt
sebaúcta
sláva
integrita

Zmysel
univerzálny
kultúrny
individuálny

Obr. 3.4. Hodnotové pohnútky motivácie2

1
2

Maccoby, M.: Warum wir arbeiten: Motivation als Führungsaufgabe. Frankfurt /M. 1988, 19 – 23 s.
tamže, 25 s.
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Maccoby chápe hodnoty ako energiou obsadené vzorce vnímania, myslenia, vôle
a konania, ktoré zdieľajú členovia organizácie. Tieto vzorce označuje ako hodnotové pohnútky
a rozdeľuje ich do ôsmich kategórií: prežitie, spolunáležitosť, slasť, informácie, majstrovstvo,
hra, dôstojnosť a zmysel. Vytvárajú ich ľudia a u rôznych jednotlivcov sú vyvinuté v rôznej
motivačnej sile. Charakteristiku týchto hodnôt uvádza obr. 3.4. Autor prezentuje, že
najsilnejšie sú ľudia motivovaní vtedy, keď práca uspokojuje potreby ich vývoja.
Základná úloha motivovania zo strany riadiacich pracovníkov spočíva v pochopení
hodnôt zamestnancov a vo vytváraní príležitostí na prezentáciu týchto hodnôt.
Vo všeobecnosti teda platí, že ak bude vytvorené vhodné pracovné prostredie, ak budú
uspokojené potreby rastu osobností zamestnancov a riadiacich pracovníkov a ak im bude
poskytovaná primeraná odmena za ich pracovný výkon, potom sa vytvorí vysoká motivácia
a zamestnanci i riadiaci pracovníci sa budú aktívne a iniciatívne usilovať o dosahovanie cieľov
organizácie, ktorej sú členmi.
Uplatňovaním všetkých predchádzajúcich námetov a uvedených odporúčaní sa budú
môcť efektívnosť a dynamika rozvoja organizačného správania neustále zvyšovať. Potom
motivácia a jej trvalé a zámerné ovplyvňovanie pri rešpektovaní individuálnych rozdielov
osobností budú napomáhať nárastu konkurencieschopnosti celej organizácie do budúcnosti.
V závere tejto kapitoly je vhodné zovšeobecniť, že na jednej strane je síce motivácia
významnou oblasťou organizačného správania, avšak na druhej strane je taktiež potrebné
motivovať zamestnancov a riadiacich pracovníkov k tomu, aby sa usilovali systematicky
rozvíjať celý systém správania vo svojich organizáciách. Je potrebné všetkých členov
organizácie motivovať tak, aby sa pre nich stalo absolútne prirodzené plne sa stotožniť
s myšlienkou nevyhnutnosti systematickej proaktívnosti individuálnych, skupinových
a organizačných výkonov.
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4. PRACOVNÉ SKUPINY A TÍMY
Základom pri skúmaní spôsobov, akými ľudia navzájom ovplyvňujú svoje správanie,
sú vzťahy medzi ľuďmi v skupinách. Tieto interakcie môžu vznikať mnohými formami,
napríklad rozhovormi, uplatňovaním prvkov neverbálnej komunikácie (úsmev, zamračenie,
a pod.), ale tiež prejavom emócií, nálad a názorov členov skupiny. Je všeobecne známe, že
správanie každého člena určitej skupiny potenciálne ovplyvňuje ostatných členov skupiny a ich
správanie. Z hľadiska organizačného správania je toto poznanie skutočne významné a môže
napomôcť riadiacim pracovníkom usmerňovať správanie efektívnejším spôsobom.
Poslaním tejto kapitoly je vysvetliť nasledujúce problémové okruhy a otázky
organizačného správania (obr. 4.1):
-

vymedzenie pracovných skupín,

-

význam pracovných skupín,

-

identifikácia a význam tímovej práce,

-

klasifikácia pracovných skupín a tímov,

-

evolučný vývoj pracovných skupín.

Vymedzenie
podstaty
a charakteristík
pracovných skupín

Vysvetlenie
významu
pracovných tímov
a tímovej práce

Priblíženie
klasifikácie
pracovných skupín
a tímov

Odporúčania pre
efektívnu tvorbu
a pôsobenie
pracovných tímov

Obr. 4.1. Východiská skvalitňovania tvorby a pôsobenia pracovných skupín a tímov

4.1. Vymedzenie pracovných skupín
Pracovná skupina vytvára pre zamestnancov i riadiacich pracovníkov základné sociálne
prostredie. Toto sociálne prostredie významnou mierou ovplyvňuje ich produktivitu práce,
výkon a výkonnosť, pracovné postoje, pocit uspokojenia, silu motivácie a vzťah zamestnancov
i riadiacich pracovníkov k organizácii ako ekonomicko-sociálnemu celku.
Pracovnou skupinou v širšom význame možno označiť každú skupinu ľudí, ktorá je
účelovo vnútorne previazaná ako bezprostrednými (útvar, oddelenie), tak i sprostredkovanými
(organizácia ako celok) vzťahmi spolupráce. V užšom význame možno chápať pracovnú
skupinu ako malý sociálny útvar s vnútornou bezprostrednou sieťou účelových väzieb
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spolupráce medzi jej všetkými členmi, ktoré neumožňujú jej formálne rozdelenie do
podskupín.1
Zaujímavý pohľad poskytuje názor, že skupina je sociálnou jednotkou, ktorá sa skladá
z určitého počtu jednotlivcov, ktorí sú navzájom vo viac či menej súvisiacom postavení
a rolách, a ktorá má vlastnú sústavu hodnôt a noriem riadiacich správanie jednotlivých členov
prinajmenšom v záležitostiach týkajúcich sa skupiny.2
Snáď najjednoduchšiu definíciu pracovnej skupiny uvádzajú I. Nový a I. Surynek:
pracovnú skupinu tvoria ľudia jedného pracoviska, spojení spoločnou činnosťou,
vnútornou štruktúrou sociálnych rolí a jednotným vedením.3
Takmer všetky skupiny si vytvárajú určitú štruktúru, ktorá predstavuje stabilný vzorec
vzťahov medzi členmi skupiny.4 Najdôležitejšími prvkami pri posudzovaní štruktúry skupiny
sú roly, interpersonálne vzťahy medzi členmi skupiny a normy skupiny.
Roly predstavujú očakávané správanie ľudí, ktorí zastávajú v skupine rozličné
postavenie. Môžu znamenať určité činnosti a ucelenejšie formy správania, ktoré sú členom
skupiny pridelené alebo ktoré na seba dobrovoľne preberajú v snahe napomôcť čo
najkvalitnejšiemu splneniu zadanej úlohy či vytýčeného cieľa.
Interpersonálne vzťahy medzi členmi skupiny sa môžu zakladať na mnohých
faktoroch, z ktorých najvýznamnejšie sú komunikácia, príťažlivosť a dôvera. Je samozrejmé,
že komunikácia v rámci skupiny výrazne ovplyvňuje schopnosti a výkonnosť skupiny, pretože
má priamy dopad na efektívnosť riešenia problémov a vedenia a tým aj spokojnosť členov
skupiny. Z hľadiska príťažlivosti je dôležité si uvedomiť, že členovia skupiny neustále zvažujú
výhody a nevýhody svojho členstva v určitej skupine. Hodnota odmeňovania klesá spoločne
s počtom skutočne pridelených odmien. Dá sa teda povedať, že jedinec získa viac od menšieho
počtu svojich vstupov do určitých skupín a to skôr na kratší čas. Pri nazeraní dôvery ako prvku
interpersonálnych vzťahov v skupine je dôležitá skutočnosť, že ostatní členovia v skupine
môžu byť a aj sú zdrojom útechy, povzbudenia, súhlasu a podpory.
Normy predstavujú pravidlá, ktoré identifikujú a opisujú vhodné správanie, ktoré sa od
členov skupiny očakáva. Slúžia ako určité štandardy, podľa ktorých by mali členovia skupiny
riadiť vlastné správanie a prostredníctvom nich zlepšovať svoju vzájomnú skupinovú
koordináciu. Normy svojho správania si stanovuje samotná skupina.
V každej skupine existujú dva druhy noriem: príkazové a zákazové. Príkazové normy
určujú, ako sa má člen skupiny správať. Zákazové normy určujú, čo člen nesmie urobiť alebo

1
2
3
4

Szarková, M.: Psychológia pre manažérov. Bratislava. Kartprint. 1994, 85 s.
Sherif, M. – Sherif, C. W.: An Outline of Social Psychology. New York. Harper and Row. 1956
Nový, I. – Surynek, A.: Sociologie pro ekonomy a manažery. Praha. Grada. 2002, 135 s.
Tyson, S. – Jackson, T.: Organizační chování. Praha. Grada. 1997, 52 s.
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ako sa nesmie správať vo vzťahu k celej skupine. Všetky normy majú v sebe zakomponovaný
prvok hodnotenia. To znamená, že správanie člena alebo členov skupiny, ktorí porušia danú
normu, posudzujú ostatní členovia skupiny ako nevhodné alebo neprípustné. Následne sa
usilujú takéto správanie sankcionovať, a taktiež zamedziť jeho opakovaniu v budúcnosti.

4.2. Význam pracovných skupín
Existencia skupiny má vždy určitý dôvod. Ľudia sa k skupine pripájajú najmä preto,
aby dosiahli ciele, ktoré by pravdepodobne nemohli dosiahnuť svojím individuálnym úsilím.
Zdieľanie spoločných cieľov je jedným z hlavných zjednocujúcich faktorov v skupinách.
Zdieľané ciele motivujú jednotlivých členov skupiny k tomu, aby sa správali takými spôsobmi,
aby dosiahli tieto skupinové ciele čo najefektívnejšie.
Z hľadiska významu pracovných skupín je možné uvažovať o význame skupín pre
organizáciu a taktiež o význame pre členov danej skupiny.1
Význam pracovných skupín pre organizáciu ako celok možno vnímať v nasledujúcich
oblastiach:
-

pracovné skupiny sú schopné meniť správanie, postoje, priority a zameranie
svojich členov a to na základe pridŕžania sa stanovených skupinových noriem,

-

pracovné skupiny vyvolávajú omnoho vyššiu kvalitu rozhodovacích procesov
a prijímaných rozhodnutí a to na základe spoločne prebiehajúcich diskusií
a polemík o rozhodovacích problémoch a situáciách,

-

pracovné skupiny svojou podstatou umožňujú a vyžadujú otvorenú a aktívnu
komunikáciu, ktorá prebieha priamo medzi členmi v skupine, alebo komunikáciu
členov skupiny smerom navonok, k iným skupinám v organizácii,

-

pracovné skupiny pozitívne pôsobia na posilňovanie motivácie svojich členov,
najmä z toho pohľadu, že ak sa členovia skupiny spolupodieľali na tvorbe cieľov
a postupov, následne tieto ciele a postupy budú ochotnejšie a kvalitnejšie napĺňať,

-

pôsobenie v pracovných skupinách sprehľadňuje a umožňuje zvyšovať mieru
porozumenia v skupine a taktiež prispieva k hlbšiemu porozumeniu a lepším
vzťahom medzi členmi skupiny a riadiacim pracovníkom, ktorý danú skupinu riadi.

Význam pracovných skupín pre členov skupiny možno vnímať v nasledujúcich
oblastiach:
-

1

pracovné skupiny poskytujú svojim členom spoločenské uspokojenie, dodávajú im
pocit spolupatričnosti a napomáhajú im v presadzovaní ich cieľov a potrieb, ak sú
v súlade s cieľmi skupiny a organizácie,

Koontz, H. – Weihrich, H.: Management. Praha. Victoria Publishing. 1993, 502 s.
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-

pracovné skupiny na základe pravidiel otvorenej komunikácie umožňujú všetkým
svojim členom aktívne komunikovať a prejavovať názory i postoje voči skupine
a voči riešeným problémom,

-

pracovné skupiny prispievajú k získaniu pocitu sebaistoty a akceptácie svojich
členov zo strany ostatných členov i skupín v organizácii, čím môžu odstraňovať
zbytočné komplexy menejcennosti a zamedzovať nevyužívaniu potenciálu členov
skupiny a predchádzať negatívnemu stresu v organizácii.

Z predchádzajúcich myšlienok vyplýva, že dôležitosť pracovných skupín je z pohľadu
organizačného správania naozaj nepopierateľná.
Pracovné skupiny môžu vznikať na základe impulzu z vyšších úrovní riadenia alebo
spontánne. Na základe impulzu z vyšších úrovní riadenia organizácie vznikajú zvyčajne
skupiny na vyriešenie časovo alebo odborne náročných problémov (napríklad rozsiahle
výskumno-vývojové projekty, skupiny riešiace problémy zavádzania inovačných zmien
v organizačnej jednotke alebo celej organizácii, skupiny odborníkov na odvrátenie možného
bankrotu alebo likvidácie organizácie a pod.). Spontánne vznikajúce skupiny sú výsledkom
dovŕšenia určitej tvorivej atmosféry, dôsledkom iniciatívnych nápadov, myšlienok, ideálov či
snov skupinky „zohratých“ a po pracovnej alebo aj medziľudskej stránke si blízkych ľudí.
Pri zostavovaní skupiny je potrebné rozlišovať medzi vnútornými a vonkajšími
podmienkami a pravidlami tvorby tímov. Vonkajšie podmienky tvoria organizačné normy
a systém, do ktorých je skupina zasadená. Patria tu napríklad hierarchické začlenenie skupiny,
voľba vedúceho skupiny, a ďalej otázky kompetencie, zodpovednosti a pod. K vnútorným
princípom úspechu tímu patria postoje jednotlivých členov tímu. Sú to napríklad uvedomenie
si pochopenia cieľov skupiny, zodpovednosť každého člena za celkové nasmerovanie skupiny,
aktívna spolupráca, spoločné stanovovanie postupov pre naplnenie prijatých cieľov a riešených
problémov, rešpektovanie názorov ostatných, podpora ostatných členov skupiny atď. Členovia
skupiny sa môžu zoskupovať z ľubovoľného miesta v organizácii, samozrejme ak sú ochotní
znášať riziko spojené s uskutočňovaním nových zámerov.

4.3. Vymedzenie pracovných tímov a tímovej práce
Základom tímovej práce v organizácii je sústredenie potenciálu zamestnancov
a riadiacich pracovníkov takým spôsobom, aby čo najefektívnejšie dosiahli požadovaný cieľ.
Veľmi dôležité je zloženie tímu zamestnancov a v ňom prebiehajúce vzťahy a dynamika. Je to
preto, lebo tímová práca je vo všeobecnosti omnoho efektívnejšia, než práca formálne
ustanovenej pracovnej skupiny. V tomto poňatí (na rozdiel od skupiny) predstavuje tím
podstatne vyššiu kvalitatívnu úroveň svojich rozhodovacích procesov, svojich výstupov, svojej
inovatívnosti a tvorivosti. Na rozdiel od prostej pracovnej skupiny sa tím vyznačuje vyšším
porozumením, vyššou motiváciou a väčším odhodlaním svojich členov. Tím je schopný
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dosiahnuť synergický efekt, t. j., že kombináciou odborností, prístupov, pováh a predstáv
jednotlivých členov je možné získať efekt ďaleko vyšší, než len prostým súčtom ich výkonov.
Pracovný tím tvorí skupina dvoch alebo viac ľudí, ktorí sú od seba vzájomne závislí
pri plnení svojich úloh a ktorí spolu vzájomne komunikujú a spolupracujú na splnení
vytýčeného cieľa. Práca v tíme predpokladá aktívny prístup a podporu všetkých členov tímu.
Súčasne predpokladá spoločnú zodpovednosť za rozhodovanie o spôsoboch, ako sa budú
napĺňať hlavné úlohy alebo ciele, pre dosiahnutie ktorých sa tím vytvoril.
Členovia pracovného tímu nemusia mať vymedzenú prácu v „tradičnom“ význame.
Môžu sa učiť rozličným zručnostiam a pri plnení rôznych úloh sa striedať (rotovať). Tímy
disponujú právomocou rozdeliť si povinnosti a roly medzi sebou akýmkoľvek spôsobom,
ktorý je vhodný na dosiahnutie cieľa. Členovia tímu sú zodpovední za konečný výsledok.
Preto postupy, cesty alebo metódy, ktorými naplnia cieľ, si členovia tímu volia v rámci
technologických, informačných a rozpočtových obmedzení samostatne.
Zabezpečenie a vybudovanie tímovej práce je pre organizačné správanie veľmi
významné. Prináša celej organizácii, jednotlivým tímom a jednotlivcom množstvo výhod
a nových kvalít. Tímový prístup sa sústreďuje najmä na tieto charakteristiky a výhody:
-

tímová práca je charakteristická vysokou efektívnosťou výkonov, pričom všetci
členovia tímu si uvedomujú, že výsledok tímovej práce závisí od úsilia všetkých,

-

zladený pracovný tím má detailne premyslenú štruktúru pracovných úloh a cieľov,
ktoré má splniť, pričom sa spoločne prijímajú najvhodnejšie postupy a metódy ako
tieto ciele naplniť,

-

ak si to vyžaduje konkrétna situácia a riešenie akútneho problému, je možné
využívať určitú zameniteľnosť členov tímu medzi sebou, vychádzajúc zo
skutočnosti, že každý je expertom vo svojej oblasti a zároveň žiakom v oblastiach
svojich kolegov,

-

v tíme existuje značná prispôsobivosť členov voči požiadavkám realizovaných
výkonov, kde medzi členmi tímu panuje ovzdušie dôvery a pozitívnej konfrontácie,
všetci sa zúčastňujú na rozhodovaní o chode tímu, prioritu má dosiahnutie cieľa
a nie osobné výhody,

-

tímová práca sa vyznačuje hľadaním a uplatňovaním nekonvenčných prístupov
a inovačných foriem práce a spolupráce v tíme, kde členovia tímu poznajú
prednosti svojich kolegov a akceptujú a využívajú ich zvláštnosti,

-

v tíme existuje trvalé úsilie o čo najplnšiu sebarealizáciu každého člena tímu, a to
po stránke pracovnej (odbornej), sociálnej (interpersonálnej) a aj emocionálnej,

-

tímová práca napomáha aktívne odhaľovať rezervy v činnosti svojho vlastného
tímu, v činnosti útvaru i celej organizácie, pričom tieto nedostatky cieľavedome
odstraňuje a usiluje sa im predchádzať do budúcnosti,
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-

tímové poňatie sa zameriava na nepretržité zlaďovanie záujmov a ambícií
jednotlivých členov tímu so záujmami a prioritami tímu a celej organizácie, pričom
základnou snahou členov tímu je naplnenie stanovenej vízie organizácie.

4.4. Klasifikácia pracovných skupín a tímov
Pracovné skupiny a tímy možno klasifikovať podľa viacerých kritérií. Z pohľadu
organizačného správania a jeho ovplyvňovania majú najväčší význam nasledujúce členenia:
I. Podľa vzniku:
-

Primárna pracovná skupina vzniká spravidla spontánne, na základe osobných
vzťahov a kontaktov medzi zamestnancami. Vzťahy medzi členmi skupiny sú
priame, až dôverné. Primárne pracovné skupiny vznikajú najčastejšie v rodinných
podnikoch, malých a stredných firmách. Môžu vznikať aj vo veľkých organizáciách
medzi zamestnancami, ktorí medzi sebou dlhodobo spolupracujú a sú si blízki po
stránke odbornej i osobnostnej.

-

Sekundárne pracovné skupiny vznikajú na základe vonkajšieho podnetu. Bývajú
výsledkom organizovaného postupu výberu ľudí z hľadiska naplnenia určitého
cieľa organizácie. Vzťahy medzi členmi takýchto skupín sú zväčša formálne.
Úroveň spolupráce a komunikácie je daná spoločnými pracovnými úlohami.

II. Podľa veľkosti:
-

Malé pracovné skupiny pozostávajú z dvoch až tridsiatich členov. Malé pracovné
skupiny môžu existovať v súlade s organizačnou štruktúrou ako stabilné skupiny.
Taktiež sa však môžu vytvárať pre splnenie určitej čiastkovej úlohy. V tomto
prípade existujú iba dovtedy, kým to vyžaduje cieľ, pre ktorý boli vytvorené.

-

Veľké pracovné skupiny predpokladajú určitú vlastnú vnútornú štruktúru
a organizáciu. Veľké pracovné skupiny sa členia na menšie podskupiny, pritom
však musia rešpektovať spoločné zameranie zastrešujúcich veľkých skupín.

III. Podľa vnútornej súdržnosti:
-

Súdržné (solidárne) skupiny sa vyznačujú silnou súdržnosťou svojich členov.
Miera konfliktnosti medzi členmi skupiny je nízka, prevláda vysoká miera
porozumenia a totožného náhľadu na riešené problémy.

-

Nesúdržné pracovné skupiny možno charakterizovať ako skupiny s prevahou
vnútorných konfliktných vzťahov. Tieto skupiny kladú vysoké nároky na
pripravenosť riadiaceho pracovníka z hľadiska zlaďovania postojov a záujmov
jednotlivých členov a z hľadiska usmerňovania ich činnosti v žiaducich intenciách.
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IV. Podľa zhody členov na základe objektívnych znakov:
-

Homogénne pracovné skupiny sa vyznačujú veľkou zhodou medzi svojimi členmi.
Ide o zhodu dosiahnutej kvalifikácie, spoločných záujmov, ale aj zhodu z pohľadu
veku členov skupiny a ostatných znakov.

-

Heterogénne pracovné skupiny sú skupiny, v ktorých prevažujú medzi členmi
výrazné odlišnosti a nezhody. V tomto prípade musí riadiaci pracovník hľadať
(prípadne umelo vytvoriť) prvky, ktoré tieto rozdiely dokážu efektívne preklenúť.

V. Podľa spôsobu prijímania nových členov:
-

Stabilné pracovné skupiny predstavujú skupiny, v ktorých silné skupinové vzťahy
bránia prieniku nových členov do skupiny. Takéto skupiny sú veľmi konzistentné,
obrátené viac do minulosti ako budúcnosti a ich členovia neradi vstupujú do
spolupráce s inými pracovnými skupinami v organizácii.

-

Priepustné pracovné skupiny sú schopné pružne sa meniť podľa potrieb
vytýčených úloh a priorít. Sú pripravené prijímať nových členov skupiny, pričom
novým členom aktívne napomáhajú vysporiadať sa s novými skutočnosťami
a zaužívanými normami skupiny.

VI. Podľa vnútornej štruktúry:
-

Formálne pracovné skupiny sa zakladajú na formálnej deľbe práce v organizácii.
Vzťahy medzi členmi sú regulované na základe podriadenosti a požiadaviek
pracovnej disciplíny a spôsoby a formy komunikácie sú presne stanovené.

-

Neformálne pracovné skupiny sú založené na neformálnych vzťahoch medzi
všetkými členmi, ktoré výrazne odzrkadľujú ich vzájomné sympatie a antipatie.
Neformálna štruktúra vzniká ako výsledok subjektívnych vzťahov medzi
zamestnancami, ktoré sú dané sústavným osobným stykom zamestnancov,
spoločnými pracovnými i životnými skúsenosťami, pracovným súladom, pocitom
spolupatričnosti, rovnakými alebo podobnými individuálnymi osobnostnými
vlastnosťami, schopnosťami, zručnosťami a pracovným tempom.

4.5. Vývoj (dynamika) pracovnej skupiny
Pre úspešné a efektívne riadenie pracovnej skupiny (tímu) je dôležité, aby riadiaci
pracovníci uvažovali s predchádzajúcou klasifikáciou pracovných skupín a tímov. Je
nevyhnutné, aby porozumeli charakteristikám odlišností jednotlivých pracovných skupín.
Zároveň je pre úspešné ovplyvňovanie správania jednotlivcov v skupinách potrebné, aby
chápali a aplikovali základné postupy a techniky diagnostikovania skupiny. Problematikou
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diagnostikovania pracovných skupín sa zaoberá sociometria, pomocou ktorej môžu riadiaci
pracovníci a personálni odborníci organizácie získať potrebné informácie:1
-

o vnútorných interpersonálnych (medziľudských) väzbách medzi členmi skupiny,

-

o postavení a sociálno-psychologických rolách jednotlivých členov skupiny,

-

o znakoch, normách a hodnotách, najmä tzv. nepísaných pravidlách skupiny,

-

o cieľoch skupiny a motivácii jednotlivých členov k ich dosiahnutiu,

-

o psychologicko-sociálnej atmosfére v skupine,

-

o miere spokojnosti členov pracovnej skupiny.

Získané informácie môžu riadiacim pracovníkom (vodcom tímu) napomôcť pri
stanovení faktorov úspešnosti pracovnej skupiny i jej jednotlivých členov, pri formovaní
optimálnej vnútornej štruktúry skupiny, aktívnej zmene vnútorných noriem a stereotypov
a taktiež pri aktívnom vytváraní a formovaní imidžu skupiny.
Je veľmi dôležité pochopiť a akceptovať skutočnosť, že skupiny sa vyvíjajú
prostredníctvom evolučného procesu. Skupina sa učí na základe svojich úspechov a omylov
a samovoľne alebo plánovane „dospieva“, vyvíja sa do štádia, v ktorom sa zo skupiny plynulo
stáva vyspelý pracovný tím. Tento proces je možné urýchliť a skvalitniť napríklad tréningom
zameraným na budovanie a fungovanie tímov. Pracovná skupina vo svojom vývoji do štádia
vyzretého tímu prechádza postupne chaotickým, formalizovaným a vyspelým štádiom.2
1. Chaotické štádium
Spočiatku existuje náhodne vytvorená skupina zamestnancov, ktorej úlohou je vyriešiť
určitý zadaný problém. Takáto skupina má sklon podceňovať zložitosť vytvorenia súdržnej
a výkonnej skupiny, najmä ak skupina začína z nulovej pozície, bez určených rolí alebo bez
predchádzajúcich skúseností zo spoločnej práce. Pracovná skupina v chaotickom štádiu sa
usiluje premôcť neistotu a nejasnosti tým, že sa členovia skupiny unáhlene a bez príprav
zmocnia úlohy bez toho, aby venovali dostatok pozornosti procesu (spôsobom, metodike
a postupom) tímovej práce. Najvýraznejšie charakteristiky skupiny v štádiu chaosu sú:

1
2

-

nevyvíja sa žiadne úsilie na vytvorenie a odsúhlasenie cieľov, ktoré by podporoval
každý člen skupiny (skupina akoby predpokladala, že všetci ciele chápu),

-

nevenuje sa primeraný čas a priestor plánovaniu, ako vyriešiť konkrétnu úlohu
a ako pri jej riešení postupovať,

-

nápady a myšlienky zostávajú nevypočuté a nerozvíjajú sa, poznanie skupiny je
veľmi ochudobnené a tým aj negatívne poznačené,

Szarková, M.: Psychológia pre manažérov. Bratislava. Kartprint. 1994, 92 s.
Doplnené podľa: Kalina, B. – Rebeťák, J.: Realizovanie tréningu – tímová práca a roly členov tímu. Žilina.
Inštitút priemyselnej výchovy. 1997, 18 – 22 s.
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-

úloha koordinátora skupiny nemusí byť vyjasnená, prípadne sa koordinátor môže
usilovať vnútiť skupine svoju autoritu, s čím skupina nemusí vždy súhlasiť,

-

úspech skupiny býva sporadický, pretože skupina si ešte neuvedomuje svoj vlastný
potenciál a nie je schopná ho v plnej miere využívať.

2. Formalizované štádium
Skupina začína reagovať na existujúci chaotický stav tým, že sa zomkne a stane sa
formalizovanejšou. Členovia skupiny vnímajú skutočnosť, že je nevyhnutné venovať sa
určeniu jednotlivých postupov a metód, ktoré prispejú k efektívnejšiemu plneniu cieľa
skupiny. Niekedy sa však stáva, že skupina skĺzne do prehnanej formalizácie a príliš
detailného plánovania, ktoré môžu spôsobiť prechod skupiny do extrémneho formalizmu.
Najvýraznejšie charakteristiky skupiny v tomto štádiu sú nasledujúce:
-

ciele a plány sa schvaľujú krok za krokom, podľa presných postupov, všetci
členovia skupiny majú priestor na vyjadrenie sa k cieľom,

-

často sa zdôrazňuje potreba silného vodcu, ktorý má zabezpečiť dodržiavanie
prijatých postupov, zamedzovať hádkam a konfliktom atď., neúspech skupiny sa
pripisuje tiež vodcovi,

-

členom skupiny sa formálnym spôsobom prideľujú roly, ktoré majú v skupine
dlhodobo zastávať,

-

úspešnosť skupiny sa zvyšuje, ak je vytvorený dostatočne dlhý čas pre naplnenie
všetkých stanovených formalít.

3. Vyspelé štádium
Skupina prechádza formalizovaným štádiom a začína pozitívnym spôsobom ustupovať
od svojich vlastných postupov bez toho, aby skĺzla opäť do chaotického štádia. V tomto štádiu
sa pracovná skupina stáva pracovným tímom. Vyspelý tím si uvedomuje, že určitá časť jeho
formalizovaných postupov nie je vhodná na riešenie úlohy alebo problému, ktoré má pred
sebou. To znamená, že tím začína byť maximálne pružný a prispôsobivý vždy novým
podmienkam. Medzi charakteristiky vystihujúce tím vo vyspelom štádiu patria:
-

všetky postupy (týkajúce sa vytýčenia cieľov, plánovania, dodržiavania času a pod.)
sa schvaľujú a prijímajú vzhľadom na úlohu, ktorú je potrebné zvládnuť,
a vzhľadom na situáciu, v ktorej sa tím nachádza,

-

koordinátor skupiny prestáva byť direktívny, stáva sa participatívnym vodcom,
respektíve aktívnym spolupracovníkom členov svojho tímu,

-

všetci členovia skupiny sa podieľajú rovnakou mierou na zodpovednosti za úspech
alebo neúspech skupiny (tímu),
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-

v skupine prevláda atmosféra dôvery, otvorenosti a spolupráce, čo umožňuje
využívať všetky príležitosti a prednosti tímu a účinne sa vysporiadať s prekážkami,

-

efektívnosť tímu je čoraz vyššia, pričom tím je čoraz úspešnejší i pri dosahovaní
skutočne náročných cieľov.

Zaujímavým faktom uvedeného evolučného procesu vývoja tímu je, že tím vo vyspelom
štádiu musel prejsť najskôr štádiom formalizovaným. Zručnosti získavané a uplatňované pri
formalizovanom (rigidnom) plánovaní sa prehlbujú a rozvíjajú v zručnosti, ktoré vyžaduje
pružné plánovanie vo vyspelom štádiu pracovného tímu.
Pre hlbšie pochopenie problematiky rozvoja pracovných skupín je vhodné uviesť aj iný
podrobnejší pohľad na túto oblasť. Americkí autori R. Kreitner a A. Kinicki prezentujú, že
pracovná skupina vo svojom vývoji do etapy zrelosti prechádza šiestimi štádiami: orientáciou,
konfliktom, súdržnosťou, opojením, sklamaním a prijatím.1
Orientácia ako prvé štádium sa vyznačuje neistotou a obavami členov skupiny o svoje
postavenie, rolu a ciele. Členovia si nedôverujú a nie je vyjasnené, kto bude mať v skupine
rozhodujúci vplyv. Ak nadriadený riadiaci pracovník nepresadí svoju autoritu, môže sa objaviť
aj niekto iný, kto ho nahradí a naplní potrebu skupiny mať vodcu schopného skupinu viesť
a o všetkom podstatnom rozhodovať. Vodcovia zvyčajne využívajú toto obdobie
na presadenie svojej kontroly nad chodom skupiny. Avšak neskôr sa môžu objaviť problémy,
ktoré vedú až k zmene vedenia skupiny.
Druhé štádium vývoja skupiny je charakterizované konfliktom a výzvou. Je to obdobie
vzájomného skúšania a preverovania. Jednotlivci spoznávajú zámery a názory svojho vodcu.
Súčasne skúmajú, aké je ich vlastná pozícia v mocenskej štruktúre. Skupina sa formuje. Môžu
sa objaviť menšie formy vzbury, ako sú napríklad sťažnosti alebo nesúhlas. Niekedy môžu
dôsledky mocenského zápasu viesť k otvorenému odporu niektorých členov skupiny.
Tretie štádium vývoja je štádiom súdržnosti. Uznaný člen, iný než vodca, vyzýva
skupinu k prebudovaniu mocenskej štruktúry. Otázky autority a moci sa riešia formou vecnej
diskusie, bez zbytočných emócií. Rozvíja sa obnovený tímový duch, pretože členovia veria, že
v skupine už zaujali správne roly.
Opojenie tvorí štvrtú fázu vývoja skupiny. Členovia už vyriešili zásadné rozpory
týkajúce sa moci a autority. Nastáva určité uvoľnenie, pretože členovia veria, že
najproblematickejšie obdobie sa im už podarilo prekonať. Tlak na dosiahnutie harmónie
a zlepšenia vzťahov v skupine je taký silný, že dokáže potlačovať nesúhlas a sťažnosti.
Štádium opojenia sa zároveň vyznačuje zvýšenou aktivitou všetkých členov tímu.

1

Kreitner, R. – Kinicki, A.: Organizational Behavior. Homewood. Irwin. 1989
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V piatom štádiu sklamania sa nereálny pocit harmónie začína rúcať, pretože niektorí
členovia spoznávajú, že skupina nenapĺňa svoj potenciál. Skupina sa môže rozdeliť na
podskupiny, ktoré sa nevedia dohodnúť na tom, či majú jednotlivci možnosť prejaviť svoje
prednosti, a naopak, či výkon skupiny nie je negatívne ovplyvňovaný individuálnymi
nedostatkami svojich členov. Súdržnosť sa znižuje, narastá nezáujem a kritické názory.
Šiestym štádiom je prijatie. Znovu sa objavuje vodca (ktorým zvyčajne nie je
nadriadený riadiaci pracovník) a podnecuje členov k novému vyrovnaniu sa s požiadavkami
reality. Všetky dovtedajšie skúsenosti napomáhajú zvyšovať pochopenie vzájomných
očakávaní členov danej skupiny a očakávaní skupiny ako celku.
Výsledkom takéhoto (často bolestného) vývoja je vytvorenie skupiny, ktorá je
prispôsobivá voči požiadavkám situácie bez toho, aby pri tom vznikali problémy pre
jednotlivých členov skupiny. Vplyv na pôsobenie skupiny získava ten, kto disponuje
skúsenosťami a schopnosťami potrebnými na úspešné zvládnutie určitej úlohy či aktivity.
Podskupiny môžu pracovať na čiastkových úlohách bez toho, aby ohrozovali autoritu
vedúceho skupiny. Skupina už dokázala odbúrať nefunkčné prvky svojho predchádzajúceho
konania, stáva sa efektívnou a zrelou, t. j. pracovným tímom.

4.6. Tímové roly – roly členov v tíme
V každom fungujúcom tíme existujú určité činnosti alebo schopnosti, ktoré by nemali
zostať nepokryté, pretože rozhodujú o úspešnosti či neúspešnosti fungovania tímu. K takýmto
činnostiam, zručnostiam a schopnostiam možno priradiť napríklad poskytovanie rád,
vynachádzanie, podporovanie, rozvíjanie, organizovanie, vykonávanie, kontrolovanie,
udržiavanie, spájanie a pod. Členovia tímu tieto činnosti (roly) preberajú dobrovoľne
a plynulo podľa konkrétnych potrieb a momentálnej situácie, v ktorej sa tím nachádza.
Na druhej strane, úloha vodcu tímu je iná, než iba v pracovnej skupine. V tíme je
vodca súčasne i členom tímu bez akýchkoľvek privilégií. Jeho úloha spočíva v integrovaní,
motivovaní, vedení formou kladného vzoru a prezentovaní záujmov a výsledkov tímu voči
ostatným tímom či vedeniu organizácie. Preto sú pre úspech tímu veľmi rozhodujúce aj
charakter, osobnostné predpoklady a taktiež charizma vodcu tímu.
Tím musí svojho vodcu rešpektovať a nasledovať dobrovoľne, inak vzniknú
kompetenčné spory a naruší sa efektívnosť tímovej práce. Pretože vodca tímu zastupuje
a reprezentuje tím na rokovaniach alebo stretnutiach s ostatnými zamestnancami alebo
skupinami organizácie, mal by byť schopný popri dobrej komunikácii s členmi svojho tímu
tiež vedieť odovzdávať a presadzovať myšlienky a riešenia, ku ktorým sa jeho tím dopracoval.
Existuje viac druhov členení tímových rolí. Jednotliví autori neuvádzajú všetky z nich,
pričom ich počet sa zvyčajne pohybuje medzi piatimi až jedenástimi charakteristikami. Na
podmienky organizačného správania a jeho dynamizovania je veľmi vhodné a prehľadné
členenie uvedené v tab. 4.1.
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Takéto rozdelenie rolí však vôbec nie je striktné. Jeden člen tímu môže vykonávať
niekoľko činností (rolí) súčasne, v závislosti od svojich aktuálnych dispozícií. K zmene
prijímaných rolí môže dochádzať aj v súvislosti s riešeným problémom. Niektorí členovia tímu
sú o danej problematike informovaní viac než ostatní, a môžu teda na seba preberať
produktívnejšie roly. K zmene vykonávaných tímových rolí môže prispieť aj momentálna
atmosféra a vzťahy členov skupiny voči sebe a voči ostatným skupinám.
Tab. 4.1. Roly členov tímu1

TÍMOVÉ ROLY
INOVÁTOR

kreatívny, s fantáziou, zložité problémy rieši efektívne

PRIEKOPNÍK

nadšený, zhovorčivý, skúma možnosti,
nadväzuje kontakty

KOORDINÁTOR

dôveryhodný, zrelý, vysvetľuje ciele
podporuje rozhodovací proces

POZOROVATEĽ

pokojný, strategický, bystrý, vidí možnosti
a má presný úsudok

SPOLUHRÁČ

príjemný, priateľský, chápavý, ústretový,
počúva, odbúrava napätie

REALIZÁTOR

disciplinovaný, spoľahlivý, efektívny,
premieňa nápady na skutky

PERFEKCIONISTA

starostlivý, svedomitý, objavuje chyby
a nedostatky, dodržiava termíny

ŠPECIALISTA

angažovaný, poskytuje informácie alebo
know-how, ktoré je iným nedostupné

BOJOVNÍK

dynamický, otvorený, vnáša tlak, hľadá
príležitosti, provokuje, zdoláva prekážky.

Zostaviť a udržať efektívny tím si skutočne vyžaduje veľa odvahy a vzájomné uznanie
kompetencií (rolí) medzi jeho jednotlivými členmi. Keď sa však členovia tímu po počiatočnom
spoznávaní sa, hľadaní a orientácii zosúladia, výsledky ich práce budú určite výborné.

1

Doplnené podľa: Belbin, M.: Management Teams: Why They Succeed or Fail. London. Heinemann. 1981 a
Margerison, C. – McCann, R: The Margerison/McCann Team Management Resource: Theory and Application.
New York. International Journal of Manpower, 7 (2), 1 – 32 s.
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5. VODCOVSTVO
Organizačné správanie sa musí okrem pozornosti venovanej motivácii jednotlivcov
i skupín podrobne zaoberať aj otázkami vodcovstva uplatňovaného v organizácii. Vodcovstvo
predstavuje špecifický fenomén života organizácií. Jeho špecifickosť je daná na jednej strane
zvláštnosťou vzťahu vodcu a jeho nasledovateľov a dôsledkami vodcovstva na správanie ľudí
v organizácii, a na druhej strane neustále prebiehajúcim výskumom vodcovstva a jeho
aspektov. Výsledkom tohoto nepretržitého výskumu v oblasti riadenia a organizačného
správania je množstvo názorov, konfrontácií i tvrdení mnohých autorov a tiež ďalších námetov
a návrhov oblastí pre následné skúmanie vodcovstva v podmienkach teórie i praxe.
Poslaním tejto kapitoly je objasniť ťažiskové problémové okruhy v oblasti vodcovstva,
konkrétnejšie (obr. 5.1):
-

vymedziť vodcovstvo v zmysle tvorivého vedenia,

-

priblížiť žiaduci obraz vodcov (tvorivých riadiacich pracovníkov),

-

predostrieť základné modely vodcovstva a tak poskytnúť dostatočné spektrum
odporúčaní pre efektívnejšie usmerňovanie správania.

Vymedzenie
vodcovstva
a žiaduceho
profilu vodcov

Vysvetlenie
modelov
a odporúčaní pre
efektívne
vodcovstvo

- Likertova teória 4 systémov
- Collinsova 5. úroveň štýlu vodcu
- teórie situačných podmienok
- model situačného vodcovstva
- Fiedlerov prístup k vodcovstvu

Odporúčania na
odvodenie
spätnej väzby
úspechu vodcu

Obr. 5.1. Východiská efektívneho vodcovstva v súčasnom poňatí

5.1. Vymedzenie vodcovstva (tvorivého vedenia)
V súčasnej literatúre sa možno veľmi často stretnúť so stotožňovaním zvyčajného
vedenia a jeho tvorivej formy – vodcovstva. Pretože sa však pojem vodcovstvo v našej praxi
pomerne málo používa, pre zachovanie jeho podstaty a zmyslu je vhodné používať aj pojem
tvorivé vedenie.
Na presnejšie vymedzenie tvorivého vedenia (vodcovstva) možno použiť definíciu
dvojice amerických autorov H. Koontza a H. Weihricha, ktorí prezentujú, že tvorivé vedenie je
vplyv, umenie alebo proces ovplyvňovania ľudí tak, že sa budú ochotne a s nadšením
usilovať o dosiahnutie cieľov skupiny.1

1

Koontz, H. – Weihrich, H.: Management. Praha. Victoria Publishing. 1993, 465 s.
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Obdobne vyznieva aj nasledujúce vymedzenie, v rámci ktorého tvorivé vedenie
(vodcovstvo) predstavuje trvalý proces ovplyvňovania ostatných, aby pracovali na dosiahnutí
špecifických cieľov.1
Vodcovstvo je teda určitá forma procesu uplatňovania skutočného vplyvu vodcu na
jeho nasledovateľov, pričom právo vodcu viesť dobrovoľne akceptujú niektorí alebo všetci
členovia vedenej skupiny. V tomto ponímaní vodcovstvo musí zahŕňať vysokú motiváciu
vodcu viesť svoju skupinu a taktiež musí zahŕňať vysokú motiváciu členov skupiny
k vynakladaniu dostatočnej energie a úsilia pre dosahovanie cieľov skupiny.

5.2. Vymedzenie vodcov (tvorivých riadiacich pracovníkov)
Analogicky ako v predchádzajúcom nazeraní na pojem vedenia a vodcovstva, v rovine
nositeľov či vykonávateľov zvyčajne chápaného vedenia sa používa termín manažér. V rovine
nositeľov tvorivého vedenia (vodcovstva) sa používajú termíny líder či vodca. Pre podmienky
organizačného správania možno v ďalšom výklade z dôvodu praxe uvažovať, že nositeľmi
tvorivého vedenia sú riadiaci pracovníci, pritom však musia spĺňať základné rysy vodcov.
Pre bližšie objasnenie logickej odlišnosti pojmov manažér a vodca je vhodné uviesť
nasledujúci veľmi zaujímavý aforizmus W. Bennisa: „Manažéri robia veci správne. Vodcovia
robia správne veci.“
Vodcovia predstavujú ľudí so silným osobnostným nábojom, ktorí sú schopní
inšpirovať a motivovať svojich nasledovateľov k trvalému rozvoju ich potenciálu
a zlaďovaniu ich individuálnych záujmov so záujmami skupiny, riešených situácií a celej
organizácie.
Aby bolo možné akceptovať efektívne fungovanie vodcovstva, mali by byť splnené
nasledujúce tri základné podmienky:2
a) vodca musí preukázať, že skutočne dokázal vyvolať určité správanie svojich
nasledovateľov,
b) vzťah medzi správaním vodcu a jeho výsledkami musí byť očividný,
c) musia existovať podstatné zmeny v správaní členov organizácie a z nich vyplývajúce
výsledky, ktoré sú produktom činnosti vodcu.
Do päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia prevládal názor, že vodcom sa človek
narodí. Vodca má teda určité vrodené vlastnosti, ktoré ho pre vedenie skupiny predurčujú
alebo mu vo vodcovstve výrazne napomáhajú. Avšak v súčasnosti prevažujú názory, že aj keď
niektoré z typických rysov vodcov sú síce vrodené a musia sa nadväzne rozvíjať (energia,

1
2

Pearce, J. A. – Robinson, R. B.: Management. New York. Random House. 1989, 483 s.
Tyson, S. – Jackson, T.: Organizační chování. Praha. Grada. 1997, 77 s.
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čiastočne inteligencia, asertivita a správanie), niektoré ostatné zručnosti, vlastnosti
a schopnosti si musí vodca počas života a uplatňovania svojich interpersonálnych vzťahov
s inými vypestovať.
Z najnovšej literatúry v tejto oblasti vyplýva, že pre efektívnych vodcov sú zvyčajne
príznačné tieto schopnosti:1
-

schopnosť porozumieť psychike svojich nasledovateľov (spolupracovníkov),
pochopiť motivovanie a zmenu motívov nasledovateľov v čase a podľa
konkrétnych podmienok,

-

schopnosť získať si lojálnosť spolupracovníkov, vytvoriť z nich efektívny a súdržný
tím a vedieť ich motivovať spôsobom, ktorý inšpiruje a vytvára prostredie vhodné
pre napĺňanie vytýčených cieľov,

-

schopnosť zodpovedne a účinne viesť svojich nasledovateľov (spolupracovníkov)
k dosiahnutiu cieľov, vrátane ich aktívnej účasti na ich tvorbe,

-

schopnosť identifikovať a prispieť k naplneniu vhodných potrieb svojich
spolupracovníkov.

V snahe poskytnúť ostatným riadiacim pracovníkom určité relevantné názory na to, kto
v skutočnosti je vodcom, analyzovali americkí autori R. M. Bennis a B. Nanus profily
deväťdesiatich úspešných vodcov. Napriek tomu, že nimi identifikované ťažiskové zručnosti
vodcov nekorešpondujú v plnej miere s názormi ostatných autorov, ich prehľad možno
považovať za naozaj inšpirujúci. Autori identifikovali týchto päť kľúčových zručností
a schopností vodcov:2
-

schopnosť vnímať a akceptovať ľudí takých, akí sú,

-

schopnosť pristupovať ku vzťahom a problémom skôr z hľadiska súčasnosti než
minulosti,

-

schopnosť správať sa k podriadeným spolupracovníkom s rovnakou zdvorilosťou
ako voči cudzím ľuďom či náhodným známym,

-

schopnosť veriť druhým,

-

schopnosť pracovať bez stáleho súhlasu a uznania ostatných.

Autori prišli k záveru, že každý človek má vlohy byť vodcom a že umeniu byť vodcom
sa možno naučiť. V podstate je vodcovstvo: „... plné pokusov a omylov, víťazstiev a porážok.
Neexistuje žiadny jednoduchý recept, žiadna rigorózna veda, žiadny manuál, ktoré by viedli
k zaručenému úspechu vodcu”.3

1
2
3

Podľa: Vodáček, L. – Vodáčková, O.: Management. Praha. Management Press. 1996, 152 s.
Bennis, R. M. – Nanus, B.: Leaders: Strategy for Taking Charge. New York. Harper and Row. 1985
tamže, 48 s.
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Túto časť venovanú vymedzeniu vodcov možno ukončiť myšlienkou, že učenie
efektívnemu vodcovstvu prebieha súčasne so získavaním životných a pracovných skúseností,
teda s cieľavedomým rozvojom odborno-osobnostného potenciálu jednotlivca.

5.3. Modely vodcovstva
Z hľadiska uplatňovaných štýlov a modelov vodcovstva či tvorivého vedenia sú
zaujímavé teoreticko-pragmatické práce R. Likerta, J. Collinsa, P. Herseyho a K. Blancharda,
F. Fiedlera a B. Bassa. Nasledujúci text podrobnejšie s nimi oboznamuje a usiluje sa
poskytnúť široké spektrum odporúčaní v oblasti efektívneho vodcovstva.

5.3.1. Likertova teória štyroch systémov
Profesor Michiganskej univerzity R. Likert sa vo svojej teórii štyroch systémov zameral
najmä na skúmanie správania vodcov. Vychádzal z experimentálnych rozborov práce
manažérov i vodcov. Vodcov považuje za tvorivú podskupinu manažérov. Likert uvažoval, že
zvyčajní manažéri a tvoriví riadiaci pracovníci (vodcovia) uplatňujú štyri základné štýly
vedenia, ktoré predstavujú štyri nasledujúce systémy:1
1. Vykorisťovateľsko-autoritatívny štýl (systém 1). Nadriadení konajú autokraticky
a komunikácia prebieha jednostranne smerom na nižšie hierarchické úrovne organizačnej
štruktúry. Vyžaduje sa tvrdá disciplína, pričom sa využíva negatívna motivácia pomocou
pestovania obáv a strachu. Manažér neprejavuje záujem o iniciatívu, názory a aktivitu
„podriadených“.
2. Benevolentne-autoritatívny štýl (systém 2). Prevažuje autoritatívna zložka, ale nadriadený
pracovník má záujem na výberovej komunikácii s nižšími organizačnými úrovňami.
Čiastočne toleruje názory „podriadených“. Delegovanie právomoci v rozhodovacích
procesoch je minimálne, pričom kontrola je veľmi silná. Nadriadený kombinuje v tomto
štýle pozitívne i negatívne motivovanie.
3. Konzultačný štýl (systém 3). V tomto systéme ide o vzájomnú kooperáciu nadriadeného
a spolupracovníkov, ale iba v rámci hraníc, ktoré si manažér či vodca vytvoria. Existuje tu
čiastočné delegovanie rozhodovacej právomoci a niektoré svoje názory riadiaci pracovník
konzultuje s výkonnými zložkami. Dôležité rozhodnutia sa vykonávajú na vrchole
organizačnej hierarchie. Prevláda pozitívne motivovanie a vyskytuje sa aj určitá tolerancia
k chybám spolupracovníkov. Kontrola je výberová.
4. Participatívny štýl (systém 4). Zakladá sa na veľkej dôvere vodcu voči svojim
spolupracovníkom, ktorí dostávajú značnú autonómiu a potrebné právomoci
v rozhodovacích procesoch. V tomto štýle prebieha neformálna obojstranná komunikácia,

1

Likert, R.: The Human Organization: Its Management and Value. New York. McGraw Hill. 1967
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a to často i pri spoločnej príprave závažnejších rozhodnutí. Motivovanie je väčšinou
pozitívne a napomáha mu podieľanie sa všetkých na úspechoch i neúspechoch spoločnej
činnosti. Kontrola je výberová, pričom jej výsledky sa spolupracovníkom prezentujú
konštruktívnou formou.
Medzi týmito skupinami štýlov vedenia a profesijnou i kvalifikačnou úrovňou
spolupracovníkov existuje veľmi silná pozitívna vzájomná závislosť. Nekvalifikovaných
zamestnancov je podľa R. Likerta potrebné „držať nakrátko“, kým tvorivých a intelektuálne
vyspelých spolupracovníkov je vhodné viesť autonómne, s výraznou participáciou na príprave
i celkových výsledkoch jednotlivých rozhodovacích procesov.
Autor so svojimi spolupracovníkmi dospeli k zaujímavému záveru, že rutinní manažéri
majú tendenciu využívať systémy 1 a 2, kým vodcovia skôr preferujú systémy 3 a 4. Menej
tvoriví manažéri sa skôr zameriavajú na kontrolu činností. Tvoriví riadiaci pracovníci sa
zameriavajú na pozitívnu pracovnú motiváciu a aktívne konanie spolupracovníkov. To
potvrdzuje názor, že tvoriví riadiaci pracovníci (vodcovia) sa orientujú najmä na prácu
s ľuďmi.

5.3.2. Collinsova piata úroveň štýlu vodcov
K veľmi pozoruhodným autorom patrí aj Jim Collins, ktorý vedie výskumné
laboratórium manažmentu v Boulderi v Colorade. Spolu so svojím spolupracovníkom Jerrym
Porrasom vo svojej knihe Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies1 prezentujú
originálne myšlienky a odporúčania, prostredníctvom ktorých je možné z dobrých organizácií
vybudovať skvelé (great organizations).
Autori vo svojom výskume analyzovali jedenásť organizácií, ktoré boli považované za
dobré alebo schopné, avšak na konci deväťdesiatych rokov sa z nich stali skvelé organizácie
(ich trhová hodnota rástla osemkrát rýchlejšie než v prípade iných organizácií). Kľúčom
k tomuto úspechu je podľa Collinsa skutočnosť, že vrcholoví riadiaci pracovníci týchto
organizácií – vodcovia – uplatňovali jednoduché danosti, ktoré autor označuje ako „The Level
5 Leadership Style“ (piata úroveň vodcovského štýlu). Podľa autora ide o jedinečnú zmes
správania, vrátane osobnej skromnosti a profesionálneho odhodlania vodcov, teda ich
nesmelosti a odvahy súčasne. Na jednej strane sú vodcovia piatej úrovne pokojní, zdržanliví
a pripúšťajú omyly alebo zodpovednosť v situáciách, ktoré sú nepriaznivé. Na druhej strane
títo vodcovia demonštrujú rozhodné riešenia akýchkoľvek postupov, ktoré zabezpečia
efektívne dlhodobé výsledky (tab. 5.1).
Okrem uvedených charakteristík Collins prezentuje, že podstata úspešného prechodu na
úroveň skvelej organizácie netkvie výhradne iba v uplatňovaní piatej úrovne vodcovstva, ale

1

Collins, J. – Porras, J.: Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies. Harper Business. 2002
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vyžaduje taktiež jasnú víziu a stratégiu, vieru a fakty, impulz k rozvoju, sústredenie,
technológiu a disciplínu.
Vo svojej knihe Level 5 Leadership Collins vysvetľuje podstatu správania vodcov
piatej úrovne nasledujúcim spôsobom: „Vodcovia piatej úrovne sa zriekajú svojich vlastných
potrieb v prospech stanovovania náročnejších cieľov pri budovaní skvelej organizácie.
Neznamená to, že títo vodcovia nemajú svoje ego alebo svoje vlastné záujmy. Naopak, majú
neuveriteľné ambície – ale ich ambície sú predovšetkým a najmä smerované pre organizáciu
a nie pre nich samotných“.1

Tab. 5.1. Črty správania vodcov piatej úrovne
Osobná skromnosť

Profesionálne odhodlanie

-

prejavovanie prísnej skromnosti, dôsledné
vyhýbanie sa pätolízačstvu a chválenkárstvu
pred ostatnými

-

vytváranie skvelých výsledkov výrazne
sprehľadňujúcich prechod od dobrého výkonu
ku skvelému

-

nenútené konanie a pokojné rozhodovanie,
spoliehanie sa najmä na inšpiratívne
štandardy, ktoré nie sú ovplyvnené
charizmou, motivovanie ostatných

-

preukazovanie neústupčivosti vtedy, ak sa
čokoľvek musí urobiť pre dosiahnutie čo
najlepších dlhodobých výsledkov, odmietanie
ťažkostí

-

spájanie úsilí v organizácii nie pre svoj
prospech, ale prospech celej organizácie,
príprava nasledovateľov (spolupracovníkov)
pre skvelosť budúcej generácie

-

vytvorenie štandardov pre vybudovanie trvalo
skvelej organizácie, predchádzanie
nedostatočným výsledkom

-

pozeranie do zrkadla, nie von oknom,
prijímanie zodpovednosti za nedostatočné
výsledky, nezvaľovanie viny za vlastné chyby
na ostatných, neprajné podmienky alebo
nešťastie (smolu).

-

pozeranie z okna, nie do zrkadla, prideľovanie
ocenenia za úspech organizácie druhým,
okoliu a šťastiu.

Snahou a zároveň odporúčaním Collinsa je, aby sa vrcholoví riadiaci pracovníci
organizácií – vodcovia – zamysleli nad týmito danosťami a odhalili rozdiel svojho správania
v porovnaní s kvalitami vodcov piatej úrovne.

1

Collins, J.: Level 5 Leadership. Harvard Business Review. January 2001, 73 s.
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5.3.3. Teórie situačných podmienok úspechu či neúspechu vodcov
V literatúre sa možno stretnúť s mnohými názormi ako úspešne viesť
spolupracovníkov. Jednotliví autori sa zvyčajne usilujú zovšeobecniť tieto názory a vytvoriť
súbory pragmatických odporúčaní pre tvorivé vedenie skupín i jednotlivcov. K najznámejším
teóriám zameraných na situačné podmienky úspechu alebo neúspechu konania vodcov patria
teória premenlivého správania, teória postupného dosahovania cieľov a teória účelnosti.
Teória premenlivého správania odporúča vodcom i manažérom diferencovať svoje
správanie a štýl vedenia vzhľadom na konkrétnu situáciu, respektíve podmienky. Vodcovia by
mali uvažovať so záujmami, možnosťami, vlastnosťami a očakávanou odozvou vedených
spolupracovníkov a s charakteristikami úloh, ktoré majú vedení spolupracovníci zabezpečovať
(časové termíny, kvalita, schopnosti a kvalifikačné predpoklady v porovnaní s potrebami
riešení a pod.).
Teória postupného dosahovania cieľov zdôrazňuje overenú skúsenosť, že pre vedenie
skupiny je vhodné rozdeliť riešenú úlohu na prehľadné a zvládnuteľné čiastkové kroky. To
uľahčí pochopenie a plnenie čiastkových krokov i celej úlohy, úspešnejšie motivovanie
i kontrolu. Zároveň táto teória odporúča meniť štýl vedenia podľa charakteru čiastkových úloh
a ich hlavných nositeľov. Je vhodné výberovo sústreďovať pozornosť na vznikajúce úzke
profily, a prípadne pomôcť spolupracovníkom prekonávať ich z titulu právomoci a vedomostí
vodcu. Odporúča sa budovať silnú komunikáciu s riešiteľmi úloh, a to s využitím spätnej
väzby.
Teória účelnosti odporúča zvoliť overený štýl tvorivého vedenia, a to podľa
parametrov konkrétnej situácie. Poznanie týchto parametrov je kľúčovým umením riadiaceho
pracovníka. Rozhodujúce sú zvyčajne vzťahy vodcu a jeho spolupracovníkov (vzájomná
dôvera, lojálnosť a podpora spolupracovníkov, neformálne uznávanie roly nadriadeného),
charakter riešenej úlohy (náročnosť, rutinnosť, zvládnuteľnosť v daných podmienkach),
formálna a neformálna pozícia riadiaceho pracovníka v organizácii a jeho možnosti vytvoriť
vhodné podmienky pre úspešnosť riešení. Pozornosť musí vodca venovať aj negatívnemu
vplyvu spolupracovníkov, ktorí nie sú vhodní pre riešenie daných úloh, respektíve riešenie
zdržiavajú alebo vytvárajú v riešení slabé miesta.

5.3.4. Model situačného vodcovstva
Paul Hersey a Keneth Blanchard1 sa pokúsili spojiť názory významných teoretikov do
behaviorálne založenej teórie tvorivého vedenia. Zistili, že najväčší vplyv na voľbu štýlu
vedenia majú nasledovatelia – podriadení spolupracovníci. Zaviedli novú premennú, tzv.
zrelosť podriadených – zrelosť pracovnú a zrelosť psychologickú. Rozsah direktív alebo

1

Hersey, P. – Blanchard, K. H.: Management of Organisational Behavior: Utilising Human Resources. Prentice
Hall. 1982
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podpory, ktoré by mal riadiaci pracovník poskytovať, závisí od stupňa vývoja, ktorý vykazujú
nasledovatelia pri plnení danej úlohy.
Úroveň vývoja nasledovateľov autori definovali ako schopnosť výkonu (pracovná
zrelosť) a mieru nasadenia (psychologická zrelosť) nasledovateľov pri plnení určitej úlohy bez
potreby dozoru. Schopnosť výkonu (pracovná zrelosť) je funkciou vedomostí alebo zručností,
ktoré sa môžu získať vzdelaním, tréningom alebo skúsenosťou. Miera nasadenia
(psychologická zrelosť) je kombináciou odvahy a motivácie a predstavuje schopnosť prijať
zodpovednosť za splnenie úlohy. Je to meradlo pocitu daného človeka, že je schopný vykonať
úlohu dobre bez prílišného dozoru. Znamená tiež záujem a nadšenie pre realizáciu úlohy.
Situačné vedenie rozoznáva štyri vývojové štádiá: nízke (D1), nízke až priemerné (D2),
priemerné až vysoké (D3) a vysoké (D4). Každá z týchto vývojových úrovní reprezentuje
rôznu kombináciu schopností a miery nasadenia. Riadiaci pracovník má zvoliť taký štýl
vedenia, aby rozvíjal zrelosť svojich podriadených spolupracovníkov. Správanie riadiaceho
pracovníka je možné opísať v dvoch dimenziách: podporné (úcta alebo orientácia na ľudí)
a direktívne správanie (štruktúra alebo orientácia na úlohu). Celkový obraz štýlov vedenia
a vývojových úrovní ilustruje obr. 5.2. Základné štýly sú podľa autorov nasledujúce:
Nariaďovanie (S1) predstavuje veľmi nariaďujúce a málo podporujúce správanie riadiaceho
pracovníka. Je vhodné pre skupinu, ktorá je neistá, iba sa zapracúva do úlohy – preto je
potrebné prikazovať. Nadriadený určuje čo, ako, kedy a kde sa má urobiť. Rozhodovanie
iniciuje riadiaci pracovník. Komunikácia je prevažne jednosmerná.
Koučovanie (S2) predstavuje veľmi direktívne a veľmi podporujúce správanie. Skupina si
osvojuje zručnosti – zvyšuje sa pracovná zrelosť, avšak vynára sa množstvo problémov
a sporov. Preto je potrebné venovať pozornosť ľuďom a riešeniu interpersonálnych ťažkostí.
Nadriadený vydáva stále ešte veľké množstvo príkazov, ale tiež sa usiluje vypočuť názory
nasledovateľov na prijaté rozhodnutia, ich nápady a návrhy. Rozhodovanie sa sústreďuje
u nadriadeného.
Podporovanie (S3) znamená veľmi podporujúce a málo direktívne správanie riadiaceho
pracovníka. S rozvojom tímu sa môže obmedzovať pozornosť venovaná ľuďom, pretože tí sa
učia zvládať problémy sami. Bežné rozhodovanie a riešenie problémov sa môže presúvať na
nich. Nadriadený realizuje hodnotenie, aktívne načúva a napomáha riešiť problémy.
Delegovanie (S4) predstavuje málo podporujúce a málo direktívne správanie. Tím je vyspelý
pracovne i psychologicky. Riadiaci pracovník skôr napomáha pri zvládaní mimoriadnych
udalostí a venuje sa strategickým záležitostiam. Diskutuje o problémoch s podriadenými až do
fázy dosiahnutia spoločnej dohody. Rozhodovací proces sa deleguje na nasledovateľov.
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Štyri typy štýlov vedenia
Vysoko podporujúce
Málo direktívne

Vysoké

Vysoko direktívne
Vysoko podporujúce

Podporovanie

Koučovanie

S3
Podporujúce
správanie

S2

S4

S1
Delegovanie

Nariaďovanie

Málo podporujúce

Vysoko direktívne

Málo direktívne

Málo podporujúce

Nízke
Nízke

Vysoké

Direktívne správanie
Vysoké

D4

Stredné

D3

Nízke

D2

D1

Vývojové úrovne nasledovateľov

Obr. 5.2. Štýly vedenia v rámci situačného modelu

Hersey a Blanchard zistili, že správaniu riadiaceho pracovníka sa zväčša možno
naučiť, ale na druhej strane, že efektívni riadiaci pracovníci sú tí, ktorí majú najväčší rozsah
flexibility štýlu. Ich správanie je možné detailnejšie analyzovať v zmysle ich orientácie, a to
ako orientácie na úlohy či na medziľudské vzťahy, tak i orientácie politickej a kultúrnej.
Politicky orientované správanie predstavuje schopnosť nadriadeného obhajovať záujmy
jednotky, v ktorej pracuje, a zastupovať ju v rámci podniku. Zahŕňa tiež vytváranie kontaktov
a spojenectiev, zvládanie konfliktov a iniciovanie zmien. Ďalším aspektom, ktorý sa často
podceňuje, je kultúrne orientované správanie. Je potrebné najmä vtedy, ak riadiaci pracovník
potvrdzuje spoločnosťou zdieľané hodnoty. Nadriadení s vysoko kultúrne orientovaným
správaním sú schopní svojou víziou do budúcnosti inšpirovať mnohých nasledovateľov.
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5.3.5. Fiedlerov situačný prístup k vodcovstvu
Predstaviteľom teórie účelnosti je najmä F. Fiedler, ktorý sa zaoberal rozlišovaním
motivačného štýlu vodcu.1 Tvrdí, že niektorí vodcovia sú motivovaní vzťahmi (prajú si
dosiahnuť akceptáciu vo svojich skupinách) a iní úlohami a sústreďujú sa na ich splnenie
(úlohy chápu ako svoj primárny cieľ). Na určenie tohoto motivačného štýlu používal nástroje,
ktoré nazýval stupnicou najmenej žiadaných spolupracovníkov. Prakticky vo svojom výskume
respondentov požiadal, aby označili človeka, s ktorým pracovali v minulosti najmenej radi
alebo s ktorým zažili najviac ťažkostí pri plnení pracovných úloh. Stupnice hodnotenia
obsahovali napríklad odstupňovanie charakteristík od príjemného k nepríjemnému, od upätého
k uvoľnenému, od nápomocného k nepriateľskému, od dôveryhodného k nedôveryhodnému
a pod.
Fiedler tvrdil, že je potrebné vedieť viac o situácii, v ktorej má vodca svoju prácu
vykonávať, aby bolo možné vopred odhadnúť, do akej miery bude vodcovský štýl pre takúto
situáciu vhodný a prinesie žiadané výsledky.
Na základe výskumu opísal autor tri kritické dimenzie situácie vodcovstva, ktoré
napomáhajú pri hľadaní najefektívnejšieho vodcovského štýlu (moc pozície, štruktúra úlohy
a vzťahy vodca – člen):
1. Moc pozície. Moc vyplývajúca z postavenia sa týka vodcovej moci nad ostatnými členmi
skupiny. Je buď silná alebo slabá a je určená rozsahom rozhodovacej právomoci, ktorú má
vodca v otázke odmeňovania, trestov, platov, výberu zamestnancov a pod. Je to stupeň,
v ktorom sa líši moc pozície od ostatných zdrojov moci (osobnosť alebo odbornosť). Tento
stupeň umožňuje vodcovi dosiahnuť to, aby členovia skupiny plnili jeho príkazy. Je to
moc, ktorá pochádza z organizačnej právomoci. Autor zdôrazňuje, že vodca so zreteľnou
a značnou pozičnou mocou môže nasledovateľov získať omnoho jednoduchšie, než keby
takouto mocou nedisponoval.
2. Štruktúra úlohy. Táto dimenzia vyjadruje, do akej miery je možné jednoznačne vymedziť
úlohy a stanoviť, kto bude za ich splnenie zodpovedný. Štruktúra úloh sa týka obtiažnosti
kontroly riešenia problémov podľa stupňa nejednoznačnosti obsiahnutého v danej
konkrétnej situácii. Ak sú tieto úlohy úplne jasné (nie neurčité alebo nesprávne
štruktúrované), je omnoho jednoduchšie kontrolovať prácu podriadených nasledovateľov
a potom jednoznačne určovať ich osobnú zodpovednosť.
3. Vzťahy vodca – člen. Túto dimenziu považuje autor z hľadiska vodcu za najdôležitejšiu,
pretože predchádzajúce dimenzie môžu byť do značnej miery vodcom neovplyvniteľné.
Vzťahy vodcu s podriadenými ovplyvňujú obľúbenosť, dôveru a ochotu podriadených
spolupracovníkov nasledovať vodcu. Model (obr. 5.3) znázorňuje, že vzťah medzi vodcom

1

Fiedler, F. E.: Leadership. Illinois. General Learning Press. 1971
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a členmi skupiny je dobrý alebo zlý v závislosti od stupňa súdržnosti, miery konfliktov a
spolupráce.

Efektívny
Vedenie (vodcovstvo)
orientované na úlohy

Výkonnosť
Vedenie (vodcovstvo)
orientované na vzťahy

Neefektívny
Vzťahy vodcu a skupiny
Štruktúra úlohy
Moc vyplývajúca z postavenia

dobré

dobré

dobré

vysoká vysoká nízka

nízka

vysoká

slabá

silná

silná

dobré

slabá

silná

zlé

zlé

zlé

zlé

vysoká

nízka

nízka

slabá

silná

slabá

Obr. 5.3. Fiedlerov model vodcovstva

Vo všeobecnosti model predpovedá, že málo obľúbený vodca (orientovaný na úlohu)
bude najefektívnejší v situáciách, ktoré sú buď veľmi priaznivé alebo veľmi nepriaznivé. Na
druhej strane, obľúbený vodca (orientovaný na vzťahy) bude najefektívnejší v bežných
situáciách.

5.3.6. Model transformačného vodcovstva
Model transformačného vodcovstva poskytuje obrovské množstvo mimoriadne
cenných podnetov a nápadov v oblasti skutočne tvorivého vedenia či vodcovstva.
Vysvetľovaním jednotlivých charakteristík transformačného vodcovstva v podstate podáva
ucelený súbor odporúčaní, ako viesť skupinu či tím naozaj efektívne.
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Transformačné vodcovstvo je založené na uspokojovaní vyšších potrieb
nasledovateľov, pričom ich posilnenie vedie k vyvíjaniu mimoriadneho úsilia. Vodcovia
rozvíjajú svojich nasledovateľov k sebaaktualizácii, sebaregulácii a sebakontrole. Prebúdzajú
často v ľuďoch potreby, o ktorých možno ani netušili, že sú v nich zakomponované.
Podľa B. M. Bassa a výsledkov jeho rozsiahleho výskumu možno transformáciu
vodcovstva docieliť trojakým spôsobom:1
-

pozdvihnutím úrovne uvedomenia o význame a hodnote výsledkov práce aj
o cestách, ako ich dosiahnuť,

-

pôsobením na nasledovateľov, aby svoje osobné záujmy pretransformovali na
záujmy tímu, organizácie či spoločenstva,

-

rozšírením dovtedajšieho spektra pociťovaných potrieb.

Autor prezentuje, že transformačný vodca vedie svojich nasledovateľov charizmou,
inšpiratívnym vedením, individualizovanou úctou a intelektuálnou stimuláciou.
Charizma je pre nasledovateľov silný emocionálny vzťah, ktorý dáva vodcovi
neobyčajnú úctu, uznanie, obdiv a dôveru. Charizmatickí vodcovia sa vyznačujú vysokou
dôverou vo svoju kompetenciu, oddanosťou svojim vlastným názorom a ideálom, a taktiež
silnou potrebou moci. Posilňujú svoje prednosti a vieru vo svoje schopnosti technikami
manažmentu dojmov. Vykresľujú svojim nasledovateľom atraktívnu víziu stavu, ku ktorému
privedie organizáciu ich úsilie. Práve to dodáva ich práci vyšší zmysel, povzbudzuje nadšenie
a oddanosť spoločným cieľom.
Charizmatickí vodcovia podávajú svojim nasledovateľom príklad, ktorý je potrebné
nasledovať. Pretože však pôsobenie charizmy nebýva vždy trvalé, zabezpečujú vodcovia
pretrvanie svojich ideí pomocou organizačných pravidiel a nariadení, ktorých účelom je
dosiahnutie stability.
Inšpiratívne vedenie inšpiruje nasledovateľov pomocou emocionálnych prostriedkov.
Možno k nim priradiť napríklad prízvukovanie dôležitosti či náročnosti danej práce,
vyzdvihovanie úspechov skupiny, vyjadrovanie istoty vodcu v nadpriemerné budúce výsledky
skupiny atď. Emocionálna výzva je veľmi významná pre povzbudenie motivácie
nasledovateľov, aby transformovali svoje osobné záujmy v prospech záujmov tímu.
Posilňovanie motivácie je dôležité pre zvládnutie mimoriadne zložitých a náročných úloh,
ktoré vyžadujú iniciatívne a premyslené podstúpenie rizika, osobnú zodpovednosť
a vytrvalosť. Na druhej strane, povzbudenie potreby moci má význam pre také úlohy, ktoré
vyžadujú, aby nasledovatelia boli súťaživí, asertívni a priebojní. Posilnenie potreby priateľstva

1

Bass, B. M.: Bass and Stogdill´s Handbook of Leadership: Theory, Research and Managerial Applications. New
York. Free Press. 1990
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je taktiež dôležité pre úlohy, ktoré vyžadujú spoluprácu, tímovú prácu a vzájomnú podporu
medzi členmi vedeného tímu.
Jedným z nevyhnutných komponentov inšpiratívneho vedenia je presvedčiť
nasledovateľov o skutočnej oprávnenosti ich úsilia, o efektívnosti či nenahraditeľnosti ich
pôsobenia pre organizáciu. Tieto podnety veľmi často vyvolávajú vysokú mieru oddanosti,
motivácie a pripravenosti prinášať mimoriadne úsilie.
Individualizovaná úcta znamená, že vodcovia pristupujú k svojim podriadeným
spolupracovníkom priateľsky, ústretovo, s dôverou, úctou a rešpektom, a to bez ohľadu na ich
vek či dosiahnuté skúsenosti. Skutoční vodcovia venujú pozornosť všetkým členom svojho
tímu, vrátane tých, ktorých ostatní do istej miery opomínajú. Individualizovaná úcta môže mať
veľa foriem. K najdôležitejším patrí napríklad vyzdvihnutie (ocenenie) dobre vykonanej práce
či pridelenie zvláštnej úlohy, ktoré povzbudia sebadôveru nasledovateľov, umožnia využitie
ich talentu a vytvoria im príležitosť pre učenie.
Účinným prejavom úcty je aj otvorená komunikácia medzi vodcom a jeho
nasledovateľmi, pri ktorej vodca diskutuje s každým svojím podriadeným spolupracovníkom
o jeho záujmoch a očakávaniach, pričom pozorne načúva aj jeho námetom. Prejavom dôvery
je aj časté uplatňovanie delegovania mimoriadnych úloh či problémov nasledovateľom.
Intelektuálna stimulácia vyjadruje rozvoj nasledovateľov a do istej miery aj zmenu
niektorých rysov ich osobnosti a správania. Predstavuje skôr zmenu chápania problémov
a prístupov k riešeniu, zmenu myslenia a predstavivosti, viery a hodnôt než zmenu
bezprostredných aktivít. Práve toto je kvalitatívnym prelomom v koncepciách a porozumení
problémom, s ktorými sa nasledovatelia stretávajú a riešenie ktorých hľadajú.
Z toho vyplýva, že vodcovia by sa mali sústreďovať na strategické myslenie. Mali by
ukazovať, objasňovať a zviditeľňovať príležitosti a hrozby, ktoré stoja pred tímom
a organizáciou. Ide o schopnosť predstaviť si neexistujúci stav a preniesť túto predstavu na
iných tak, aby jej porozumeli a stotožnili sa s ňou. Ide o schopnosť vodcu odbúravať
v nasledovateľoch pocit, že niektoré oblasti sú pre nich záhadné. Práve naopak, vodca im
vštepuje oprávnený pocit, že dokážu o bývalých záhadách uvažovať novým spôsobom, novým
pohľadom a novou perspektívou.
V závere časti venovanej transformačnému vodcovstvu je vhodné predostrieť aj jeho
ďalší prínos. Ten pramení zo skutočnosti, že model zároveň upozorňuje na veľké rezervy
a priestor, ktoré by mohli vodcovia omnoho lepšie využívať, a tým prispieť k dynamizovaniu
správania v organizáciách.

5.3.7. Prístup správania nasledovateľov
Pre potreby organizačného správania je nevyhnutné aj zvažovanie opačnej roviny
vzťahu vodcov a nasledovateľov. To znamená, prístupov správania nasledovateľov voči
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vodcom. Týmito prístupmi sa podriadení usilujú do istej miery ovplyvniť konanie
a rozhodovanie svojho nadriadeného pracovníka. Autori D. Kipnis a S. Schmidt označili
prístupy správania nasledovateľov k vodcom ako mäkké, tvrdé alebo racionálne.1
Pri uplatňovaní mäkkého prístupu používajú nasledovatelia dva prostriedky:
priateľstvo a lichotenie. Takýto prístup využívajú vtedy, ak majú malý rozsah moci, očakávajú
odpor a sú vo veľmi nevýhodnej situácii voči svojmu nadriadenému pracovníkovi. Usilujú sa
predovšetkým získať určité osobné výhody.
Pri racionálnom prístupe sa nasledovatelia usilujú ovplyvniť riadiaceho pracovníka
racionálnymi argumentmi a vyjednávaním. Tento prístup sa využíva vtedy, keď sa neočakáva
odpor a žiadny z partnerov nechce situáciu zbytočne vyhrocovať. Nasledovatelia sa
racionálnym prístupom usilujú o dosiahnutie osobného prospechu, ale rovnako aj prospechu
pre organizáciu. Podľa skúseností tento prístup maximálne prispieva k spokojnosti
nasledovateľov (príjemnejšie je dohodnúť sa, než mať s nadriadeným problematické vzťahy).
Tvrdý prístup zahŕňa asertivitu (vrátane použitia priamej sily), vyššiu autoritu (spojenie
s ľuďmi, ktorí majú vyššie postavenie v organizácii než priamy nadriadený) a koalíciu
(spočívajúcu v získavaní spolupracovníkov zameraných proti nadriadenému). Tento prístup
uplatňujú podriadení v situáciách, keď očakávajú odpor zo strany riadiaceho pracovníka.
Uvedomenie si, či poznanie uvedených prístupov správania podriadených voči svojim
nadriadeným možno vnímať ako naozaj významné a to v dvoch rovinách. V prvej rovine
uplatňovanie týchto prístupov zo strany nasledovateľov zdôrazňuje, že ich pôsobenie voči
vodcom nie je v žiadnom prípade zanedbateľné. Druhá rovina významu dešifrovania prístupu
podriadených k riadiacim pracovníkom môže napovedať ako podriadení vnímajú svojich
nadriadených. Ide v podstate o nepriamu spätnú väzbu odborných a osobnostných
kompetencií daného vodcu. Pre vodcu je táto spätná väzba relevantná vtedy, ak si dokáže
odvodiť, ako ho nasledovatelia vnímajú. Správne odvodenie je možné, ak vodca pozná
charakteristiky jednotlivých prístupov nasledovateľov, resp. si uvedomuje, aké rysy vodcu sa
odrážajú v mysliach nasledovateľov.
Obidva tieto významy prístupov nasledovateľov k vodcom v spojení s ostatnými
poznatkami a modelmi vodcovstva uvedenými v tejto kapitole môžu spoločne prispieť
k efektívnemu dotváraniu dynamickej mozaiky organizačného správania. Odrážajú priame
prepojenie viacerých oblastí organizačného správania a vodcovstva, napríklad prepojenie
s oblasťou motivácie, tímovej práce, uplatňovania moci, umožňovania kariérneho rastu atď.
Tým podporujú nevyhnutnosť systémového prístupu v tejto problematike.

1

Kipnis, D. – Schmidt, S.: In: Deluga, R.: The Effect of Transformational, Transactional and Laissez Faire
Leadership Characteristics on Subordinate Influencing Behavior. Basic and Applied Psychology 11/2. 1990,
191 – 203 s.
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6. MOC V ORGANIZÁCIÁCH
Ústredným pojmom k pochopeniu správania v organizáciách je moc. Je to preto, lebo
ľudia venujú veľkú časť svojej pracovnej energie splneniu stanovených cieľov. Tieto ciele
realizujú ako vlastnými silami, tak aj s pomocou iných ľudí. Pri svojom snažení sa teda
nevyhnutne stretávajú s mocou, a to buď so svojou mocou (ktorú sa usilujú neustále posilňovať
či udržiavať) alebo mocou iných (ktorú sa neustále usilujú oslabovať a privlastňovať si ju pre
seba, prípadne poskytovať ju svojim priaznivcom a spojencom v organizácii).
Táto kapitola venuje pozornosť nasledujúcim problémovým oblastiam, prvkom
a pojmom (obr. 6.1.):
-

vymedzenie moci a jej zdrojov,

-

identifikovanie mocenských vzťahov,

-

objasnenie vzťahu moci a politiky v organizácii,

-

priblíženie podstaty klík a koalícií,

-

vysvetlenie ponímania autority a jej obsahu.

Vymedzenie
moci
v organizačnom
správaní

Definovanie základne, zdrojov
a efektívnosti moci v organizácii

Vysvetlenie
obsahu a foriem
mocenských
vzťahov

Prezentovanie
moci vo vzťahu
k politike
a autorite vodcov

Obr. 6.1. Východiská pochopenia pôsobenia moci v organizáciách

6.1. Vymedzenie moci
Moc je vyjadrením vzájomného vzťahu medzi jednotlivcami či skupinami, pri ktorom
sa jedna strana usiluje zámerne ovplyvňovať druhú. Účelom uplatňovania takéhoto vzťahu je
zväčša naplnenie určitých cieľov či noriem správania. Ide v podstate o schopnosť
demonštrovať svoju vôľu, presadiť dané ciele, vynútiť si dodržiavanie prijatých pravidiel, a to
aj za cenu prekonania vzniknutého odporu.
Moc je možné definovať mnohými spôsobmi. Veľmi jednoduchým a vcelku výstižným
je nasledujúce vymedzenie moci: „Moc predstavuje vzťah, a to vzťah podriadeného
a nadriadeného, vzťah toho, kto má schopnosť vnútiť inému človeku také konanie, ktoré
pôvodne nezamýšľal alebo mu prináša určitú ujmu.“1

1

Nový, I. – Surynek, A.: Sociologie pro ekonomy a manažery. Praha. Grada. 2002, 96 – 97 s.
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Z iného pohľadu sa pojem moci využíva pri opise alebo vymedzení fyzických,
duševných a kooperatívnych zdrojov daného človeka. Moc je predmetom túžby ľudí, ktorí
chcú vlastniť viac takýchto zdrojov, a je preto predmetom zámerného ľudského správania.
Podľa F. Bělohlávka predstavuje moc schopnosť ovládať ľudské, informačné
a materiálne zdroje so zámerom dosahovať dané ciele.1 Ďalšia definícia uvažuje o moci ako
o pôvode tak vonkajšej, ako aj vnútornej energie daného jednotlivca. Moc tak musí byť aj
fyzickým vlastníctvom, aj funkciou vplyvu na udalosti a správanie, pričom jej zdroje môžu byť
racionálne i neracionálne.2
A. Etzioni prezentuje, že moc sa odlišuje podľa toho, akými spôsobmi sa jej ľudia
prispôsobujú.3 V tomto ponímaní rozlišuje donucovaciu, odmeňovaciu a normatívnu moc.
Donucovacia moc sa opiera o hrozby, psychologické sankcie alebo silu. Ide napríklad
o obmedzovanie pohybu či pohodlia. Odmeňovacia moc zahŕňa využívanie materiálnych
zdrojov a odmien, napríklad miezd a odmien. Normatívna moc sa opiera o poskytovanie
a využívanie symbolických odmien, napríklad vážnosti a prestíže.
Všetky predchádzajúce vymedzenia v sebe obsahujú zaujímavý a významný aspekt:
moc nemá zmysel, ak nie je uplatňovaná. Jednotlivec alebo skupina nemôžu disponovať
mocou izolovane. Musia byť vo vzájomnom vzťahu k inému jednotlivcovi alebo skupine.
Pritom možno uvažovať o moci uplatňovanej nie iba voči jednotlivcom alebo skupinám na
danej hierarchickej úrovni organizácie, ale tiež o moci uplatňovanej jednou hierarchickou
úrovňou voči ostatným úrovniam organizácie.
Moc je javom vyskytujúcim sa vo všetkých sférach spoločenského života a vo všetkých
typoch organizácií. Rozhodujúcim spôsobom umožňuje trvalé ovplyvňovanie správania
jednotlivcov i skupín. Môže byť založená na súhlase alebo fyzickom, ekonomickom
či politickom donútení. Nakoľko je moc pre ľudí nesmierne príťažlivá, mnohí sa ju usilujú
získať. Využívajú na to etické aj neetické prostriedky. Moc možno získať vplyvom vlastnej
charizmy, udeliť zákonnou cestou či získať silou...

6.2. Základňa (podstata) a zdroje moci
Moc je teda potrebné chápať vo vzťahu k ľuďom. To znamená, že moc uplatňujú ľudia
v organizáciách a prejavujú túto moc sami voči sebe. Naviac, moc sa musí uplatňovať
a využívať, inak by ostala iba abstraktným pojmom.
Organizačné jednotky a ľudia v organizáciách získavajú moc prostredníctvom základne
moci a zdrojov moci. Základňa (podstata) moci sa týka toho, čo ovládajú držitelia moci, čo

1
2
3

Bělohlávek, F.: Organizační chování. Olomouc. Rubico. 1996, 130 s.
Tyson, S. – Jackson, T.: Organizační chování. Praha. Grada. 1997, 92 s.
Etzioni, A.: A Comparative Analysis of Complex Organizations. Free Press. 1975, 12 s.
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im dovoľuje ovplyvňovať správanie druhých. Možno ju nazerať aj ako súbor prostriedkov či
nástrojov, ktoré poskytuje organizácia svojim manažérom, aby podporila ich autoritu a získanú
moc. Mocenská základňa zahŕňa schopnosť odmeňovať alebo donucovať, právomoc, odborné
schopnosti a schopnosť byť referentom pre príjemcu moci. Ako základňu moci je možné tiež
identifikovať prístup k vedomostiam. To napríklad znamená, že základňou moci učiteľov je
schopnosť odmeňovať (a niekedy trestať) študentov známkami z daného predmetu. Učitelia sa
pritom môžu opierať o svoju právomoc učiť a zároveň vyžadovať od študentov, aby zvládli
nové poznatky a získali nové skúsenosti. Môžu využívať aj svoje odborné vedomosti a
zručnosti a prístup k prednášanej problematike. Vo všeobecnosti je však pre fungovanie moci
nevyhnutné, aby základňa moci mala pre príjemcu moci konkrétny význam.
Týmto spôsobom vymedzená moc musí nevyhnutne pochádzať z konkrétnych zdrojov
moci. J. R. French a B. Raven navrhli šesť nasledujúcich východiskových zdrojov moci:1
1. Odmeňovanie. Tento zdroj moci vychádza z nadvlády určitého jednotlivca nad zdrojmi,
napríklad z istej formy ovládania ľudského potenciálu organizácie, z možnosti zvyšovať
plat a rozhodovať o povýšení iných.
2. Donucovanie. Zdrojom tohto druhu moci je možnosť trestať alebo odmeňovať, možnosť
ohrozovať alebo využívať určitú pozíciu k prinúteniu ostatných, aby vykonali požadovanú
činnosť.
3. Legitimita. Ide o moc, ktorá sa vykonáva v súlade s pravidlami platnými v danej
organizácii. Je to moc, ktorá je zakotvená vo formálnom postavení alebo v autorite a je
spojená s právom rozhodovať.
4. Vzťah k iným. Tento základ moci závisí od osobnej charizmy alebo osobnej príťažlivosti
jednotlivca. Pre takéhoto jednotlivca sú zdrojom moci medziľudské vzťahy a emocionálna
podpora od ostatných.
5. Informácie. Ide o informácie o súvislostiach týkajúcich sa ľudí, udalostí alebo ďalších
skutočností, ktoré napomáhajú predpovedať budúce správanie alebo budúce udalosti. Tieto
informácie dostáva riadiaci pracovník, pričom jeho podriadení ich potrebujú vo svojej
práci.
6. Odbornosť. Je to moc pochádzajúca z vedomostí, zručností, schopností a skúseností
daného človeka a je založená na uznaní jeho odborných zručností zo strany prijímateľov
moci.
Z takto vymedzených zdrojov moci vyplýva, že moc existuje iba v rámci interakcie
medzi tými, ktorí ju vykonávajú, a tými, ktorí na ňu reagujú. Moc je tak schopnosť
mobilizovať tieto zdroje k efektívnemu využitiu. Táto schopnosť je súčasne funkciou

1

Podľa: French, J. R. P. – Raven, B.: The bases of social power. Group Dynamics, Research and Theory.
London. 1959
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osobnosti a vnímanej efektívnosti z pohľadu tých, ktorí sú predmetom výkonu danej moci.
Vnímaná efektívnosť moci v tomto nazeraní závisí od nasledujúcich faktorov:
-

Asymetria (nerovnosť) mocenských vzťahov medzi tými, ktorí moc uplatňujú a tými,
voči ktorým je moc uplatňovaná. To znamená, že držitelia moci disponujú väčším
rozsahom moci než jej prijímatelia.

-

Akceptovanie (uznanie) legitímnosti mobilizovaných zdrojov. To znamená, že
prijímatelia moci uznávajú platnosť zdrojov moci tých, ktorí ňou disponujú
a uplatňujú ju.

-

Očakávanie výsledku, teda vzájomnosť vzťahov medzi zúčastnenými stranami.
Prijímatelia moci racionálnym rozhodnutím nechávajú na seba pôsobiť moc,
pretože to pre seba považujú za prínosné alebo účelné.

Mobilizovanie zdrojov závisí od situačného kontextu a od osobnosti zapojených
jednotlivcov.1 Znamená to, že veľkosť moci je podmienená situačným kontextom, ktorý
ponúka určité príležitosti alebo obmedzenia vo využití mocenských zdrojov. Je tiež
podmienená osobnosťou tých, ktorí chcú moc uplatňovať. Vzťah medzi zdrojmi
a efektívnosťou moci ilustruje obr. 6.2.

Zdroje moci

Situačný kontext

Odmena

Schopnosť mobilizovať
dané zdroje

Hrozba
Legitímnosť

Asymetria
mocenských vzťahov

Vzťah k iným

Akceptácia legitimity

Odbornosť

Očakávanie výsledku

Informácie
Vplyv osobnosti

Obr. 6.2. Zdroje a efektívnosť moci

1

Vnímaná
efektívnosť moci

Tyson, S. – Jackson, T.: Organizační chování. Praha. Grada. 1997, 94 s.
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Iná dvojica autorov (S. B. Bacharach a E. J. Lawler) uvádza, že existujú iba štyri zdroje
moci v organizáciách. Pojem zdroje (pramene) moci používajú na identifikovanie spôsobu,
akým jednotlivé strany riadia základňu moci. Týmito zdrojmi sú:1
-

funkcia alebo postavenie v organizačnej štruktúre,

-

osobnostné charakteristiky, napríklad charizma,

-

odbornosť, ktorá je aj zdrojom aj základňou moci (jednotlivci prinášajú organizácii
odborné schopnosti prostredníctvom napríklad profesionálneho tréningu, a tie sa
potom pretvárajú do mocenskej základne v špecifickom bode času),

-

príležitosť a kombinovanie faktorov, ktoré dávajú zúčastneným stranám šancu
zužitkovať základňu moci.

Tieto zdroje moci sa využívajú v polohách autority a vplyvu, ktoré obratom podporujú
vyznačenú základňu moci. Teda, jednotlivec alebo útvar v organizácii má zdroj moci,
napríklad oficiálne postavenie, ktorým sa moc uplatňuje formou autority alebo vplyvu.

6.3. Mocenské vzťahy
Vzťahy moci (mocenské vzťahy) vždy zapríčiňujú určitú závislosť. Znamená to, že
obidve strany mocenských vzťahov nevyhnutne potrebujú jedna druhú. Manažéri potrebujú
zamestnancov, aby produkovali výrobky alebo služby, a naopak, zamestnanci potrebujú
manažorov, aby mohli dostávať mzdu, ktorú im svojím efektívnym riadiacim pôsobením
manažéri zabezpečia.
Táto skutočnosť je obzvlášť dobre viditeľná v organizáciách, v ktorých mocenské
vzťahy odrážajú vzájomnú závislosť zamestnancov a jednotlivých útvarov. Vo vysoko
byrokratických organizáciách „… moc alebo autorita môžu mať tendenciu byť hierarchické:
každá organizačná úroveň by mala disponovať práve takým rozsahom moci, aký je
nevyhnutný pre vykonávanie jej povinností. Vyššie hierarchické úrovne by mali zvyšovať
rozsah svojej moci, pretože táto moc sa zakladá na rozsiahlejších vedomostiach o organizácii
a/alebo na väčšom rozsahu odborných schopností“.2
V tejto rovine sa odzrkadľuje premenlivosť moci a jej zámer zabezpečiť, aby každá
úroveň v organizácii disponovala dostatočnou – primeranou – mocou. Ak vznikne problém,
ktorý prevyšuje rozsah rozhodovacej právomoci danej úrovne, posúva sa až na úroveň, ktorá
môže primerane rozhodnúť.
Okrem vertikálnych vzťahov moci v organizáciách (uvedené v predchádzajúcom
texte) existujú aj horizontálne mocenské vzťahy. Pre horizontálnu dimenziu sú
charakteristické medziútvarové a profesionálno-organizačné vzťahy. Pojem horizontálnych

1
2

Bacharach, S. B. – Lawler, E. J.: Power and Politics in Organzations. San Francisco. Josey-Bass. 1980
Wamsley, G.: Power in Organizations. Nashville. University of Tennessee Press. 1970, 53 s.
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vzťahov moci akoby reprezentoval nepredstaviteľné alebo ťažko pochopiteľné situácie. Pri
uvažovaní o medziútvarových vzťahoch majú jednotlivé organizačne rovnocenné útvary vo
vzájomnom vzťahu rovnakú mieru moci. Napriek tomu sa však často stáva, že sa jeden útvar
usiluje zvyšovať svoju moc nad iným, čo vnáša určitý prvok vertikálnosti. Avšak premenlivosť
moci je nevyhnutnou súčasťou takých horizontálnych väzieb, ktoré vznikajú napríklad pri
rozdelení rozpočtu medzi organizačne rovnocenné útvary, pri stanovovaní rozličných
výsledných parametrov daných činností, výhodách pre zamestnancov a pod.
Druhú rovinu horizontálnych mocenských vzťahov predstavujú vzťahy medzi
odborníkmi (špecialistami pre rozličné oblasti života organizácií) a ostatnými
zamestnancami. Je všeobecne známe, že oblasť odmeňovania a motivácie odborníkov (ktorá
vyplýva zo systému moci) je omnoho komplikovanejšia v prípade odborníkov než v prípade
iných členov organizácie. Odborníci chcú dosiahnuť peňažné odmeny a iné výhody ako ostatní
zamestnanci. Avšak rovnako chcú dosiahnuť aj uznanie od svojich kolegov (odborníkov)
v tom zmysle, že sú skutočne dobrými odborníkmi (právnikmi, vedcami, konštruktérmi,
poradcami a pod.). Navyše, hodnotenie práce týchto odborníkov vykonávajú práve
neodborníci v ich oblasti – manažéri. Je to zreteľné aj v prípadoch, ak je hodnotiteľ v riadiacej
pozícii členom tej istej profesie (napríklad daný vedec je podriadený dohľadu iného vedca,
ktorý bol povýšený na vedúceho výskumu). Často sa stáva, že riadiaca práca vedúcemu
výskumu bráni držať krok s rozvojom príslušnej vednej disciplíny. Je to do určitej miery
prirodzený stav, pretože rozvoj väčšiny vied postupuje príliš rýchlo. Avšak takéto situácie sa
môžu stať ohniskom budúcich nedorozumení a konfliktov.
Táto rozpornosť sa môže riešiť tak, že vedenie organizácie umožní odborníkom, aby si
svoju prácu kontrolovali a hodnotili sami. Pritom však manažér (vedúci výskumu) musí byť
schopný určiť podiel jednotlivých odborníkov na celej kolektívnej práci (výskume).
V takýchto situáciách sa tiež často mení systém odmeňovania odborníkov. Organizácie
môžu uplatňovať tzv. duálny postup – dvojitý rebríček – odmeňovania. V rámci duálneho
postupu je možné odborníkov povýšiť buď klasickým spôsobom (t. j. postupom na vyššiu
administratívnu pozíciu) alebo ich ponechať v danom útvare, avšak zvyšovať im platy. Ďalšími
odmenami pre odborníkov je umožniť im, aby mohli publikovať svoje výsledky či nové
námety alebo zapojiť ich do udalostí a rozhodovania o fungovaní daného útvaru. S tým, ako sa
odborník stáva známejším vo svojom odbore, jeho moc narastá. Organizácie tento nárast moci
odborníkov kompenzujú tým, že naďalej zabezpečujú celý systém odmeňovania, a tým si
vlastne udržiavajú svoju moc.
Napriek týmto opatreniam môžu mať odborníci pocit, že organizácia narúša ich prácu
zbytočnými predpismi a reguláciou, prípadne, že ich prínosu sa nedostáva primeraná
pozornosť a odmena. Na druhej strane, ostatní zamestnanci a manažéri organizácie môžu
odborníkov považovať za nepraktických, alebo dokonca za ľudí, ktorí nechápu, čo je pre
organizáciu skutočne dôležité. Tieto postranné mocenské vzťahy neustále narastajú, pretože
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odborníci a ich profesie sa stávajú pre organizácie čoraz dôležitejšie a aj nevyhnutné
v mnohých ohľadoch. Zároveň však odborníci môžu mať rozličné pohľady a názory na to, čo
je pre organizáciu dobré, čo je racionálne, legálne alebo efektívne. Keď príde k nárazovému
stretu napríklad účtovníkov, právnikov, vývojových pracovníkov a manažérov, je veľmi
nepravdepodobné, že dospejú k spoločnému stanovisku. Je preto do budúcnosti
pravdepodobné, že aj keď sa odbornosť a odborné zručnosti a schopnosti neustále prehlbujú,
jednotliví odborníci budú pokračovať vo vyhľadávaní stále väčšej moci pre seba a svoj uhol
pohľadu.
Veľmi zaujímavá v oblasti horizontálnych mocenských vzťahov je Crozierova analýza
vybraných francúzskych podnikov z roku 1964.1 Útvary v sledovaných tabakových podnikoch
boli v neustálom mocenskom boji s pomocnými (obslužnými) zamestnancami, ktorí
disponovali najväčšou mocou v podniku preto, lebo dokázali opravovať zariadenie nevyhnutné
pre výrobný proces. Robotníci a majstri by boli v podstate bezmocní, keby si obslužní
zamestnanci nevykonávali svoju prácu čo najrýchlejšie a v čo najvyššej kvalite. V súčasnosti
možno sledovať podobne veľkú moc napríklad v prípade špecialistov pre hardvérové
a softvérové záležitosti, ktorí sú schopní opravovať poruchy osobných počítačov či
používaného programového vybavenia všetkých zamestnancov v organizácii.

6.4. Moc a politika organizácie
Pri skúmaní toho, ako sa moc v organizáciách využíva z hľadiska organizačného
správania, sa nevyhnutne objaví oblasť organizačnej politiky. Politické správanie je
podnecované určitou neistotou, ktorá narastá najmä v obdobiach organizačných zmien.
Zdrojmi neistoty môžu byť napríklad nevyjasnené ciele, nepresne určené kritériá merania
výkonu, nedostatočne definovaný proces rozhodovania v organizácii, silné súperenie medzi
jednotlivcami alebo skupinami, alebo akýkoľvek druh zmeny, ktorý je v organizácii
nevyhnutný. Účastníci širšie ponímaného politického boja sa zvyčajne usilujú o dosiahnutie
určitých výhod. K týmto výhodám najčastejšie patrí udržanie pracovného miesta, lepšie
finančné ohodnotenie, zjednodušenie práce alebo odstránenie neatraktívnych činností, rozličné
materiálne výhody (lepšie vybavenie kancelárie). Politický boj však môže byť vyvolaný tiež
osobným potešením zo súperenia a snahou o uspokojenie osobnej potreby riskovať,
protežovaním známych alebo príbuzných, antipatiou voči určitým spolupracovníkom a pod.
Napriek tomu, že politický boj v organizácii nemusí byť iba záležitosťou moci,
organizačnou politikou je tiež možné chápať stratégie, ktoré využívajú jednotlivci aj skupiny
pre udržanie svojej moci, pre rozširovanie vlastnej moci, respektíve pre zabezpečenie toho,
aby týmto jednotlivcom či skupinám neprevzal moc nad ostatnými niekto iný.

1

Crozier, M.: The Bureaucratic Phenomenon. Chicago. Chicago Press. 1964
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Organizačnú politiku je potom možné definovať ako zvláštnu formu procesu
ovplyvňovania, pričom účelom politickej akcie je získať väčší rozsah moci. Všetky stratégie
napomáhajúce zvyšovaniu či udržaniu moci fungujú v dvoch základných rovinách. Prvá je
strategická rovina, v ktorej môže prichádzať k manipulácii vzťahov za účelom zlepšenia
pozície jednotlivca či jeho vlastnej skupiny. Druhá rovina je behaviorálna, kde je možné
získať krátkodobú výhodu alebo výhody uplatňovaním určitých úskokov.
Zaujímavé a veľmi poučné je usporiadanie týchto politických úskokov. Ich autorom je
A. Petigrew. Vytvoril svoj katalóg úskokov pri skúmaní toho, ako prebiehajú procesy
ovplyvňovania medzi odborníkmi a manažérmi v organizácii. Opisuje, ako manažéri
podkopávajú dôveryhodnosť odborníkov vtedy, ak chcú zabrániť určitým zmenám. Manažéri
sa v takýchto situáciách usilujú, aby správy a informácie pochádzajúce od odborníkov
nedosiahli žiadny výraznejší efekt, a to viacerými spôsobmi:1
-

Strategické odmietanie. Ak je manažér sebaistý a má dostatočnú moc, odmieta
dané informácie a návrhy.

-

Zasúvanie do zásuvky. Manažér síce odošle správu, v ktorej oceňuje námety
odborníka, avšak potom tieto myšlienky odsúva a zabúda na ne.

-

Mobilizácie politickej podpory. Manažér sa odvoláva na dôveru svojich kolegov.

-

Puntičkárska taktika. Manažér zvýrazňuje menej významné detaily, pričom chyby
v drobnostiach využíva pre zdiskreditovanie celého návrhu.

-

Emotívna taktika. Manažér sa spolieha na pôsobivosť emočných stavov, napríklad
na následky daného činu.

-

Neistá budúcnosť. Tento úskok obsahuje tvrdenie, že informácie môžu byť síce
presné, avšak nezohľadňujú budúce zmeny.

-

Neviditeľnosť. Manažér sa vyhýba kontaktom s odborníkom, často s prispením
svojej asistentky, takže ďalšia diskusia nie je možná.

-

Požadovanie ďalších informácií. Manažér žiada odborníka o doplňujúce
informácie buď preto, že sa menia podmienky, alebo aby bližšie špecifikoval
zaujímavé časti správy.

-

Obetný baránok. Táto taktika sa často využíva ako hrozba pri akejkoľvek
navrhovanej zmene.

-

Odbočenie. Diskusia sa zámerne odvedie iným smerom mimo hlavnú náplň, pričom
pozornosť sa sústreďuje iba na menej závažné skutočnosti.

Ak sa dá pripustiť, že politické konanie je nevyhnutné, potom je potrebné prijať
skutočnosť, že existujú etické (prijateľné) a neetické (neprijateľné) formy politického
1

Petigrew, A.: The Influence Process between Specialists and Executivies. Personnel Review 1. 1974, 24 – 30 s.
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správania. S. Baddeley a K. James sa usilujú rozlišovať medzi tzv. politikárčením
a manévrovaním. Politikárčenie považujú autori za také konanie, ktoré je orientované samé na
seba, kedy sa ľudia usilujú obhajovať svoje vlastné ego, čo vyžaduje určitú „hru“.
Manévrovanie sa vyznačuje zmyslom pre personálnu integritu (čestnosť), kedy vedomé
rozhodovanie je v danej situácii etické.
Ďalšia dôležitá dimenzia tohoto politického konania je určená mierou, do akej je určitý
človek schopný interpretovať a pochopiť vplyv organizácie a tiež samotný rozhodovací proces
(t. j. ako dokáže „prečítať“ politickú situáciu v organizácii).1

Politicky uvedomelý

Múdry

Obratný

Konajúci
egoisticky

Konajúci
čestne

Neobratný

Poctivý

Politicky neuvedomelý

Obr. 6.3. Vymedzenie politických situácií

Každé zo štyroch políčok predstavuje určitý druh správania. Toto správanie môže byť
charakterizované ako obratné (špekulatívne), neobratné, múdre alebo poctivé. Pritom vždy
závisí od schopností daného človeka interpretovať situácie a potrebu uplatniť v nich
predstieranie niečoho alebo čestné konanie. Je teda vhodné porozumieť životu v organizácii
a interpretovať ho správne, t. j. získať primerané politické uvedomenie. Avšak nemenej
dôležité je pritom ostať čestným a čestne prispievať k pozitívnemu ovplyvňovaniu správania
v organizácii.

1

Baddeley, S. – James, K.: „Political Management: Developing the Management Portfolio“. Journal of
Management Development No 3. 1990, s. 45
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6.5. Kliky a koalície
M. Dalton v roku 1959 vo svojej výstižnej štúdii priemyselných organizácií zistil, že
dôležitým komponentom systému moci sú kliky.1 Klikou možno označiť skupinu ľudí zviazanú
spoločnými záujmami. Dalton poukázal na skutočnosť, že klika priberá sebeckosť jednotlivých
členov organizačných línií – sebeckosť jednotlivcov sa prenáša spojeným úsilím i do
prostredia organizácie.
Kliky sa pôvodne formovali ako ochrana jednotlivcov pred skutočnými alebo
imaginárnymi hrozbami z dôvodu zabezpečenia jednotlivcov či skupín pred automatizáciou
alebo reorganizáciou. V súčasných organizáciách sa agresívne kliky vytvárajú na dosiahnutie
obdobných zámerov, napríklad ochrana pred hromadným prepúšťaním či rozpredajom majetku
organizácie, ale aj na dosiahnutie iných zámerov, napríklad zastavenie expanzie útvarov, ktoré
uzurpujú určitú moc členov danej kliky, lobovanie vo vlastný súčasný alebo budúci
finančný prospech atď.
Kliky sa tiež môžu zakladať na prostom fakte diferenciácie v organizácii. Ľudia
v rôznych častiach organizácie sa zaoberajú kvalitatívne odlišnými informáciami. Napríklad
referent predaja, manažér pre predaj a riaditeľ marketingového útvaru patria spoločne do tej
istej profesijnej oblasti, avšak pracujú s informáciami s rozličnou časovou štruktúrou
a rozličným významom. Existuje silný predpoklad, že referenti predaja (na základe využívania
iného typu informácií ako ich vyššie postavení kolegovia a na základe svojho obmedzeného
prístupu k určitým informáciám) môžu vytvoriť svoju kliku.
Zo skúseností vyplýva, že v organizáciách sa vyskytujú aj koalície, teda určité
zoskupenia či spojenia jednotlivcov a skupín. Koalície sa vytvárajú preto, aby povýšili svoje
vlastné záujmy nad záujmy ostatných v organizácii. Zároveň sa tieto koalície usilujú
uplatňovať svoju moc nad ostatnými koalíciami. Množstvo analýz dokazuje, že organizácie sú
vysoko politické, s presúvaním rozličných aliancií a existenciou určitých mocenských dohôd
medzi jednotlivými koalíciami. Formovanie koalícií pritom môže ovplyvňovať veľa faktorov,
napríklad pohlavie, vek, postavenie v organizácii, dosiahnuté vzdelanie, dĺžka času
odpracovaného v organizácii, osobné hodnoty a pod.
Na základe týchto myšlienok možno usúdiť, že existencia klík a koalícií, ktoré
reprezentujú záujmy jednotlivcov i skupín, odzrkadľuje sústavné vzájomné pôsobenie
mocenských zmien v organizácii.

6.6. Autorita a typológia autority
Pre potreby rozvoja organizačného správania a žiaduceho ovplyvňovania správania je
potrebné od pojmu moc odlišovať pojem autorita. Autorita je formou moci, ktorá neobsahuje

1

Dalton, M.: Men Who Manage. New York. John Wiley & Sons. 1959
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silu. Predstavuje ostatnými uznané nadriadené postavenie vo vzťahu k iným. V praxi
organizačného správania sa možno stretnúť s autoritou formálnou a autoritou neformálnou
(prirodzenou).
Formálna autorita je založená na uznaní formálneho statusu daného jednotlivca, ktorý
býva zvyčajne zakotvený v organizačnej štruktúre. Je postavená na formálnom zadelení
pracovných rolí a pozícií v organizácii, t. j. znamená pridelenie určitého rozsahu povinností,
kompetencií a zodpovednosti konkrétnemu jednotlivcovi. Naopak, neformálna (prirodzená)
autorita odzrkadľuje také uznané postavenie daného jednotlivca, ktoré je založené na jeho
pozitívnych odborných či osobnostných danostiach. Predstavuje dobrovoľné akceptovanie
názorov týchto ľudí, pretože ostatní si ich prirodzene vážia a rešpektujú ich.
Na základe autority jednotlivci i skupiny v organizácii dodržiavajú všetky nariadenia
a stanovené pravidlá, pretože spoločne veria, že je potrebné ich dodržiavať. Znamená to, že
všetci dobrovoľne súhlasia s ich dodržiavaním, pretože to vyžaduje spoločný hodnotový
systém medzi členmi organizácie.
Moc nepredstavuje to isté, čo autorita. Autorita vyjadruje právo alebo povinnosť
dosiahnuť určitý zámer. Naopak, moc predstavuje „demonštrovanú schopnosť“ dosiahnuť
tento zámer. V súvislosti s tým môžu existovať nasledujúce tri kombinácie autority a moci:1
-

Autorita bez moci predstavuje autoritu manažéra, ktorého pokyny podriadení
neakceptujú a správajú sa iba podľa svojho vlastného uváženia a výberu.

-

Autorita spojená s mocou je zreteľná najmä vtedy, ak manažér pridelí
podriadeným nepríjemnú úlohu. Podriadení síce plne nesúhlasia a vyjadrujú určité
protesty, avšak úlohu začnú riešiť.

-

Moc bez autority je možné vidieť napríklad v prípade asistentky, ktorá
neobľúbenému kolegovi zaprie svojho nadriadeného, s ktorým chce rokovať,
napriek tomu, že nadriadený je v skutočnosti prítomný. Ide iba o prejav pomsty či
neochoty zo strany takejto asistentky voči kolegovi.

Na druhej strane, je potrebné rozlišovať medzi autoritou a ovplyvňovaním. Autorita
znamená prijatie a akceptovanie systému moci ako jedného zo vstupov organizácie.
Ovplyvňovanie predstavuje mocenskú situáciu, v ktorej sa prijíma určité rozhodnutie.
V ovplyvňovaní sa vedome alebo nevedome v určitom momente objavuje mocenská výzva zo
strany držiteľa moci. Keď sa ovplyvňovateľ inštitucionalizuje (t. j. je vždy akceptovaný a teda
uznaný príjemcom), stáva sa autoritou.
Pre hlbšie pochopenie pojmu autorita je vhodné uviesť aj veľmi zaujímavé rozlišovanie
typov autority. Podľa M. Webera sa rozlišuje legálna, charizmatická a tradičná autorita:1

1
1

Bělohlávek, F.: Organizační chování. Olomouc. Rubico. 1996, 130 s.
Weber, M.: Theory of Social and Economic Organization. Free Press. 1947
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1. Legálna (zákonná) autorita predstavuje typ najmocnejších vzťahov v súčasných
organizáciách. Je založená na viere v inštitúciu a daný poriadok, takže vyššie postavení
manažéri majú moc nad podriadenými.
2. Charizmatická autorita pramení z oddanosti držiteľovi osobitnej moci a zakladá sa na
jeho osobnostných charakteristikách. Keď chce jednotlivec z pozície autority rozšíriť
legálnu moc cestou uplatňovania charizmy, je to prejav väčšej moci nad podriadenými než
iba cestou nariadení organizácie. Ak sa výkon podriadených zvyšuje, tento prírastok bude
ziskový. Na druhej strane, keď charizmatické osobnosti predstavujú ľudia mimo systému
formálnej autority, systém môže sám seba ohrozovať.
3. Tradičná autorita je založená na viere v tradičný poriadok a jeho najlepším príkladom sú
fungujúce monarchie. Dôkazy tejto formy s dajú nájsť v organizáciách, v ktorých existuje
zakladateľ organizácie alebo dominantný jedinec, kde spojenia ako „starý pán to chce mať
týmto spôsobom“ sa verbalizujú a želania „starého pána“ sa plnia.
V závere kapitoly venovanej problematike moci je vhodné uviesť, že porozumenie
moci, a tiež pojmom s ňou spojeným, predstavuje závažnú rovinu schopností predvídať
a vhodne usmerňovať správanie jednotlivcov a skupín v organizáciách. Akceptovanie podstaty
moci a procesov, ktoré moc so sebou prináša, by sa malo stať neoddeliteľnou súčasťou
systému rozvoja individuálneho i skupinového správania organizácií. Pritom rozvoj správania
by mal rešpektovať aj širšie súvislosti. Ide najmä o zohľadňovanie dôsledkov moci vo forme
súhlasu alebo konfliktu, možného nárastu stresu v organizačnom prostredí prameniaceho
z nevhodného uplatňovania moci jednotlivcami alebo skupinami, podpory alebo blokovania
nevyhnutných organizačných zmien a celkového rozvoja atď.
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7. DÔSLEDKY MOCI – SÚHLAS A KONFLIKT
Ako vyplýva z predchádzajúcej kapitoly o podstate a fungovaní moci v organizáciách,
je moc zvláštnym fenoménom života organizácií. Veľmi dôležité je však venovať pozornosť aj
dôsledkom, ktoré z uplatňovania moci vyplývajú – súhlasu a konfliktu.
Poslaním tejto kapitoly je podrobnejšie skúmanie a priblíženie nasledujúcich oblastí
organizačného správania (obr. 7.1):
-

súhlas ako dôsledok moci v organizáciách,

-

konflikt a jeho klasifikácia z hľadiska správania,

-

príčiny vzniku konfliktov,

-

konfliktná situácia,

-

riešenie konfliktov,

-

dôsledok konfliktu.

Vymedzenie
súhlasu a konfliktu
ako dôsledkov
moci

Klasifikácia
konfliktov

Priblíženie príčin
vzniku konfliktov
a definovanie
konfliktnej situácie

Poskytnutie
odporúčaní na
predchádzanie
a riešenie konfliktu

Dôsledok
konfliktu

Obr. 7.1. Východiská identifikovania a riešenia konfliktov v organizácii

7.1. Súhlas ako dôsledok moci
Najčastejším výsledkom moci je súhlas. V porovnaní s konfliktom je súhlas menej
dramatický, je ale rovnako dôležitý, pretože v organizáciách sa vyskytuje častejšie. Súhlas
v podstate predstavuje jadro fungovania všetkých organizácií.
Súhlas možno vymedziť ako pozitívny postoj zamestnancov a riadiacich pracovníkov
k stabilným či zmeneným skutočnostiam v organizácii. Znamená veľkú mieru stotožnenia
s organizačnými problémami a prejav ústretového prístupu k ich riešeniu.
A. Etzioni vyjadril podstatu súhlasu tým, že identifikoval nepriateľské, vypočítavé
a morálne zaangažovanie zamestnancov podľa toho, ako sa prispôsobujú rôznym formám
používanej moci.1 Zistil, že nie vždy existuje iba jeden dôvod súhlasu, ale že často existujú pre

1

Etzioni, A.: A Comparative Analysis of Complex Organizations. Free Press. 1975, 12 s.
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súhlas zmiešané dôvody. Ak sú organizácie schopné zaangažovať svojich zamestnancov do
potrebných procesov rozhodovania, potom pomocou súhlasu s týmito procesmi môžu
dosiahnuť ich omnoho vyššiu identifikáciu s cieľmi a zámermi organizácie.
Súhlas a zaangažovanie sú teda vzájomne závislé fenomény. Angažovanosť sa zvyšuje,
ak sa podporuje spoluúčasť zamestnancov. Tým sa zvyšuje miera súhlasu zamestnancov
a manažérov.
Súhlas je v organizáciách bežný a mnohí ho považujú za nudný. Vo všeobecnosti
zamestnanci vykonávajú to, čo si želajú ich nadriadení (produkujú určité výrobky alebo
poskytujú určité služby), a súhlasia s tým. Rovnako ako jednotlivci, tak aj organizačné útvary
so súhlasom napĺňajú vytýčené ciele. Na druhej strane, súhlas nie je jedinou reakciou na moc.
Prijímateľ moci môže od situácie odstúpiť (stiahnuť sa) alebo sa môže pokúsiť situácii
zabrániť, prípadne môže obísť držiteľa moci. Odstúpenie pritom znamená stiahnutie sa zo
vzťahov moci. Príkladom bránenia určitej situácii môže byť to, že zamestnanec „prejde
nadriadenému cez rozum“.1
Napriek týmto myšlienkam a tomu, že súhlas je v organizáciách častejší,
najvýznamnejším dôsledkom moci z hľadiska organizačného správania je práve konflikt.

7.2. Konflikt ako pozitívny i negatívny dôsledok moci
V organizáciách nie je vždy jednoduché vytýčiť určité ciele, ak sú tieto ciele v rozpore
s cieľmi jednotlivcov, ktorí sa usilujú presadzovať svoje vlastné záujmy na úkor záujmov
a cieľov organizácie. Je to problematické dokonca aj vtedy, ak sú tieto ciele v organizácii
všeobecne prijaté a odsúhlasené. Niektorí jednotlivci či skupiny môžu pritom potláčať či
bojkotovať ich realizáciu, alebo prispôsobovať ich pochopenie svojim vlastným osobným
potrebám.
Pretože rozličných zámerov a snáh je v organizácii obrovské množstvo, vždy sa vytvára
priestor pre určité nezhody či tenzie vznikajúce medzi zamestnancami i manažérmi. Na
základe tejto skutočnosti možno prijať uzáver, že konflikt je prirodzenou súčasťou správania
jednotlivcov a skupín v organizáciách.
Konflikt označuje spor, súperenie, nesúlad. Predstavuje stret dvoch alebo viacerých
protichodných a navzájom sa vylučujúcich záujmov, úsilí, síl a tendencií. Podľa L. Mullinsa
predstavuje konflikt také správanie, ktoré je zamýšľané ako prekážka brániaca naplneniu
cieľov iných ľudí.2 V tomto nazeraní je konflikt založený na nezlučiteľnosti cieľov
jednotlivých členov organizácie a vychádza z ich odlišného správania.

1
2

Hall, R. H.: Organizations. Structures, Processes and Outcomes. London. Prentice-Hall. 1996
Mullins, L.: Management and Organisation Behaviour. London. Pitman Publishing. 1991, 493 s.
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Konflikt vzniká v podmienkach, keď prichádza ku kolízii určitých záujmov. Z tohto
pohľadu možno konflikt chápať ako negatívny dôsledok moci. Práve kolidovanie záujmov
pohlcuje veľké množstvo nadšenia, elánu a inovácií v organizácii. Zoslabuje motiváciu
jednotlivcov a skupín a tým má priamy dopad na znižovanie kvality a kvantity ich výkonu.
Konflikt môže mať dokonca hlboké dopady na správanie v budúcnosti, ktoré sa
pravdepodobne budú musieť riešiť či odstraňovať dlhší čas a s využitím širšieho spektra
opatrení a nástrojov.
Ak sa konflikt nerieši v správnom čase alebo správnym spôsobom, teda ak existuje
prílišné množstvo alebo prílišná sila konfliktu v organizácii, môže to mať pre organizáciu
nepriaznivý vplyv. Pôsobenie konfliktov sa nepriaznivo odráža vo výkone zamestnancov,
v kvalite plnenia úloh, v psychike ľudí a medziľudských vzťahoch. To znamená, že konflikt je
kontinuálny (spojitý). Spojitosť konfliktu je charakteristická tromi stupňami intenzity: nízkou,
strednou a vysokou. Vykazovaná intenzita konfliktu sa v tomto ponímaní môže prejaviť buď
pozitívnym alebo negatívnym vplyvom na fungovanie organizácie tak, ako to ilustruje obr. 7.2.

vysoká

Konfliktnosť

stredná

nízka

negatívne

Pôsobenie na organizáciu

pozitívne

Obr. 7.2. Spojitosť konfliktu1

Nízka miera konfliktov predstavuje negatívny vplyv na organizáciu. Organizácia
funguje podľa osvedčeného a zabehnutého poriadku. Pravidlá, normy a postupy organizácie sa
1

Bělohlávek, F.: Organizační chování. Rubico. 1996, 134 s.
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nespochybňujú. Neexistuje žiadny tlak či výzva na vznik nových námetov a inovácií, čo
spôsobuje, že v organizácii takmer vôbec neprichádza k potrebným zmenám. To následne
môže viesť k celkovej stagnácii organizácie.
Stredná (priemerná) miera konfliktov má na organizáciu a jej efektívne fungovanie
v súčasnosti aj budúcnosti skutočný pozitívny vplyv. Členovia organizácie diskutujú
o sporných otázkach, vhodnosti nových prístupov a celkovej potrebe dynamizovania procesov
organizácie. Dôsledkom takéhoto správania zamestnancov a manažérov sa pozitívne
alternatívne riešenia presadzujú častejšie. Všetci pociťujú žiaduce podnety k sústavnému
zlepšovaniu a promptnému riešeniu konfliktov, pritom však nie sú konfliktmi ešte zablokovaní.
Vysoká miera konfliktov má na organizáciu hlboký a negatívny dopad. V organizácii
nepretržite prebiehajú spory, nedorozumenia a rozličné tenzie. V takejto situácii zamestnanci
a manažéri zbytočne plytvajú svojou energiou na vzájomné súperenie, v dôsledku čoho
neostáva priestor ani elán pre tvorivú aktivitu, cieľavedomé efektívne napredovanie, prípadne
zvyšovanie konkurencieschopnosti organizácie. Vysoká miera konfliktov tak môže zapríčiniť
stratu pozície na trhu výrobkov alebo služieb, či dokonca zánik organizácie.
Na druhej strane, napriek negatívnym dôsledkom môže byť konflikt pre organizáciu
žiaduci a potrebný, pretože bezkonfliktné prostredie vedie k snahe udržať existujúci stav a je
brzdou organizačného rozvoja. Konflikt by mal a väčšinou vyvoláva zmeny. Konflikt a jeho
priebeh vykazujú z hľadiska organizačného správania niekoľko pozitívnych funkcií, pretože
konflikt: 1
-

energizuje,

-

povzbudzuje sebahodnotenie,

-

podnecuje inovácie,

-

podnecuje prispôsobovanie,

-

zvyšuje kvalitu rozhodovacích procesov,

-

uvoľňuje napätie.

Konflikt vzniká v každej organizácii a je úplne bežnou súčasťou pracovného života.
Nemusí sa teda chápať iba ako rušivý moment či hrozba. Konflikt svojou podstatou a svojimi
dôsledkami môže viesť k potrebnej zmene organizačnej štruktúry, môže byť podnetom pre
rozvoj interpersonálnych a komunikačných zručností, môže pozitívne ovplyvňovať danú
organizačnú kultúru. Konflikt teda môže zvyšovať výkon a efektívnosť organizácie
a upevňovať jej pozíciu v konkurenčnom prostredí ostatných organizácií.

1

Brown, L. D.: A Perspective of Conflict Management. In: Morgan, G.: Creative Organization Theory. Sage.
1989
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Pre lepšie pochopenie podstaty konfliktu je vhodné ho klasifikovať podľa viacerých
hľadísk, napríklad podľa vnútorného obsahu alebo podľa hľadiska organizačného správania.
Nasledujúci text sa usiluje podať vysvetlenie obidvoch týchto klasifikačných hľadísk.
Podľa vnútorného obsahu možno konflikty rozčleniť na
interpersonálne, intraskupinové a interskupinové.

intrapersonálne,

Intrapersonálne konflikty pramenia v osobnosti človeka, zasahujú každého človeka
viac alebo menej podľa toho, o čom musí rozhodovať a aké problémy musí riešiť. Sú navonok
menej viditeľné ako otvorené konflikty medzi ľuďmi, sú však nebezpečnejšie, a môžu mať
zapríčiniť vážne psychické poruchy a nervové zrútenia. Existuje niekoľko druhov
intrapersonálnych konfliktov:1

1

-

Konflikty medzi dvomi pozitívnymi skutočnosťami, pri ktorých sa jednotlivec
rozhoduje medzi dvomi rovnako príťažlivými predmetmi, hodnotami alebo
činnosťami, ktoré však nemôže dosiahnuť súčasne. Voľba jednej možnosti vylučuje
druhú (napríklad výkon dvoch náročných profesií súčasne). Tento druh konfliktov
nie je príliš nepríjemný, lebo intenzita konfliktu je slabá.

-

Konflikty medzi dvomi negatívnymi skutočnosťami, pri ktorých sa jednotlivec musí
rozhodnúť medzi dvomi negatívnymi hodnotami či cieľmi alebo nepríjemnosťami.
Musí voliť medzi dvomi zlými možnosťami, a zvažuje, ktoré zlo je pre neho
prijateľnejšie. Tento druh konfliktov je vždy nepríjemný, nakoľko sila konfliktu je
najväčšia. Človek väčšinou určitý čas váha, hľadá únik, resp. tretie riešenie. Ak sa
rozhodne pre jedno z nepríjemných riešení, začne konať. Avšak po nejakom čase
začne jeho aktivita ochabovať – nastáva stav nerozhodnosti a váhania.

-

Konflikt medzi pozitívnou a negatívnou skutočnosťou vzniká vtedy, ak človeka na
určitej hodnote alebo činnosti niečo priťahuje, avšak zároveň odpudzuje (napríklad
príťažlivosť atraktívnej profesie a súčasne strach z prílišnej námahy venovanej tejto
profesii). Zo širšieho hľadiska daného človeka môže prevládať orientácia pustiť sa
do uvažovanej atraktívnej činnosti, avšak z bližšieho času alebo pohľadu sa
zosilňuje tendencia danej činnosti sa vzdať. Intenzita konfliktu je v takejto
rozhodovacej situácii na strednej úrovni.

-

Konflikt medzi pozitívnou skutočnosťou a zákazom predstavuje konflikt, v ktorom
človek považuje určitú hodnotu alebo činnosť za veľmi príjemnú, avšak z hľadiska
všeobecných pravidiel skupiny, organizácie či spoločnosti sa nesmie usilovať ich
získať.

-

Konflikt medzi negatívnou skutočnosťou a nutnosťou vzniká v situácii, keď sa
človek musí rozhodnúť začať vykonávať činnosť alebo realizovať cieľ, ktorý

Podľa: Nový, I. – Surynek, A.: Sociologie pro ekonomy a manažery. Praha. Grada. 2002, 153 s.
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považuje za neatraktívny až nepríjemný. Okolnosti ho však nútia uvažovanú
činnosť alebo cieľ predsa len zrealizovať.
Interpersonálne konflikty sú konfliktmi vznikajúcimi medzi dvomi ľuďmi. Vznikajú
stretom protichodných postojov, záujmov a potrieb. V rovine organizačného správania k nim
možno priradiť konflikty vznikajúce medzi nadriadeným zamestnancom (manažérom) a jeho
podriadeným, ako aj konflikty medzi podriadenými zamestnancami navzájom.
Intraskupinové konflikty predstavujú konflikty vznikajúce vo vnútri skupín. Môže ísť
o rozličné napätia či spory medzi členmi danej skupiny. Príčiny a priebeh týchto konfliktov je
potrebné pozorne sledovať preto, aby na ich základe neprišlo k zhoršeniu vzťahov v celej
skupine, resp. aby neviedli k úplnému rozpadu pracovnej skupiny.
Interskupinové konflikty sú konflikty vyskytujúce sa medzi dvomi alebo viacerými
skupinami v organizácii. Môžu existovať medzi staršími a mladšími zamestnancami, medzi
stálymi zamestnancami a nováčikmi, medzi výrobnou sférou a nevýrobnou sférou
v organizácii, medzi radovými zamestnancami a manažérmi a pod.
Významné je aj nasledujúce členenie konfliktov. Nazerá na konflikty a ich typy
z pohľadu, ktorý odhaľuje zvyčajné reakcie ľudí zatiahnutých do konfliktu. A. C. Filley
uvádza, že v rovine organizačného správania je možné rozlišovať tri nasledujúce druhy
konflliktov:1
a) Pri vnímanom konflikte jednotliví účastníci vnímajú a hodnotia rozdielnosť záujmov ako
pozitívnu alebo negatívnu.
b) Pri prežívanom konflikte účastníci pociťujú určité napätie, nepriateľstvo, hnev, strach,
nedôveru alebo zatrpknutosť.
c) Pri konflikte správania účastníci vyvíjajú rozličné aktivity na obranu svojich záujmov
a cieľov.
Poznanie, že konflikty vplývajú na organizáciu a jej správanie aj v kladnom aj
zápornom zmysle, môže napomôcť v snahe o celkový rozvoj a skvalitnenie správania
jednotlivcov i skupín v organizáciách. Navyše, dôkladné uvedomenie si jednotlivých možných
druhov konfliktu a ich charakteristík bude pre toto rozvojové úsilie určite prínosné.

7.3. Príčiny vzniku konfliktov
Poznanie príčin vzniku konfliktov môže manažérom (aj vodcom) a zamestnancom
napomôcť v tom, aby týmto konfliktom predchádzali. Konflikty v organizácii vznikajú
najčastejšie v týchto situáciách:

1

Filley, A. C.: Some Sources of Organizational Conflict. In: Morgan, G.: Creative Organization Theory. Sage.
1989
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-

nesúlad osobností, kde príčinou vzniku konfliktu môžu byť zamestnanci
s konfliktnými osobnostnými vlastnosťami (napríklad vzťahovační, príliš
precitlivení ľudia),

-

prekrývajúce sa alebo nejasne vymedzené hranice pracovných náplní jednotlivých
zamestnancov a útvarov,

-

súperenie o obmedzené zdroje organizácie vyvíjané niektorými jednotlivcami alebo
skupinami v organizácii,

-

náročné situácie, napríklad dlhodobý stres, preťažovanie, únava či frustrácia
manažérov alebo zamestnancov,

-

neprimeraná komunikácia, existujúce komunikačné prekážky alebo jednostrannosť
komunikácie, nesprávne využívanie komunikačných kanálov,

-

prílišná vnútorná zložitosť organizácie, ako napríklad nadmerné množstvo
organizačných úrovní a prílišná rôznorodosť vykonávaných úloh,

-

nejasne vymedzené ciele, stratégie, taktiky, postupy, pravidlá, zásady, hodnoty
a normy,

-

nepriaznivá skupinová klíma, napríklad individualizmus členov skupiny, vytváranie
klík, pasivita niektorých členov a pod.,

-

rôzne štrukturálne podmienky, napríklad veľký počet zamestnancov, ich
nesúrodosť, uplatňované štýly vedenia, rozsah participácie, neobjektívny systém
odmeňovania, forma používanej moci,

-

nepriaznivá situácia organizácie, napríklad dlhodobá stratovosť organizácie,
nútené prepúšťanie zamestnancov, oslabenie trhovej pozície, nedostatok finančných
zdrojov, hrozba bankrotu atď.,

-

nesplnené očakávania jednotlivcov alebo skupín v organizácii, napríklad
nedodržiavanie psychologickej zmluvy,

-

nevyriešené alebo potlačené predchádzajúce konflikty, ktoré sa môžu stať
ohniskom a príčinou vzniku nových konfliktov v budúcnosti, nakoľko
v účastníkoch predchádzajúcich konfliktov zostal istý dojem nespokojnosti alebo
nedotiahnutia minulej situácie k úspešnému ukončeniu.

Americký psychológ D. Katz identifikoval tri organizačné základne konfliktu.1 Prvou
je funkčný konflikt spôsobený rozličnými subsystémami v organizácii. Táto forma konfliktu
zahŕňa skutočnosť, že diferenciácia v organizácii vedie jednotlivcov i skupiny k tomu, aby
mali odlišné, a často opačné záujmy.

1

Podľa: Katz, D.: Approaches to Managing Conflict. In: Power and Conflict in Organizations. New York. Basic
Books. 1964, 105 s.
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Druhým zdrojom konfliktu je skutočnosť, že niektoré útvary organizácie môžu mať
vymedzené podobné funkcie – môže ísť o tzv. hraničný konflikt. V týchto podmienkach môže
konflikt pribrať formu nepriateľskej rivality alebo dobre opodstatneného súťaženia. Takéto
súťaženie môže byť prospešné, avšak môže byť tiež deštruktívne.
Treťou Katzovou formou organizačne založeného konfliktu je hierarchický konflikt
prameniaci zo zápasov záujmových skupín o organizačné odmeny v podobe statusu, prestíže
a peňažnej odmeny. Pretože vo všeobecnosti často neprevláda úplná spokojnosť so štruktúrou
odmeny a pretože podskupiny rozvíjajú svoj vlastný komunikačný systém a svoje normy, je
prirodzené, že zamestnanci nižších úrovní sa spoločne ako záujmová skupina usilujú zlepšiť
svoju situáciu proti privilegovanejším členom organizácie.

7.4. Konfliktná situácia
Napriek tomu, že existuje množstvo príčin vzniku konfliktu, nemusí konflikt nastať –
nemusí sa rozvinúť. Predtým, než konflikt vyvstane, musia si zainteresované strany uvedomiť,
že sú v postavení, ktoré prekáža druhej strane (iným jednotlivcom alebo skupinám). Na
rozpútanie konfliktu je potrebné prijať určité rozhodnutie. Či je toto rozhodnutie založené na
racionálnom podklade alebo zanietenej emócii, či je individuálne alebo kolektívne, neobjaví sa
automaticky.
Samotná konfliktná situácia alebo proces konfliktu zahŕňa podľa K. E. Bouldinga
nasledujúce štyri komponenty:1
1. Prvým komponentom konfliktnej situácie sú zainteresované strany. Konflikt musí vždy
obsiahnuť dve strany (jednotlivca, skupinu alebo organizáciu). Hypoteticky preto môže
existovať deväť typov konfliktu: jednotlivec – jednotlivec, jednotlivec – skupina,
jednotlivec – organizácia, skupina – skupina, skupina – organizácia, organizácia –
organizácia atď.
2. Druhým komponentom je priestor (pole) konfliktu, ktorý možno definovať ako množstvo
relevantných možných stavov sociálneho systému. Existuje viac alternatívnych stavov, ku
ktorým môže konflikt dospieť. Ak má jedna strana v konflikte určité silné vzťahy s druhou
stranou s vyššou mocou než ostatné, potom priestor pre konflikt znamená pokračovanie
tohto stavu, so všetkými alternatívnymi podmienkami. Tieto alternatívy zahŕňajú nárast,
stratu alebo prírastok moci na úkor druhej strany. Keď sa konflikt vyjasní alebo pokračuje,
prirodzený proces konfliktu zapríčiní, že si zúčastnené strany väčšinou nedokážu udržať
rovnaké postavenie vo vzťahu k ostatným než mali pred konfliktom. Konflikt môže teda
zapríčiniť budúcu zmenu podmienok a udržaného rozsahu moci medzi účastníkmi.

1

Boulding, K. E.: A Pure Theory of Conflict Applied to Organizations. In: Power and Conflict in Organizations.
New York. Basic Books. 1964, 138 – 142 s.
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3. Tretím komponentom je dynamika konfliktnej situácie. Znamená to, že každá strana
zúčastnená v konflikte bude upravovať svoju pozíciu voči ostatným stranám, ktoré
považuje za svojho protivníka. Ak sa jedna strana stáva útočnejšou, budú pravdepodobne
ostatné robiť to isté. Zaujímavým aspektom tejto dynamiky je, že konflikt sa môže
v organizácii pohybovať z miesta na miesto. Konfliktné strany môžu teda konflikt preniesť
na ostatných v organizácii (konflikt sa môže premiestňovať, spojencov je možné nájsť
alebo kúpiť, koalície je možné vytvoriť). Príkladom takejto dynamiky mimo organizácie
môžu byť medzinárodné vzťahy, kde jednotlivé národy stupňujú svoje konfliktné úsilie
tým, že predvídajú alebo reagujú na pohyby svojich nepriateľov. Toto sa môže rozrásť do
neobmedzenej vojny alebo úplnej deštrukcie, alebo sa môže stabilizovať na určitom bode.
Rovnaký fenomén sa vyskytuje v organizáciách, pričom ekvivalentom neobmedzenej vojny
je prípad konfliktov medzi radovými zamestnancami a manažérmi, ktoré končia zánikom
danej organizácie. Prirodzenú dynamiku konfliktu možno tiež badať na skutočnosti, že
počas priebehu konfliktu rastie alebo klesá jeho intenzita. Zatiaľ čo priestor konfliktu
ostáva rovnaký, energia venovaná konfliktu sa mení v čase.
4. Poslednými komponentmi konfliktnej situácie sú riadenie, zvládnutie alebo rezolútnosť
konfliktu. Použité pojmy naznačujú, že konfliktné situácie nemajú jasný začiatok a koniec.
Očividne sa vynárajú z predchádzajúcich udalostí a nikdy sa nekončia prudkým urovnaním
alebo príliš prudkým znížením intenzity konfliktu. Organizácie sa vo všeobecnosti usilujú
predchádzať patologickým konfliktom, ktoré sú deštruktívne pre zainteresované strany
a celý systém. Značné množstvo konfliktov sa rieši prostredníctvom relatívne
jednoduchého mechanizmu mierumilovnosti (znášanlivosti) jedného z účastníkov, keď sa
jedna zo strán stiahne alebo odstúpi od konfliktu. Druhá strana na to reaguje vo väčšine
prípadov tiež stiahnutím sa, a konflikt sa aspoň dočasne objasní. Avšak spoliehať sa na
mierumilovnosť strán je potenciálne nebezpečné, pretože druhá strana sa stiahnuť nemusí.
Ak sa protivník vo všeobecnosti správa iracionálne, je pre mierumilovnú stranu táto
stratégia dosť hazardná.

7.5. Riešenie konfliktov
Úplne zamedziť vzniku konfliktov v organizácii nie je možné, ale do určitej miery sa
im dá predchádzať. Ak rozpory a nezhody začnú prerastať do negatívnych konfliktných
situácií, je nevyhnutné zmobilizovať všetky dostupné zdroje a sily, aby sa tieto situácie mohli
vyriešiť.1 Organizácie sa tak usilujú využívať určitý mechanizmus na predchádzanie,
objasnenie alebo zvládnutie konfliktu. Účinnou cestou predchádzania konfliktu je
využívanie určitého bezkonfliktného a tolerantného nadhľadu nad danou situáciou zo strany
členov organizácie. To znamená využívanie pozitívneho prístupu k potenciálnym stretom či

1

Blašková, M.: Konflikty a ich vplyv na motiváciu. In: Manažment priemyselných podnikov. Zvolen. Technická
univerzita vo Zvolene. 2004
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nedorozumeniam tak, aby neprerástli do otvoreného konfliktu. Tento spôsob predchádzania
konfliktom je založený na ústretovom a racionálnom prístupe k iným jednotlivcom a skupinám
v organizácii a predpokladá vysokú mieru vyspelosti a tolerancie účastníkov možného
konfliktu.
V prípade, že už konflikt existuje, jednou z techník jeho riešenia je zmierovanie
zainteresovaných strán. Zmierenie možno dosiahnuť tým, že jedna alebo obidve strany
dostanú určitú odmenu ako pohnútku na zastavenie konfliktu. Napríklad v konflikte medzi
odborníkmi a organizáciou môžu odborníci získať isté výsady vo forme zmiernenia určitých
organizačných pravidiel, ktoré pociťujú ako nadmerne ťaživé alebo nezmyselné.
Konflikty sa v organizáciách môžu objasniť tiež prostredníctvom zapojenia tretej
strany. Treťou stranou môže byť väčšia organizácia, ktorá jednoducho nariadi zastaviť
konfliktné správanie pod hrozbou penalizovania, alebo sprostredkovateľ, ktorý môže konflikt
zastaviť, znížiť jeho intenzitu alebo môže prispieť k úplnému vyriešeniu konfliktu. Môže
napríklad prezentovať nové metódy riešenia alebo dokonca celkové riešenia, ktoré nemuseli
zainteresované strany predtým objaviť. Môže ísť o úplne nové riešenie alebo riešenie známe,
ktoré ale nebolo účastníkmi konfliktu predtým akceptovateľné. Avšak v aktuálnej situácii ho
prezentuje tretia strana a takéto riešenie sa akceptovateľným jednoducho musí stať.
Pri riešení konfliktu je potrebné uvedomiť si, že konflikt má svoje objektívne a taktiež
subjektívne prvky. Objektívnym prvkom konfliktu je jeho obsah, teda konkrétna téma či
problém, ktoré vnímajú účastníci ako sporné a pre ktoré sa v skutočnosti dostali do sporu.
Subjektívny prvok konfliktu predstavujú emócie, ktoré zúčastnené strany prežívajú. Môže tu
ísť o strach, frustráciu, stres, agresiu, intenzívne prežívanie atď. Tieto emocionálne podfarbené
prvky posilňujú subjektívnu zložku konfliktu a tým komplikujú vyriešenie realistického
a objektívneho obsahu konfliktu.
Preto pri riešení akýchkoľvek konfliktov je nevyhnutné venovať mimoriadnu pozornosť
aj emocionálnej stránke správania jednotlivcov a skupín. Táto skutočnosť určite napomôže
efektívnejšiemu a bezbolestnejšiemu riešeniu vznikajúcich konfliktov a nedorozumení
v organizácii.
Podľa L. D. Browna môžu manažéri usmerňovať pôsobenie konfliktu v rôznych
situáciách viacerými opatreniami:1
1. Zmenou vnímania konfliktu:

1

-

zmenou symboliky a riadením významu, napríklad odstránením príliš honosného
zariadenia kancelárie, zmenou názvu určitej funkcie,

-

predefinovaním záujmov, t. j. zavedením novej formy cieľov,

Brown, L. D.: A Perspective of Conflict Management. In: Morgan, G.: Creative Organization Theory. Sage.
1989, 198 – 199 s.
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-

zmenou vnímania vzájomnej závislosti, napríklad zostavením interdisciplinárneho
tímu, zavedením systému vnútorných dodávateľov a zákazníkov vnútri organizácie,

-

ovplyvňovaním a transformovaním pocitov, stereotypov, postojov.

2. Zmenou správania:
-

modelovaním správania s použitím systému odmien a postihov,

-

tréningom jednotlivcov v rozpoznávaní a riešení konfliktov, v zlepšovaní
komunikačných zručností, vyjednávania a tímovej práce,

-

zmenou interpersonálnej dynamiky, napríklad formou priamych odporúčaní
jednotlivcom, zmenou prístupu k jednotlivcom.

3. Zmenou štruktúr:
-

pretvorením pozícií, rolí a vzájomných vzťahov,

-

vytvorením nových zásad alebo pravidiel, ktoré riešia správanie v sporných
prípadoch,

-

prizvaním tretej strany, ktorá prijíma úlohu nezávislého moderátora alebo poradcu,

-

zavedením integrujúcej pozície, t. j. funkcie, ktorá má koordinovať činnosť
znepriatelených útvarov,

-

vytvorenie konzultačných tímov, ktoré budú fungovať ako varovný systém a budú
upozorňovať na vznikajúce konflikty.

Samotné riešenie konfliktu by malo vychádzať z nasledujúcich dvoch dimenzií
konfliktu:
a) sebapresadzovanie, t. j. stupeň, do akého sa účastník konfliktu usiluje dosiahnuť svoj cieľ,
často bez ohľadu na druhého účastníka,
b) kooperatívnosť, t. j. stupeň, do akého sa účastník konfliktu usiluje o to, aby aj druhý
účastník konfliktu dosiahol svoj cieľ, alebo aby sa vzťahy medzi nimi udržali či zlepšili.
Pomocou týchto dimenzií (graficky znázornené na obr. 7.3) je možné opísať päť
základných spôsobov riešenia konfliktov:1
Integrácia spája vysoký stupeň sebapresadzovania s vysokým stupňom
kooperatívnosti. Je to spôsob riešenia konfliktu cestou „výhra – výhra“. Napriek veľkej snahe
o presadenie vlastných záujmov je stupeň kooperatívnosti taký vysoký, že sa účastníci dokážu
s konfliktom efektívne vysporiadať.

1

Thomas, K.: Conflict and Conflict Management from M. C. Dunnet. Handbook of Industrial and Organizational
Psychology. Chicago. Rand-McNally. 1976

Organizačné správanie

96

Kompromis znamená stredný stupeň sebapresadzovania a stredný stupeň
kooperatívnosti. Znamená úsilie nájsť strednú cestu, keď sa ciele oboch účastníkov dosiahnu
aspoň čiastočne. Každá zo sporných strán sa niečoho vzdá, nikto nie je zjavný víťaz ani
porazený.
Prispôsobenie znamená nízky stupeň sebapresadzovania spojený s vysokým stupňom
kooperatívnosti. Jeden účastník ustúpi preto, aby druhý dosiahol cieľ. Tým dosiahne naplnenie
jeho očakávaní, čo môže byť nápomocné pri budúcich interakciách s takýmto jednotlivcom či
skupinou v organizácii.

Kooperatívny

Prispôsobenie
K
O
O
P
E
R
A
T
Í
V
N
O
S
Ť
Nekooperatívny

Integrácia

Kompromis

Vyhýbanie

Nepresadzujúci sa

Súperenie

Presadzujúci sa

SEBAPRESADZOVANIE

Obr. 7.3. Formy riešenia konfliktov

Súperenie sa vyznačuje vysokým stupňom sebapresadzovania a nízkym stupňom
kooperatívnosti. Je opakom prispôsobenia. Účastník, ktorý ho použije, chce vyhrať. Je to
spôsob „výhra – prehra“. Takémuto účastníkovi vôbec nezáleží na protistrane v konflikte.
Dôležité je, aby dosiahol svoje víťazstvo, a to bez ohľadu na situáciu protivníka v konflikte
a budúce vzťahy s ním.
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Vyhýbanie sa vyznačuje nízkym stupňom sebapresadzovania i kooperatívnosti.
Potenciálny účastník sa usiluje konfliktu zabrániť, prehliada ho, odkladá jeho riešenie, usiluje
sa konfliktu vyhnúť. Táto forma riešenia konfliktu môže byť v niektorých situáciách účelná,
nakoľko niektoré konflikty akoby samé od seba zaniknú alebo prestanú byť natoľko pálčivé.
Avšak niekedy prehliadanie existujúceho konfliktu môže prispieť k celkovému zhoršeniu
aktuálneho i budúceho stavu jednotlivca, skupiny či celej organizácie.

7.6. Dôsledok konfliktu
Z hľadiska organizačného správania vedie riešenie konfliktu k štádiu, ktoré možno
označiť ako dôsledok konfliktu. Riešenie určitého konfliktu nevedie k stavu úplného
vyrovnania. Ak sa neobjasnia všetky základné problémy, súčasťou tohto dôsledku je možnosť
vzniku budúcich, a snáď i vážnejších konfliktov.
Dôsledkom konfliktu je možné chápať aj situáciu, keď riešenie konfliktu viedlo
k otvorenejšej komunikácii a spolupráci medzi zúčastnenými stranami. Pretože však každá
organizácia predstavuje otvorený systém, nie je možné v plnej miere zaručiť, že úspešné
vyriešenie jedného konfliktu vydrží navždy. Zmeny prostredia a zmenené podmienky
v organizácii môžu viesť k novým konfliktným situáciám medzi tými istými stranami alebo
inými stranami.
Napríklad je možné, že strana, ktorá v konflikte nebola úspešná (prehrala), sa bude
usilovať využiť akúkoľvek príležitosť zlepšiť si svoju pozíciu voči danej protistrane
v budúcom konflikte, ktorý vedome rozvinie. V inom prípade však môže nastať situácia, že
strana, ktorá bola v konflikte úspešnejšia (vyhrala), sa z dôvodu získaného pocitu výnimočnosti
a radosti z výhry bude usilovať rozpútavať nové konflikty a získavať nové víťazstvá a väčšie
výhody.
Avšak je možná aj situácia, že obidve zúčastnené strany majú pocit, že v konflikte
neboli plne uspokojené, prípadne majú pocit neúplného víťazstva či určitej straty.
Pravdepodobne sa jedna alebo dokonca obidve tieto strany budú usilovať o naplnenie svojich
predstáv v budúcnosti. Môžu teda opätovne rozpútavať konflikty s tou istou neuspokojenou
stranou, alebo s akoukoľvek inou stranou, ktorú možno považovať za vhodného partnera
v konflikte.
Ako dôsledok konfliktu tiež možno vnímať aj pozitívne poznanie obidvoch strán, že
konflikt stál priveľa síl a elánu. Vtedy môžu konfliktné strany usúdiť, že v budúcnosti je
vhodnejšie nenechať konflikt rozrásť do takých rozmerov.
Na záver všetkých predchádzajúcich úvah o konflikte, jeho podstate, príčinách jeho
vzniku, spôsoboch jeho riešenia, je potrebné uviesť, že konflikt je možné tiež chápať ako
prostriedok, ktorým manažment (manažéri) ovládajú situáciu v organizácii pre získanie alebo
rozvíjanie určitej výhody či výhodnej pozície. Samozrejme, aj takýto manažérsky konflikt sa
môže vymknúť z rúk, pretože konflikt sa stáva nástrojom mocnejších, pomocou ktorého
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ovládajú situáciu na úkor menej mocných, dokonca aj bez ich uvedomenia si, že sú ovládaní –
manipulovaní. Avšak zákonite si títo ovládaní jednotlivci alebo skupiny postupne uvedomia
svoju pozíciu a skutočné pôsobenie manažérov, pričom predchádzajúci zmysel pre čestnosť
a dôstojnosť sa môže zmeniť na pomstu.1
Napriek tomu, že je konflikt prirodzenou skutočnosťou v organizáciách, a že často
napomáha nevyhnutným organizačným zmenám, je potrebné pozorne sledovať vývin každého
konfliktu a vhodnými nástrojmi znižovať jeho negatívne dopady. Je potrebné odstraňovať
príčiny nežiaducich konfliktov preto, aby sa v budúcnosti predišlo ich vzniku. Pre dosiahnutie
vyššej efektívnosti organizačného správania je taktiež nevyhnutné, aby sa zamestnanci
a manažéri usilovali eliminovať zbytočné konflikty a mohli venovať svoj potenciál
napredovaniu organizácie.

1

Morrill, C.: Conflict Management , Honor , and Organizational Change. American Journal of Sociology No 97.
1991, 585 – 621 s.
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8. KULTÚRA A FILOZOFIA ORGANIZÁCIE
Kultúra organizácie predstavuje špecifický fenomén, ktorého význam množstvo
riadiacich pracovníkov ešte stále nedoceňuje. Je to paradoxné, pretože kultúra danej
organizácie odráža a zároveň dynamicky rozvíja mechanizmus a väzby jej fungovania. Každá
organizácia, aj tá, ktorá si to neuvedomuje alebo nechce priznať, má svoju kultúru. Napriek
častému odmietaniu skutočnosti, že organizačná kultúra môže obrovskou silou v negatívnom
alebo pozitívnom smere ovplyvňovať úspešnosť a potenciál organizácie, je táto skutočnosť
neodškriepiteľná.
Poslaním tejto kapitoly je bližšie objasniť nasledujúce problémové okruhy
organizačného správania (obr. 8.1):
-

vymedzenie a prejavy kultúry organizácie,

-

klasifikácia kultúr existujúcich v organizácii,

-

kultúra z hľadiska vnímania správania,

-

analýza a zmena organizačnej kultúry,

-

metódy analýzy kultúry organizácie,

-

vymedzenie filozofie organizácie.

Vymedzenie - klasifikácia
kultúry
kultúry
organizácie
- kultúra z hľadiska
a jej prejavov
správania

Vysvetlenie
procesu zmeny
organizačnej
kultúry

Priblíženie
metód analýzy
organizačnej
kultúry

Vymedzenie
filozofie
organizácie
v súčasnosti

Obr. 8.1. Východiská súčasného ponímania kultúry a filozofie organizácie

8.1. Vymedzenie kultúry organizácie
Všetky organizácie bez rozdielu svojho zamerania sú veľmi zložitými mechanizmami.
Obsahujú množstvo rozličných prvkov, ktorými sú napríklad ľudia, úlohy, používaná technika,
organizačná štruktúra, včlenené systémy, jednotlivé procedúry, hodnoty a normy, kapitál atď.
Naviac, organizácie sú miestom konfrontácie rozličných záujmov zo strany dodávateľov,
zákazníkov, zainteresovaných finančných inštitúcií, vlastníkov, riadiacich pracovníkov,
partnerov, širokej verejnosti a pod. Existuje obrovské množstvo vzťahov medzi týmito

100

Organizačné správanie

záujmami, ktoré spoločne vytvárajú kultúru danej organizácie. Samozrejme, nevyhnutne sa
medzi týmito vzťahmi a záujmami vytvárajú vzájomné závislosti.1
Kultúra organizácie je spletitým systémom cieľov, zámerov, ašpirácií, myšlienok,
pravidiel, názorov, postojov, hodnôt, noriem, symbolov, presvedčenia, zvykov, tradícií
a hmotných podmienok danej organizácie.
Tento systém sa vytvára veľmi dlhé obdobie a zohľadňuje požiadavky a praktiky
organizácie na jednej strane, a požiadavky i predstavy všetkých zamestnancov organizácie na
strane druhej (t. j. jej výkonných zamestnancov, odborníkov pre rozličné špecializované
oblasti a riadiacich pracovníkov).
Podľa E. Scheina kultúra predstavuje súbor spoločne zdieľaných predstáv, ktoré si
členovia organizácie osvojujú v snahe prispôsobiť sa prostrediu a vnútorne sa stmeliť. Tieto
predstavy sú natoľko vhodné, že ich prijímajú aj noví zamestnanci ako správne chápanie
organizačných skutočností, správny spôsob premýšľania o týchto faktoch a žiaduci citový
vzťah voči týmto skutočnostiam.2
Kultúra organizácie je všeobecne uznávaným vzorom správania, prijímanej viery
a hodnôt, ktoré sú spoločné všetkým zamestnancom v organizácii. Môže byť odvodená od
toho, ako ľudia komunikujú, konajú a myslia v rámci organizačného prostredia. Zahŕňa učenie
a prenášanie znalostí, viery a vzorov správania v priebehu určitého obdobia. Veľmi často
vytvára „duchovné ovzdušie“ organizácie a zavádzanie aplikovateľných pravidiel ľudského
správania.
Kultúra môže veľmi intenzívne podporovať identifikáciu zamestnancov s organizáciou,
rozvoj interného i externého potenciálu organizácie a napomáhať tvorbe a udržaniu dobrého
mena organizácie. Je teda komplexným celkom historicky vytvorených hodnôt, noriem,
organizačných pravidiel, štruktúr a vonkajšieho obrazu organizácie, a tiež spôsobov myslenia,
cítenia a konania zamestnancov. Vo svojom neviditeľnom kultúrnom jadre organizácie
dlhodobo rozvíjajú svoju „osobnosť“. Tou sa často veľmi zreteľne odlišujú od konkurentov.

8.2. Prejavy kultúry organizácie
M. Malý a J. Dědina prezentujú, že kultúru možno vyjadriť množstvom typických
prejavov a znakov.3 Tie aj mimovoľne zachytí tak vnímavý návštevník prostredia organizácie
pri obchodnom rokovaní, ako aj nezúčastnený návštevník pri prehliadke (exkurzii)
organizácie. Pretože sa však tento fenomén priraďuje k tzv. mäkkým prvkom systému riadenia,
niektoré znaky kultúry možno odhaliť až podrobným psychologicko-sociologickým výskumom

1

Tyson, S. – Jackson, T.: Organizační chování. Praha. Grada Publishing. 1997, 189 s.

2

Schein, E.: Organizational Culture and Leadership. San Francisco. Jossey-Bass. 1992, 12 s.
Malý, M. – Dědina, J.: Organizační architektura. Praha. Victoria Publishing. 1996, 95 s.

3
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zameraným na dôkladné analyzovanie všetkých prvkov a procesov prebiehajúcich
v organizácii.
Typických prejavov organizačnej kultúry je skutočne veľké množstvo. K tým
najvýraznejším patrí stotožnenie zamestnancov s organizáciou, vzťah k zákazníkom
a rešpektovanie ich potrieb, zaužívané pravidlá a normy vyjadrujúce a usmerňujúce väzby
a vzťahy zamestnancov a zamestnávateľov (postupy pre rozvoj kariéry, ocenenie pracovných
výsledkov, otvorenosť komunikácie, participatívnosť, systém motivácie a pod.), postoj
vrcholového vedenia k podporovaniu iniciatívy a zlepšovacích návrhov i pripomienok
všetkých zamestnancov, výrazné fyzické vonkajšie prejavy (úprava okolia organizácie, ochota
a informovanosť prijímacích pracovníkov pri vstupe do priestorov organizácie – najmä na
vrátnici, rýchlosť spojenia telefónnej ústredne, dodržiavanie zásady odpovedí na všetky listy
prichádzajúce do organizácie) atď.
Významnou súčasťou kultúry podniku, ktorú môžu vnímať externí i interní partneri, je
podniková symbolika. Predstavuje súbor viditeľných aj neviditeľných prvkov, ktorými
podnik vedome alebo nevedome prezentuje svoju predstavu toho, ako chce byť vnímaný
a chápaný očami svojho prostredia.
Každá organizácia si pestuje a rozvíja svoju individualizovanú symboliku, ktorá
obsahuje tri rovnocenné roviny:1
a) verbálne symboly, ako napríklad podnikový žargón, rôzne podnikové anekdoty a príbehy,
b) interakčné symboly, ako napríklad podnikové oslavy, orientačné programy pre nových
zamestnancov, stretnutia zamestnancov s vedením organizácie, spôsob uvoľňovania
zamestnancov, vybavovania vnútropodnikových reklamácií a reklamácií zákazníkov atď.,
c) zhmotnené symboly vo forme loga organizácie, informačných brožúr, bulletinov,
propagačných darčekov organizácie a pod.
Je však potrebné pripomenúť, že všetky organizačné symboly musia byť vnútorne
vyvážené, musia vyjadrovať totožné „duchovné poslanie“ a hodnoty organizácie, skupín
i jednotlivcov.

8.3. Klasifikácia kultúr existujúcich v organizácii
V konkrétnom prostredí organizácie vždy existujú tri základné druhy kultúry: kultúra
celej organizácie, kultúry rozličných skupín a kultúry jednotlivcov.2

1
2

Podľa: Neuberger, O.: Unternehmenskultur und Führung. 1985
Blašková, M.: The Influence of Organizational Culture to Perception of the Partners. In: Zborník medzinárodnej
vedeckej konferencie Veda, vzdelávanie a spoločnosť. Žilina. EDIS – vydavateľstvo ŽU. 2003, 23 s.
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Kultúra organizácie je systémom predpokladov, predstáv, hodnôt a noriem, ktoré sa
v organizácii prijali a rozvinuli a majú vplyv na konanie, uvažovanie i vystupovanie členov
organizácie.1
Ako každá organizácia, tak aj každá skupina existujúca v podmienkach organizácie
má svoju kultúru. Táto môže byť do určitej miery jedinečná a originálna, avšak:
-

mala by byť vždy zosúladená so základnými rysmi kultúry organizácie, víziou,
poslaním, cieľmi a filozofiou organizácie,

-

mala by pozitívne ovplyvňovať svoj vlastný rozvoj, neustále prehodnocovanie,
aktualizovanie a zefektívňovanie v zmysle budúceho skvalitňovania procesov
a činností uskutočňovaných danou skupinou,

-

mala by vhodne, plynulo a nenásilne pôsobiť na rozvoj a dynamizovanie
organizačnej kultúry.

Kultúra skupiny odráža ciele, priority, hodnoty, potreby, predstavy, verbalizované
želania, vzťahy k iným, zásady a postupy akceptácie predchádzajúcich úspechov i neúspechov
danej pracovnej či sociálnej skupiny v organizácii.
Formulácia skupinových hodnôt a skupinových záujmov, ako východiskových
platforiem pre činnosť skupiny spôsobuje, že sa daná skupina správa voči ostatným subjektom
(jednotlivcom i skupinám) v organizácii ako samostatný subjekt.2 Túto myšlienku možno ďalej
rozvinúť. To znamená, že každá skupina má svoju vlastnú vnútornú štruktúru a hierarchiu,
svoje prístupy vo vzťahu k iným, svoje prehodnocovacie mechanizmy, svoje postupy pri
stanovovaní a zdieľaní žiaducich priorít, svoju vlastnú symboliku...
Kultúrny systém skupiny sa javí ako relatívne uzavretý, so stanovenými „hranicami
a územím“ a až po dôkladnom prehodnocovaní môže tieto svoje mantinely posúvať
a uvoľňovať. Je to živý a inteligentný systém. Je to samozrejmé, pretože skupina ako taká je
živá a dynamická, a odráža predstavy, očakávania, komunikačné formy a myšlienkové postupy
jej konkrétnych nositeľov – členov skupiny. Naviac, kultúra skupiny v sebe zahŕňa vzájomne
previazaný súhrn všetkých individuálnych kultúr členov skupiny. V intenciách systémového
prístupu je však zároveň (okrem súhrnu individuálnych kultúr) obohatená a komplikovaná
skupinovou dynamikou. Okrem čistého spojenia individuálnych kultúr do jedného celku ju
zakomponovanie skupinových noriem, mechanizmov a postupov posúva do kvalitatívne vyššej
úrovne a zložitosti.
Vychádzajúc z predchádzajúcich úvah, má aj každý zamestnanec a riadiaci pracovník
svoju kultúru. Individuálna kultúra jednotlivca predstavuje jedinečný a nenapodobiteľný

1
2

Kachaňáková, A.: Podniková kultúra. Bratislava. Ekonóm. 2003, 10 s.
Hálek, I.: Proměna podnikové kultury a managementu během dvacátého století. In: Zborník referátů
z mezinárodní konference Systémové řízení. Brno. 2002, 153 s.

Kultúra a filozofia organizácie

103

systém noriem, hodnôt, správania, prejavov voči svojmu okoliu, a taktiež jedinečný spôsob
vnímania kultúry iných jednotlivcov i skupín v podniku.
Z hľadiska začlenenia individuálnych a skupinových kultúr do organizačnej kultúry ide
o sústavný proces vzájomného odovzdávania a komunikovania týchto unikátnych ašpirácií
a vnímania. Ide tak o proces trojstranného prenikania a zlaďovania individuálnych,
skupinových i organizačných kultúrnych fenoménov.

8.4. Kultúra z hľadiska vnímania správania
V rovine vzájomného vnímania správania ostatných členov v organizácii i mimo nej na
jednej strane, a jednotlivcov i skupín na strane druhej, je veľmi dôležité, akou formou a aké
signály či informácie sa iným jednotlivcom a skupinám odovzdávajú a aké sú nimi
vnímané.
V závislosti od vnímania správania iných a vnímania inými zahŕňa kultúra
jednotlivcov, skupín i organizácie (okrem uznávaných hodnôt, definovaných cieľov a priorít,
očakávaní atď.) aj také prvky, ako sú napríklad:
-

Úsilie a dosiahnuté pracovné výsledky priamo či nepriamo prejavované iným
a inými zároveň pozorne vnímané (napríklad kvantita a kvalita práce, dodržiavanie
stanovených termínov a dohôd, podávanie nových námetov, odstraňovanie
nedostatkov, napĺňanie požadovaných parametrov atď.).

-

Uplatňované sociálne a interpersonálne zručnosti vnímané u iných a prejavované
iným jednotlivcom a skupinám (napríklad inšpirovanie iných, ochota, vytrvalosť,
nadšenie, úroveň vzťahov s ostatnými, preberanie zodpovednosti atď.).

-

Uplatňovaná forma komunikácie a komunikačné zručnosti opäť namierené voči
partnerom a tiež vnímané u partnerov (napríklad preferovaný spôsob komunikácie,
využívaný „komunikačný slovník“, skutočný informačný obsah v komunikačných
vzťahoch, zosúladenie verbálnych a neverbálnych komunikačných kanálov).

Aby mohol byť vplyv kultúry na správnosť a hĺbku vnímania partnerov ešte výraznejší,
mala by kultúra organizácie, skupín i jednotlivcov zahŕňať nasledujúce charakteristiky:
-

tolerantný postoj a rešpekt voči partnerom v rámci organizácie i mimo nej,

-

ústretový prístup ku všetkým interným a externým subjektom,

-

princíp permanentného napredovania, zdokonaľovania a približovania k učiacej sa
organizácii,

-

podporovanie a zdieľanie objektívnych a verifikovaných skutočností obsiahnutých
v kultúre organizačných subjektov,

-

podnecovanie pozitívneho vzťahu k zmene, a aj k zmene organizačnej, skupinovej
či individuálnej kultúry,
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-

pestovanie pocitu nevyhnutného a neprestajného prehodnocovania vhodnosti
a dynamizovania kultúrnych systémov v organizácii.

Kultúra by zároveň mala predurčovať, ako vnímať ostatných a ako poskytovať
motivačnú spätnú väzbu. Jej obsahom sú teda aj koncepty šifrovania (kódovania)
komunikovaných a zdieľaných skutočností a tiež dešifrovania (dekódovania) týchto signálov
jednotlivcami i skupinami v organizácii. Napomáha ustanoviť primeranú a do istej miery
v organizácii univerzálnu komunikačnú platformu, umožňujúcu jednoduchšie, efektívnejšie
a vhodnejšie odovzdávanie podnetov a vnímanie odlišností, foriem správania, vystupovania
a potenciálu členov organizácie.
Uvedomenie si dôležitosti kultúry v organizácii ešte viac zdôrazňuje jeden zo
základných postulátov organizačného správania: každú organizáciu tvoria ľudia, ľudia
rozhodujú o jej úspešnosti či neúspešnosti, a je preto potrebné venovať im maximálnu
pozornosť. Práve prístup k správaniu ľudí cez prizmu kultúry odhaľuje riadiacim pracovníkom
a personálnym odborníkom nové možnosti, nové myšlienky a námety pre efektívnejšie
vnímanie a využívanie pracovnej i osobnostnej výkonnosti každého člena organizácie.

8.5. Analýza a zmena organizačnej kultúry
Všetky predchádzajúce myšlienky ešte vo väčšej miere podčiarkujú zložitosť,
dôležitosť a nenahraditeľnosť kultúry vo vzťahu ku komplexnému zlepšovaniu situácie
a fungovania každej organizácie, t. j. zefektívňovania organizačného správania. Preto je
absolútne nevyhnutné neustále prehodnocovať a analyzovať existujúce kultúry v záujme ich
dynamického zefektívňovania.
Prieskum a analýza kultúry sa stávajú aktuálnymi a nevyhnutnými najmä vtedy, ak
vrcholové vedenie alebo personálni odborníci spozorujú niektorý z nasledujúcich
sprievodných javov:1

1

-

vysoká fluktuácia,

-

pokles produktivity práce,

-

neefektívne využívanie pracovného času,

-

prílišné množstvo nepotrebných nadčasov,

-

problematické medziľudské vzťahy na pracoviskách,

-

nevyhovujúca alebo nedostatočná komunikácia medzi jednotlivými útvarmi,

-

neefektívne pracovné porady,

-

potreba dodatočne motivovať zamestnancov,

Blašková, M.: Analýza podnikovej kultúry ako proces získavania a využívania ťažiskových informácií. In:
Zborník odborného seminára s medzinárodnou účasťou Manažment v železničnej doprave. Žilina. Žilinská
univerzita v Žiline. 2001, 6 s.
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-

nefunkčná organizačná štruktúra,

-

nadbytočný počet stupňov riadenia,

-

rôzne prejavy nespokojnosti zamestnancov (s personálnou politikou, spôsobom
obsadzovania voľných pracovných miest a pod.).

Informácie, ktoré je potrebné získať od zamestnancov, sú často veľmi chúlostivé
a diskrétne.1 Preto je veľmi dôležité, či audit kultúry zveriť interným odborníkom alebo
externým poradcom. Externá poradenská organizácia zaručuje anonymitu individuálnych
výpovedí počas celkového prieskumu a tiež po jeho skončení. Respondovaní zamestnanci
majú väčšinou voči externej organizácii väčšiu dôveru a nemajú strach uviesť ani kritickejšie
hodnotiace postoje a názory v oblasti zlepšenia existujúcej situácie.
Výsledky zrealizovaného prieskumu by mali vypovedať o súčasnej situácii organizácie
očami jej zamestnancov, najmä o motivácii a identifikácii všetkých zamestnancov
s organizáciou. Výsledky analýzy by mali poskytovať vedeniu organizácie všetky informácie,
ktoré sú potrebné. Mali by ponúkať aj paletu možných riešení jednotlivých problémov
v oblasti organizácie práce, komunikácie, informovanosti, organizačných zmien, práce s ľuďmi
atď. Nemôže preto ísť iba o konštatovanie faktov či odhalenie problémových oblastí, ale
predovšetkým o nachádzanie východísk a riešení, ktoré sú zlúčiteľné s víziou a poslaním
organizácie, a tiež s očakávaniami samotných zamestnancov a riadiacich pracovníkov.

Identifikácia pozitívnych
a negatívnych tendencií
v kultúre

Zosúladenie pohľadu
vedenia a zamestnancov
a grafická podoba kultúry

Formulácia predbežnej
filozofie zo strany
vrcholového vedenia

Formulácia priorít,
hodnôt a očakávaní
zo strany zamestnancov

Obr. 8.2. Proces zmeny organizačnej kultúry

1

Figarová, V.: Analýza podnikovej klímy hovorí, akú budúcnosť má firma. Manažér č. 3/1996, 21 s.
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V prípade rozvoja či zmeny kultúry je potrebné racionálne zistiť, čo všetko sa môže
v organizácii považovať za negatívne a čo za pozitívne. To znamená, na čom sa dá stavať, čo
sa musí vyvíjať, čo sa musí obmedziť alebo úplne eliminovať. Cieľová želaná kultúra tak môže
vzniknúť iba vtedy, ak sa jej nositeľmi stanú všetci členovia organizácie.
Chopiť sa iniciatívy pre rozvoj existujúcej kultúry a vykonať prípravné práce je úlohou
pre vedenie organizácie. Vedenie by malo v prvom rade vypracovať predbežnú filozofiu
organizácie. Ostatní zamestnanci by mali prostredníctvom (podľa konkrétnych podmienok
uvažovaného potrebného počtu) seminárov a workshopov postupne vypracovať svoje priority,
hodnoty, zásady a pod. Tieto dve skupiny „hodnôt“ by sa mali postupne zosúladiť.
V následnej fáze vývoja kultúry sa musia uviesť do súladu filozofia organizácie
a hodnoty zúčastnených, t. j. vedenia organizácie a zamestnancov. Tento skutočne veľmi
náročný a zdĺhavý proces môže postupne plynulo prerásť do záverečnej fázy procesu vývoja
organizačnej kultúry, v ktorej ide o premietnutie novej filozofie a kultúry do vhodnej grafickej
a textovej výstupnej podoby.
Výsledkom celého snaženia by mala byť kultúra, ktorá dokáže vyvolať želané procesy
v mysliach všetkých zamestnancov a udržať tieto procesy ako funkčné. Netreba však zabúdať
na skutočnosť, že kultúra nemôže byť pevne stanovená na dlhšie obdobie. Najneskôr po dvoch
rokoch by sa mala preskúmať jej aktuálnosť, a v prípade potreby by sa mala pretvoriť v súlade
so zmenenými vnútornými i vonkajšími podmienkami.
Program všetkých zmien v organizáciách úzko nadväzuje na schopnosť zamestnancov
prispôsobiť sa zmenám a novým podmienkam, začať myslieť a konať iným spôsobom. Tento
trend potvrdil i prieskum americkej poradenskej firmy Price Waterhouse, ktorá kontaktovala
400 vrcholových riadiacich pracovníkov najväčších firiem zo Spojených štátov amerických
a Európy.1 Prieskum ukázal, že 66 % vrcholových manažérov venuje veľkú časť svojej
pozornosti klasickým témam, ako je vízia a stratégia organizácie. Pozoruhodné však bolo
najmä zistenie, že 47 % opýtaných vrcholových manažérov venuje významnú časť svojho času
pretváraniu organizačnej kultúry a správania zamestnancov. Títo riadiaci pracovníci považujú
pretváranie kultúry za rovnako dôležité, ako je napríklad kontrola finančných výsledkov. Táto
skutočnosť signalizuje veľký posun v oblasti myslenia vrcholových riadiacich pracovníkov
úspešných firiem, ku ktorým možno v súčasnosti priradiť i mnohé slovenské podniky a firmy.
Existuje veľa dôvodov, prečo chcú alebo potrebujú organizácie zmeniť svoju doterajšiu
kultúru. Je to napríklad potreba priblížiť sa konkurenčným podnikom či prekonať ich, zlepšiť
imidž, alebo jednoducho dosiahnuť celkovú zmenu organizácie smerom k efektívnejšiemu
fungovaniu. Podľa správy anglickej Priemyslovej spoločnosti „Managing Best Practice:

1

Podľa: Management Review č. 9/1998
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Culture Change“1 až 94 % respondentov z oslovených anglických organizácií uvádza, že ich
organizácia bola alebo sa v súčasnosti nachádza v procese zmeny svojej kultúry. Ako
najdôležitejšie dôvody zmeny organizačnej kultúry respondenti uviedli konkurenčný tlak (34
%), potreby zákazníkov (28 %) a zlepšenie produktivity (27 %), pričom potreba zmeny kultúry
zo strany zamestnancov týchto podnikov predstavovala iba 9 %.
Výsledky správy odhadujú, že celý proces zmeny kultúry trvá v priemere dva a pol
roka, pričom väčšina oslovených organizácií preferuje skôr pomalú a premyslenú prestavbu,
než prudký a razantný postup. Pomalšie zmeny potom umožňujú zamestnancom všetkých
úrovní organizácie lepšie sa týmto zmenám prispôsobiť. Napriek tomu sa však 61 %
oslovených organizácií dostalo do konfliktu s dlhoročnými zamestnancami a ďalších 16 %
vyjadrilo všeobecné problémy so zamestnancami.
Takmer každá organizácia zaoberajúca sa zmenou svojej kultúry prichádza na to, že
úspech je možné dosiahnuť iba vtedy, ak zmenu podporí nielen vedenie organizácie, ale
i zamestnanci na všetkých úrovniach. Iba na základe svojej aktívnej účasti môžu zmenu kultúry
pochopiť, akceptovať a prijať jej význam, ovplyvňovať pozitívnym spôsobom jej priebeh
a v konečnom dôsledku zabezpečiť, že zmena kultúry prinesie želaný úspech.

8.6. Metódy analýzy kultúry organizácie
Existuje veľké množstvo kvantitatívnych aj kvalitatívnych metód analýzy kultúry
organizácie. K tým najčastejšie používaným je možné priradiť metódy indukcie a dedukcie,
metódu posudzovania rôznych čiastkových i komplexných parametrov organizačnej činnosti
(finančných, technických, kvalitatívnych atď.), metódu pozorovania, metódu experimentov
a viaceré metódy prieskumu názorov zamestnancov, ako napríklad metódu rozhovorov
a metódu dotazníkov.

8.6.1. Prieskum názorov zamestnancov ako metóda analýzy
Prieskum názorov zamestnancov predstavuje metódu analýzy, ktorá napomôže odhaliť
pohľady, stanoviská a želania zamestnancov organizácie. Prieskum názorov zamestnancov sa
môže realizovať písomnou alebo ústnou formou. Výhodami písomného prieskumu
(dotazníkov) je možnosť štandardizácie otázok i odpovedí a zachovanie anonymity
respondentov. Pri uvažovanom uplatňovaní rozhovorov je podmienkou predchádzajúce
školenie zamestnancov, ktorí budú rozhovory realizovať. Výhodou v porovnaní s dotazníkmi
je možnosť kladenia hlbších a podrobnejších otázok, ktoré vyvstanú v priebehu interview.
Organizácie môžu využívať celú paletu foriem rozhovorov, od plne štruktúrovaných až po
voľne vedené rozhovory zamerané na danú tému.

1

Podľa: Brown, R.: Culture vultures. Works Management 4/1998, 47 – 51 s.
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Veľmi citlivou skutočnosťou pri prieskume názorov zamestnancov je zvažovanie, či
zahrnúť i otázky zamerané na to, ako zamestnanec vníma individuálne správanie svojho
bezprostredne nadriadeného. Tu už vystupuje aspekt dôvery, dobrovoľnosti, pravdivosti
výpovedí, odhalenia skutočného obrazu a nie iba „vyrovnávania si starých účtov“, zamedzenia
zneužitia poskytnutých výpovedí, či obáv a strachu z postihovania zo strany uvažovaného
nadriadeného. Túto problematiku je preto nevyhnutné vopred starostlivo zvážiť. Ak sa vedenie
organizácie rozhodne prikloniť k takejto forme získavania informácií, je namieste pripraviť
všetky opatrenia, aby sa zabezpečilo skutočne efektívne využitie výpovedí zamestnancov.

Písomný prieskum

Rozhovory

Formulácia otvorených otázok

Formulácia otvorených otázok

Anonymné

Neanonymné

Formulácia uzatvorených otázok

Štruktúrované

Kombinované

Voľné

Formulácia uzatvorených otázok

Obr. 8.3. Možné formy prieskumu názorov zamestnancov

Dotazník
Dotazník patrí medzi exploračné metódy a jeho princípom je získavanie informácií od
respondentov písomnou formou v predloženom formulári – dotazníku, pričom neprichádza
k priamemu styku skúmateľa s respondentmi. Najväčším prínosom metódy dotazníka je, že
umožňuje získať v pomerne krátkom čase a pri nízkych nákladoch informácie od veľkého
počtu respondentov. Preto je veľmi dôležitý aj výber vzorky respondentov. Vzorka môže
obsahovať všetkých zamestnancov, môže byť náhodná alebo môže byť vytvorená podľa
potrebných vopred stanovených kritérií. Záleží od konkrétneho účelu a želanej výpovednej
schopnosti metódy. Dôležitá je i zvolená forma vypĺňania dotazníka. Respondenti ich podľa
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inštrukcií skúmateľa môžu vyplniť individuálne (na pracovisku, doma) alebo celá skupina
spoločne (skupinové odpovede).
Veľmi významnou otázkou je aj samotná stavba a štruktúra dotazníka, ktorá má byť
výsledkom hlbokého skúmania teoretických i praktických poznatkov sledovanej odbornej
problematiky a tiež problematiky metodológie dotazníka. Je namieste uviesť názor, že
priamemu výskumu musí jednoznačne predchádzať predvýskum, ktorý efektívnosť dotazníka
overí ešte pred jeho priamym použitím.1 Takto možno z dotazníka vyčleniť nevyhovujúce
otázky, spresniť formuláciu jednotlivých otázok, doplniť chýbajúce otázky, overiť jeho
obsahovú i formálnu stránku.
Z formálnej stránky by mal dotazník obsahovať príhovor, kde sa objasňuje cieľ
a poslanie skúmania, inštrukcie k odpovediam na stanovené otázky i s ukážkami spôsobu
zodpovedania jednotlivých kategórií otázok, a samozrejme tiež poďakovanie respondentom za
venovaný čas i úsilie. Po stránke samotného obsahu dotazníka si skúmateľ volí konkrétnu
formu jednotlivých otázok, ktoré možno zhrnúť do troch skupín:
1. Viazané, uzavreté otázky, kde má respondent možnosť vybrať si z predložených variantov.
Tie môžu byť zložené z dvoch odpovedí (áno – nie, súhlasím – nesúhlasím a pod.),
prípadne môže ísť o výber z viacerých možností. Inou formou je i nútená voľba, prípadne
voľba z nesprávnych možností a pod.
2. Voľné (otvorené) otázky, kde sa od respondenta požaduje voľné rozpísanie svojej
odpovede, vyjadrenie subjektívnych názorov, postojov, predstáv či opísanie objektívnych
skutočností.
3. Kombinované otázky, ktoré vznikajú vzájomným skĺbením uzavretých i voľných
(otvorených) otázok.
Pri úvahách o štruktúre dotazníka a jeho položiek je vhodné formulovať problém
v jazyku zrozumiteľnom respondentovi.2 Otázky je potrebné formulovať nielen zrozumiteľne,
ale aj tak, aby respondenta motivovali k odpovedi, alebo aby ho aspoň od odpovede
neodradili. Otázky musia zároveň navádzať odpovede, ktorých analýza poskytne užitočný
podklad na riešenie postavenej problematiky.
Rozhovor
Rozhovor je metódou získavania informácií na základe odpovedí respondenta na
otázky kladené v priamom kontakte s pýtajúcim sa. Umožňuje tak odstraňovať niektoré
negatívne stránky metódy dotazníka, najmä zvyšuje pravdepodobnosť správneho pochopenia
jednotlivých (i náročnejších) otázok, pretože ich môže pýtajúci sa bližšie objasniť. Rozhovor
zároveň predpokladá vyššiu hodnovernosť odpovedí, pretože ústna forma kontaktu, ako aj
1
2

Daniel, J. – Pikala, I.: Psychológia práce. Bratislava. Práca. 1976, 35 s.
Šípoš, I. – Kollárik, T.: Sociálna psychológia práce. Bratislava. Práca. 1975, 19 s.
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prítomnosť iba dvoch zainteresovaných strán (skúmateľa a respondenta) istým spôsobom
poskytujú záruku nezverejnenia a nezneužívania získaných odpovedí. Na druhej strane,
získavanie potrebných informácií rozhovorom predpokladá vyššiu časovú náročnosť, i vyššie
nároky na psychiku a komunikačné zručnosti pýtajúceho sa.

8.6.2. Experiment
Princíp experimentu spočíva v pozorovaní javov v navodených alebo bežných
situáciách. Je možné modelovať danú situáciu, navodiť a meniť tým podmienky podľa plánu
experimentu. Výhodou je, že experimentátori môžu ovplyvňovať podmienky, ako aj presne
zaznamenávať údaje, a realizovať experiment priamo v konkrétnych podmienkach.
V klasickej forme experimentu ide o situáciu, keď sa mení jedna podmienka a sledujú
sa zmeny iných rovín (podmienok) vyvolané modelovaním tejto podmienky. Za nezávislú
premennú sa považuje tá podmienka, ktorú experimentátor mení a ovláda. Závislými
premennými sú naopak podmienky, ktoré sú vyvolané zmenami nezávisle premennej a ktoré
experimentátor sleduje. Je však potrebné uvažovať i so skutočnosťou, že väčšina experimentov
neprebieha v uzavretej a čistej podobe za prítomnosti iba týchto dvoch premenných (závislej
a nezávislej) – často na priebeh experimentu vplývajú i ďalšie, tzv. intervenujúce premenné.
Po zvážení tejto skutočnosti pri príprave, priebehu i vyhodnocovaní výsledkov experimentu je
preto vhodné vynaložiť určité úsilie na minimalizovanie počtu a dopadu takýchto
intervenujúcich premenných.
Základ úspešnosti experimentu tvorí najmä starostlivo pripravený plán, ktorý môže
významne ovplyvniť hodnotu získaných výsledkov (jednoznačne ujasnené otázky premenných,
účastníci experimentu, tvorenie skupín, postup a priebeh experimentu, poznanie najčastejšie sa
vyskytujúcich chýb pokusov, objektívne i subjektívne podmienky a pod). Pre naplnenie
stanoveného cieľa a plánu experimentu je veľmi dôležitá aj samotná realizačná časť
experimentu a fáza vyhodnotenia, t. j. meranie výsledkov, ich analýza, spracovanie
a objektívna interpretácia.

8.6.3. Pozorovanie
Pozorovanie ako metóda vhodná na analýzu existujúceho obrazu organizačnej kultúry
prináša mnoho cenných poznatkov, pričom pozorovanie je možné uplatniť ako samostatnú
metódu, alebo najčastejšie v spojení s inou metódou (napríklad experimentom, dotazníkom či
rozhovorom). Pozorovanie umožňuje opis sledovaného javu, jeho vývoj, zmeny a závislosť od
vonkajších podmienok.1 Rozoznávajú sa dve formy pozorovania: príležitostné a systematické
pozorovanie.

1

Nakonečný, M.: Sociální psychologie. Praha. Academia. 1999, 35 s.
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Príležitostné pozorovanie sa realizuje bez plánovitej prípravy, jednoznačného
a presného zamerania, pričom základným impulzom pre pozorovanie sú určité výrazné
momenty alebo dôsledky iných situácií či procesov, ktoré si chce pozorovateľ takouto
operatívnou formou potvrdiť alebo vyvrátiť. Význam príležitostného pozorovania preto
spočíva najmä v upresnení určitých neočakávaných signálov.
Systematické pozorovanie je istým protipólom príležitostného. Popri premyslenej
a uplatňovanej systematickosti sa vyznačuje i plánovitosťou (príprava, preštudovanie
dostupných materiálov, analýza javov, príprava a ujasnenie celého priebehu pozorovania,
špecifikácia foriem záznamu i vyhodnocovania) a vysokou presnosťou zistených informácií
(zručnosť pri triedení javov, vyjasnenosť kritérií, správnosť záznamov, výpočtov a pod). Je
potrebné sa pritom vyhnúť nárazovitému a útržkovitému pozorovaniu, preceňovaniu
nepodstatných znakov, podceneniu významných rysov a charakteristík.
Pozorovanie prebieha vo väčšine prípadov v prirodzených podmienkach, pričom môže
ísť o skryté alebo otvorené pozorovanie. Skryté pozorovanie sa uskutočňuje bez informovania
pozorovaných ľudí o jeho priebehu. Pri otvorenom pozorovaní sú zúčastnení zamestnanci
oboznámení so skutočnosťou, že ich fungovanie podlieha danému skúmaniu, čo však niekedy
zvýhodňuje pozorovaných zamestnancov, pretože sa usilujú určitým spôsobom svoje správanie
regulovať v pozitívnom smere.

8.6.4. Analýza dokumentov
Skúmatelia vo svojej praxi málokedy sledujú iba jeden izolovaný problém. Omnoho
častejšie sa stretávajú so vzájomnou súvislosťou viacerých javov, ktoré spoločne dokresľujú
existujúcu kultúru a môžu byť dobrým podkladom pre získavanie nových poznatkov. Veľmi
cenné poznatky môžu napríklad poskytnúť písomné záznamy o úrazoch, fluktuácii,
nepodarkovosti, plnení rôznych plánov, osobnej angažovanosti zamestnancov, kvalite
procesov prebiehajúcich v organizácii, hodnotení komplexného pracovného výkonu
zamestnancov. Významné je i štúdium podmienok, kladných skúseností i omylov iných
organizácií, histórie a tradícií organizácie, plánov kariéry, doterajších skúseností z procesov
prebiehajúcich v organizácii atď.

8.6.5. Metóda dedukcie a indukcie
Vhodnými metódami analýzy kultúry organizácie sú dedukcia a indukcia, ktoré pracujú
na báze teórie hypotéz. Posudzovateľ je v úlohe emocionálne neovplyvneného pozorovateľa –
hodnotiteľa. Zväčša je kultúra ako predmet skúmania súčasťou väčšieho celku sledovaných
premenných. Dedukcia znamená logické odvodzovanie jednotlivého prípadu, prípadne záveru,
zo zovšeobecnených poznatkov. Veľkou výhodou metódy dedukcie je jednoduchá analýza
získaných poznatkov pomocou rozličných štatistických metód.
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Indukcia predstavuje spôsob stanovenia všeobecných téz a zákonov zovšeobecnením
preskúmaných špecifických prípadov, faktov alebo javov. Určitou nevýhodou indukcie je, že
posudzovateľ ako jednotlivec niekedy nedokáže úplne odhaliť typické prejavy danej skúmanej
oblasti. Stretáva sa s určitými zamestnancami, pričom výsledné koncepcie a hypotézy vznikajú
na základe interakcií s týmito zamestnancami. Zistené informácie sú závislé od konkrétnej
situácie a ich analýza je v porovnaní s využitím štandardného dotazníka podstatne zložitejšia
a zdĺhavejšia. Z uvedených dôvodov kladie metóda indukcie vysoké nároky na analytické
schopnosti posudzovateľa – hodnotiteľa.

8.7. Vymedzenie filozofie organizácie
Filozofia organizácie je súborom hodnôt uplatňovaných organizáciou, jej cieľov
a priorít, princípov a štýlu riadenia, zásad, ktorými sa organizácia riadi vo vzťahu
k zákazníkom, zamestnancom, svojmu budúcemu rozvoju, verejnosti a prírode.
Aj keď vrcholový manažment organizácie výslovne nesformuluje a písomne nezverejní
svoju filozofiu, aj táto organizácia sa určitou danou filozofiou riadi. Filozofiu môže mať
organizácia zachytenú v písomnej forme alebo iba v duchovnej (myslenej) podobe. Nepísanú
filozofiu si môžu všetci členovia organizácie a verejnosť sami ujasniť podľa vystúpení,
vyhlásení a aktivít vrcholových riadiacich pracovníkov organizácie.
Písaná filozofia, s ktorou sa stotožňuje vedenie organizácie a ktorú cieľavedome
presadzuje, môže mať veľký formujúci vplyv na celú organizáciu a jej kultúru. Písomne
vyjadrená filozofia ako súbor hlavných myšlienok a zásad, ktorými sa riadia všetci členovia
organizácie, plní veľa významných úloh. Možno k nim priradiť napríklad skutočnosť, že
filozofia orientuje členov organizácie k jasne vyjadreným cieľom, hodnotám a prioritám, vedie
zamestnancov k dodržiavaniu pravidiel a postupov zabezpečujúcich prosperitu organizácie, je
jedným zo zdrojov hrdosti zamestnancov na organizáciu a základňou pre identifikáciu
s organizáciou, vytvára motivačnú základňu pre najvýkonnejších zamestnancov, ktorí sa
usilujú o sebarealizáciu tým, že prispievajú k významným cieľom organizácie, prispieva
k rozvoju silnej organizačnej kultúry, spoluvytvára imidž organizácie atď.
V závere časti venovanej filozofii organizácie je nevyhnutné uviesť, že filozofia musí
obsahovať také pravidlá a zásady, ktoré budú pre organizáciu silným a trvalým impulzom
k zmene. Filozofia teda môže spoločne s kultúrou napomôcť správnemu predvídaniu
a ovplyvňovaniu organizačného správania.
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9. KARIÉRA V ORGANIZÁCIÁCH
Skúmanie kariéry jednotlivcov je ďalšou oblasťou organizačného správania, na ktorú je
potrebné upriamiť pozornosť. Všetci ľudia posudzujú svoju kariéru a jej vývoj vždy
individuálne a subjektívne. Niektorí sú s doterajším priebehom svojej kariéry nadmieru
spokojní, iní naopak pociťujú určité vnútorné rozčarovanie a dúfajú, že ich budúcnosť bude
v tejto rovine omnoho priaznivejšia. Existujú však aj ľudia, ktorí sú spokojní práve preto, že
vo svojej kariére nepostupujú. Uprednostňujú pokojný a nemenný pracovný život a vyhovuje
im možnosť uplatňovať vo svojej práci dlhoročné zaužívané postupy a rutinu. Ich práca im
prináša úplný pocit sebarealizácie. Postup v kariére by vnímali ako rušivé a nepríjemné
zasahovanie do svojho pracovného života.
Poslaním tejto kapitoly je bližšie vysvetliť nasledujúce problémové oblasti
organizačného správania (obr. 9.1):
-

vymedzenie a význam kariéry,

-

pohyb (vývoj) kariéry,

-

profesionálne typy ľudí z hľadiska kariéry,

-

kariérová kotva a jej body,

-

prechodová krivka ako odraz realizácie kariéry.

Vymedzenie
významu kariéry
pre jednotlivca
i organizáciu

Prezentovanie
najčastejších
foriem kariérového

vývoja

Poskytnutie
odporúčaní
pri orientácii
kariéry

Kariérová
kotva

Vysvetlenie
podstaty
náročnosti fáz
kariérového vývoja

Obr. 9.1. Východiská vnímania a vývoja kariéry v organizačnom správaní

9.1. Vymedzenie a význam kariéry
Ak organizácia dokáže identifikovať a systematicky rozvíjať individuálny potenciál
svojich zamestnancov a riadiacich pracovníkov, potom môže naplno využiť ich vedomosti,
schopnosti, zručnosti, kompetencie a osobnostné zamerania. To však predpokladá vyvíjať
cielené úsilie v príprave a realizácii kariéry jednotlivých členov organizácie.
Kariéru je možné vymedziť ako dráhu človeka životom, najmä profesionálnu, na
ktorej človek získava nové skúsenosti, rozvíja svoje kompetencie a realizuje svoj osobný
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potenciál. 1 Podľa tohto vymedzenia je kariéra každého človeka procesom veľmi dynamickým.
Prispieva k nepretržitému sebazdokonaľovaniu daného človeka, a to ako po stránke odbornej,
tak i po stránke osobnostnej. Zároveň však môže kariéra prinášať pocit vnútornej satisfakcie
s dosiahnutým stavom súkromného i pracovného života človeka.
Kariéra je sledom zamestnaní, prác alebo postavení, na ktoré je jednotlivec najímaný
alebo ktorými sa v priebehu svojho životu zaoberá.2 Výber týchto rolí a úspešnosť v nich sčasti
determinujú schopnosti, záujmy, hodnoty, potreby, predchádzajúce skúsenosti a očakávania
daného človeka.
Veľmi prínosná je aj myšlienka dvojice amerických autorov G. T. Milkovicha a J. W.
Boudreaua, podľa ktorej kariéra predstavuje rozvojovú postupnosť získavania pracovných
skúseností v priebehu určitého časového obdobia.3 Konkrétna následnosť jednotlivých
obsadzovaných pracovných miest a realizovaných rolí, ktoré človek vystrieda, je výsledkom
ako zámerných rozhodnutí založených na odborných záujmoch, tak i nevyhnutností
a príležitostí, ktoré sa človeku naskytnú v priebehu jeho života. Takže kariéru tvorí sekvencia
vzostupov, stagnácií alebo poklesov úrovne získavaných pracovných skúseností.
Aj keď existuje veľké množstvo názorov na jednotné vymedzenie a chápanie kariéry, je
možné ich zovšeobecniť a opísať podstatu kariéry pomocou konkrétnejších kritérií kariéry,
ktorými sú napríklad:
-

pozícia a postavenie v organizácii,

-

dosiahnutá moc, ktorú môže jednotlivec uplatňovať voči ostatným,

-

mzda, ktorú dostáva za výkon svojej práce,

-

počet podriadených, ktorých má vo svojej pracovnej skupine či útvare,

-

symboly súvisiace s danou etapou života človeka (osobné auto, vybavenie
kancelárie),

-

získané nové vedomosti, rozvoj skúseností a zručností vo všeobecnej, odbornej aj
interpersonálnej oblasti,

-

tvorivosť a duševná náročnosť práce, ktorú jednotlivec vykonáva,

-

dosahované sebauspokojenie.

Na základe uvedených skutočností je možné na kariéru nazerať ako z vonkajšieho
(sociologického) pohľadu, tak aj z vnútorného (psychologického) pohľadu. Sociologický
pohľad do kariéry zahŕňa napríklad prehľad absolvovaných škôl a vzdelávacích aktivít alebo
výšku získanej mzdy. Z psychologického pohľadu je v súčasnosti kariéra považovaná za

1
2
3

Bělohlávek, F.: Osobní kariéra. Praha. Grada. 1994, 277 s.
Tyson, S. – Jackson, T.: Organizační chování. Praha. Grada. 1997, 109 s.
Milkovich, G. T. – Boudreau, J. W.: Řízení lidských zdrojů. Praha. Grada. 1993, 443 s.
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záležitosť veľmi subjektívnu, vyjadrujúcu postoj zamestnanca, jeho vedomosti, skúsenosti
i zručnosti a osobnostný rast.
Kariéra a jej plánovitý priebeh má nepopierateľný a obrovský význam pre
jednotlivcov i pre organizáciu. Najvýznamnejším aspektom kariéry pre jednotlivca je
možnosť realizácie jeho komplexného potenciálu, dosiahnutie pocitu sebauspokojenia,
vedomie jeho vlastného prínosu pre ostatných (rodinu, známych i spolupracovníkov
v organizácii). Zamestnanci vnímajú, že organizácia si váži ich prácu a správanie, že sú
hodnotnými členmi kolektívu organizácie. Plánovitý priebeh kariéry vedie zamestnancov
k tomu, aby vyvíjali nepretržité úsilie v oblasti zvyšovania úrovne svojich schopností
a zručností, neustále získavali nové vedomosti, zlaďovali svoje individuálne a niekedy
i protichodné ciele s cieľmi a zámermi organizácie.
Význam kariéry zamestnancov je pre organizáciu rovnako veľký. Organizácia
pripravuje podmienky pre plánovanie i realizáciu kariéry svojich talentovaných zamestnancov
a riadiacich pracovníkov. Zamestnanci a riadiaci pracovníci pozitívne hodnotia úsilie vyvíjané
organizáciou v oblasti ich kariéry a pociťujú spätne potrebu vynahradiť organizácii tieto
pozitívne tendencie v mnohých rovinách. Napríklad očakávaným správaním, zvýšeným
pracovným výkonom, zvyšovaním kvality jednotlivých činností a výstupov z týchto činností,
úsilím neustále hľadať nové možnosti zvyšovania konkurencieschopnosti organizácie. To
znamená, že plánovanie a realizácia kariéry zamestnancov predstavuje z hľadiska organizácie
veľmi silný motivačný nástroj, ktorý nielen zvyšuje úroveň podávaných výkonov a kvalitu
správania, ale je zároveň aj prostriedkom prispievajúcim k dlhodobému pripútaniu a zotrvaniu
kvalifikovaných zamestnancov a riadiacich pracovníkov v organizácii. Pomocou kariéry si
môže organizácia cielene a systematicky budovať taký organizačný tím, ktorý sa dokáže
úspešne vysporiadať s budúcimi zvýšenými požiadavkami a zmenami.

9.2. Pohyb (vývoj) kariéry
V priebehu kariéry ľudí dochádza často k rozličným presunom. Zamestnanec či riadiaci
pracovník môže zmeniť svoje pracovné miesto, môže postúpiť na vyššiu alebo nižšiu pozíciu
v organizácii, môže prechádzať z jednej odbornej oblasti do druhej, môže zmeniť
zamestnávateľa. To znamená, že kariéra je v pohybe – vyvíja sa. V oblasti organizačného
správania možno uvažovať najmä s vertikálnym alebo horizontálnym vývojom kariéry.
Vertikálny pohyb kariéry predstavuje postupné priberanie formálnej právomoci, teda
pohyb na postupne vyššiu a vyššiu úroveň v organizácii. Na druhej strane, horizontálny pohyb
v kariére sa skôr vyznačuje nárastom prestíže alebo odbornosti. Tento pohyb je možné označiť
ako pohyb smerom k viac centralizovanej pozícii na určitej úrovni.
K najznámejším v tejto oblasti patrí Scheinova klasifikácia kariérového pohybu. Jeho
trojrozmerný model kariéry je najzaujímavejší z tých, ktoré kombinujú množstvo rôznych
aspektov pracovného prostredia. E. H. Schein modeluje systém funkcií v organizácii ako určitý
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kužeľ. Vrchol kužeľa predstavuje riaditeľa a vrcholové vedenie organizácie, pod vrcholom
existujú nižšie úrovne a základňu kužeľa tvoria radoví zamestnanci. Kužeľ sa rozdeľuje na
jednotlivé výseky, ktoré predstavujú určitú odbornú oblasť, napríklad marketing, výrobu,
technický rozvoj, prácu s ľuďmi, financie atď. Na základe sledovania zmien v kariére
riadiacich pracovníkov možno v týchto intenciách odvodiť tri typy pohybu kariéry,
označované ako rozmer hierarchický, funkčný a radiálny.1 Prehľadne ich znázorňuje obr. 9.2.

vrcholový manažment

VERTIKÁLNY
POHYB
manažment strednej úrovne

CENTRÁLNY
POHYB
manažment najnižšej
úrovne

Technický
rozvoj

POSTRANNÝ
POHYB

Práca
s ľuďmi

Výroba

radoví zamestnanci

Marketing
Financie

Obr. 9.2. Kužeľ kariéry

1

Schein, E. H.: Career Dynamics: Matching Individual and Organizational Needs. Addison-Wesley. 1978, 39 s.
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1. Hierarchický rozmer predstavuje vertikálny, najčastejšie vzostupný pohyb jednotlivca
v priebehu kariéry. Tento pohyb je charakterizovaný najmä počtom a obsahom povýšení,
ktoré v organizácii dosiahol smerom k vrcholu organizačného kužeľa. Zamestnanec musí
zvyčajne získať niekoľko povýšení, než dosiahne cieľovú úroveň svojej kariéry. Zostupný
pohyb na nižšiu pozíciu je v organizáciách skôr výnimočný.
2. Funkčný rozmer predstavuje pohyb medzi rôznymi odbornými oblasťami (napríklad
prechod daného jednotlivca z útvaru finančného do útvaru marketingového). Tento
horizontálny postranný pohyb v mnohých prípadoch predpokladá rekvalifikáciu daného
zamestnanca či riadiaceho pracovníka pre získanie nových vedomostí, skúseností
a zručností v novej oblasti. Predstavuje pohyb jednotlivca po obvode kužeľa. V novej
odbornej oblasti môže byť tento pohyb spojený s vertikálnym, opäť najčastejšie
vzostupným pohybom.
3. Radiálny rozmer predstavuje pohyb menej zreteľný, znamená presun od okraja kužeľa
k jeho stredu alebo opačne, t. j. presun dostredivý alebo odstredivý. Ide o pohyb medzi
špecializovanými (odbornými) oblasťami na okraji kužeľa a oblasťami riadenia v strede
kužeľa. Príkladom môže byť prechod riaditeľa výrobnej divízie, ktorý všeobecne garantuje
všetky odborné oblasti svojej divízie (výrobu, marketing, financie), na odborné miesto na
rovnakej úrovni hierarchie – na funkciu technického riaditeľa organizácie. Tento pohyb
označuje Schein ako horizontálny centrálny.
Po prijatí nového zamestnanca do organizácie je potrebné realizovať proces jeho
orientácie, ktorý zahŕňa privykanie novým pracovným zručnostiam, získavanie nových
odborných vedomostí, ale aj aspekt socializácie, t. j. zapájanie do tímu zamestnancov
organizácie. V tejto úvodnej fáze pracovného života nového zamestnanca v organizácii sa
môžu vyskytovať niektoré negatívne skutočnosti, a to ako z pohľadu zamestnanca, tak aj
z pohľadu organizácie. Pre organizáciu je veľmi dôležité, aby zabránila fluktuácii nových
talentovaných zamestnancov. Na druhej strane musí zabezpečiť, aby sa čo najskôr mohli
rozoznať nedostatočné pracovné a sociálne zručnosti nováčikov. Rovnako významné je tiež
vyvarovať sa vzniku a prejavu demotivačných tendencií a uplatňovaniu neprimeraných štýlov
vedenia týchto zamestnancov. Opačné prístupy by mohli noví zamestnanci či riadiaci
pracovníci vnímať ako neprípustné voči sebe a mohli by sa rozhodnúť z takejto organizácie
odísť.
Hlavným negatívnym dopadom v počiatkoch pracovného života pre zamestnanca
v tejto rovine je nedostatok príležitostí, aby si mohol vyskúšať a prejaviť svoje vlastné
skúsenosti, schopnosti a zručnosti. Ak organizácia neposkytne zamestnancovi priestor na
posúdenie jeho schopností, zamestnanec tento priestor hľadá a často i nájde mimo organizácie.
Pre nových zamestnancov je pravdepodobne najdôležitejšie, aby získavali okrem odborných
skúseností aj skúsenosti v oblasti medziľudských vzťahov v organizácii. To znamená, aby sa
naučili pozitívne vychádzať a komunikovať so svojimi spolupracovníkmi i nadriadeným, aby
dokázali správne zvládať odpor voči zmenám (svoj i ostatných vo svojom pracovnom okolí).
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Na druhej strane musí organizácia podporovať a neustále rozvíjať zmysel zamestnancov pre
ich identifikáciu s potrebami, cieľmi, prioritami a záujmami organizácie. Len takýmto
obojstranným úsilím je možné zabezpečiť vysokú vzájomnú akceptáciu nových zamestnancov
a organizácie.

9.3. Profesionálne typy osobnosti
Z hľadiska kvalitnejšieho predvídania organizačného správania je veľmi dôležité
poznať, aké sú pohnútky členov organizácie k realizácii kariéry v danej konkrétnej oblasti. J.
Holland pozorovaním správania zistil, že ľudia majú sklon vyhľadávať prostredie, ktoré
zodpovedá ich povahovej orientácii. Určil šesť typov osobnosti podľa profesionálneho
prostredia. Každý z týchto typov orientuje svoju kariéru do pracovného prostredia, ktoré je
v súlade s jeho osobnosťou:1
-

Realistický typ sa vyznačuje agresívnejším správaním, skúsenosťami, schopnosťami
a zručnosťami spojenými s fyzickou aktivitou. Ľudia tohto osobnostného typu
orientujú väčšinou svoju kariéru do prostredia poľnohospodárstva či praktických
remesiel.

-

Skúmavý typ dáva prednosť poznávacím aktivitám (premýšľaniu, organizovaniu)
pred emocionálnymi aktivitami, uplatňuje sa napríklad v biológii, matematike či
informatike.

-

Umelecký typ sa usiluje o vyjadrenie samého seba, vyjadrenie svojich citov
a tvorivú prácu. Tieto osobnostné typy svoju profesionálnu dráhu smerujú najmä do
oblasti hudby, výtvarného umenia, herectva.

-

Sociálny typ preferuje interpersonálnu aktivitu pred intelektuálnou alebo fyzickou.
Svoju kariéru zameriava do oblasti sociálnej práce, diplomacie, psychologického
poradenstva, asistentských pozícií a pod.

-

Podnikavý typ využíva svoje schopnosti presviedčať a získavať si ostatných
a schopnosti dosahovať svoje ciele. Takéto typy sa uplatňujú zväčša v manažmente,
práve, obchode.

-

Konvenčný typ vyhľadáva činnosti, ktoré sú jasne vymedzené pravidlami. Realizuje
príkazy nadriadených, uprednostňuje záujmy organizácie na úkor svojich vlastných
potrieb.

Ak zamestnanec usúdi, že niektorý z uvedených typov v jeho prípade výrazne prevláda,
jeho profesionálna orientácia sa javí vcelku jednoduchá. Ak však dochádza k rovnováhe dvoch
alebo viacerých záujmov, človek sa dostáva do konfliktu kariéry. Tento konflikt sa môže

1

Holland J.: Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work Enviroments. PrenticeHall. 1985
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prejavovať napríklad pri voľbe zamestnania, pričom v priebehu ďalšej kariéry jednotlivca sa
môžu potlačené typy opätovne vynárať. Napríklad technik, ktorý okrem realistickej a skúmavej
orientácie pociťuje aj umeleckú orientáciu, bude hľadať rozličné možnosti ako uplatniť svoje
umelecké sklony mimo svojho zamestnania.
Rozličné charakterové orientácie kariéry však nemusia byť vždy v rozpore, môžu sa
navzájom zlučovať tak, ako to ilustruje obr. 9.3.

REALISTICKÝ

SKÚMAVÝ

KONVENČNÝ

UMELECKÝ

PODNIKAVÝ

SOCIÁLNY

Obr. 9.3. Profesionálne typy z hľadiska kariéry

Niektoré typy kariéry sú si navzájom blízke a niektoré sú naopak vzdialenejšie.
Kombinácia typov susediacich po obvode šesťuholníka nie je na prekážku, dokonca táto
skutočnosť môže byť v určitých profesiách veľkou výhodou. Napríklad pre výrobného
technika môže byť ideálne prepojenie realistického a skúmavého typu, pre obchodného
zástupcu môže byť ideálnym spojenie podnikavého a sociálneho typu. Naopak, pri opačnom
umiestení rôznych orientácií zvyčajne dochádza k výrazným rozporom v kariére.

9.4. Kariérová kotva
E. H. Schein skúmal dlhý čas kariéru bývalých študentov manažmentu na Massachusets
Institute of Technology. Zistil, že po nástupe do zamestnania si nový zamestnanec utvára svoj
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vlastný obraz a dotvára si svoje profesionálne poňatie. Toto poňatie sa skladá z troch
komponentov, ktoré spoločne tvoria tzv. kotvu kariéry:1
a) obraz vlastného talentu a schopností založený na súčasnom úspechu v rôznych
pracovných situáciách,
b) obraz vlastných motívov a potrieb založený na príležitostiach pre sebapoznanie v reálnych
situáciách a na spätnej väzbe od ostatných,
c) obraz vlastných postojov a hodnôt založený na súčasnom vzťahu medzi sebou samým na
jednej strane a normami i hodnotami organizácie a vykonávanej práce na strane druhej.
Význam kotvy kariéry spočíva v tom, že ako súbor subjektívne vnímaného talentu,
motívov a hodnôt napomáha tvorivému vedeniu, usmerňovaniu, stabilizovaniu a integrácii
osobnej kariéry. Pokiaľ sa talent zamestnanca nepreverí v skutočných situáciách
a podmienkach, môže nastať situácia, že zamestnanec naplno nepochopí svoj prínos pre
organizáciu. Kotvy kariéry môžu vzniknúť iba na základe výsledkov počiatočných interakcií
medzi zamestnancom a pracovným prostredím, a naznačujú, aké sú jeho možnosti v oblasti
kariéry v organizácii. Schein identifikoval päť typov kotiev kariéry, ktoré je možné označiť
ako kotvové body kariéry:
1. Technická alebo funkčná kvalifikácia. Pre ľudí s vysokou úrovňou technickej alebo
funkčnej kvalifikácie je rozhodujúcim hľadiskom pri rozhodovaní o budúcej kariére najmä
hľadisko pracovnej náplne. Uvažujú iba s kariérou v rámci svojej odbornosti.
2. Riadiaca kompetencia sa vyznačuje silnou motiváciou na dosiahnutie pozície s vysokou
manažérskou zodpovednosťou. Na základe skúseností získaných počas predchádzajúcej
kariéry sa vyznačujú takíto jednotlivci dôverou vo vlastné schopnosti a zručnosti a majú
predpoklady nevyhnutné na dosiahnutie riadiacej pozície. Riadiaca (manažérska)
kompetencia spočíva v kombinácii nasledujúcich troch oblastí:

1

-

Analytická kompetencia predstavuje schopnosť identifikovať, analyzovať a riešiť
problémy v neurčitých podmienkach a v podmienkach neúplnej informovanosti. Je
to zručnosť prijímať veľké množstvo informácií a selektovať z nich iba tie
podstatné. Ide o zručnosť čo najrýchlejšie pochopiť jadro problému a okamžite
nájsť jeho správne riešenie.

-

Interpersonálna kompetencia predstavuje schopnosť ovplyvňovať, viesť,
usmerňovať a motivovať zamestnancov na všetkých úrovniach organizácie
k dosahovaniu vytýčených cieľov, analyticky im vysvetľovať danú situáciu, zapojiť
ich do riešenia a sledovať, ako na riešení participatívne pracujú.

Schein, E. H..: Career Dynamics: Matching Individual and Organizational Needs. Addison-Wesley. 1978, 125
s.
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Emociálna kompetencia predstavuje motiváciu k vyšším výkonom na základe
prežitia emocionálnych a interpersonálnych kríz. Zatiaľ čo u iných jednotlivcov
vzbudzujú rozličné krízy a stres skôr bezradnosť a apatiu, emocionálne kompetentní
ľudia dokážu uniesť vysokú úroveň zodpovednosti a dokážu uplatňovať svoju moc
bez pocitov previnenia.

Podmienkou úspešnosti riadiacich pracovníkov je kombinácia všetkých týchto troch
aspektov, pričom každá z týchto stránok riadiacej kompetencie musí byť naplnená. Na
rozdiel od nositeľov technickej či funkčnej kompetencie sa nositelia riadiacej kompetencie
radi pohybujú v spleti organizačných vzťahov, majú radi pocit, že sa nachádzajú v centre
diania. Majú vytýčený cieľ, ktorým je riadenie ako také. Odbornú funkčnú prácu skôr
pokladajú iba za prechodné zamestnanie, ktoré je nevyhnutným krokom na ceste
k všeobecnému riadeniu. Nech už je ich odborná kvalifikácia akákoľvek (ekonóm,
právnik), uprednostňujú riadiacu funkciu, ktorá vôbec nemusí rozvíjať ich odborný
potenciál.
3. Bezpečnosť a stabilita. Ľudia zakotvení v tomto bode kariéry sa usilujú vykonávať všetko,
čo zamestnávateľ vyžaduje. Predovšetkým chcú mať zaručené zamestnanie, bezpečnú
a stabilnú budúcnosť v organizácii, sociálny príjem a prípadne aj ďalšie výhody (služobné
auto, zvýhodnenú podnikovú rekreáciu). Nemávajú vysoké ambície, a preto prijímajú aj
určitý deficit v kariére – dôverujú organizácii, že sa bude voči nim správať spravodlivo
a eticky. Ochotne sa vzdávajú časti zodpovednosti, ale aj slobody myslenia v prospech
organizácie, ľahko akceptujú organizačné normy, pravidlá a obyčaje. V riadiacich
pozíciách im chýba odvaha, pričom veľké problémy im spôsobuje nejednoznačnosť
a neistota v rozhodovaní. Preferujú profesie, kde sa môžu opierať o jasné pravidlá
(napríklad financie, právo alebo účtovníctvo).
4. Kreativita je ako kotvový bod kariéry menej bežná. Kreatívni jednotlivci pociťujú silnú
potrebu robiť niečo, čo je ich vlastným výtvorom (napríklad vybudovanie novej firmy
alebo vyvinutie nového výrobku). Tvorivosť je ich primárnym motívom a finančný zisk je
až sekundárnym. Vo fáze budovania novej organizácie sú veľmi potrební a dosahujú
vysoký stupeň uspokojenia. Avšak po čase, keď sa organizácia stabilizuje, strácajú záujem
a stávajú sa pre organizáciu menej významní. Na rozdiel od ľudí manažérsky
orientovaných im chýba zmysel pre veľkú zodpovednosť, neustále potrebujú presadzovať
niečo nové a vyhýbajú sa rutinným povinnostiam. To môže zapríčiniť nezhody s ostatnými
spolupracovníkmi i podriadenými.
5. Autonómia a nezávislosť. Takíto ľudia považujú život v organizácii za reštrikčný
a dokonca za iracionálny. Odmietajú akceptovať pravidlá a nároky kladené prácou
a fungovaním v prostredí organizácie. Vo všeobecnosti majú nízke ambície dosiahnuť
vyššie riadiace posty. Chcú byť samostatní, chcú si sami určovať svoje vlastné tempo,
časový rozvrh a vlastné pracovné postupy. Často odchádzajú z organizácií a pôsobia radšej
v súkromných poradenských firmách.
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Uvažovanie s uvedenými kotvovými bodmi kariéry predstavuje proces úplného
pochopenia seba samého. Podľa toho, na čo má jednotlivec väčšie či menšie predpoklady, čo
očakáva od života, aký má vlastný systém hodnôt, aký typ osobnosti predstavuje, začína si
v dospelosti určovať svoju vlastnú životnú a pracovnú voľbu. To predurčuje jeho budúce
pracovné správanie.

9.5. Prechodová krivka
Mnohí ľudia sa pri napĺňaní svojej kariéry dostávajú do rozličných situácií, pričom
niektoré z nich vnímajú v danom čase ako pozitívne a bezproblémové, a iné ako veľmi
nepriaznivé – stresové. Z dlhodobejšieho hľadiska však to, čo vnímali ako extrémne stresové
prechodné obdobie svojej kariéry, môže v spätnom pohľade z hľadiska nasledujúceho vývoja
kariéry znamenať pozitívnu skúsenosť.
K najznámejším teóriám znázorňujúcim prechodové stavy kariéry patrí Nicholsonov
model, ktorý uvažuje aj s vplyvom organizačných zmien, aj s vplyvom zmien individuálnych.
Jeho najväčší význam spočíva v tom, že umožňuje ľuďom lepšie pochopiť ich súčasnú, ale aj
budúcu pozíciu. Toto poznanie im dáva možnosť pripraviť si vhodnú stratégiu na zvládnutie
určitých nepriaznivých podmienok či stresu, a tak urýchliť daný prechodový proces. Model
uvažuje s piatimi štádiami v kariére:1
1. Príprava, t. j. procesy očakávania a predpokladov pred zmenou.
2. Stretnutie, t. j. pôsobenie a hľadanie zmyslu v priebehu prvých dní a týždňov trvania
zamestnania.
3. Prispôsobovanie, t. j. následný vývoj osobného postavenia a zaujímania roly pri
odstraňovaní nesúladu medzi osobnosťou a danou prácou.
4. Stabilizácia, t. j. vyriešenie prepojenia medzi človekom a jeho rolou.
5. Príprava, t. j. obnova cyklu.
Schéma tohto modelu zároveň uvažuje a znázorňuje sedem nasledujúcich prvkov alebo
fáz prechodových stavov kariéry jednotlivcov (obr. 9.4):
1. Imobilizácia. Človek je zahltený tým, čo sa má stať. Dochádza k nesúladu medzi veľkým
očakávaním a realitou.
2. Odmietanie. Na jednej strane ide o uchyľovanie sa k starým spôsobom, často na vysokej
úrovni výkonu, a na druhej strane predstieraná spôsobilosť používať nové spôsoby.
3. Nespôsobilosť. Znamená vysoko frustrujúce obdobie, v ktorom prichádza k uvedomeniu si
nevyhnutnosti danej zmeny, pričom schopnosť zvládnuť ju je zatiaľ nevyvinutá.

1

Nicholson, N.: Turning Points, Traps and Tunnels: the Significance of Work Role Transitions in the Lives of
Individuals and Organisation. Proceedings of the West European Conference on Work an Organisation.
Amsterdam. 1986
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4. Odovzdanosť. Je to pravdepodobne najnepohodlnejšie, ale stále ešte rozčuľujúce obdobie,
v ktorom dochádza k akceptovaniu novej reality. Daný človek ustupuje od
predchádzajúceho prístupu a správania.
5. Testovanie. Je obdobie, keď hnev a frustrácia naozaj človeka ovládnu. Skúša nové
prístupy, nový spôsob správania a začína sa vyrovnávať s novou realitou.
6. Hľadanie zmyslu. Človek je už lepšie zapojený do procesu privykania novým spôsobom
a hľadá zmysel nových skutočností s cieľom pochopiť ich. Dôležitým aspektom po
pochopení je nájdenie odpovede na otázku: Prečo sú a musia byť veci také obtiažne?
7. Integrácia. Zmyslový obsah a nová realita sú už zakomponované v novom správaní. Tieto
aspekty teraz formujú základnú časť repertoáru správania daného človeka.

vysoká
1. Imobilizácia
2. Odmietanie

7. Integrácia
Konkurencia
6. Hľadanie zmyslu
5. Testovanie nového
správania
4. Odovzdanosť
3. Nespôsobilosť
nízka
Čas

Obr. 9.4. Prechodová krivka
vysoká
Z hľadiska týchto fáz prechodového procesu sú veľmi dôležité viaceré aspekty,
napríklad rýchlosť prechodu medzi cyklami; nové alebo radikálne nároky predchádzajúceho
1. Imobilizácia
obdobia; relatívna
a absolútna spotreba času na rôzne fázy cyklu; prepojenie cyklov a miera
2. Odmietanie

7. Integrácia
Konkurencia
6. Hľadanie zmyslu
5. Testovanie nového
správania
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ich logickej následnosti; miera podielu daného človeka na riadení prechodu jednotlivými
fázami; možnosť jasnej formulácie úlohy prechodného obdobia; miera iniciovania cyklu
človekom alebo externými udalosťami a silami; zdroje a možnosti, ktoré sú k dispozícii na
prekonanie jednotlivých fáz cyklu; významné výsledky prechodu z hľadiska jednotlivca a celej
organizácie.

9.6. Dvojrebríčková kariéra
V mnohých organizáciách sú veľmi schopní a talentovaní špecialisti (programátori,
vedci, finančníci) často nútení riešiť problém svojho vlastného rozvoja kariéry. Napriek tomu,
že podávajú vo svojej odbornej oblasti nadpriemerné výkony a chcú sa v tejto odbornosti ďalej
rozvíjať, môžu byť ich možnosti v ďalšom postupovaní v kariére ohraničené. Veľmi rýchlo sa
zdokonaľujú v rámci svojich odborných zručností, avšak dosiahnu úroveň, keď si ďalší postup
vyžaduje prevzatie riadiacich povinností.
Obdobný rozpor riešia aj organizácie. Ak prinútia svojich najlepších odborníkov
opustiť odbornú kariéru preto, aby sa ďalej rozvíjali a postupovali v riadiacej oblasti, môžu
prísť o výborných odborníkov a získať iba priemerných riadiacich pracovníkov, ktorí sa naviac
budú vyhýbať riadiacej zodpovednosti. To znamená, že povýšením najtalentovanejších
špecialistov sa môže celková hodnota ľudského potenciálu organizácie v skutočnosti znížiť.
V snahe zabrániť tomuto problému a zároveň im poskytnúť ďalší rozvoj, postup
a lepšie možnosti odmeňovania, uplatňujú niektoré veľké organizácie (napríklad IBM) tzv.
dvojrebríčkový postup kariéry. Takýto systém predstavuje dva paralelné postupy v kariére.
Jeden odráža rozvoj z hľadiska riadiaceho a druhý vyjadruje istú odbornú špecializáciu.
Postupovanie vertikálnym smerom po riadiacom rebríčku znamená väčší vplyv a možnosti
rozhodovania. Postup po technickom rebríčku predstavuje získanie väčšej nezávislosti pri
práci vo vlastnom odbore. Tieto dva rebríčky kariéry tak odrážajú odlišné zameranie kariéry
zamestnancov organizácie.
Uvedené poznatky o dvojrebríčkovej kariére, ale aj všetky ostatné informácie patriace
do oblasti kariéry a jej rozvoja, patria ku skutočne dôležitým otázkam organizačného
správania. Ak sa prijme fakt, že sa organizačné správanie sústreďuje na analyzovanie
a predvídanie ľudského správania, potom aktívne porozumenie tematike kariéry rozhodne
pomôže organizácii, aby ovplyvňovala správanie jednotlivcov a skupín účinnejším spôsobom.
Uvažovanie rozličných aspektov kariéry zároveň dokáže napomôcť pri predchádzaní pocitom
sklamania, frustrácií, stresu a disatisfakcie zamestnancov a riadiacich pracovníkov
organizácie, t. j. pri znižovaní rezerv nevyužívania ľudského potenciálu. Zároveň by sa však
organizácie v oblasti plánovania a realizácie kariéry svojich zamestnancov a riadiacich
pracovníkov mali vždy správať eticky. Mali by sa usilovať nenarúšať vybudovanú dôveru, aby
neprišlo k nesprávnym formám správania členov organizačného tímu.
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10. STRES A JEHO VPLYV NA SPRÁVANIE
V súčasnosti sa stal stres nepriaznivou súčasťou každodenného pracovného života
veľkej časti zamestnancov organizácie (riadiacich pracovníkov i podriadených
spolupracovníkov), pričom ich počet hrozivo narastá. Stres riadiacich pracovníkov mnohokrát
vyplýva z ich samotnej pracovnej náplne. Tá je spojená so značnou neurčitosťou,
s požiadavkou rýchlo a efektívne rozhodovať a riešiť vzniknuté problémy, využívať dostupné
príležitosti, s nevyhnutnosťou vhodne sa správať voči podriadeným spolupracovníkom atď.
Radoví zamestnanci a odborníci organizácie sú vystavení stresu pri riešení organizačných
problémov, zmien a konfliktov so spolupracovníkmi či nadriadenými. Ich stres je taktiež
spojený s pocitmi, že odborne nestačia na svoju prácu, že ich výkon je už dlhší čas nižší oproti
výkonom kolegov a pod. Na základe týchto skutočností je preto potrebné v oblasti
organizačného správania venovať stresu dôkladnú pozornosť.
Poslaním tejto kapitoly je sústrediť pozornosť organizačného správania na nasledujúce
kľúčové problémy a oblasti (obr. 10.1):
-

vymedzenie stresu a jeho klasifikácia,

-

určenie faktorov rozhodujúcich o prežívaní stresu,

-

definovanie príčin vzniku stresu,

-

objasnenie príznakov stresu,

-

odporúčania pre zvládnutie organizačného a individuálneho stresu.

Vymedzenie
a klasifikácia
stresu
v súčasnosti

Vysvetlenie
faktorov
rozhodujúcich
o prežívaní stresu

Prezentovanie
najčastejších
príčin vzniku
stresu

Príznaky
stresu

Poskytnutie
odporúčaní na
predchádzanie
a zvládanie stresu

Obr. 10.1. Východiská efektívneho pochopenia a zvládania stresu v organizácii

10.1. Vymedzenie stresu
Pojem stres pochádza z anglického „stress“, ktoré vzniklo z latinského „stringo,
stringere, strinxi, strictum“. Tieto slová v slovenskom preklade znamenajú priťahovať,
sťahovať, zaťahovať. Vo voľnejšom prenesení tohto významu možno stres chápať ako určitý
tlak vyvíjaný na človeka zo všetkých možných strán, a to tlak pochádzajúci nielen z okolitého
prostredia človeka, ale aj z jeho vnútra.
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Stres je telesná a duševná reakcia na rôzne podnety, ktoré sa označujú ako stresory.
Určitá úroveň stresu je potrebná aj vtedy, keď má človek reagovať na nezvyčajnú alebo
prekvapujúcu situáciu a potrebuje mobilizovať všetky svoje sily. Primeraná hladina stresu
vedie totiž k zostreniu pozornosti, väčšiemu sústredeniu a k zvýšeniu schopnosti prijímať
efektívne rozhodnutia pri voľbe potrebnej stratégie. Príliš nízka úroveň stresu môže viesť
k nedostatočnej pozornosti a tým k odkladaniu potrebných rozhodnutí. Príliš vysoká úroveň
stresu zasa blokuje myslenie a účinné správanie.1
Podľa M. Szarkovej možno stres charakterizovať ako náročnú záťažovú situáciu, ktorá
od človeka vyžaduje mimoriadne vyburcovanie či zapojenie jeho autoregulačného systému.2
Stres sa prejavuje vtedy, keď sa ľudia dostávajú pod taký tlak, že to ovplyvňuje ich normálne
vzorce správania.3 Tieto vymedzenia poukazujú na skutočnosť, že stres pôsobí na celkovú
efektívnosť správania jednotlivcov a podstatne ovplyvňuje potenciálne formy ich správania.
Známy český psychológ J. Křivohlavý zovšeobecňuje stres ako vnútorný stav človeka,
ktorý je buď niečím ohrozovaný, alebo určité ohrozenie očakáva, pričom sa domnieva, že
jeho obrana proti nepriaznivým vplyvom nie je dostatočne silná.4 Stres tak predstavuje
fyzikálny alebo psychologický nátlak na organizmus, ktorý vplýva na zmeny psychických, ale
aj fyziologických stavov človeka. V dôsledku dlhotrvajúceho stresu môže zlyhať činnosť
srdca, môže prísť k strate vedomia, astmatickým prejavom, neurózam, žalúdočným ťažkostiam
a pod.
Na základe týchto rôznych definícií stresu sa objavuje niekoľko špecifických
skutočností, ktoré sú s pojmom stres spojené a nevyhnutne dopĺňajú jeho vymedzenie. Veľmi
významnou skutočnosťou je, že stres môže byť vyvolaný rozličnými stresormi.
Niektoré z týchto stresorov môžu mať negatívny vplyv na všetkých ľudí, naopak, iné
pôsobia iba na niektorých z nich, pričom ostatní ich vôbec nepociťujú ako rušivé, stiesňujúce
alebo ohrozujúce. Zároveň je zrejmé, že rôzni ľudia môžu reagovať na rovnaké stresory
odlišne. Niektorí ľudia pociťujú stres veľmi rýchlo, často a v mnohých situáciách. Na druhej
strane môžu byť iní ľudia odolnejší alebo sa dokonca môžu javiť ostatným ako imúnni voči
stresu. Miernejší alebo krátkodobý stres môže mať na odolnejších ľudí dokonca pozitívny
vplyv. Pôsobenie „primeraného“ stresu vyvoláva v prípade aktívnych a cieľavedomých
zamestnancov zvýšenie pracovného výkonu a tým uspokojenie z práce a rozvoj kariéry, čo
pôsobí ako motivačný faktor k dosahovaniu maximálnych výsledkov.
Avšak v prípade menej odolných ľudí sa v dôsledku dlhodobého psychického
preťaženia môže znižovať pracovná výkonnosť. Pritom sa veľmi často prejavujú poruchy
1
2
3
4

Praško, J. – Prašková, H.: Proti stresu krok za krokem. Praha. Grada. 2001, 11s.
Szarková, M.: Psychológia pre manažérov. Bratislava. Kartprint. 1994, 60 s.
Foot, M. – Hook, C.: Personalistika. Praha. Computer Press. 2002, 298 s.
Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha. Grada Avicenum. 1994, 10 s.
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vnímania a koncentrácie pozornosti, spomaľuje sa motorická činnosť, procesy myslenia
a rozhodovania, oslabuje sa pamäť. Na základe neschopnosti jednotlivca vyrovnať sa s týmito
negatívnymi sprievodnými javmi dlhodobého stresu sa často zvyšuje počet pracovných úrazov,
častejšie prichádza k prijímaniu nesprávnych a nelogických rozhodnutí, vznikajú nové
a ostrejšie konflikty s ostatnými spolupracovníkmi či nadriadenými.
V súvislosti s predchádzajúcimi myšlienkami o pozitívnom i negatívnom vplyve stresu
na výkon jednotlivcov či skupín možno uvažovať o distrese a eustrese:1
-

Distres predstavuje negatívny, škodlivý a ničivý stres. Je potrebné naučiť sa ho
primerane dávkovať, pretože predstavuje pre človeka tie najnepriaznivejšie stresové
situácie.

-

Eustres predstavuje pozitívny, povzbudzujúci a životne dôležitý stres a je vhodné
ho vedome vyhľadávať. Jeho príkladom môže byť stav radostného očakávania
pozitívnej emocionálne ladenej udalosti (napríklad príchod spriazneného človeka či
začiatok atraktívnej činnosti).

Podľa intenzity reakcie človeka na stresové zaťaženie je v súčasnosti možné rozlišovať
tieto druhy stresu:
-

Hyperstres predstavuje stres, ktorý prekračuje hranice vyrovnania sa so stresom,
teda hranice adaptability. Človek ho pociťuje ako stres presahujúci medze
efektívneho zvládania.

-

Hypostres predstavuje stres, ktorý nedosahuje hraničnú mieru preťaženia,
nepresahuje hranicu zvládnutia, ale kumuláciou alebo dlhodobým pôsobením môže
prerásť do hyperstresu. Býva spôsobený tzv. ministresormi, teda pozvoľným
negatívnym vplyvom monotónnosti, nudy a frustrácie.

10.2. Faktory rozhodujúce o prežívaní stresu
Reakcie prebiehajúce vo vnútri organizmu (tzv. intraindividuálne reakcie) majú pri
rozličných stresových situáciách u všetkých ľudí do veľkej miery rovnaký základný charakter.
Po prvotnej poplašnej reakcii organizmu (nepokoj, zrýchlenie tepu srdca, zvýšenie napätia
svalstva) nasleduje dlhodobejšia reakcia, ktorej účelom je upokojenie organizmu. Po
upokojení prestáva mozog dodávať impulzy na udržanie stresovej reakcie a tá môže následne
doznieť. Táto skutočnosť sa v odbornej literatúre označuje ako všeobecný adaptačný
syndróm, ktorý znamená rovnaký priebeh vnútorných reakcií ľudí na stres. Napriek tomuto
syndrómu však vonkajšie prejavy správania daného človeka (tzv. interindividuálne reakcie na
podnety vyvolávajúce stres) môžu byť veľmi rozdielne.

1

Selye, H.: Stress without Distress. Lippincott. 1974
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Z tohoto hľadiska je možné vymedziť štyri najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú
prežívanie stresu daným jednotlivcom: vnímanie situácie zo strany jednotlivca, predchádzajúca
skúsenosť jednotlivca, prítomnosť alebo nedostatok sociálnej opory a individuálne rozdiely
v reakciách na stres.1
Prvým z týchto faktorov je vnímanie, ktoré umožňuje jednotlivcovi získavať, vyberať
a spracovávať informácie prameniace v určitom relevantnom prostredí, pričom toto konkrétne
vnímanie môže byť poznačené predchádzajúcou skúsenosťou so stresom.
Druhým faktorom ovplyvňujúcim prežívanie stresu je predchádzajúca skúsenosť.
Predošlý tréning alebo určitá prax získaná v minulosti sa môže do značnej miery odraziť
v tom, či človek bude pociťovať nový stres v oslabenej alebo naopak zosilnenej miere.
Znamená to, že predchádzajúce prežitie záťažových či veľmi nepriaznivých situácií môže
znižovať úroveň stresu až do tej miery, že ho človek vníma ako omnoho miernejší. Prežíva ho
menej emocionálne, viac racionálne s určitým odstupom či nadhľadom. Na druhej strane,
skutočnosť, že človek zlyhal v predchádzajúcej záťažovej situácii, môže spôsobiť ešte väčší
stres v nových nepriaznivých podmienkach.
Tretím faktorom je dostatok alebo nedostatok opory a porozumenia zo strany
ostatných spolupracovníkov a nadriadeného, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú vlastné
prežívanie stresu daným jednotlivcom. Vyjadrenie opory môže zvyšovať sebadôveru
postihnutého človeka, môže ho podporovať pri prekonávaní stresu a pocitu nedostatočnosti.
Prívetivý spolupracovník, ktorý je ochotný pomôcť v riešení stresu svojho kolegu, dokáže byť
často veľmi nápomocný. Avšak napríklad prítomnosť priateľa, ktorý vyjadruje svoje veľmi
kritické názory a pripomienky smerované stresovanému človeku, môže navodzovať
roztržitosť, rozčúlenie či úzkosť, čo ešte viac prehlbuje jeho pociťovanú záťaž a stres. Preto je
potrebná podpora, spoluúčasť a pomoc. Kritika je vhodná z dôvodu určitého vyburcovania iba
v zriedkavom prípade a iba v prípade určitého typu ľudí (napríklad v prípade ľudí, ktorí sú
bojovníkmi a neradi sa vzdávajú).
Individuálne rozdiely v osobnostných charakteristikách sú štvrtým faktorom v tejto
oblasti. Ich uvažovanie je významné najmä preto, lebo napomáha pri objasnení niektorých
rozdielov pri reakciách ľudí na stres a pri objasnení individuálnych vplyvov minulých
skúseností so stresom. Individuálne odlišnosti v potrebách, hodnotách, vnútorných normách,
postojoch a schopnostiach ovplyvňujú taktiež spôsob, akým ľudia získavajú skúsenosť zo
stresu v organizácii. Pretože myslenie a správanie ľudí je vždy rozdielne, rovnakú situáciu
v organizácii môžu niektorí zamestnanci pociťovať ako veľmi stresovú, zatiaľ čo iní takúto
situáciu vnímajú ako takmer normálnu.
Ďalšou skutočnosťou charakteristickou pre oblasť stresu je, že vplyvom jedného
stresoru sa jednotlivec dostane do stresu, avšak pri pôsobení iného faktora nepociťuje
1

Podľa: Mayerová, M.: Stres, motivace a výkonnost. Praha. Grada.1997, 59 – 60 s.
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absolútne žiadny stres. Iný človek sa pritom môže dostať práve do opačnej situácie. Rovnaký
stresor môže pôsobiť na daného jednotlivca s rozličnou intenzitou, a to podľa konkrétneho
času, miesta a situácie.
Aj keď sú známe úplne presné parametre daného stresoru, predsa nie je možné presne
určiť druh a intenzitu reakcie človeka, ktorý je takémuto negatívnemu faktoru vystavený. Aby
bolo možné identifikovať, ako sa bude jednotlivec v danej situácii správať, je nevyhnutné
dokonale poznať a porozumieť jeho motivácii a poznať spôsoby, ktorými sa zvyčajne dokáže
vysporiadať s náročnými situáciami. Preto sa stres poníma ako multifaktoriálny jav, ktorý je
určený veľkým počtom faktorov.
Veľmi zvláštnou je v tejto oblasti aj existencia tzv. stresu na druhú, t. j. „stresu zo
stresu“.1 A. Ellis uvádza, že človek v strese upadá do obáv a strachu, ktoré si uvedomuje
a hrozí sa ich. Prežíva nielen úzkosť z napätia, ktoré sa vzťahuje na celkovú nepriaznivú
situáciu, ale aj úzkosť z toho, že sa prepadá do stresu. To môže vo veľkej miere negatívne
poznačiť jeho budúce správanie, a tým aj správanie skupiny, ktorej je členom.

10.3. Príčiny vzniku stresu
Stres často vzniká v takých situáciách a vzťahoch, ktoré vyžadujú vysokú sebakontrolu,
pružné myslenie, blokujú používanie zaužívaných stereotypov správania a rozhodovania atď.
Stres však vzniká aj v opačných situáciách, ktoré sú veľmi monotónne, bez akéhokoľvek
vzrušenia alebo zmien.
V tejto oblasti je zaujímavé uviesť výsledky lekárskych výskumov, ktoré spochybnili
rozšírené predstavy o stresovaných vrcholových riadiacich pracovníkoch. Tieto výskumy
dospeli k záveru, že zamestnanci, ktorí vykonávajú činnosti náročné na psychické zaťaženie
a majú pritom malý priestor pre samostatné rozhodovanie (poštoví úradníci, zamestnanci
telefónnych ústrední alebo call-centier), sú približne päťkrát náchylnejší k srdcovo-cievnym
chorobám než tí, ktorí vo svojom zamestnaní rozhodujú samostatnejšie.2
Príčinou vzniku stresu sú stresory, ktoré predstavujú podnety, podmienky či vplyvy
negatívne pôsobiace na človeka. Najčastejšie stresory pôsobiace v organizácii sú
nasledujúce:

1

2

-

preťaženie pracovnými úlohami (príliš náročné úlohy, prílišné množstvo
povinností),

-

časová tieseň pri plnení úloh alebo naopak, prebytok času, ktorý daný jednotlivec
nedokáže efektívne stráviť,

Ellis, A.: What People can do for Themselves to Cope with Stress. In: Cooper, C. L. – Payne, R.: Stress at
Work. New York, John Wiley. 1978
Columbia University Department of Industrial Engineering and Operation Research. New York Times, 21. 2.
1987

Organizačné správanie

130

-

neschopnosť alebo nemožnosť prejaviť vlastné možnosti a zručnosti,

-

nejasné požiadavky či odporujúce si pokyny zo strany riadiacich zložiek
organizácie,

-

organizačné zmeny a proces organizačného rozvoja,

-

pracovné prostredie ohrozujúce zdravie a bezpečnosť a taktiež neprimerané
podmienky pri práci (hluk, teplota, osvetlenie),

-

nadbytok fyzických i psychických podnetov (neustále vyrušovanie v práci),

-

nedostatok podnetov (informačná alebo komunikačná bariéra, monotónnosť),

-

nepriaznivé medziľudské vzťahy na pracovisku alebo v rodine.

Z hľadiska stresorov
a kombinovaný stres:

je

možné

klasifikovať

fyziologický,

psychologický

1. Fyziologický stres vzniká ako dôsledok pôsobenia extrémnych fyzikálnych podmienok,
napríklad znečistenie ovzdušia, vibrácie, otrasy, katastrofy, nehody, úrazy, alkohol, nikotín,
kofeín, drogy (fyzikálne stresory).
2. Psychologický stres vzniká v prípade nevyriešenia alebo odkladania riešenia vnútorného
konfliktu medzi protichodnými motivačnými dispozíciami (ašpiráciami, očakávaniami,
túžbami) daného človeka. Psychický stres môže byť taktiež vyvolaný skutočnosťou, že
človek žije v rozpore so základnými hodnotami a normami (filozofiou a kultúrou)
organizácie, alebo žije v emocionálnom napätí. Takýto stres je predovšetkým dôsledkom
neprimeraných psychologických a emocionálnych podnetov. Patria tu napríklad príliš
vysoké ašpirácie, úzkosť, strach, nenávisť, nepriateľstvo, hnev, nedostatok podnetov,
obavy z porušenia zákazov atď. Tieto stresory možno označiť ako emocionálne.
3. Kombinovaný stres je dôsledkom pôsobenia fyzikálnych i emocionálnych stresorov.
Väčšinou ide o najťažší typ stresovej situácie, keď sa človek musí vysporiadať s viacerými
druhmi stresorov súčasne.
Stresory je možné rozčleniť na mikrostresory a makrostresory. Mikrostresory vyjadrujú
mierne až veľmi mierne okolnosti alebo podmienky vyvolávajúce stres. Dlhodobé napätie
v partnerskom či v pracovnom vzťahu, pociťované ako určitý prejav ľahostajnosti alebo
nevraživosti, deštruktívna kritika alebo nemožnosť s niekým vychádzať primerane a pozitívne,
môžu človeka po istom čase priviesť do stavu vnútornej stiesnenosti až depresie. Na druhej
strane, makrostresory sú hrozivo pôsobiace vplyvy. Môžu byť aj krátkodobé (napríklad
niekoľko sekúnd trvajúca autohavária), avšak majú pre účastníkov veľmi závažné dôsledky
(napríklad dlhotrvajúca psychická trauma vyplývajúca z obáv budúcej nehody, hrozivé sny,
neuróza a pod).
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V oblasti výskumu príčin a spôsobu vzniku stresu sa stala klasickou štúdia autorskej
dvojice T. H. Holmes a R. H. Rahe.1 Autori skúmali, ktoré situácie sú pre ľudí nepriaznivé,
a tiež ako veľmi sú nepriaznivé, t. j. zaujímali sa o intenzitu stresu. Napriek tomu, že rozliční
ľudia prežívajú určitú situáciu s rôznou intenzitou, predsa len môže táto štúdia načrtnúť
pravdepodobný rebríček intenzity stresorov (tab. 10.1). Je potrebné poznamenať, že tento
výskum sa dotýkal určitej populácie, a platí predovšetkým pre ňu. Pre inú skupinu ľudí by
mohla byť uvedená tabuľka do istej miery pozmenená. Stresory sú v tabuľke zoradené od
najťažších po ľahšie. Za najťažšiu sa považuje vlastná smrť, ale tú človek nemôže porovnávať
s ostatnými stresormi, preto tabuľka vychádza z druhej najnepriaznivejšej situácie, ktorou je
úmrtie životného partnera.
Autori sa domnievali, že u jedného človeka môže prísť ku kumulácii stresov z rôznych
zdrojov. Zistili, že existuje určitá hranica nahromadenia stresov, ktorú nemožno prekročiť bez
následkov. Jej prekročenie sa totiž prejaví radikálnou zmenou zdravotného stavu. Pokusne
stanovili túto hranicu na 300 bodov za obdobie troch až piatich rokov. V prípade ľudí, ktorí
hranicu prekročili, vykazovali autori veľmi výrazné následky, napríklad infarkt myokardu,
mozgovú mŕtvicu a pod.
Tab. 10.1. Stresory a ich intenzita
Stresor

1

Pridelené Stresor
body

Pridelené
body

Úmrtie manžela či manželky

100

Zníženie peňažných príjmov

38

Rozvod

73

Úmrtie priateľa

37

Rozpad manželstva

65

Zmena zamestnania

36

Väzenie

63

Manželský spor

36

Úmrtie blízkeho člena rodiny

63

Odchod dieťaťa z domu

29

Ľahšia nehoda alebo choroba

53

Konflikt so svokrou

29

Svadba

50

Nástup do nového zamestnania

28

Strata zamestnania

47

Konflikt s nadriadeným

23

Odchod do dôchodku

45

Zmena bydliska

20

Choroba blízkeho človeka

44

Zmena rytmu spánku a bdenia

15

Tehotenstvo

40

Dopravný priestupok

10

Narodenie dieťaťa

39

Holmes, T. H. – Rahe, R. H.: The Social Readjustmet Rating Scale. Journal of Psychosomatic Research No 11.
1967
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Na základe predchádzajúcich myšlienok možno uviesť, že stres v človeku nevyvolávajú
iba pracovné problémy, ale tiež problémy čisto súkromné. Je preto potrebné zamerať
pozornosť v redukovaní či odstraňovaní stresu na obidve tieto roviny. Všetky typy stresu
narúšajú integračné možnosti organizmu a prejavujú sa zmenou správania človeka, ktorú si
človek zároveň uvedomuje. Stres má vždy hlboko subjektívny priebeh, individuálnu intenzitu
a prejavy.

10.4. Príznaky stresu
Z hľadiska úspešného riadenia pracovnej skupiny (tímu) a jej správania je veľmi
dôležité, aby riadiaci pracovníci a personálni odborníci organizácie boli schopní identifikovať
základné prejavy stresu svojich podriadených i nadriadených spolupracovníkov. Je dôležité,
aby dokázali zvoliť optimálny spôsob komunikácie s kolegami „topiacimi sa“ v strese. Z tohto
dôvodu je nevyhnutné zoznámiť sa s niektorými základnými prejavmi alebo reakciami
charakterizujúcimi správanie ľudí, ktorí sú v stave psychickej záťaže, vnútorného konfliktu,
frustrácie alebo stresu. Príznaky (symptómy) signalizujúce, že človek je v strese, možno
rozdeliť (podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v Ženeve) do troch skupín:
1. Fyziologické príznaky stresu, napríklad búšenie srdca, bolesť za hrudnou kosťou,
nechutenstvo alebo prílišné prejedanie sa, zvracanie, migréna, ekzémy, zvieravé pocity
v hrdle, dvojité videnie a obtiažne zameranie pohľadu na jeden bod atď.
2. Emocionálne – citové príznaky stresu, napríklad prudké a výrazné zmeny nálady,
nadmerné trápenie sa maličkosťami, neschopnosť prejaviť emocionálnu náklonnosť
a spolucítenie s druhými, nadmerná starostlivosť o zdravotný stav a fyzický vzhľad,
nadmerné snívanie a stiahnutie sa zo spoločenského styku, nadmerné pocity pretrvávajúcej
únavy a ťažkosti pri sústredení sa, zvýšená podráždenosť či úzkosť.
3. Behavioristické príznaky stresu – prejavené správaním, napríklad nerozhodnosť
a neustále sťažovanie si na niečo (niekoho), zvýšenie počtu absencií, zvýšenie úrazovosti,
zhoršená kvalita práce, úsilie vyhnúť sa povinnostiam či zodpovednosti, výhovorky
a klamstvá, závislosť od drog, zvýšená spotreba liekov na spanie alebo upokojenie, strata
chuti k jedlu alebo prejedanie sa, problémy so spánkom atď.

10.5. Zvládanie stresu zo strany organizácie
V rovine organizačného správania je pri správnom zvládaní stresu východiskom
skutočnosť, že organizácie sú nositeľmi vysokej zodpovednosti za efektívne ovplyvňovanie
správania svojich členov. Nakoľko je stres každodennou súčasťou pracovného i súkromného
života zamestnancov i riadiacich pracovníkov organizácií, je potrebné pomáhať ľuďom
pohlteným stresom, aby sa s ním vysporiadali. Zároveň by organizácie mali prijímať vhodné
opatrenia a mali by sa usilovať vytvárať také podmienky a prostredie, aby k stresu prichádzalo
čo najmenej.
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V týchto intenciách môžu organizácie realizovať veľké množstvo opatrení. Tieto
opatrenia priamo súvisia s dynamizovaním systému riadenia a rozvoja ľudského potenciálu
organizácie a vytváraním širokej siete vhodných podmienok fungovania celej organizácie.
Možno k nim priradiť nasledujúce podmienky:
-

kvalitné uskutočňovanie procesu získavania a výberu nových zamestnancov
a riadiacich pracovníkov do organizácie, najmä starostlivé posudzovanie ich
osobnosti, motivácie, schopností a záujmov,

-

premyslené vytváranie pracovných miest, najmä vyjasňovanie jednotlivých rolí,
znižovanie nebezpečenstva vyplývajúceho z konfliktu rolí, poskytovanie väčšej
miery autonómie v rovine zodpovednosti a povinností zamestnancov a riadiacich
pracovníkov,

-

stanovovanie reálnych a dosiahnuteľných cieľov a noriem výkonu, ktoré by mali
byť náročné, avšak nemali by byť nesplniteľnou hrozbou,

-

dôkladné napĺňanie orientačných programov a realizácia
orientačných rozhovorov s novoprijatými členmi organizácie,

-

vhodné umiestňovanie a rozmiestňovanie zamestnancov a riadiacich pracovníkov,
najmä vzhľadom na ich zručnosti a schopnosti zvládnuť pridelenú pracovnú náplň
a povinnosti,

-

objektívne plánovanie a realizovanie kariéry zamestnancov a riadiacich
pracovníkov s nadpriemerným výkonom a vysokou motiváciou k trvalému
napredovaniu, zamedzenie nevhodných povýšení a nevhodných nepovýšení,

-

realizovanie účinného riadenia pracovného výkonu, ktoré umožní dialóg medzi
riadiacimi pracovníkmi a zamestnancami o práci, ich problémoch a možných
ambíciách,

-

vytváranie priestoru pre zavádzanie prvkov podporujúcich tímovú prácu, súdržnosť
tímov a prekonávanie nežiaducich konfliktov,

-

účelné vzdelávanie riadiacich pracovníkov v oblasti objektívneho hodnotenia
pracovného výkonu, ale taktiež v oblasti zmierňovania stresu samých seba
i ostatných v organizácii, čo predpokladá následné uskutočňovanie motivačných
hodnotiacich rozhovorov,

-

periodické posudzovanie bezpečnosti pracovného prostredia a aktuálneho
zdravotného stavu rizikových skupín zamestnancov a riadiacich pracovníkov
organizácie,

-

uplatňovanie politiky rovnováhy medzi pracovným a mimopracovným životom,
ktorá rešpektuje aj problémy v rodinnom živote, napríklad poskytovanie
mimoriadnej dovolenky alebo pružného pracovného času atď.

motivačných
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Úlohou každého riadiaceho pracovníka organizácie (snáď možno povedať
i vnútornou povinnosťou) je nielen bojovať so svojím stresom, ale taktiež zbytočne
neprehlbovať stres podriadených spolupracovníkov. Naviac, je potrebné pomôcť ostatným
stresové situácie primerane zvládať a vrátiť ich späť do normálneho naladenia a výkonu, aby
dokázali fungovať ako plnohodnotní členovia pracovného tímu organizácie.
Okrem riadiacich pracovníkov (priamych nadriadených) by mali pri odstraňovaní stresu
v organizácii napomáhať aj personálni odborníci, t. j. zamestnanci útvarov riadenia a rozvoja
ľudského potenciálu. Tých zväčša členovia organizácie vnímajú ako nezainteresovaných
odborníkov, schopných poskytnúť primeranú pomoc v boji pre zvládnutie individuálneho
stresu. Zároveň by sa personálni odborníci mali usilovať o sústavné skvalitňovanie všetkých
procesov práce s ľuďmi v podmienkach danej organizácie a tým vytvárať širšie podmienky na
predchádzanie stresu do budúcnosti.
Niektoré organizácie často využívajú v tejto oblasti aj služby psychologických
poradcov. Môže ísť ako o interných (svojich vlastných) poradcov, tak aj o externých
poradcov, ktorých si organizácia najíma na poskytovanie vhodného poradenstva pre svojich
zamestnancov a riadiacich pracovníkov.

10.6. Odporúčania na zvládnutie individuálneho stresu
Z hľadiska jednotlivca je boj so stresom a jeho zvládanie dynamickým procesom. To
znamená, že zvládanie stresu nie je pre daného človeka jednorazovou záležitosťou. Podľa
meniacej sa situácie je potrebné voliť vždy nové stratégie, taktiky i nástroje tohto boja. Veľmi
významné je tiež hodnotenie účinnosti uplatňovaných stratégií na zvládanie stresu, pričom je
nevyhnutné hodnotiť jednotlivé stratégie z hľadiska:
a) momentálnej účinnosti,
b) dlhodobej perspektívnej účinnosti.
Je nevyhnutné zvažovať obidva tieto druhy hodnotení, pretože niektorá zo stratégií
môže priniesť okamžitý pozitívny efekt, ale z dlhodobého hľadiska môže byť škodlivá,
a naopak.
Rozhodovanie človeka bojujúceho so stresom by malo zahŕňať jednu z nasledujúcich
dvoch foriem úvah:1

1

-

prijať (teda akceptovať) to, čo sa udialo alebo sa deje, ako nezvratný fakt,

-

bojovať so stresorom, snažiť sa zvládnuť ťažkosti vhodnou stratégiou v základnom
zmysle: obrana alebo útok.

Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha. Grada Avicenum. 1994, 51 s.
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Toto rozhodovanie bližšie ilustruje obr. 10.2, ktorý znázorňuje rozhodovaciu maticu.
Z nej vyplýva, že existujú dve správne rozhodnutia: A – bojovať s tým, čo sa dá zmeniť, resp.
D – prijať a akceptovať to, čo sa zmeniť nedá. Z matice vyplývajú i dve nesprávne
rozhodnutia: B – bojovať, keď je situácia beznádejná, C – prijať, akceptovať situáciu, aj keď
je nádej na zmenu k lepšiemu vývoju situácie.
SITUÁCIA JE:
nádejná
bojovať

beznádejná

A

B

C

D

ROZHODNUTIE:

nebojovať

Obr. 10.2. Matica rozhodovania pri zvládaní stresu
Vychádzajúc z rozhodovacej matice môže človek postihnutý stresom následne voliť
niektorú z nasledujúcich stratégií:
1. Zvyšovanie alebo zlepšovanie informovanosti o tom, čo sa so stresovaným človekom deje,
i tom, čo sa deje mimo neho. Dôležité sú tiež informácie o tom, že niektorou zo stratégií je
človek schopný zvrátiť chod udalostí alebo aspoň zmierniť dopad určitého stresoru. Ide
najmä o informácie o účinnosti „zbraní“, ktoré má človek v boji so stresom k dispozícii.
2. Realizácia činností pre boj so stresom a určenie taktických nástrojov a zručností pre
zlepšenie boja so stresovou situáciou. Môže ísť napríklad o efektívne riešenie konfliktov
s inými jednotlivcami alebo skupinami alebo dosiahnutie zmeny príliš vysokých nárokov
na daného človeka zo strany organizácie (získanie kvalitnejšieho pracovného vybavenia,
voľnejších termínov pridelených úloh, relevantných informácií potrebných k práci
a rozhodovaniu). Do oblasti boja so stresom možno taktiež priradiť cieľavedomé úsilie pre
získanie nových vedomostí a zručností, s ktorými človek dokáže lepšie a rýchlejšie zvládať
svoje povinnosti a ktoré dokážu zmierňovať vnútorný pocit nedostatočnosti alebo
komplexy menejcennosti takéhoto človeka atď. Za veľmi vhodné sa zvyčajne považuje
nielen prehlbovanie odborných vedomostí, ale najmä rozvoj komunikačných
a interpersonálnych zručností, strategického myslenia, tvorivosti, tímovej práce,
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systémového prístupu k riešeniu problémov, uplatňovanie manažmentu času
v organizovaní pracovného dňa a nácviku používania metódy prioritného riešenia úloh atď.
3. Utlmenie určitých činností, ktoré by mohli zhoršiť stresovú situáciu alebo človeka v strese
ešte viac oslabiť. To predpokladá zámerné vyhýbanie sa situáciám, ktoré daný človek
zvyčajne vníma ako situácie navodzujúce škodlivý stres. Utlmovanie takýchto aktivít môže
taktiež posilňovať obranyschopnosť človeka, čo súvisí so zmenou životného štýlu,
prehlbovaním postoja v zmysle blokovania slabých stránok človeka atď.
4. Vyhľadávanie a realizácia príjemných činností a skutočností, ktoré môžu dodať
stresovanému človeku nové množstvo pozitívnej energie, dobrých skúseností, atraktívnych
prežitkov, optimistického náhľadu na svet a problémy, čo všetko spoločne dokáže
napomôcť získať viac síl a vyššiu odolnosť voči stresorom.
5. Vnútorné psychické procesy („rozhovor sám so sebou“), keď sa človek usiluje prehodnotiť
situáciu, zmeniť rebríček hodnôt, nájsť iný spôsob riešenia situácie, zmeniť svoje ambície
a očakávania od iných ľudí a okolitého prostredia, zmieriť sa s existujúcim stavom atď.
6. Obrátenie sa na iných ľudí so žiadosťou o pomoc, odbornú radu, posilu, spoločenskosociálnu podporu, útechu a podobne. Za vhodnú možno považovať taktiež žiadosť
o spoluprácu pri utlmovaní negatívnych skutočností alebo naopak pri realizovaní
pozitívnych skutočností v živote daného jednotlivca.
Určitým východiskom predchádzania a zvládania stresu je aj primerané, pravidelné,
dlhodobé a dôsledné využívanie relaxačných techník a zámerný tréning protistresového
správania. Zámerné protistresové správanie predpokladá a znamená:
-

sebapoznávanie, sebaovládanie, sebamotiváciu a predvídavosť (EQ), ktoré sú
základnými podmienkami správneho riešenia stresových situácií,

-

tvorbu účelných a efektívnych schém správania v záťažových situáciách
a podmienkach,

-

zvyšovanie odolnosti voči budúcim stresovým situáciám a účinné vyhýbanie sa
nadbytočným stresorom,

-

vypestovanie vnútorného psychického signalizačného mechanizmu, ktorý upozorní
daného jednotlivca, že sa jeho situácia komplikuje a hrozí opätovný stres.

Napriek snahám o účinné riešenie problémov so stresom je v závere tejto kapitoly
vhodné uviesť názor prognostikov, ktorí upozorňujú, že je potrebné s existenciou stresu
počítať aj do budúcnosti. Je to preto, lebo tempo ľudskej evolúcie a miera zmien v živote ľudí
má neustále väčšiu akceleráciu. To z hľadiska organizačného správania predpokladá, že pri
príprave akýchkoľvek opatrení a zmien v organizácii je potrebné všetky nové zásahy do
existujúceho statusu vnímať aj z pohľadu nárastu miery stresových situácií, a teda aj možného
poklesu výkonu jednotlivcov a skupín v organizácii.
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11. ORGANIZAČNÉ ŠTRUKTÚRY
Organizačné správanie sa ako vedná disciplína musí nevyhnutne zaoberať aj otázkami
širšieho začlenenia jednotlivých zamestnancov a riadiacich pracovníkov v organizácii. Musí
teda uvažovať s existenciou a problémami organizačných štruktúr. Napriek skutočnosti, že sa
jednotlivé organizácie od seba navzájom veľmi odlišujú, v každej je nevyhnutné spojiť
jednotlivé činnosti a oblasti organizačného fungovania do zmysluplného celku, pričom tento
celok musí byť zároveň zvnútra dokonale zosúladený. Je potrebné identifikovať podstatu
týchto činností a oblastí a prideliť ich zamestnancom, odborníkom a riadiacim pracovníkom
organizácie tak, aby ich dokázali efektívne napĺňať. Zároveň je však potrebné rešpektovať
odlišnosti správania jednotlivcov a skupín v organizácii a vyvíjať sústavné úsilie v snahe
o zabezpečenie žiaduceho správania celého tímu organizácie.
Poslaním tejto kapitoly je sústrediť pozornosť organizačného správania najmä na
nasledujúce oblasti (obr. 11.1):
-

vymedzenie a význam organizačných štruktúr,

-

základné typy organizačných štruktúr a charakteristiky správania v nich,

-

charakteristika kľúčových prvkov tvorby organizačnej štruktúry,

-

formálna a neformálna organizačná štruktúra,

-

väzby a perspektívy organizačných štruktúr.

Vymedzenie
podstaty
organizačných
štruktúr

Základné typy:
- funkčná

- divízna
- maticová

Prezentovanie
prvkov tvorby
organizačných
štruktúr

Priblíženie
formálnej
a neformálnej
štruktúry

Identifikovanie
väzieb
a perspektív
štruktúr

-

Obr. 11.1. Východiská organizačných štruktúr z hľadiska správania v organizáciách

11.1. Vymedzenie a význam organizačných štruktúr
Predpokladom účinného usmerňovania priebehu všetkých procesov v organizácii
a správania jednotlivcov i skupín je racionálna organizačná štruktúra, ktorá významne
ovplyvňuje kvalitu a efektívnosť riadenia a jeho prostredníctvom efektívnosť činnosti celej
organizácie. V snahe objasniť podstatu organizačných štruktúr je vhodné v nasledujúcom texte
opäť uviesť viaceré názory a definície tohto pojmu.
Organizačná štruktúra predstavuje útvary a pracoviská v organizácii, ich
usporiadanie, interakcie a väzby medzi nimi. Útvar má vymedzenú funkciu (úlohu),
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právomoc a zodpovednosť a je prepojený vzájomnými vzťahmi a kontaktmi s ostatnými
útvarmi v rámci organizácie.
Podľa M. Armstronga je možné organizačnú štruktúru vnímať ako rámec pre
zabezpečovanie práce.1 Tento rámec tvoria jednotlivé organizačné útvary, teda pracovné tímy,
oddelenia, úseky, odbory, prevádzky, závody a divízie. Stanovené útvary predstavujú
zoskupenia činností týkajúcich sa rôznych procesov, projektov, výrobkov, trhov, zákazníkov,
geografických oblastí alebo odborných segmentov organizácie. Organizačná štruktúra zároveň
vymedzuje a prideľuje zodpovednosť za celkové riadenie organizácie a jednotlivých jej oblastí
konkrétnym riadiacim pracovníkom. Taktiež sa usiluje zabezpečiť dokonalú koordináciu
všetkých činností a naprojektovať vzťahovú hierarchiu riadenia organizácie, to znamená
vymedziť vzťahy podriadenosti, nadriadenosti a organizačnej rovnocennosti.
Iná definícia uvádza, že organizačná štruktúra predstavuje systém všetkých zreteľných
a pravidelne sa objavujúcich rysov, ktoré pomáhajú formovať správanie členov
organizácie.2 V tomto ponímaní organizačná štruktúra zahŕňa sieť rolí a vzťahov. Má
napomáhať pri zabezpečovaní stavu, v ktorom bude spoločné úsilie všetkých zamestnancov
a riadiacich pracovníkov pri dosahovaní konkrétnych výsledkov jasne organizované, a pritom
detailne harmonizované.
Podľa F. Bělohlávka je organizačná štruktúra mechanizmus, ktorý je nevyhnutný pri
koordinácii a riadení aktivít členov organizácie. Organizačná štruktúra v tomto ponímaní
umožňuje:3
-

efektívnu činnosť organizácie a využitie všetkých jej zdrojov,

-

sledovanie a posudzovanie aktivít organizácie,

-

prideľovanie zodpovednosti za jednotlivé oblasti činnosti organizácie jednotlivým
zamestnancom a skupinám zamestnancov,

-

koordináciu činností rôznych zložiek organizácie a rôznych oblastí činnosti,

-

prispôsobenie organizácie a jej členov zmenám v okolí,

-

sociálne uspokojenie všetkých, ktorí pracujú v organizácii.

Predchádzajúce názory na vymedzenie pojmu organizačná štruktúra je vhodné doplniť
ešte o jednu myšlienku: organizačná štruktúra nie je nevyhnutne ovplyvňovaná iba
neosobnými náhodnými podmienkami. Taktiež ju ovplyvňujú rozličné faktory moci
zasahujúce do tvaru a obsahu organizačnej štruktúry.4 Môže ísť napríklad o tlak vlády alebo

1
2
3
4

Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Praha. Grada. 2002, 187 s.
Child, J.: Organization: A Guide to Problems and Practice. London. Haper and Row. 1977
Bělohlávek, F.: Orchanizační chování. Rubico. 1996, 91 – 92 s.
Mullins, L.: Management and Organisational Behaviour. London. Pitman Publishing. 1991, 162 s.
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štátnych inštitúcií, politický kontext, potrebu moci mnohých členov organizácie a ich riadiace
preferencie, kultúru organizácie a silu sociálnych noriem v organizácii i mimo nej.
Na základe tejto skutočnosti je potrebné vnímať organizačnú štruktúru ako jeden zo
základných kamienkov napĺňajúcich mozaiku organizačného správania, pričom táto
mozaika je otvoreným a dynamickým systémom. To predpokladá, že všetky ostatné oblasti
výskumu organizačného správania (osobnosť, motivácia, vodcovstvo, skupiny, moc, súhlas,
konflikty atď.) ovplyvňujú vo väčšej či menšej miere charakteristiku štruktúry danej
organizácie a zároveň sú organizačnou štruktúrou nepretržite ovplyvňované.

11.2. Základné typy organizačných štruktúr
Napriek skutočnosti, že sa v literatúre uvádza viacero typov a členení organizačných
štruktúr (napríklad členenie štruktúr podľa J. Galbraitha1), základnými a najčastejšie
uplatňovanými typmi sú funkčná, divízna a maticová organizačná štruktúra. Nasledujúci text
sa usiluje bližšie ozrejmiť ich podstatu a príčiny ich uprednostňovania v jednotlivých druhoch
organizácií. Zároveň sú pri každom type organizačnej štruktúry uvedené kľúčové
charakteristiky napĺňajúce podstatu konkrétnemu typu organizačného usporiadania, a to ako
z pohľadu pozitívneho vplyvu, tak aj negatívneho vplyvu na správanie zamestnancov
a riadiacich pracovníkov.

11.2.1. Funkčná organizačná štruktúra
Funkčná organizačná štruktúra je najstarším spôsobom zoskupovania úloh a vytvárania
útvarov. Považuje sa za základný model, ktorý sa uplatňuje aj pri ďalších spôsoboch
organizačného členenia. Tento model vychádza z hlavných činností – odborných funkcií –
organizácie, na základe ktorých sa tvoria jednotlivé útvary. V útvaroch sa zoskupujú
rovnorodé činnosti do jedného celku, pričom napomáhajú riadiť výrobu a realizáciu
rôznorodých objektov, ktoré sú výsledkom týchto činností. To znamená, že vo funkčnej
organizačnej štruktúre sa uprednostňuje tvorba útvarov tak, aby boli zoskupené rovnaké či
obdobné činnosti do jedného útvaru. Takto určený útvar zabezpečuje a poskytuje svoju
činnosť pre všetky druhy rôznorodých výrobkov či služieb, ktorými sa organizácia zaoberá.
Združovanie hlavných činností do útvarov sa môže odlišovať podľa osobitostí
organizácie, najmä podľa jej veľkosti. Pri primárnom funkčnom rozdelení úloh organizácie
a existencii hlavných útvarov podľa činností sa organizačne rieši koordinácia vnútri každej
činnosti (výrobnej, marketingovej, finančnej a pod.). Nezabezpečuje sa však koordinácia
podľa objektov – výrobkov, služieb alebo území. Koordinácia rozličných činností podľa
týchto objektov sa dosahuje napríklad tým, že sa na najvyššej úrovni organizačného členenia
používa popri funkčnom rozdelení úloh ešte členenie podľa ďalších hľadísk.

1

Galbraith, J.: Designing Complex Organizations. Menlo Park. Addison-Wesley. 1973
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V niektorých organizáciách môžu byť funkčne zamerané útvary príliš veľké, pričom
vykonávajú zvyčajne niekoľko čiastkových úloh. Preto sa vnútorne organizačne ďalej
rozčleňujú, a tak vytvárajú priestor pre vznik sekundárnych (druhotných) organizačných
útvarov podľa aktuálnych potrieb organizácie. Funkčná organizačná štruktúra sa uplatňuje
spravidla v nasledujúcich organizáciách:
1. V malých organizáciách, pričom nie je významná štruktúra ich výrobného a odbytového
programu, resp. programu služieb. V týchto organizáciách by bola divízna organizačná
štruktúra vzhľadom na obmedzený rozsah výkonov veľmi nákladná.
2. V organizáciách rozličnej veľkosti, čiže v malých i veľkých organizáciách. Avšak
v prípade veľkej organizácie musí ísť o organizáciu s pomerne stabilnou stratégiou
a stabilnou produkciou jedného druhu výrobkov alebo obmedzeného sortimentu
podobných výrobkov, resp. služieb. Zároveň by organizačné jednotky mali byť miestne
koncentrované a nie odlúčené.

Generálny
riaditeľ

Sekretariát

Výrobný
riaditeľ

Personálny
riaditeľ

Finančný
riaditeľ

Marketingový

riaditeľ

Obr. 11.2. Funkčná organizačná štruktúra

Technický
riaditeľ
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Najdôležitejšou prednosťou funkčnej organizačnej štruktúry je vysoká tzv. statická
efektívnosť organizácie, ktorá vyplýva zo zväčšenia rozsahu výroby, zníženia režijných
nákladov a sústredenia kvalifikovaných kádrov.1
Funkčná organizačná štruktúra ovplyvňuje správanie zamestnancov a riadiacich
pracovníkov pozitívnym spôsobom najmä v nasledujúcich oblastiach:
-

umožňuje dôslednú a premyslenú deľbu práce zamestnancov a riadiacich
pracovníkov organizácie, pričom kľúčom k zadeleniu konkrétnych útvarov je
špecializácia vykonávaných odborných činností,

-

umožňuje sústrediť riadenie súvisiacich odborných činností do príslušného
organizačného útvaru, čím predchádza zbytočným nedorozumeniam a konfliktom
v danej odbornej oblasti organizácie a taktiež zabezpečuje výbornú spoluprácu
medzi odborníkmi v danom útvare,

-

umožňuje vykonávať činnosti spadajúce do jednej odbornej oblasti jednotným
spôsobom, čím sa celá činnosť útvarov veľmi zjednodušuje a zamedzuje sa
duplicite rovnakých činností v rámci útvaru i organizácie,

-

umožňuje účelne využívať získané vedomosti, zručnosti, schopnosti a skúsenosti
všetkých odborníkov organizácie a zároveň umožňuje prehlbovať ich špecializáciu
tak, aby sa mohli stať skutočnými špecialistami v danej profesii (napríklad
personálny odborník sa môže špecializovať na čiastkovú oblasť práce s ľuďmi – na
hodnotenie pracovného výkonu alebo na tvorbu motivačných programov alebo na
získavanie a výber nových zamestnancov atď.).

Napriek uvedeným myšlienkam však funkčná organizačná štruktúra ovplyvňuje
správanie zamestnancov a riadiacich pracovníkov aj negatívnym spôsobom:

1

-

nevyvoláva otvorenú spoluprácu medzi jednotlivými odbornými útvarmi v rámci
organizácie, čo často znamená, že zamestnanci a riadiaci pracovníci rôznych
útvarov nepociťujú potrebu spoločného napredovania zo strany všetkých členov
organizácie,

-

z dôvodu centralizácie rozhodovania vo vrcholovom vedení a príliš úzko zameranej
špecializácie útvarov môže prichádzať k nedostatočnej pružnosti a málo
aktívnemu prístupu voči zákazníkom a ich želaniam,

-

ohraničenie jednotlivých odborných útvarov môže spôsobovať snahu
o uprednostňovanie záujmov daného útvaru pred záujmami iných útvarov
a snahu vyzdvihovať a protežovať iba „vyhovujúce“ aktivity organizácie.

Sedlák, M. a kol.: Základy manažmentu. Bratislava. Edičné stredisko Ekonomickej univerzity. 1994, 176 s.
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11.2.2. Divízna organizačná štruktúra
Pri divíznej organizačnej štruktúre sa organizácia primárne rozdeľuje na útvary podľa
objektov, najmä podľa výrobkov, služieb a územia. To znamená, že organizácia pozostáva
z objektovo špecializovaných, relatívne uzavretých organizačných celkov (organizačných
útvarov), t. j. divízií. Tieto riešia všetky otázky riadenia, ktoré súvisia s príslušnými výrobkami
(službami), resp. službou daného územia, preto sú multifunkčnými organizačnými celkami.
Divízna organizačná štruktúra sa uplatňuje spravidla v nasledujúcich organizáciách:
1. Vo veľkých organizáciách, ktoré oddelene vyrábajú viac druhov výrobkov (poskytujú
viaceré služby), respektíve ide o ich rast rozširovaním vyrábaného sortimentu
(poskytovania služieb), pričom tieto vzájomne nesúvisia. Preto vyžadujú osobitnú
výrobno-technickú alebo inú základňu a divízna štruktúra je v takomto prípade podstatne
vhodnejšia.
2. V organizáciách, v ktorých organizačné jednotky vyrábajúce rovnaké alebo rozličné
výrobky (poskytujúce služby) sú teritoriálne rozptýlené, respektíve ďalej sa územne
rozčleňujú. Preto je potrebné zabezpečiť integráciu vnútri jednotlivých územných
organizačných celkov.
Divízna organizačná štruktúra prevyšuje funkčnú najmä v tom, že spája tzv. statickú
efektívnosť s prispôsobivosťou okoliu. Preto je jednou z dôležitých ciest v rozvoji pružnej
a efektívnej organizačnej štruktúry.1
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Obr. 11.3. Divízna organizačná štruktúra

1

Sedlák, M. a kol.: Základy manažmentu. Bratislava. Edičné stredisko Ekonomickej univerzity. 1994, 177 s.
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Existujú tri hlavné formy divíznych štruktúr závislých od spôsobu usporiadania divízií,
a to podľa výrobkov, územného členenia a zákazníkov. Výrobkovo orientované divízie
predstavujú divízie vytvorené na koncentráciu jednotlivých výrobkov, služieb alebo relatívne
homogénnych skupín výrobkov alebo služieb. Divízie podľa územného členenia sú vytvorené
na obsluhu rôznych geografických oblastí v rámci regiónu, štátu či dokonca sveta. Divízie,
ktoré sú členené podľa zákazníkov, bývajú zriadené na obslúženie osobitných typov klientov
alebo zákazníkov.
Divízna organizačná štruktúra ovplyvňuje správanie zamestnancov a riadiacich
pracovníkov pozitívnym spôsobom obzvlášť v nasledujúcich oblastiach:
-

umožňuje decentralizáciu rozhodovania v organizácii, čo znamená presun
rozhodovacej právomoci na jednotlivé divízie, ktoré zodpovedajú za celú svoju
činnosť a efektívnosť svojho pôsobenia, a taktiež konkurencieschopnosť voči iným
divíziám i externému prostrediu organizácie,

-

umožňuje zamestnancom získať a uplatňovať širšie spektrum vedomostí
a schopností v danej profesijnej oblasti (nie iba úzko špecializovaných zručností),
čo môže obmedzovať monotónnosť a prílišný stereotyp práce, a tak predchádzať
stresu z nedostatku vonkajších podnetov,

-

umožňuje otvorenú spoluprácu rôznych profesijných oblastí v rámci danej
divízie, pričom spájajúcim článkom ich spoločného snaženia je produkcia
rovnakého typu výrobku, poskytovanie jedného typu služby alebo jednotné
geografické umiestenie divízie,

-

vyvoláva v zamestnancoch a riadiacich pracovníkoch divízie pozitívny postoj voči
zmenám a prispôsobivosti voči zákazníkom, navodzuje uplatňovanie aktívneho
zákazníckeho prístupu a zvýšenú mieru inovácií a nových podnetov v činnosti
divízie,

-

umožňuje presné vyjadrenie prínosu konkrétnej divízie, vylučuje úsilie
o nedostatočné pracovné výkony a zamedzuje snahy o nevyužívanie možných
rezerv v činnosti divízie,

-

umožňuje odbremeniť vrcholové vedenie organizácie od precíznej koordinácie
činnosti jednotlivých divízií, nakoľko tieto si pokrývajú všetky odborné činnosti,
vrátane riadiacej, a sú teda od seba navzájom do veľkej miery nezávislé.

Napriek uvedeným myšlienkam však divízna organizačná štruktúra ovplyvňuje
správanie zamestnancov a riadiacich pracovníkov aj negatívnym spôsobom, a to najmä
v nasledujúcich oblastiach:
-

neumožňuje disponovať zamestnancami, ktorí by mali skutočne hlboké
vedomosti z čiastkových odborných oblastí, nakoľko zamestnanci musia zvládať
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viac druhov činností súčasne na takej úrovni, aby dokázali pokryť viaceré
profesijné zručnosti s nižšími nákladmi v rámci jednej divízie,
-

v divízii sa duplicitne vykonávajú rovnaké alebo obdobné činnosti ako v iných
divíziách organizácie, čo zvyšuje náklady organizácie a umožňuje uplatňovať
rozličné (niekedy aj neefektívne) postupy realizácie rovnakých prác v porovnaní
s ostatnými divíziami,

-

každá skupina obdobných a súvisiacich činností sa síce grupuje do jednotlivých
oddelení v rámci divízie, avšak každé takéto oddelenie musí zastrešovať jeden
riadiaci pracovník, čo môže zvyšovať náklady na riadiaci aparát divízií a tým
aj celej organizácie,

-

umožňuje uprednostňovanie záujmov jednej divízie pred záujmami inej divízie
alebo celej organizácie, čo musí vedenie organizácie riešiť prostredníctvom
dôslednej koordinácie všetkých divízií a smerovaním ich činnosti k napĺňaniu
stanovenej vízie a poslania.

V praxi sa používa rôzna kombinácia funkčných a divíznych organizačných štruktúr
tak, aby sa využili ich pozitívne stránky. Takto vznikajú rozličné modifikácie, ktoré sa
nazývajú kombinovanými, resp. heterogénnymi organizačnými štruktúrami. Príkladom
takýchto snáh je využívanie maticovej organizačnej štruktúry.

11.2.3. Maticová organizačná štruktúra
Tento typ organizačnej štruktúry umožňuje rýchlu koordináciu a zdieľanie vedomostí
medzi tými, ktorí pracujú s určitými výrobkami prislúchajúcimi k horizontálnym výrobkovým
komponentom v štruktúre organizácie. Súčasne poskytuje vertikálna štruktúra podobné výhody
vo vnútri každého prvku funkčnej oblasti. Hlavnou výhodou však je, že prienik horizontálnej
a vertikálnej štruktúry spája poznatky o riadení výroby i realizácie jednotlivých výrobkov
a odborné vedomosti funkčného prístupu do jednotného celku. Takto spojené vedomosti sú
vhodné pre všetky časti organizácie a poskytujú väčšiu možnosť efektívneho riadenia
jednotlivých operácií.
Maticová štruktúra vzniká pri zostavovaní pracovných tímov zameraných na určitý
problém organizácie alebo využitie aktuálnej príležitosti externého prostredia (získanie novej
rozsiahlej zákazky, akútna potreba vyvinúť nový produkt a pokryť ním vzniknutú medzeru na
trhu atď.). Ak sa tento spôsob práce a usporiadania v organizácii osvedčí, následne môžu
pribúdať ďalšie tímy. Tak môže vzniknúť štruktúra, ktorá skutočne pripomína maticu. Tímy
bývajú často dočasné a po splnení svojej úlohy alebo zrealizovaní zákazky vstupujú ich
členovia do iných tímov.
Maticová organizačná štruktúra spája charakteristiky a výhody funkčnej a divíznej
štruktúry. Určitou nevýhodou je narušenie jednej zo základných zásad riadenia podľa
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francúzskeho autora H. Fayola, a to zásady jediného zodpovedného riadiaceho pracovníka,
ktorému podliehajú zamestnanci. V tomto type organizačnej štruktúry má zamestnanec dvoch
nadriadených: riadiaceho pracovníka v danej odbornej oblasti (marketing, financie),
a vedúceho uvažovaného projektu (vedúceho tímu) využívajúceho príležitosti na trhu
produktov a služieb.

Generálny
riaditeľ

Sekretariát

Výrobný
riaditeľ

Finančný
riaditeľ

Technický

riaditeľ

Marketingový

riaditeľ

Vedúci
projektu A

Majster
projektu A

Technológ
projektu A

Finančník
projektu A

Predajca
projektu A

Vedúci
projektu B

Majster
projektu B

Technológ
projektu B

Finančník
projektu B

Predajca
projektu B
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Maticová organizačná štruktúra ovplyvňuje správanie zamestnancov a riadiacich
pracovníkov pozitívnym spôsobom najmä v nasledujúcich oblastiach:
-

umožňuje sústredenie všetkých odborníkov do jedného tímu, v rámci ktorého sa
všetci spoločne zameriavajú na realizáciu daného projektu alebo splnenie
atraktívnej zákazky, čo vytvára predpoklad vyššej kvality, zodpovednosti
a konkurencieschopnosti organizácie v podnikateľskom prostredí,

-

prispieva k účinnému posilňovaniu motivácie zanietených zamestnancov
a riadiacich pracovníkov, ktorí uprednostňujú možnosť spoluúčasti na
rozhodovaní, priestor pre proaktívne konanie, tímovú súdržnosť, samostatné
konanie a dosahovanie individuálnej satisfakcie prostredníctvom náročnej a tvorivej
práce,
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-

navodzuje povedomie o nutnosti neustále vyhľadávať nové príležitosti, realizovať
nové projekty a získavať nových zákazníkov, a to na základe dovtedajších
kladných skúsenosti všetkých zamestnancov a riadiacich pracovníkov organizácie
s využívaním tohto typu organizačnej štruktúry.

Napriek uvedeným kladným vplyvom však maticová organizačná štruktúra ovplyvňuje
správanie zamestnancov a riadiacich pracovníkov do istej miery aj negatívnym spôsobom:
-

vyžaduje, aby organizácia disponovala veľmi zručnými a zodpovednými
riadiacimi pracovníkmi, ktorí sú schopní viesť (eventuálne nesúrodý) tím ľudí
pochádzajúcich z rôznorodých odborných profesií a rôznych organizačných
útvarov,

-

niekedy býva problematické okamžite uvoľniť zamestnancov z ich pôvodných
organizačných útvarov, kde možno nestihli ukončiť svoju prácu, a promptne ich
presunúť na nový projekt či zákazku, a taktiež po ukončení projektu ich presunúť
späť do pôvodného útvaru,

-

porušenie zásady jediného zodpovedného vedúceho môže zapríčiniť vznik určitých
nedorozumení alebo dokonca otvorených a vyhrotených konfliktov medzi
riadiacim pracovníkom projektového tímu a riadiacimi pracovníkmi organizačných
útvarov, z ktorého zamestnanci v role členov variabilného tímu oficiálne
pochádzajú,

-

nejednoznačné alebo často sa meniace začlenenie útvarov v maticovej štruktúre
môže zapríčiňovať pochybnosti, neistotu a zbytočný stres zamestnancov, ktorí do
takýchto tímov neustále alebo len sporadicky vstupujú,

-

je potrebná dokonalá koordinácia všetkých projektov či príležitostných zákaziek
organizácie medzi sebou a zároveň ich zosúladenie so stabilným výrobným
programom či predmetom činnosti organizácie.

Z predchádzajúcich charakteristík maticovej organizačnej štruktúry, ale taktiež
funkčnej a divíznej štruktúry, vyplýva poznanie, že pre vrcholových riadiacich pracovníkov
organizácie je mimoriadne obtiažne prijať konkrétne rozhodnutie, aký typ štruktúry je
najvhodnejší. Preto je potrebné nazerať tento rozhodovací problém z viacerých uhlov pohľadu
a starostlivo zvažovať výhody i nevýhody uvedených typov začlenenia útvarov. Za vhodné je
možné považovať, aby vrcholové vedenie v období nevyhnutnosti zmeny dovtedajšej
charakteristiky organizačnej štruktúry zapojilo do tohto rozhodovania širšie spektrum
odborníkov a riadiacich pracovníkov organizácie.

11.3. Charakteristika kľúčových prvkov tvorby organizačnej štruktúry
K veľmi významným predstaviteľom zaoberajúcim sa tematikou organizačných
štruktúr patrí kanadský autor H. Mintzberg. Vo svojej knihe z roku 1989 s názvom Mintzberg
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on Management – Inside our Strange World of Organizations1 (Mintzberg o manažmente –
V našom zvláštnom svete organizácií) vychádza zo skúsenosti, že vo väčšine organizačných
štruktúr väčších organizácií je možné identifikovať šesť základných častí:
-

strategický vrchol, ktorý zahŕňa vrcholový manažment a jeho štábne útvary,

-

operatívny základ, ktorý je tvorený kolektívmi zamestnancov vykonávajúcich
pracovné činnosti potrebné pre výrobu výrobkov a poskytovanie služieb,

-

stredná líniová časť, ktorú vytvárajú ľudia prepájajúci strategický vrchol
a operatívny základ,

-

technoštruktúra, ktorá zahŕňa analytické útvary poskytujúce organizácii pomoc pre
nevyhnutné plánovacie, štandardizačné, obslužné a kontrolné procesy,

-

podporný štáb, ktorý poskytuje organizácii nevyhnutné podporné služby (výskum,
vývoj, mzdové útvary a pod.),

-

ideológia organizácie, resp. prostredie, ktoré vytvára jej kultúru (tradície, zdieľané
hodnoty atď.).

Mintzberg taktiež predpokladá, že v organizácii existuje šesť koordinačných
mechanizmov, a to: vzájomné prispôsobovanie, priamy dohľad, a ďalej štandardizácia
procesov, výstupov, zručností a noriem. V súvislosti s týmto poznaním autor rozlišuje, že za
základné typy organizačného usporiadania možno považovať organizáciu podnikateľskú,
strojovú, profesionálnu, diverzifikovanú, inovačnú, misionársku a politickú. Každé z týchto
usporiadaní si vyžaduje primeranú voľbu a projektovanie základných častí organizácie
a rozličných koordinačných mechanizmov, prípadne ďalších situačných charakteristík (najmä
decentralizácie). Návrh organizačných štruktúr je teda založený na poznaní týchto vzájomných
priradení. Autor naviac upozorňuje, že je potrebné tieto formálne operácie korigovať vecnou
znalosťou konkrétnej situácie, obzvlášť profesijnou a kvalifikačnou štruktúrou disponibilných
zamestnancov.
K rovnako zaujímavým myšlienkam Mintzberga patrí aj jeho uvažovanie o existencii
tzv. flexibilných organizačných štruktúr.2 Tieto štruktúry sú podľa autora schopné rýchlo sa
adaptovať na nové požiadavky, a pritom fungovať plynulo. Môžu mať rôzne formy, napríklad
formu „trojlístkovej“ organizácie.3 Takáto organizácia je charakteristická jadrom
zamestnancov, ktorí vykonávajú rozhodujúce a trvalé činnosti organizácie, a okrajovým
personálom, ktorý organizácia najíma na dohodu alebo dočasne podľa aktuálnej potreby.

1

2

3

Mintzberg, H.: Mintzberg on Management – Inside our Strange World of Organizations. New York. The Free
Press. 1989
Mintzberg, H.: Organization Design: Fashion of Fit. Harvard Business Review, January – February 1981, 103 –
105 s.
Handy, C.: The Age of Unreason. London. Business Books. 1989
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11.4. Formálna a neformálna organizačná štruktúra
V prípade každej organizácie možno uvažovať, že v nej určite existuje formálna
aj neformálna časť (štruktúra). Len spoločne sú nositeľom všetkých noriem, zákonitostí,
prvkov a interakcií medzi členmi organizácie. V rovine organizačného správania je tento
poznatok mimoriadne významný, nakoľko umožňuje vnímať vnútorný život organizácie na
jednej strane ako pevne určený a štruktúrovaný, a na druhej strane ako premenlivý a citlivo
reagujúci na rozličné podnety a skutočnosti.
Formálna organizačná štruktúra predstavuje určené a pomocou určitej sústavy
znakov vyjadrené jednotlivé stránky organizácie, t. j. jej ciele, štruktúru a procesy (činnosti).
Formálna organizácia je zakotvená v organizačných normách. Zaoberá sa otázkami riadenia vo
formálnej rovine. Určuje, kto bude komu zodpovedný a akým spôsobom sa postupuje pri
plnení jednotlivých úloh. Formálna organizácia (organizačná štruktúra, organizačný poriadok
a opisy práce) sa navrhuje tak, aby umožnila čo najefektívnejšie fungovanie organizácie.
V skutočnosti však je často príprava týchto materiálov sprevádzaná bojom jednotlivcov
a skupín v organizácii a stretom jednotlivých záujmov. To znamená, že dochádza k úsiliu
o dosiahnutie dominantného postavenia, o získanie vplyvu na kľúčové činnosti, o vylúčenie
príliš obtiažnych alebo riskantných povinností zo svojej pracovnej náplne.
Organizačná štruktúra by sa mala zakladať na objektivite, na spoločnom záujme
všetkých zamestnancov organizácie a mala by byť neutrálna. Avšak podľa R. Coopera
v skutočnosti vyjadruje subjektívne hodnoty, záujmy a priania jej navrhovateľov.1
Neformálna organizačná štruktúra predstavuje skutočnosti, ktoré v organizácii
existujú nie ako výsledok plánovitého určenia, ale preto, že niektoré jej stránky, resp. časti,
neboli vopred formálne vyjadrené. Neformálna organizácia vzniká tiež preto, že aj keď sú
jednotlivé aspekty fungovania organizácie formalizované a zahrnuté v príslušných
organizačných normách, nedodržiavajú sa.
Hneď po vzniku formálnej organizácie sa začína postupne formovať neformálna, ktorú
aktívne ovplyvňujú formálne organizačné vzťahy. Je to preto, lebo ľudia vnášajú do svojej
práce a prostredia organizácie množstvo osobných pocitov (napríklad radosť, nechuť,
nezáujem, sympatiu, odpor) a potrieb (napríklad sebauplatnenie, moc, istotu atď.). Ich
vzájomné vzťahy neprebiehajú iba po formálnej línii. Okrem svojich spolupracovníkov sa
stretávajú aj s ostatnými z iných útvarov. Vo svojej práci sa radšej pridržiavajú rád
a odporúčaní tých ľudí, ktorých si vážia, než radami svojich nadriadených atď.
Predchádzajúce myšlienky navodzujú úvahu o prepojení organizačnej štruktúry
a moci. Formálna štruktúra vo svojich predpokladoch zakotvuje okrem iných záležitostí aj

1

Cooper, R.: Modernism, Post Modernism and Organizational Analysis 3: The Contribution of Jacques Derrida.
Organization Studies 10/4. 1989
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zámerné rozdelenie rozsahu a druhu moci jednotlivcov a skupín v organizácii. Usiluje sa
o žiaduce umiestenie väčšieho rozsahu moci najmä na vyššie organizačné úrovne a jej
pridelenie konkrétnym (najmä) vrcholovým riadiacim pracovníkom. Avšak tento zámer sa
nemusí vždy podariť úplne zrealizovať. Nakoľko je moc predmetom silnej túžby ľudí a snaha
o jej získanie môže znamenať rôznorodé formy správania určitých jednotlivcov, ostatní
členovia organizácie môžu na takéto mocenské snahy a vzťahy reagovať zvláštnym spôsobom.
Napríklad budujú a rozvíjajú aj neformálnu organizačnú štruktúru, pomocou ktorej sa môžu
vedome brániť proti neprirodzene veľkému rozsahu moci iných a jej nevhodnému zadeleniu
v organizácii.
Neformálnou štruktúrou sa však taktiež môžu usilovať o zvrat dovtedajšieho rozdelenia
moci a tým vyvíjať konanie smerované k nárastu ich vlastnej moci. Takéto konanie (teda
budovanie neformálnej štruktúry ako priama reakcia či obrana na stav formálnej štruktúry)
môže špirálovito vyvolať následné kroky k opätovnému posilneniu formálnej štruktúry
a k uzurpovaniu ešte väčšieho množstva moci zo strany jednotlivcov, ktorí síce predtým mali
dostatok moci, avšak sa obávajú o jej obmedzenie či odobratie v prípade stretu.

11.5. Väzby a perspektívy organizačných štruktúr
Veľmi zaujímavý je i vzťah organizačnej štruktúry, štýlov vedenia a organizačnej
kultúry. Podľa základného členenia sa rozlišujú autokratické, participatívne a liberálne štýly
vedenia. Vhodnosť každého z nich spočíva v dosiahnutí súladu medzi tradíciami organizácie,
očakávaniami zamestnancov, aktuálnymi úlohami a charakteristikou zamestnancov i riadiacich
pracovníkov. Podľa R. Harrisona a C. Handyho vedú konkrétne druhy organizačnej štruktúry
ku konkrétnym štýlom vedenia a často bývajú zakotvené v kultúre konkrétnej organizácie.1
Byrokratické formy často vyhovujú autokratickým riadiacim pracovníkom, ktorí vytvárajú
kultúru určitej roly, kde postavenie a rola sú zdrojom moci. Naopak maticová štruktúra je
kultúrou zameraná na splnenie určitých úloh a je možné v nej nájsť participatívny štýl vedenia.
V malých organizáciách riadiaci pracovníci zvyčajne zakladajú svoj štýl vedenia na
„mocenskej kultúre” a využívajú benevolentný autoritatívny štýl. V organizáciách, kde existuje
veľký počet odborníkov (špecialistov pre rozličné odborné oblasti organizácie), sa najčastejšie
vyskytuje osobná kultúra, v ktorej najdôležitejším faktorom určujúcim moc sú vzťahy. Tu sa
liberálny štýl môže rozvíjať, pretože kultúra býva v takýchto organizáciách často vysoko
individualizovaná.
V budúcnosti sa predpokladá ústup typických hierarchických štruktúr. Organizácia už
nebude mať formu doterajšej pyramídy, ale skôr formu dobre fungujúceho symfonického
orchestra (P. Drucker). Na druhej strane niektorí autori prezentujú, že budúce organizačné

1

Harrison, R.: How to Describe your Organization. Harvard Business Review. 1972; Handy, C.: Understanding
Organisation. New York. Penguin Education Series. 1976
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štruktúry budú mať formu pavučín alebo sietí, ktoré budú natoľko variabilné a pružné, že
dokážu napomôcť organizácii úspešnejšie odolávať náročným podmienkam súčasného
konkurenčného prostredia.
Z hľadiska organizačného správania budú musieť organizácie pri projektovaní svojich
štruktúr rešpektovať obrovské množstvo faktorov a vplyvov. Budú sa musieť usilovať, aby ich
štruktúry boli vždy dostatočne pružné, aby vytvárali atmosféru trvalého zlepšovania
a napredovania celej organizácie, aby dokázali odzrkadľovať správne zvolený pomer medzi
centralizačnými a decentralizačnými tendenciami. Zároveň budú musieť organizácie
zakomponovať do svojich štruktúr mechanizmy neprestajného prehodnocovania potreby
zmeny svojej charakteristiky v dostatočnom časovom predstihu tak, aby spoločne s ostatnými
oblasťami organizačného správania prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti
organizácie do budúcnosti.
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12. ORGANIZAČNÝ ROZVOJ A ORGANIZAČNÁ ZMENA
Organizačný rozvoj a organizačná zmena patria k veľmi dôležitým rovinám
skúmania organizačného správania. Podstatou organizačného rozvoja je identifikácia ciest
a spôsobov, aplikáciou ktorých je možné plynulo a nepretržite zvyšovať efektívnosť
organizácie ako takej. Podstatou organizačnej zmeny je odhaľovanie oblastí, v ktorých má
organizácia určité rezervy alebo v ktorých organizácia nevyužíva všetky svoje príležitosti,
pričom je potrebné pripraviť a implantovať nevyhnutné spôsoby a opatrenia na zlepšenie
existujúceho stavu. Účelom organizačného rozvoja i zmeny je teda získanie širokého
spektra relevantných poznatkov, pomocou ktorých je možné vypracovať nové koncepcie,
stratégie či operatívne opatrenia smerované k zdynamizovaniu správania členov
organizácie.
Poslaním tejto kapitoly je zamerať pozornosť na nasledujúce problémové okruhy
a charakteristiky štúdia organizačného správania (obr. 12.1):
-

vymedzenie organizačného rozvoja,

-

proces organizačného rozvoja,

-

vymedzenie organizačnej zmeny,

-

rovnica organizačnej zmeny,

-

proces organizačnej zmeny.

Vymedzenie
významu
organizačného
rozvoja

Vysvetlenie
odporúčaného
procesu
želaného rozvoja

Definovanie
charakteristík
organizačnej
zmeny

Rovnica
zmeny

Prezentácia
odporúčaní na
efektívnu
realizáciu zmeny

Obr. 12.1. Východiská pochopenia a realizácie organizačného rozvoja a zmeny

12.1. Vymedzenie organizačného rozvoja a jeho opodstatnenie
Významným aspektom organizačného rozvoja je posilňovanie schopností a zručností
zamestnancov v rovine úspešného riešenia rozličných organizačných problémov. Podľa R.
Beckharda predstavuje organizačný rozvoj plánované úsilie celej organizácie riadené
vrcholovým manažmentom, ktoré je zamerané na zvýšenie efektívnosti a zdravia
organizácie prostredníctvom plánovaných intervencií do organizačných procesov, a pritom
využíva vedomosti behaviorálnych vied.1

1

Beckhard, R.: Organisational Developments: Strategies and Models. London. Adison-Wesley. 1969
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Organizačný rozvoj je v tomto chápaní plánovaný proces – predpokladá podrobnú
analýzu, implementáciu zásahov vyplývajúcich z analýzy a hodnotenie získaných výsledkov
tohto úsilia. Týka sa celej organizácie a nie iba niektorých vybraných častí. Východiskom je
poznanie, že aj správne riešenia môžu zlyhať, ak sa súčasne vhodne neupravia aj väzby daného
útvaru so všetkými ostatnými útvarmi organizácie. Z hľadiska systémového prístupu je preto
potrebné nazerať organizačný rozvoj ako sústavné zdokonaľovanie celého systému
organizácie.
Organizačný rozvoj sa dotýka plánovania a realizácie programov zlepšovania
efektívnosti fungovania organizácie a jej reakcií na zmenu.1 Cieľom organizačného rozvoja
je zabezpečiť cieľavedomý a premyslený prístup k zvyšovaniu efektívnosti organizácie.
Obdobne vyznieva aj nasledujúce vymedzenie, podľa ktorého organizačný rozvoj je
metóda uľahčujúca zmeny a rozvoj štruktúr a procesov (napríklad vzťahov a rolí), ľudí
(napríklad štýlov a zručností) a technológií (napríklad rutinnejších, podnetnejších).2
Organizačný rozvoj a všetky čiastkové opatrenia z neho vyplývajúce musia byť
riadené, zdôrazňované a podporované vrcholovým vedením organizácie. V opačnom prípade
by tieto snahy neboli dôsledné. Ostatní členovia organizácie by ich mohli vnímať iba ako
procesy do istej miery vhodné, avšak v žiadnom prípade nie nevyhnutné a potrebné. Tým by
nemuselo prísť k naplneniu stanovených zámerov postupného rozvoja a trvalého zlepšovania
celej organizácie.
Nevyhnutnosť prípravy a realizácie procesov organizačného rozvoja (a taktiež
procesov organizačnej zmeny) je spôsobená podstatou a neustále sa zvyšujúcim tempom
súčasného celosvetového vývoja. Za významné externé aj interné impulzy podnecujúce
rozvojové úsilie organizácie možno považovať najmä tieto charakteristiky:

1
2

-

obrovský nárast nových informácií a vedomostí, t. j. budovanie informačnej
spoločnosti a prechod na spoločnosť znalostnú, spôsobuje, že doterajšie poznanie je
už z časti neplatné alebo neaktuálne, a nepostačuje najnovším trendom a potrebám
organizácie,

-

klesá aktuálnosť, kvalita a príťažlivosť výrobkov a služieb poskytovaných
organizáciou, čo zákazníci vnímajú ako negatívnu tendenciu, a strácajú záujem
o produkty organizácie, čím sa pozícia organizácie môže dramaticky znehodnotiť,

-

neustále narastá tlak tých konkurentov, ktorí realizujú procesy svojho
organizačného rozvoja a nepretržite svoje činnosti i výstupy zefektívňujú, čím ešte
viac ohrozujú pozíciu organizácie na trhu výrobkov a služieb,

Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Praha. Grada. 2002, 245 s.
Donnelly, J. – Gibson, J. – Ivancevich, J.: Management. Praha. Grada. 1997, 589 s.
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všeobecný rozhľad a odbornosť zamestnancov sa neustále rozširujú, pričom radoví
zamestnanci i riadiaci pracovníci pociťujú potrebu v práci dosiahnuť sebarealizáciu
a vnútornú satisfakciu, čo si vyžaduje nový (proaktívny) prístup k činnostiam
i ľudskému potenciálu organizácie.

Na základe týchto skutočností je potrebné postupne meniť formu i obsah viacerých
oblastí života organizácie, jej štruktúru a prebiehajúce procesy, a to skutočne starostlivo
a pozorne. Je potrebné najmä zvyšovať pripravenosť všetkých zamestnancov, aby sa mohli
úspešne vysporiadať s novými situáciami a požiadavkami ako interného, tak i externého
prostredia. To znamená, že organizácie sa musia nepretržite a systematicky rozvíjať.
Vo svojej knihe Piata disciplína P. Senge uvádza päť ťažiskových oblastí, v ktorých by
sa mali organizácie rozvíjať:1
1. Systémové myslenie, ktoré musí nahradiť tradičné jednostranné uvažovanie postavené na
izolovaní častí problému komplexným prístupom, ktorý integruje rôzne aspekty správania
a fungovania organizácie.
2. Osobné majstrovstvo, ktoré spočíva nielen v zvládnutí odborných zručností, ale tiež
v neustálom prehlbovaní vlastných predstáv, sústreďovaní energie, vytrvalom úsilí
a objektívnom vnímaní reality.
3. Myšlienkové modely, ktoré nahrádzajú vžité predsudky a nesprávne názory brzdiace
rozvoj organizácie novými ideami v procese učenia a získavaní nového obrazu sveta.
4. Zdieľanie vízie, t. j. potreba jasnej predstavy o budúcom rozvoji organizácie, ktorú budú
všetci zamestnanci s nadšením uskutočňovať.
5. Tímové učenie, ktoré je založené na schopnosti členov tímu prekonávať svoje osobné
bariéry a schopnosti naučiť sa „myslieť spoločne“.
Ak je dynamická celá organizácia, t. j. ak sú dynamickí radoví zamestnanci i riadiaci
pracovníci a ak dokážu všetci jej členovia akceptovať a stotožniť sa s uvedenými
charakteristikami, potom sa stáva organizácia učiacim sa systémom, ktorý dokáže sám seba
flexibilne pretvárať a zefektívňovať.

12.2. Proces organizačného rozvoja
Cieľavedomý, premyslený a dôkladne realizovaný organizačný rozvoj je možné
zabezpečovať dvomi spôsobmi:
1. Organizačný rozvoj môžu vyvolávať a realizovať samotní zamestnanci organizácie, čo
predstavuje interné úsilie všetkých zainteresovaných členov organizácie. Zamestnanci

1

Senge, P.: The Fifth Discipline. The Art and Practice of the Learning Organization. London. Century Business.
1993, 15 – 18 s.
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poznajú prostredie svojej organizácie i zručnosti a schopnosti jednotlivých
spolupracovníkov podrobnejšie. To však zároveň predstavuje aj určitú nevýhodu – navykli
si vnímať jednotlivé procesy v organizácii vždy a za každých podmienok ako správne.
Veľmi ťažko sa vedia odpútať od vžitých predstáv a rutinných, dlhodobo používaných
postupov. Tým do určitej miery strácajú potrebný odstup a objektívny pohľad na
organizačné správanie, ktoré sú nepostrádateľné pri dynamizovaní a zefektívňovaní
organizácie.
2. Organizačný rozvoj môžu realizovať externí poradcovia (konzultanti). Napriek
nevyhnutnosti podrobného zoznámenia externých poradcov s celou situáciou a fungovaním
organizácie, je nespornou výhodou ich zapojenia najmä skutočnosť, že nie sú zaťažení
a subjektívne ovplyvnení dlhoročnými vzťahmi a väzbami v organizácii. Dokážu všetky
javy vnímať objektívne a z určitého nadhľadu. Môžu oveľa rýchlejšie identifikovať
neefektívne prebiehajúce procesy či nedostatočne využívaný potenciál kvalifikovaných
a zanietených zamestnancov a riadiacich pracovníkov organizácie. Externí poradcovia sú
schopní poznatky získané analýzou porovnávať s výsledkami iných organizácií. Na
základe tohto porovnania, využitia svojich dovtedajších skúseností a tvorivých impulzov
vzniknutých práve v podmienkach analyzovaného prostredia, môžu správne nasmerovať
jednotlivé intervencie a potrebné aktivity v organizácii.
Cyklus organizačného rozvoja (ako čiastková etapa neustáleho organizačného
rozvoja) by mal pozostávať z nasledujúcich štyroch fáz (viď obr. 12.2):

Identifikácia potrieb
organizácie a stanovenie
cieľov rozvoja

Hodnotenie efektívnosti
rozvoja a spätná väzba
rozvojového cyklu

Formulácia stratégie
na dosiahnutie cieľov
rozvoja

Implementácia stratégie
rozvoja a realizácia
potrebných činností

Obr. 12.2. Priebeh organizačného rozvoja
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1. Identifikácia potrieb organizácie a stanovenie cieľov rozvoja. Účelom tejto fázy procesu
organizačného rozvoja je odhaliť ťažiskové problémy a bariéry efektívneho fungovania
organizácie a následne navrhnúť sústavu cieľov, ktoré napomôžu odstráneniu
identifikovaných negatívnych zistení.
2. Formulácia stratégie na dosiahnutie cieľov aktuálneho cyklu organizačného rozvoja
predstavuje podrobnejšie rozpracovanie cieľov a bližšiu špecifikáciu spôsobov, zdrojov,
časového harmonogramu a určenia zapojených účastníkov pre dosiahnutie týchto cieľov.
Mimoriadne dôležité je uplatňovanie princípov strategického myslenia, najmä tvorivého
vypracúvania variantných scenárov – jednotlivých stratégií. Následne je po dôkladnom
zvažovaní potrebné zvoliť, ktorý z variantov bude pre aktuálne podmienky organizácie
najefektívnejší.
3. Implementácia stratégie rozvoja a realizácia potrebných činností znamená špecifikovanie
prijatej stratégie do väčších konkrétností a jej postupné rozpracovanie do taktických
i operatívnych opatrení. Zároveň zahŕňa oboznámenie všetkých úrovní organizácie
s jednotlivými prístupmi a určenými vhodnými postupmi. Táto fáza zahŕňa aj realizáciu
všetkých potrebných činností a využívanie vhodných spôsobov ovplyvňovania
a motivovania správania v organizácii. Rovnako ako v predchádzajúcich fázach, aj v tejto
fáze je dôležité rozpracúvať konkrétnejšie postupy organizačného rozvoja s prihliadnutím
na vecné, časové, psychologické i odborné dispozície organizácie a jej jednotlivých členov.
4. Hodnotenie efektívnosti organizačného rozvoja a spätná väzba cyklu. V tejto fáze ide
o hodnotenie celého cyklu rozvoja z hľadiska efektívnosti. Posudzovať je preto potrebné
ako hospodárnosť, tak aj účinnosť a účelnosť celého snaženia. Táto fáza akoby uzatvárala
jednu etapu organizačného rozvoja. Avšak skončenie jedného cyklu by malo automaticky
a okamžite viesť k opätovnému identifikovaniu nových potrieb a stanoveniu nových cieľov
k dosiahnutiu vízie organizácie (na obrázku je tento jav znázornený použitím
dvojnásobného počtu väzieb medzi jednotlivými po sebe nasledujúcimi fázami). Preto by
sa v skutočnosti rozvoj nemal nikdy v organizácii ukončiť. Každá organizácia je živým
systémom a pravdepodobne nikdy nedosiahne úplnú dokonalosť – organizácie sa musia
rozvíjať neustále.
Filozofia kontinuálneho rozvoja teda predpokladá, že sa budú organizácie
dynamizovať, zefektívňovať a vyvíjať priebežne. Preto po ukončení jedného cyklu
organizačného rozvoja musí nasledovať vždy nová a nová etapa organizačného rozvoja, t. j.
nový cyklus zlepšovania fungovania organizácie. V tomto ponímaní je organizačný rozvoj
systémom (komplexom) mnohých prebiehajúcich etáp skvalitňovania fungovania
organizácie. Dokonca možno predostrieť, že sa niektoré rozvojové cykly môžu prelínať
s predchádzajúcimi cyklami. To znamená, že týchto cyklov môže v organizácii prebiehať
niekoľko súčasne.
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12.3. Vymedzenie organizačnej zmeny
Medzi organizačnou zmenou a organizačným rozvojom existuje veľmi tenká deliaca
čiara. Organizačný rozvoj je svojou podstatou evolučný – zlepšenia sa odohrávajú pomalšie,
postupne, plynulo a v menších krokoch. Z tohto pohľadu sa organizačný rozvoj javí ako
spojitý proces. Na druhej strane, organizačná zmena má skôr formu razantných
a dramatických premien či akčných pohybov v organizácii. Avšak aj pri takomto rozlišovaní
existuje mnoho oblastí, v ktorých sa rozvoj i zmena prekrývajú. Dôležité je, že spoločne
vytvárajú nevyhnutnú základňu pre zdokonaľovanie organizačného správania.
Organizačná zmena predstavuje prudkú zmenu určitého smeru, podoby či formy
v rámci organizácie. V súčasnosti je možné identifikovať dva základné prúdy ponímania
zmien v organizáciách. Prvým je zmena formálnej štruktúry, procedúr a systémov. Druhým
poňatím je priame ovplyvňovanie spôsobu, ktorým ľudia v organizácii konajú ako
jednotlivci a akým konajú medzi sebou navzájom. V organizáciách sú nevyhnutné obidve
tieto poňatia, pretože sa vzájomne dopĺňajú. Snáď najdôležitejšie je, aby členovia organizácie
boli schopní a ochotní stotožniť sa s cieľmi organizácie a konať sami za seba a voči sebe
navzájom konštruktívnym a efektívnym spôsobom tak, aby tieto ciele dosiahli.
V organizáciách, kde sa tento zámer podarí naplniť, je možné úspešne implantovať takmer
akúkoľvek štruktúru či systém. Výkonnosť možno výrazne zvýšiť, ak príslušná štruktúra
a systémy budú takúto činnosť pozitívne podnecovať (alebo jej aspoň nebudú brániť).1
Aby sa v organizácii mohla realizovať určitá zmena, je potrebné v prvom rade vedieť,
či je táto uvažovaná zmena žiaduca a prípustná. Získaniu tejto istoty napomáha najmä
využívanie systematických a realizovateľných prostriedkov (kritérií) sledovania výkonu
zamestnancov i celej organizácie, prostriedkov merania efektívnosti, merania potenciálu
zdokonalenia, monitorovanie externého prostredia (trhu výrobkov a služieb, správania
konkurencie, spoľahlivosti dodávateľov a partnerov atď.). Avšak napriek veľkej potrebe
určitej zmeny sa veľmi často organizácie potýkajú s odmietavým postojom svojich
zamestnancov.
Ľudia sa nezriedka uzatvárajú do určitej strnulej šablóny správania a postupov, a
zvyčajne akékoľvek zmeny odmietajú a bránia sa im. Často sú práve minulé úspechy
organizácie tým faktorom, ktorý najviac prispieva k budúcemu zlyhaniu. Ľudia preceňujú
minulé úspechy a vychádzajú z predpokladu, že minulý úspech automaticky a bez väčšieho
pričinenia zabezpečí aj úspech budúci. Opak je však skutočnosťou. Budúci úspech sa
zabezpečí len skutočne kvalitným úsilím všetkých v organizácii. Je preto potrebné presvedčiť
všetkých zainteresovaných zamestnancov a riadiacich pracovníkov, že zmena je nevyhnutná a
že si ju vyžaduje reálna situácia organizácie. Je potrebné ich presvedčiť (nie nimi
manipulovať), že doterajší priebeh činností či procesov je neefektívny, že práve zmenou je

1

Tyson, S. – Jackson, T.: Organizační chování. Praha. Grada. 1997, 188 – 205 s.
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potrebné dosiahnuté úspechy racionálne zužitkovať a usilovať sa dosiahnuť zlepšenie
súčasného i budúceho fungovania organizácie i správania jej členov.
V širšom kontexte môžu riadiaci pracovníci a personálni odborníci organizácie
uplatňovať niektorú z nasledujúcich stratégií na zníženie, alebo dokonca elimináciu odporu
voči zmene:1

1

-

Vzdelávanie a komunikácia. Jednou z najčastejšie uplatňovaných ciest znižovania
odporu je otvorená a motivačná komunikácia s jednotlivými zamestnancami
a riadiacimi pracovníkmi, ich vzdelávanie a príprava na pozitívnu podstatu zmeny
ešte skôr, než k samotnej zmene príde. Znižovaniu odporu voči zmene veľmi
napomôže zjednodušovanie procesu zmeny, vyzdvihovanie racionálnosti i výhod
danej zmeny a udržiavanie vysokej miery informovanosti o jednotlivých
pripravovaných udalostiach a opatreniach.

-

Participácia a zapojenie. Súhlasný postoj účastníkov zmeny môže organizácia
dosiahnuť tým, že už do fázy prípravy a následne taktiež do fázy realizácie
uvažovanej zmeny zapojí čo najširšie spektrum zamestnancov a riadiacich
pracovníkov. Ak títo pociťujú, že ich nápady, námety a postoje sú pevnou
a hodnotnou súčasťou úsilia o zmenu, vykazujú menšiu tendenciu k odporu a sú
ochotnejší sa do zmeny zapojiť. Dokonca je možné docieliť stav, keď zamestnanci
a riadiaci pracovníci budú zámerne vyhľadávať nové podnety a budú vyvolávať
nové zmeny, pričom sa budú usilovať zapájať do nich aj ostatných.

-

Uľahčenie a podpora. Podporovať účastníkov zmeny a pomáhať im všetkými
dostupnými prostriedkami, je významným rysom riadenia zmeny. Za vhodné možno
považovať prejavovanie záujmu o problémy zamestnancov a riadiacich
pracovníkov, pozorne im načúvať, podporiť ich pri rôznych dôležitých
záležitostiach a pomáhať im zjednodušovať zmenu vtedy, ak je odpor voči zmene
vyvolaný strachom či úzkosťou.

-

Vyjednávanie a dohoda. Znížiť mieru odporu voči zmene je možné aj
prostredníctvom vyjednávania. Zrealizované diskusie a analýzy dokážu riadiacim
pracovníkom odhaliť rozličné prvky či aspekty pre vhodné vyjednávanie
a dosiahnutie momentálnej i strategickej dohody. Avšak každá dohoda prijatá
obidvomi zúčastnenými stranami sa musí naplniť, aby neprišlo k narušeniu dôvery
medzi členmi organizácie. Pri poskytovaní rôznych ústupkov je taktiež nevyhnutné
uvažovať s možným nepríjemným javom v tom zmysle, aby rozličné úľavy či
odmeny ponúknuté účastníkom zmien nezačali požadovať aj tí, ktorých sa zmena
vôbec nedotýka a do zmeny vôbec nebudú zapojení.

Podľa: Donnelly, J. – Gibson, J. – Ivancevich, J.: Management. Praha. Grada. 1997, 591 s.
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Je potrebné spomenúť aj iné významné aspekty ovplyvňujúce ochotu členov
organizácie zapojiť sa do pripravovaných zmien. Na vyvolanie potreby zmeny je veľmi
potrebná určitá nespokojnosť s existujúcim stavom. Musí však taktiež existovať vízia, ktorú
zdieľajú všetci alebo viacerí zainteresovaní zamestnanci a riadiaci pracovníci, pričom musia
zároveň pochopiť podstatu jednotlivých fáz či krokov realizácie zmeny. Pravdepodobne
najvýznamnejším aspektom vyvolania novej zmeny je aspekt nákladov zmeny, ktorý zahŕňa
náklady ako ekonomické, tak aj psychologické.
Z hľadiska pripravenosti ľudí na zmenu existujú dve úplne odlišné sily, ktoré v tejto
rovine ľudí ovplyvňujú. Prvú rovinu predstavujú sily v danom jednotlivcovi – intrapersonálne
sily. Patria k nim napríklad vedomosti, zručnosti, skúsenosti, motivácia, zodpovednosť,
sebavedomie a určitá odolnosť voči neistote. Druhú rovinu predstavujú sily vo vnútri systému
– intrasystémové sily, ku ktorým patria napríklad kultúra organizácie, úroveň spoločného
povedomia všetkých členov organizácie a spôsob, akým organizácia prijíma dôsledky svojich
dovtedajších úspechov či neúspechov. Kombinácia týchto síl (faktorov) sa zvyčajne označuje
ako stupeň pociťovanej bezpečnosti.
C. A. Carnall prezentuje, že ak je stupeň pociťovanej bezpečnosti vysoký alebo nízky,
potom reakcia na zmenu bude skôr odmietavá, pasívna alebo pokrivená.1 Ľudia budú
uskutočnenie zmeny odkladať a spomaľovať, čo je v zásade pochopiteľné. Ak je stupeň
pociťovanej bezpečnosti vysoký, nič nenúti človeka k zmene. Na druhej strane, ak je stupeň
pociťovanej bezpečnosti veľmi nízky, potom čokoľvek odlišné bude jednotlivec považovať za
vysoko ohrozujúce. Podľa autora iba pri stredných hodnotách stupňa pociťovanej bezpečnosti
bude reakcia na zmenu pravdepodobne priaznivá. V tomto prípade pozitívna reakcia obsiahne
typ správania založený na počúvaní, objasňovaní, využívaní variantov a nakoniec i hodnotení
a začlenení nových informácií do spôsobov, ktorými ľudia vnímajú to, čo prebieha okolo nich.
Významnou skutočnosťou v oblasti ochotného prístupu voči zmene je uvažovanie
zmeny vo vzťahu k moci či vplyvu v organizácii. Zmeny môžu byť hrozbou pre udržanie si
moci určitými skupinami v organizácii.2 Môžu byť vnímané ako hroziaca strata kontroly nad
rozhodovaním, zdrojmi i informáciami týchto skupín. Príkladom je situácia, keď riadiaci
pracovníci bránia zavedeniu krúžkov kvality alebo vstupu radových zamestnancov do stavu
riadiacich pracovníkov organizácie. Niektorí z riadiacich pracovníkov pravdepodobne túto
situáciu budú nazerať ako nárast významu a vplyvu nemanažérskeho personálu, čo môžu
pociťovať ako ohrozenie svojej vlastnej moci získanej doposiaľ. To odzrkadľuje častý jav
v organizáciách – ak jednotlivci či skupiny v istom čase pociťujú zásah do svojich
teritoriálnych alebo mocenských práv, budú pravdepodobne voči zmene vyjadrovať podstatný
odpor a budú zmenu rozličnými prostriedkami blokovať.

1
2

Carnall, C. A.: Managing Change in Organisations. Prentice Hall. 1990
Mullins, L.: Management and Organisational Behaviour. London. Pitman Publishing. 1991, 503 s.

Organizačný rozvoj a organizačná zmena

159

Z hľadiska psychologických poznatkov organizačného správania je teda vhodné
uvažovať so skutočnosťou, že čím viac sú v určitých procesoch zmeny ľudia zapojení, čím
viac sa môžu k podobe či forme zmeny vyjadrovať, tým viac budú týmto procesom zaujatí
a vtiahnutí do jeho priebehu. Pritom však musí byť uvažovaný cieľ presne konkretizovaný
a musí byť uskutočniteľný. Zároveň je potrebné uvažovať s časovou aktuálnosťou – ľudia
potrebujú cítiť, že môžu vykonať niečo efektívne ihneď, nie až po uplynutí istého času.
Vplyvom času totiž ich nadšenie či vybudovaný súhlas môžu odznieť a vytratiť sa.

12.4. Rovnica organizačnej zmeny
Rovnica organizačnej zmeny poskytuje užitočnú a prehľadnú pomôcku pri
identifikovaní energie a motivácie jednotlivcov, ktoré sú schopní a ochotní venovať
pripravovanej zmene. Rovnica je významná najmä v oblasti posilňovania možností
jednotlivcov niečo v organizácii zmeniť a v oblasti zvýšenia predpokladov a príležitostí, aby sa
zmeny zaviedli. Rovnicu zmeny je možné vyjadriť nasledujúcim vzťahom1:
EMZ = N  P  R  V,
kde

EMZ

je energia a motivácia pre zmenu,

N

je pociťovaná nespokojnosť s existujúcou situáciou,

P

je úroveň poznania budúcich praktických postupov a krokov,

R

je reálna, racionálna predstava budúceho stavu,

V

je úroveň vnútornej zodpovednosti účastníkov zmeny.

Nespokojnosť s prítomnosťou spôsobuje nahromadenie energie a nadšenia pre
zmenu, ak však pritom existuje vysoká úroveň jasných cieľov a vedomostí o tom, ako
pokračovať ďalej. Bez týchto jasných cieľov a vedomostí bude zmena poznačená negatívne –
povedie k nespokojnosti, demotivácii, skleslosti a apatii. Okrem tejto rovnice je dôležité, aby
pre vnímanú cenu prebiehajúcej zmeny C platila nerovnosť:
EMZ  C.
Energia a motivácia pre zmenu musia byť väčšie než vnímané náklady realizácie
zmeny (C), a to aj ekonomické, aj psychologické. Je overené, že ak nie sú vyjasnené ciele
a uvažovaným zamestnancom a riadiacim pracovníkom nie sú dostupné informácie o ďalšom
priebehu činností, vynorí sa príliš veľa neistoty. Jednotlivci i skupiny budú očakávať príliš
vysoké „náklady“ zmeny, čo negatívne ovplyvní pripravenosť a ochotu zmenu realizovať.

1

Blašková, M.: Organizačné zmeny v železničnej doprave a ich vplyv na motiváciu. In: Zborník medzinárodnej
vedeckej konferencie Manažment v železničnej doprave. Žilina. EDIS – vydavateľstvo ŽU. 2004, 13 – 19 s.
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12.5. Proces organizačnej zmeny
Efektívne pripraviť a zrealizovať organizačnú zmenu predpokladá využívať schopnosti
riadiacich pracovníkov tak, aby vytvárali nové spojenie ľudí, príležitostí a požiadaviek.
Riadiaci pracovníci zapojení do iniciovania a zavedenia zmien by mali byť výbornými
organizátormi a koordinátormi celého úsilia. Mali by mať ucelenú a príťažlivú predstavu
budúceho stavu. Na druhej strane, všetci účastníci zmeny (nielen pripravovatelia, ale aj
realizátori) musia mať možnosť prekročiť alebo odstrániť hranice medzi jednotlivými útvarmi
organizácie, musia mať možnosť akceptovať nové myšlienky, chopiť sa nových spôsobov
práce, dosiahnuť nové kvalitatívne aj výkonové štandardy, a učiť sa zo všetkých zmien.
Efektívne riadenie procesu zmeny môže veľmi účinne redukovať strach a napomôcť
jednotlivcom i skupinám, aby sa so zmenou vysporiadali úspešne. Táto skutočnosť môže
posilniť pozitívny vzťah k zmene v organizácii, a tým vytvoriť priaznivú základňu pre budúce
zmeny.
Z hľadiska organizačného správania je rozhodujúca v tejto oblasti aj praktická politika
organizácie. V rámci nej je potrebné mobilizovať podporu účastníkom zmeny, vybudovať
a podporovať potrebnú koalíciu, identifikovať opozíciu a uvažovať s jej možným vplyvom. Je
potrebné pomáhať zamestnancom v procese zmeny, aby sa dokázali vysporiadať so stresom,
problémami a neistotou, ktoré vyplývajú zo zmeny. Napriek tomu, že je potrebné bývalé
tradície nahradiť novými postupmi a novými spôsobmi myslenia, spojitosť a tradície nemôžu
byť zničené či zavrhnuté bez rozmyslu. Poskytujú totiž jednotlivcom i skupinám stabilitu,
podporu a význam. Riadenie zmien teda musí uvažovať so všetkými týmito aspektmi,
problémami a konfliktmi.
Prvoradým a najdôležitejším problémom (a zároveň nultým krokom) v procese
organizačných zmien je vybudovať otvorený postoj smerom k zmene na všetkých úrovniach
hierarchie organizácie. Zakomponovanie otvoreného a kladného postoja voči zmenám si
vyžaduje dlhotrvajúce úsilie všetkých riadiacich pracovníkov i personálnych odborníkov
organizácie. Toto úsilie zahŕňa najmä presadzovanie a komunikovanie dynamickej
organizačnej kultúry a filozofie, otvorenú a obojstrannú komunikáciu, uplatňovanie
participatívneho vodcovstva podporujúceho a vyžadujúceho preberanie zodpovednosti
a iniciatívny prístup zamestnancov k práci i celej organizácii, zavádzanie pracovných tímov a
tímov zvyšovania kvality, umožňovanie absolvovať rozličné tréningové a rozvojové aktivity
pre všetkých kvalifikovaných zamestnancov s vysokým pracovno-osobnostným potenciálom
a pod. Proces riadenia organizačnej zmeny je veľmi podobný cyklu organizačného rozvoja, ale
je oveľa prudší, pričom rozsah a dôsledky tejto zmeny sú razantnejšie.
Prvou fázou procesu organizačnej zmeny je identifikácia potrieb, stanovenie cieľov
zmeny a zapojenie zamestnancov. V podstate ide o prehodnocovanie skutočného stavu
a fungovania organizácie vzhľadom na danú realitu externého prostredia, a zároveň vtiahnutie
zamestnancov do tohto hodnotiaceho procesu. Zainteresovaní zamestnanci musia odhaľovať
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a pochopiť všetky ťažiskové problémy, ktorým organizácia čelí. Tiež je nevyhnutné, aby mali
priestor a podmienky pre hľadanie a vyvinutie spôsobov riešenia identifikovaných problémov.
Tento krok iniciovaný najmä vrcholovým vedením organizácie je potrebný naviac preto, lebo
poznanie aktuálnych problémov a vytvorenie návrhov pre ich riešenie napomáha ešte
otvorenejšiemu vzťahu voči zmene. Veľmi významné je vybudovanie poznania, že zmeny sú
nevyhnutné a napriek určitej obtiažnosti i náročnosti zmien aj uskutočniteľné.

Vybudovanie otvoreného
postoja voči zmenám
v organizácii

Identifikácia potrieb
a cieľov a zapojenie
zamestnancov

Hodnotenie efektívnosti
zmeny a spätná väzba
procesu

Formulácia stratégie
na dosiahnutie cieľov
zmeny

Implementácia stratégie
zmeny a realizácia
potrebných činností

Obr. 12.3. Proces organizačnej zmeny
Druhou fázou procesu je formulovanie stratégie pre dosiahnutie cieľov zmeny,
pomocou ktorej je možné identifikovaný organizačný problém prekonať. Ide o vypracovanie
stratégie konkrétnej realizácie zmeny. Stratégia môže obsahovať napríklad zameranie úsilia na
vytvorenie nového produktu a jeho realizáciu na doterajšom či novom trhu, na zmenu
doterajších distribučných ciest a foriem oslovenia trhu, zmenu používanej technológie či
techniky, zmenu organizačnej štruktúry či formy existencie organizácie, zmenu predmetu
činnosti či vízie organizácie, zmenu kvantitatívnej či kvalitatívnej skladby ľudského potenciálu
organizácie atď.
Treťou fázou je implementácia či realizácia formulovanej stratégie v činnosti
organizácie. Napriek tomu, že navonok prevláda súhlas všetkých zainteresovaných
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zamestnancov s uvažovanou zmenou, nemusí to tak byť v skutočnosti – súhlas môže byť
predstieraný. Je potreba dosiahnuť reálnu zhodu názorov čo najširšieho spektra odborníkov
organizácie v otázkach konkrétnej implementácie danej zmeny. Táto zhoda je potrebná preto,
lebo záujmové skupiny v organizácii môžu mať rôzne ciele, rôzne časové prístupy, rôzne
hodnoty a rôzne spôsoby riešenia problémov. Rôzne záujmové skupiny teda môžu mať rôzne
stanoviská k implementácii zmeny. Na základe tohto poznania by procesy realizácie zmeny
mali byť výsledkom porovnávania stanovísk, námetov a názorov vyjadrených odborníkmi
v oblasti technológií, účtovníctva, financií, marketingu, práce s ľuďmi, výroby atď. V tejto
fáze by malo súperenie jednotlivých odborných oblastí ustúpiť do úzadia. Snaha o realizovanie
zmeny by mala byť spoločná a vyvážená vzhľadom na vyriešenie akútneho problému
organizácie.
Poslednou fázou vyplývajúcou z realizácie zmeny je hodnotenie efektívnosti
organizačnej zmeny a spätná väzba celého procesu, a to opäť z hľadiska hospodárnosti,
účinnosti a účelnosti. Nevyhnutným obsahom tejto fázy je aj proces učenia. Všetci
zamestnanci vtiahnutí do zmeny by sa mali z celého priebehu zmeny niečo naučiť. Je
potrebné učiť sa z pozitívnych skúseností, ale tiež z negatívnych prvkov či situácií, ktoré sa
v rámci prípravy a realizácie zmeny vyskytli. Jednotliví zamestnanci si musia osvojovať nové
metódy práce i začínať uplatňovať nové zručnosti postupne – nie násilím na základe príkazu
nadriadeného. Musia pociťovať podporu zo strany riadiacich pracovníkov i kolegov. Je to
spôsob uznávajúci dôležitosť tvorby ich vlastného sebaocenenia či sebavnímania.
Z hľadiska organizačného správania je zaujímavou skutočnosťou, že zmeny
v organizáciách sú zriedkakedy priehľadné. Zväčša nie je nikto v organizácii schopný
identifikovať jasný štartovací bod alebo jasný koniec zmeny. Tendencie a tlaky, na ktoré
reagujú ľudia vtiahnutí do zmeny, stále pokračujú. Diskusie súvisiace so zmenou napredujú
premenlivou rýchlosťou a v rôznych oblastiach. Myšlienky a poznatky vyplývajúce z jednej
zmeny budú určite využívať iní jednotlivci či skupiny na iné ciele organizácie. Na základe toho
je teda možné organizačné zmeny nazerať ako komplikovaný systém vzájomne sa
ovplyvňujúcich procesov jednotlivých zmien.
V závere tejto kapitoly je vhodné uviesť, že za efektívne organizácie sa zvyčajne
považujú také, ktoré zavádzajú zmeny rýchlo, a v ktorých sa riadiaci pracovníci i radoví
zamestnanci učia z procesu zmien nielen počas ich priebehu, ale aj po zavedení a ukončení
aktuálneho procesu zmeny. Efektívnosť sa teda môže dosiahnuť iba vtedy, ak sa jednotlivci,
skupiny a celé organizácie zmenia a ak sa budú vzájomne rozvíjať a obohacovať. Rozvíjať
svoje správanie môžu využívaním pozitívnych i negatívnych skúseností so zmenami, do
ktorých boli zapojení.
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