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Anotácia 

V tejto bakalárskej práci sa venujem v teoretickej časti porovnaniu klasického 

managementu s managementom súčasným, a to so zameraním na prostredie podniku, jeho 

kultúru, štruktúru a celkovo na spôsob vedenia a riadenia podniku a jeho pracovníkov s ohľadom 

na súčasný technologický pokrok. Časť práce je taktiež venovaná dodnes veľmi známej 

a inšpirujúcej osobnosti Tomášovi Baťovi a jeho pohľadom na výrobu a podnikanie, ktoré sa 

stávajú vzorom pre novovznikajúcich zakladateľov priemyslových podnikov na území Českej 

republiky a Slovenska.  

V praktickej časti tejto publikácie charakterizujem a analyzujem vybranú spoločnosť Vasky Trade 

s.r.o. a na základe popísaného moderného managementu spracujem návrh zmien, pomocou 

ktorých sa spoločnosť môže posunúť vpred a čeliť tak súčasným trendom a nárokom dnešného 

priemyslového prostredia v 21. storočí. 

Kľúčové slová  

 Klasický management, moderný management, Tomáš Baťa, podniková štruktúra, 

podniková kultúra, leadership, analýza managementu, súčasné trendy v managemente. 

 

Annotation 

In this bachelor thesis I focus in theoretical part on comparison of classical management 

with today´s management, looking closer to company´s environment, it´s culture, structure and 

a way of leading a company as a whole and it´s workers accepting a current advance in 

technology. A part of this work includes a famous and inspiring entrepreneur Tomas Bata and 

his production and entrepreneurship which became a role model for starting founders of 

companies in industry in Czech Republic and Slovakia.   

In practical part  of this publication I characterise and analyse chosen company VASKY corp. and 

based on described modern management I provide a proposal of changes as a help to bring 

a company forward and meet current trends and claims of nowadays industrial environment of 

21st century.  

Key words 

 Classical management, modern management, Tomas Bata, company´s structure, 

company´s culture, leadership, management analysis, current trends in management.   
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ÚVOD 

Predslov autora 
 Pre začiatok objasním v tejto záverečnej práci teóriu klasického a moderného 

managementu s rozšíreniami, akými sú štýly riadenia a vedenia a popis  idealizovaného 

manažéra, akého si  dnešná rýchlo sa meniaca doba pre úspešné vedenie spoločnosti vyžaduje. 

Zmienim sa aj o podnikovej štruktúre, kultúre a o nových trendoch súčasného managementu, 

ktoré by mali podniky zobrať do úvahy v získavaní konkurenčnej výhody. S neustále sa meniacim 

trhom a požiadavkami spotrebiteľov prichádza neistota v tvorbe prognóz a dlhodobom 

plánovaní fungovania podniku. Preto je nutná zvýšená flexibilita a schopnosť podnikov sa týmto 

zmenám rýchlo prispôsobovať. Celá problematika vzniká hlavne so súčasným pokrokom 

technológií, ktoré menia svet okolo nás každým dňom a s rýchlo meniacimi sa potrebami 

ľudstva. Nielen s technológiou určite úzko súvisí aj podnikový management, ktorý v prípade, že 

zaostáva, môže spôsobovať zbytočné spomaľovanie interných aj externých procesov 

spoločnosti, čo má priamy dopad na konkurenčnosť na dnešnom globalizujúcom sa trhu. V tejto 

práci podrobnejšie priblížim rozdiel medzi klasickými prístupmi a tými modernými a výstupy zo 

súčasných trendov a potrieb aplikujem pri analýze konkrétneho podniku z českého 

priemyslového prostredia. Na základe analýzy vypracujem prípadné návrhy zmien, ktoré budú 

podniku slúžiť ako pomocné vodítko s účelom prispôsobenia sa aktuálnym nárokom a potrebám 

úspešného vedenia spoločnosti. I keď je táto práca zameraná na podnik z českého priemyslu, 

princípy súčasného managementu sú aplikovateľné na širokú škálu odvetví s prihliadnutím na 

konkrétne požiadavky a potreby dielčích trhov a ich zákazníkov. 

Motivácia a prínos práce 
Motivácia napísať túto prácu a výber jej témy vznikla z vlastných pracovných skúseností, 

kedy som mal možnosť popri práci sledovať vnútorne dianie rôznych podnikov a aký to malo 

vplyv na zamestnancov. Aj keď sme sa bez pochybností posunuli v čase a technický či 

technologický pokrok je výrazne znateľný, tak aj napriek tomu sa súčasní manažéri a vedúci 

uchyľujú k praktizovaniu klasických, dnes už zastaralých pravidiel a princípov, ktoré majú skôr 

negatívny dopad na psychiku pracovníka a vznik rôznych konfliktov na pracovisku, ktoré dokážu 

rýchlo naštrbiť medziľudské vzťahy, ignorovať pracovné pokyny, alebo  dokonca sabotovať 

vnútorné podnikové procesy. Takýmto pozorovaním rôznych podnikov, či už korporátnych, 

multilevlových alebo začínajúcich a rýchlo rastúcich organizácií som získal skúsenosti a znalosti 

v tom čo k efektívnemu fungovaniu podniku prispieva a čo naopak môže škodiť. Prínos práce 

vidím v priblížení rozdielov managementu z čias 20. storočia, následne toho súčasného, 

moderného a v osobných doporučeniach analyzovaného podniku po stránke managementu 

a vedenia podniku a jeho pracovníkov. Na základe spracovanej analýzy podniku, ako aj zo 

skúseností z rôznych druhov odvetví, kde práve zmena managementu od klasického k tomu 

modernému poskytuje veľkú výhodu v dnešnom neustále sa meniacom konkurenčnom 

prostredí verím, že poznatky a postrehy uvedené v tejto publikácii poslúžia k hlbšiemu 

pochopeniu vedenia podniku a že jej základ poslúži na ďalšie spracovanie podobných analýz ako 

pomoc podnikom, ktoré sa ocitli v situácii, kedy čelia alebo budú čeliť veľkým zmenám a nevedia 

si dať v boji s rýchlo napredujúcou konkurenciou rady. Zároveň vzniká množstvo nových 

priemyslových podnikov, ktoré sa musia najprv pre úspešné podnikanie v novodobom prostredí 

managementu zorientovať. Úloha tieto skutočnosti riadiť a zabezpečiť úspešne čelenie rôznym 

prekážkam pripadá na zodpovednosť vedúcim pracovníkom najmä vo vrcholnej úrovni 

managementu. Manažéri sa od seba ako jednotlivci odlišujú a každý by mal s citom voliť taký 

prístup riadenia a vedenia, ktorý konkrétnemu podniku pre jeho efektívne fungovanie vyhovuje.  
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1. POPIS PRÍSTUPOV KLASICKÉHO A MODERNÉHO MANAGEMENTU 
 Managementom  v tejto záverečnej práci rozumiem systematické riadenie podniku ako 

celku s cieľom dosiahnuť požadované výsledky a ciele spoločnosti, pri uspokojovaní prianí a 

potrieb zákazníkov. Zároveň do managementu zahrňujem ľudský faktor samotného manažéra, 

jeho spôsob vedenia a riadenia, čo má vplyv aj na nastavenie podnikového prostredia v zmysle 

podnikovej kultúry, štruktúry a prenášania vízie na samotných spolupracovníkov. Management 

považujem za prienik umenia a vedy. Konkrétne psychologického ľudského faktoru 

a systémového nastavenia podniku. To, ako sa management vyvíjal od začiatku 20. storočia až 

po súčasnosť uvádzam v nasledujúcich kapitolách ako prehľad prístupov klasických, novodobých 

a postupne sa rozvíjajúcich aktuálnych prístupov.  

1.1. Prístupy klasického managementu 
 Pod pojmom klasický management rozumiem management z obdobia na prelome 19. 

a 20. storočia, ktoré bolo hlavne ovplyvnené priemyslovou revolúciou, rýchlym a rozsiahlym 

rozvojom techniky a technológie. To pre mnohé podniky znamenalo rast, čo do veľkosti podniku 

a počtu zamestnancov. Zároveň s rozvojom infraštruktúry bolo možné distribuovať výrobky do 

vzdialenejších lokalít a tým aj k širšej škále zákazníkov. Výrobky sa začali viac a viac 

štandardizovať, čo viedlo k vzniku veľkosériovej až hromadnej výroby. Prinieslo to výhody ako 

nakupovanie vstupného materiálu polotovaru za nižšie ceny, zvýšenie produktivity výroby, 

znižovanie nákladov a celkové zefektívnenie interných procesov. Neustále sa zväčšujúce podniky 

si začali uvedomovať potrebu efektívneho riadenia. Začal sa objavovať názor na potrebu 

využívania teoretických modelov systému riadenia podobne ako sa navrhovanie a výroba 

technických prostriedkov podopiera o technické vedy a odborné poznatky. [1] 

 Práve tento rozmach sa stal živnou pôdou pre vývoj riadenia čím ďalej zväčšujúcich sa 

spoločností. V tejto teoretickej časti predstavím štyri rôzne myšlienkové prúdy, tiež uvádzané 

ako školy klasického managementu,  ktoré počas tohto obdobia na prelome 19. a 20. storočia 

vznikali, a ktoré sa stali odrazovým mostíkom pre ďalší rozvoj v riadení a vedení podniku 

v súčasnosti.  

1.1.1. Vedecký prístup  
 Ako prvý medzi klasickými prístupmi managementu vznikol vedecký prístup 

k managementu. Po prvý krát prišlo k pokusu implementovať teoreticky odvodené prvky do 

dovtedy výhradne empirického spôsobu vedenia. Za zakladateľa sa považuje americký inžinier 

Frederic Winslow Taylor, ktorý vo svojej práci „The Principles of Scientific Management“ 

(„Základy vedeckého riadenia“) z roku 1911 vysvetľuje teóriu vedeckého prístupu riadenia 

a stanovuje cestu k úspešnému fungovaniu podniku na základe hľadania jedného a toho 

správneho spôsobu, akým by práca mala byť vykonávaná. [2]  

 Bola nastolená racionalizácia v prípravných a prevádzkových výrobných procesoch. 

Dôraz sa dával na riadenie výkonu práce na úrovni jednotlivých pracovísk. Do popredia sa kladie 

vzťah medzi tromi faktormi, ktoré ovplyvňujú výrobu. Týmito faktormi sú človek, stroj a produkt 

výroby. Vytvárajú sa systémy práce a pravidlá, ktoré stoja na analýze tých najschopnejších 

pracovníkov s využitím časových a pohybových údajov. Vzniká normovanie časovej  spotreby na 

jednotlivé pracovné úkony, čo slúži ako oporný pilier pri plánovaní a pri systéme odmeňovania 

pracovníkov za množstvo odvedenej práce a nie času stráveného na pracovisku. To vytvára 

motivačný impulz, ktorý slúži popri premyslenom organizovaní postupu práce na zvýšenie 

celkovej produktivity práce. [1] 
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 Takáto aplikácia je v priemysle vhodná vo výrobe, kde dochádza vďaka zhromažďovaniu 

k vyššiemu počtu špecializovaných pracovísk navzájom prepojených výrobnými linkami a kde 

dochádza k hlbšiemu rozkladu procesu výroby do špecializovaných pracovných úkonov 

a operácii. V takýchto podmienkach je podrobná organizácia a normovanie práce výhodným 

nástrojom. [1]  

 Negatívnou stránkou tohto prístupu historicky bolo vnímanie pracovníka na úrovni 

stroja bez individuálneho prístupu, či snahy porozumieť medziľudským vzťahom na pracovisku a 

potrebám jednotlivých pracovníkov. Zároveň bol využívaný veľmi autoritatívny štýl vedenia čo 

spolu s odstupom manažéra spôsobuje hlboký pocit menejcennosti a podradnosti. Rovnako sa 

stanovovali normy práce ako štandardné na základe tých najlepších dosiahnutých pracovných 

výsledkov, čo vytvára pre priemerných zamestnancov stálu nadmernú záťaž fyzickú i psychickú. 

Rýchlo tak dochádza k pracovnej nepohode, nadbytočnému stresu či frustrácii. [1]  

1.1.2. Prístup ľudských vzťahov 
 Vzniká na podnet vedeckého prístupu, ktorý ignoruje ľudský faktor a obmedzuje sa 

výhradne na vecný a technický aspekt výroby. Zistilo sa, že na výkonnosť pracovníkov nemajú 

vplyv len fyzikálne podmienky ako podmienky okolia ale aj psychika a sociálne vzťahy na 

pracovisku. Do popredia sa dostali nové metódy vedenia ľudí, ktoré sa zaoberali  stimuláciou 

a motiváciou pracovníkov. Na rozdiel od predošlého vedeckého pohľadu sa zdôrazňuje nutnosť 

rešpektovania vzťahov a sociálnych podmienok. To v sebe zahrňuje aj spôsob, akým nadriadený 

komunikuje s podriadenými, spôsob ohodnotenia či vyjadrenie uznania a zabezpečenie sociálnej 

stability pracovníkov.[1] 

Za veľkého propagátora ľudských vzťahov na pracovisku a ich vplyvov sa uvádza harvardský 

profesor Elton Mayo a jeho publikácia „The Human Problems of an Industrial Civilization“ 

(Ľudské problémy priemyslovej civilizácie“). Od roku 1927 začal pomocou rôznych experimentov 

skúmať vhodnú dĺžku pracovnej doby, novo zavedených pracovných prestávok a  porovnávanie 

pracovných výkonov jednotlivca s prácou skupiny. Zistilo sa, že práca v skupine posilňuje 

u jednotlivcov pocit bezpečia, ovplyvňuje postoj jednotlivca k práci a znižuje  psychickú záťaž. [2] 

 Človek sa chápe ako bytosť, ktorá usiluje o uznanie a zaradenie sa do spoločnosti. To ako 

človek pristupuje k práci, ktorú vykonáva silno závisí na hodnotení druhými ľuďmi, teda vedúcimi 

pracovníkmi. Celková nálada pracovnej skupiny priamo vplýva na pocit spokojnosti a zaradenosti 

do podniku. Popri formálnych vzťahoch určenými podnikovou hierarchiou je potreba brať do 

úvahy aj tie neformálne. Prístup ľudských vzťahov sám o sebe vychádza z predpokladu, že človek 

je tým najcennejším kapitálom podniku, na čom potom neskôr vznikla moderná personalistika. 

Jeden z mála negatívnych ohlasov a kritiky je prílišné preceňovanie harmónie medziľudských 

ľudských vzťahov a nedocenenie progresívnych dopadov konfliktov, ktoré môžu poslúžiť ako 

ďalší priestor pre zlepšenie a napredovanie podniku. [1] 

1.1.3. Správny (administratívny) prístup  
 Označuje sa aj ako koncepčný systém riadenia, ktorý preferuje celistvosť. Správa je 

v tomto prípade chápaná ako celkové riadenie určitej organizačnej jednotky a jej charakter je po 

obsahovej stránke univerzálny pre všetky sociálne organizácie. Na rozdiel od vedeckého 

prístupu, ktorý sa zaoberá nemanažérskymi pracovníkmi podniku sa správny prístup prikláňa 

k pozorovaniu činností vedúcich a riadiacich pracovníkov na vyššej úrovni, kde uplatňuje 

univerzálne princípy riadenia.  [1] 
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 Popri ostatných základných druhoch podnikových činností, ktorými sú tie technické, 

finančné, obchodné, bezpečnostné a účtovnícke sa funkcia správnej činnosti definuje piatimi 

oblasťami. Tými sú plánovanie, organizovanie, prikazovanie, kontrolovanie  a koordinovanie. [1] 

 Zakladateľom správneho princípu je Henri Faloy, ktorý v roku 1913 publikoval svoje dielo 

s názvom „Administration industrielle et générale“ („Správa podniku a správa verejná“). [1] 

Vzniklo dohromady 14 princípov riadenia spoločnosti, inak označené ako fundamentálne 

pravidlá managementu, ktoré sú aplikovateľné na všetky organizačné situácie. Týmito princípmi 

sú deľba práce, autorita, disciplína, jednota príkazu, jednota riadenia, podriadenie záujmov 

jednotlivca záujmom celku, odmeňovanie, centralizácia, hierarchia riadenia, poriadok, rovnosť, 

stabilita personálu, iniciatívnosť a nakoniec kolektívna morálka. [2]  

 Myšlienky správneho prístupu sa neskôr stali štartovným bodom k vnútornej 

štrukturalizácii riadenia podnikov do definovaných manažérskych funkcií. Do súčasnosti sa  

prenieslo vnímanie potreby previazanosti a rovnováhy riadenia spoločnosti. Jediná kritika s akou 

sa správny prístup riadenia stretol je prílišná snaha o škatuľkovanie tak veľmi pestrej praxe 

vedenia podniku do ucelených všeobecných schém. [1] 

1.1.4. Byrokratický prístup  
 Posledným klasickým prístupom managementu je prístup byrokratický, ktorý kladie silný 

dôraz na jasné rozdelenie moci v hierarchii spoločnosti a na poriadok. Byrokracia je v tomto 

prípade chápaná ako racionálne a pevne ucelené organizačné usporiadanie podniku. Nespája sa 

s ňou dnešné prevažne negatívne vnímanie byrokracie ako prílišné preháňanie interných 

pravidiel a zbytočné spomaľovanie procesov. Vznikla ako inšpirácia od pruskej filozofie poriadku 

a protestantskej etiky.  [1] 

 Teóriu byrokratického managementu popísal nemecký sociológ  Max Weber, a to 

v dvoch dielach  s názvom „Grundrisse der Sozialökonomik“ („Prehľad sociálnej ekonómie“) a 

„Wirtschaft und Gesellschaft“ („Hospodárstvo a spoločnosť“) obe publikované v roku 1924. [1] 

Weber byrokraciu popísal pomocou šiestich princípov, na ktorých stojí. Medzi ne sa zaraďuje 

podobne ako u správneho princípu jasná deľba práce a jej podrobné členenie, autorita a deľba 

moci na základe podnikovej hierarchie, formálny nábor pracovníkov podľa technických 

kvalifikácií, formálne pravidlá a regulácie, uplatňovanie pravidiel a kontroly bez ohľadu na 

rozdielne osobnosti a nakoniec orientácia na kariéru, kde sú manažéri vnímaní ako profesionálni 

zamestnanci vo vedúcich postoch a nie ako majitelia podniku, ktorí vedú svojich ľudí. [2]  

 V súčasnosti sa s týmto prístupom ešte bežne v organizáciách stretávame. Na základe 

byrokracie vzniká aj v súčasnosti množstvo organizačných pravidiel a noriem pre bežné 

fungovanie a riadenie spoločnosti. Formálna stránka byrokratického managementu je 

preceňovaná a dominuje nad tou neformálnou. To spôsobuje prílišnú konzervatívnosť, 

skostnatenosť a nízku flexibilitu, ktorú naopak dnešné spoločnosti potrebujú. [1] 

1.2. Prístupy moderného managementu 

 V dnešnej dobe existuje množstvo definícií, ktoré bližšie popisujú čo riadenie podniku 

znamená. Certo (2011) používa výstižnú definíciu, ktorá chápe management ako schopnosť 

pracovať s ľuďmi a ďalšími zdrojmi organizácie za účelom dosiahnutia cieľov tej samej 

organizácie. Riadenie ľudí je dnes všeobecne jedna z významných ľudských aktivít, 

predovšetkým vo vnútri organizačnej štruktúry spoločnosti. Je to cesta, ktorou si taktiež 

formujeme základné sociálne prepojenia a zároveň tak dosahujeme svoje zámery a ciele, ktoré 

by jednotlivec sám nezvládol. Spoločnosť najviac spolieha snahy skupiny, preto je dôležité zaistiť 
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koordináciu snahy jednotlivca v organizovanej skupine. Takýmto spôsobom veľa spoločností 

dokázalo vyrásť do veľkých rozmerov. Úloha manažéra vzrástla na dôležitosti a na komplexnosti. 

Viesť dnes už tak rozsiahle a komplexné spoločnosti sa spája so súčasnou érou modernej 

technológie , vedeckých inovácií a relatívne zložitých medziľudských vzťahov. Moderné teórie 

a prístupy managementu sú preto kľúčové pri analýze a aplikovaní do procesu riadenia a vedia 

ľudí v organizácii. [3]   

  Management môžeme dnes rovnako chápať ako druh spojenia ľudského umenia a vedy, 

pomocou ktorého dosahujeme chcené ciele cez ľudskú spoluprácu. To ako sú manažéri 

zodpovední za dohľad, môže byť interpretované ako predpoklad strážiť a zaistiť splnenie 

požiadaviek organizácie. Ich zodpovednosť je zaistiť zvyšovanie produktivity a neustále 

zlepšovať a rozvíjať podnik ako celok v prostredí trhu a dosiahnuť, čo im je určené. Preberajú na 

seba zodpovednosť za výsledky podniku a svoje rozhodnutia. Nezáleží, či je spoločnosť malá, 

stredne veľká alebo veľká, zisková či nezisková, zameraná na priemyslovú výrobu alebo 

poskytovanie služieb. Management je používaný vo všetkých spomenutých s vysokou 

dôležitosťou aj v prípade, že by sa jednalo len o malé prispôsobovanie podniku konkrétnej 

situácii. Manažér je vnímaný ako životodarný element spoločnosti prakticky všade vo svete 

biznisu. A bez efektívneho vedenia by manažéri nikdy nedokázali meniť zdroje vo výstupy. 

Riadiaca funkcia vo vysoko konkurenčnom prostredí plnom neistoty určuje úspech, zlyhanie 

alebo prežitie spoločnosti. Už to nie je len o kapitále a pracovnej sile, ale o vedení 

a zodpovednosti. [4] 

1.2.1. Pohotovostný prístup  
 Tento prístup managementu hovorí, že činnosť manažéra závisí prakticky na tom, čo je 

situačne za daných okolností nutné riešiť. Inak povedané v pohotovosti. Takýto vzťah sa nazýva 

„If-then“ („keď-tak“). Podľa toho, aká situácia nastane sa manažér vo svojom rozhodnutí 

zachová. Vzniká tu úsudok, že aj keď pravdepodobne neexistuje jedna najlepšia cesta riešenia 

problému plošne pre všetky organizácie, tak pravdepodobne existuje najlepšia cesta riešenia 

konkrétneho manažérskeho problému v konkrétnej spoločnosti.  Výzvy, ktoré tento prístup 

prináša sú: 

o Pochopenie organizačnej situácie v prípade, že sa vyskytne 

o Výber manažérskeho postupu najviac vhodného pre danú situáciu 

o Kompetentné implementovanie tohto postupu 

Myšlienka pohotovostného riadenia nie je tak neobvyklá. Vzniklo okolo nej veľa diskusií medzi 

teoretikmi. Uznávaný teoretický záver je, že ak majú manažéri úspešne aplikovať manažérske 

koncepty, princípy a techniky, musia zvážiť skutočnosti špecifických okolností organizačnej 

situácie, ktorej čelia. [3] Jeden z popredných výskumníkov tohto prístupu bol Fred Edward 

Fiedler, profesor psychológie a biznisu na washingtonskej univerzite, ktorý v roku 1967 

predstavil pohotovostný model vedenia a Fiedlerov pohotovostný model. [5] 

1.2.2. Systémový prístup 
 Riadenie pomocou systémového prístupu stojí na teórii všeobecného systému, ktorého 

zakladateľom je Ludwig von Bertalanffy. Hlavný bod tejto teórie spočíva v plnom pochopení 

zhluku operácií systému ako celku. Systém je chápaný ako množstvo nezávislých častí 

fungujúcich pospolu za určitým účelom. Zároveň je potreba porozumieť ako jednotlivé časti 

systému fungujú nezávisle na sebe. V podniku sa jedná zvyčajne o integrovanie informácií 

rôznych špecializovaných pracovných oddelení do jedného veľkého systému pre lepšie 

pozorovanie a riadenie podnikových procesov. [3] Systém sa rozlišuje na uzatvorený a otvorený. 
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Uzatvorený systém nie je ovplyvňovaný svojim vonkajším okolím a neberie naň ohľad. Naopak 

systém otvorený s okolitým prostredím reaguje a upravuje svoje správanie podľa potrieb 

vonkajších činiteľov. V súčasnosti vnímame všetky spoločnosti ako systémy otvorené. Podnik 

prijíma zdroje z okolia, z ktorých vzniknuté produkty do okolia spätne distribuuje. [2] 

Keďže je v systémovom prístupe riadenia organizácia postavená na medzi sebou nezávislých 

faktoroch, zahrňujúcich jednotlivcov, skupiny, postoje, motívy, formálnu štruktúru, autoritu, 

ciele, status a interakcie, znamená to koordinovanie jednotlivých aktivít manažérmi v rôznych 

častiach organizácie. Úloha manažérov je teda zabezpečiť, že tieto časti systému spoločne 

spolupracujú a dosahujú ciele podniku. V praxi to znamená, že aj keby bolo oddelenie výroby 

samo o sebe seba efektívnejšie, tak musí vždy vnímať marketingové oddelenie, ktoré na zmeny 

potrieb zákazníka reaguje a s týmto oddelením spolupracovať a vyvíjať tak produkty, ktoré 

zákazník požaduje, inak by celkové fungovanie podniku trpelo. [3]  

 Rozhodovanie a aktivity v jednom oddelení poznačujú činnosti tých ostatných. Podnik 

zároveň nie je sebestačný a spolieha na zdroje z okolia, ktoré následne mení v produkty a tie 

okolie následne absorbuje. Žiadna spoločnosť dlho nevydrží, keď ignoruje štátne regulácie, 

vládne nariadenia, vzťahy s dodávateľmi a ďalšie okolité podmienky, na ktorých fungovanie 

spoločnosti v danej lokalite závisí. [3]       

1.2.3. Kvantitatívny prístup 
 Vzniklo na základe výskumov časovo priestorovej geometrie, kedy jedna letecká 

spoločnosť vynašla unikátny proces nástupu ľudí do lietadla, ktorý nazvali ako reverzná pyramída 

a ktorý pomohol skrátiť čas nástupu pasažierov minimálne o dve minúty. Takýto prístup je 

typický pre kvantitatívny management a použitie kvantitatívnych techník pomáha hlavne pri 

rozhodovaní riadiacich pracovníkov. [2]  

Tento prístup sa postupne vyvíjal z matematických a štatistických modelov, ktoré boli určené 

hlavne pre vojenské účely počas druhej svetovej vojny. Po jej skončení, množstvo týchto 

modelov a techník bolo zavedených do sveta biznisu. Tieto techniky zahrňujú aplikovanú 

štatistiku, optimalizačné a informačné modely a počítačové simulácie dnes využívané pri 

manažérskych činnostiach. Príkladom je lineárne programovanie, ktoré pomáha optimalizovať 

rozhodovanie pri alokovaní zdrojov. Metódy hľadania kritickej cesty zas zefektívňujú plánovanie 

práce. Vznikol pojem „Total Quality Management“ („Komplexné riadenie kvality“) ako filozofický 

pohľad na management ponímajúci neustále zlepšovanie pri naplňovaní potrieb zákazníkov a ich 

očakávaní. Zákazníkom sa rozumie entita spotrebiteľa, ktorá interaguje s produktom alebo 

službami vo vnútri organizácie alebo mimo nej. To zahrňuje aj zamestnancov ,dodávateľov a 

takisto aj tých, ktorí za výrobky a služby podniku platia. Avšak neustále napredovanie nie je 

v tomto pohľade možné bez presných meraní, ktoré štatistické metódy vyžadujú a ktoré sledujú 

každý kritický činiteľ ovplyvňujúci fungovanie organizácie. Následne sa namerané hodnoty 

porovnávajú so zavedeným štandardom a identifikujú sa prípadné nedostatky  a ich náprava. [2]  

1.3. Manažérske štýly  
 Existuje pár základných typov manažérskeho správania a spôsobov rozhodovania. 

Prirodzene tento fenomén závisí na typu osobnosti vedúceho pracovníka. Neznamená to však, 

že môžeme určiť vždy len jeden typ. Zvyčajne sa však vyskytuje jeden dominantný štýl, ku 

ktorému manažér inklinuje a ktorý je mu najbližší. Zvyšné štýly slúžia ako podpora v situáciách, 

kedy ten dominantný nemusí byť tá správna voľba. Je dôležité, ak nie nevyhnutné, dosiahnuť 

flexibilitu  v rôznych štýloch a modifikovať ich tak, aby vyhovovali konkrétnej situácii a pomohli 

zvýšiť efektivitu manažéra pri jeho práci. [6] 
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 Na rozlíšenie jednotlivých štýlov môžme použiť nástroj „Kategorizovanie rozhodovacích 

štýlov“ („Decision Making Style Inventory“), ktorý vyvinuli  Alan Rowe a Richard O. Mason v roku 

1987. Tento nástroj hovorí, že všetky rozhodovacie manažérske štýly stoja na dvoch základných 

elementoch, a to na vnímaní alebo chápaní okolitých skutočností a na hodnotovej orientácii. To 

zjednodušuje proces, akým sa manažéri rozhodujú a zahrňuje to faktory a podmienky, v ktorých 

sa rozhodnutia uskutočňujú. Odráža to myslenie a reagovanie manažérov podrobených 

špecifickej situácii alebo úlohe. To zahrňuje aspekty akými manažéri prijímajú a spracovávajú 

podnety, čomu veria a ako reagujú na požiadavky. Kompletný model manažérskych štýlov 

odráža kognitívnu komplexnosť a hodnoty manažéra. [6] 

 Následný obrázok znázorňuje model, ktorý popisuje individualitu osobnosti, osobnú  

a medziľudskú kompetentnosť, uvedomovanie si situácie a prístup k riešeniu problému. Obrázok 

uvádza štyri manažérske typy, a to štýl autoritatívny, analytický, koncepčný a behaviorálny. 

Následne popisujem  každý z uvedených manažérskych rozhodovacích štýlov samostatne. 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 - Model kategorizovania rozhodovacích štýlov [1] 
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1.3.1. Direktívny štýl 
 Je charakterizovaný ako autokratický s vnútornou orientáciou na logiku a úlohy. 

Manažéri tohto typu majú zvyčajne malú toleranciu pre nejednoznačnosť, chyby a majú nízku 

kognitívnu komplexnosť. Zameriavajú sa hlavne na technické aspekty pri vykonávaní ich 

rozhodnutí. Tieto aspekty zahrňujú zameranie na efektivitu, dokončenie požadovaných úloh 

a limitované alternatívy. Direktívni manažéri radi dominujú nad ostatnými a preferujú ústne 

podanie informácií. Ich zápal do práce je zapríčinený snahou dosahovať výsledky. Sú výhradne 

zameraní na úlohy, sú dobre zorganizovaní, agresívni, tvrdí a odolní. Ich vnútorná orientácia 

v podniku je vždy držať si na krátko kontrolu nad pracovníkmi. [6]  

 Tento manažérsky štýl je vhodný ako priamočiary prístup k splňovaniu cieľov 

a dosahovaniu výsledkov. Pracovníkom nie je poskytnutá veľká sloboda. Zato v situácii, kedy 

potrebujú nastaviť správny smer alebo keď sa vyskytne konflikt môže byť takýto direktívny štýl 

veľmi prínosný.  

1.3.2. Analytický štýl  
 Je to rovnako autokratický manažérsky štýl s vnútornou orientáciou na zadané úlohy 

a technické aspekty. Avšak s tým rozdielom, že títo manažéri majú väčšiu toleranciu pre 

nejednoznačnosť a sú kognitívne komplexné osobnosti. Potrebujú veľké množstvo informácií 

a zohľadňujú rozdielne alternatívy predtým, než sa finálne rozhodnú. Veľmi dobre sa 

vysporiadavajú s novými a problematickými situáciami. Riešenie problémov a prekážok si 

užívajú a robia pre to maximum. Osobné ego a status sú dôležité vlastnosti ako predpoklad pre 

obsadenie vrcholných pozícií v spoločnosti alebo pri založení tej vlastnej. Celkovo vítajú viac 

kontroly nad pracovníkmi. Na druhú stranu nie sú títo analytickí manažéri tak rýchli 

v rozhodovaní, čo môže spomaliť interné procesy. Užívajú si rôznorodosť a preferujú získavanie 

informácií písomne namiesto ústneho podania. Radi trávia čas analýzou dát, porovnávaním 

a získavaním tej najlepšej odpovede. [6] 

 Pre podnik je tento štýl kľúčový hlavne vo veľmi zložitých momentoch, kedy ťažké 

rozhodnutia prinášajú so sebou značný risk a veľkú zodpovednosť. Naopak nevýhodou je, že títo 

manažéri majú sklon k prehnanému analyzovaniu aj pri veľmi jednoduchých úlohách, čo 

spôsobuje meškanie a váhanie pri posune vpred.  

1.3.3. Koncepčný štýl 
   Manažéri s koncepčným štýlom sú orientovaní na ľudí a majú vysokú kognitívnu 

komplexnosť. Typicky sú skôr premýšľaví, než vrhajúci sa do akcie. Dávajú viac priestoru pre 

dôveru a otvorenosť vo vzťahoch s ostatnými pracovníkmi, s ktorými zvyknú zdieľať svoje plány 

a ciele. Majú sklon k idealizmu a k etickým hodnotám, než k technickým a logickým prvkom. Ich 

kreativita je veľmi silnou stránkou rovnako ako vytváranie plnohodnotných vzťahov s hlbokým 

vzájomným pochopením. Využívajú viacero zdrojov informácií a zvažujú viacero alternatív. Majú 

radi široký nadhľad a sú oddaní podniku. Poháňajú ich dosahované úspechy, osobné hodnoty, 

uznanie a nezávislosť. Dokonca sú ochotní namiesto autokratívnej kontroly prejavovať súčinnosť 

s ostatnými pracovníkmi v spoločnosti. [6]     
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1.3.4. Behaviorálny štýl 
    Typickými vlastnosťami sú podpora a priateľskosť k spolupracovníkom. Inak povedané, 

behaviorálne orientovaní manažéri sa viac zaujímajú o pohodu ľudí vo svojom okolí. Tento typ 

manažéra sa vyznačuje nízkou kognitívnou komplexnosťou a zároveň sa úprimne starajú 

o sociálnu stránku organizácie, ktorej sú súčasťou a o rozvoj ľudí v nej. Prirodzene poskytujú 

dostatok konzultovania a radi posúvajú svoje rady a odporučenia ostatným pracovníkom. Sú 

skvelí komunikátory a akceptujú stratu kontroly nad spolupracovníkmi. Zameriavajú sa skôr na 

kratšie časové horizonty a využívajú pracovné schôdzky na zber dát a výmenu informácií. Kvôli 

ich láskavej a podporujúcej osobnosti sa zvyknú vyhýbať konfliktom a chcú byť ostatnými 

akceptovaní. Manažéri s behaviorálnym štýlom riadenia vynikajú v medziľudskej komunikácii 

a veľkou výhodou je ich snaha vytvárať neformálne vzťahy a priateľsky naladenú atmosféru 

s dostatkom priestoru pre sebarealizáciu ostatných pracovníkov podniku. [6] 

 Problém môže ľahko vzniknúť v situácii kedy si behaviorálne orientovaný manažér drží 

odstup od riešenia osobných problémov, čo má v krajných prípadoch za následok nenávisť 

a nechuť pracovníkov fungovať ako tím. Ak manažérovi chýba autorita v dôležitom okamihu, tak 

to stavia celú organizáciu do nebezpečnej pozície. Preto by si mal každý manažér uvedomiť svoj 

vlastný preferovaný štýl a naučiť sa používať tie zvyšné podľa potreby.   
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2. PREHĽAD MANAŽÉRSKYCH SCHOPNOSTÍ 
 Zručnosti, ktoré sú pre manažéra potrebné sa dajú rozdeliť do štyroch kategórií podľa 

povahy. Sú to zručnosti technické, medziľudské, koncepčné a konštrukčné. Technické sú 

o vedomostiach, ktoré manažér ovláda a o zdatnosti v riadiacich aktivitách zahrňujúcich rôzne 

metódy, procedúry a procesy. Bez toho nie je manažér schopný realizovať žiadnu aktivitu bez 

ohľadu na jeho odhodlanie a zapálenie do činností. Medziľudské schopnosti slúžia pri práci 

s ľudským elementom, ktorý zvykne byť v praxi tým najzložitejším. Je to úsilie o vzájomnú 

spoluprácu. Znamená to prácu v skupine a vytváranie vhodného prostredia, v ktorom sa ľudia 

cítia pohodlne, bezpečne a slobodne vo vyjadrovaní svojich myšlienok a názorov. To umožňuje 

identifikovať potenciál jednotlivcov a ten efektívne využiť ako zdroj pre ďalšie napredovanie 

spoločnosti. Koncepčné zručnosti znamenajú schopnosť vidieť a zdieľať veľký obrázok všetkých 

čiastočných aktivít a rozoznať podstatné elementy v každej situácii a porozumieť vzťahom medzi 

nimi a na základe toho sa správne rozhodovať. Nakoniec sa medzi manažérske schopnosti radia 

schopnosti konštrukčné. Tie hrajú úlohu pri riešení problémov a to tak, aby dané riešenie 

podniku len prilepšilo. Nato byť tak efektívnym ako sa len dá, hlavne na vrcholnej úrovni 

managementu, je dôležité problém nielen vidieť ale aj vymyslieť praktické riešenie, keď sa nejaký 

problém vyskytne. Uplatnenie uvedených kategórií manažérskych schopností sa môže líšiť 

a závisí aj na úrovni v podnikovej hierarchii. [7] 

 Technické schopnosti sú vítané a veľmi potrebné u vedúcich pracovníkov na základnej, 

operatívnej úrovni managementu. Tu manažéri denne prichádzajú do kontaktu 

s nemanažérskymi pracovníkmi, ktorí potrebujú byť pod dohľadom. Na strednej úrovni získavajú 

na dôležitosti popri technických zručnostiach tie koncepčné. A na koniec vo vrcholovom 

managemente sú požadované rozvinuté schopnosti koncepčné a konštrukčné. Na tejto úrovni 

tie technické strácajú na dôležitosti, keďže nie je vidieť hlboko do špecializovaných pozícií a ich 

technických aspektov. Naopak medziľudské schopnosti sú veľmi hodnotné vo všetkých 

úrovniach managementu podniku. [7] 

Manažérske 
schopnosti

Technické

Medziľudské

Koncepčné

Konštrukčné

Obrázok 2 - Delenie manažérskych schopností [7] 
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Obrázok 3 - Manažérske schopnosti potrebné podľa úrovne managementu [3] 

2.1. Moderný manažér  
 Manažéri ovplyvňujú všetky fáze moderných organizácií. Aby sme pochopili  významnosť  

manažérskej práce v spoločnosti a jej benefity, mali by sme si uviesť čo táto činnosť zahrňuje. 

Ako som už uviedol predtým, základná úloha manažérov je viesť podnik k dosiahnutiu jeho 

cieľov. Všetky podniky existujú za určitým účelom alebo cieľom a manažér je zodpovedný za 

kombinovanie a užívanie zdrojov organizácie tak, aby takéto účely a ciele dosiahol. Na to je 

potreba prideliť početné aktivity medzi pracovníkov podniku, ktorí tieto aktivity budú 

koordinovane vykonávať. Ak sú tieto aktivity navrhnuté efektívne, tak výkon každého pracovníka 

bude k dosiahnutiu podnikových cieľov prispievať. [3] To znamená, že takéto ponímanie 

manažérskej úlohy by mali mať vedúci pracovníci na mysli neustále. Základné charakteristiky sa 

teda dajú zhrnúť do troch bodov, ktoré prácu dnešného manažéra vystihujú:  

o je to proces alebo súhrn priebežných a vzájomne prepojených aktivít, 

o práca zahrňuje koncentráciu na dosiahnutie cieľov spoločnosti, 

o ciele sú dosahované cez pracovníkov a ostatných zdrojov podniku. 

 Za základné štyri manažérske funkcie alebo činnosti sa pokladajú plánovanie, 

organizovanie, ovplyvňovanie a kontrolovanie. Každú činnosť bližšie opíšem v jednotlivých 

odstavcoch.  

2.1.1. Plánovanie 
 Zahrňuje výber činností, ktoré musia byť vykonané a ich popis postupu nasledovaný 

dodatočnými informáciami o časových údajoch, kedy majú byť tieto činnosti realizované. 

Prostredníctvom plánovania manažéri ujasňujú, čo presne má podnik robiť, aby bol úspešný. 

Zároveň je plánovanie kľúčovým faktorom pri identifikovaní tých správnych aktivít a je zamerané 

na blízku budúcnosť v kratšom časovom intervale do jedného roka, ako aj na budúcnosť 

vzdialenú v dlhšom intervale podľa oblasti podnikania. [3] 

2.1.2. Organizovanie 
 Môžeme si ho predstaviť ako priraďovanie činností rôznym členom organizácie alebo 

skupinám. Organizovanie teda vytvára  mechanizmus, ktorý mení plány v akciu. Ľudia v podniku 

dostávajú im priradené činnosti, ktoré prispievajú k plneniu podnikových zámerov. Tieto činnosti 

sú organizované tak, aby výkony jednotlivcov súhlasili so zámerom daného pracoviska kde 

pracujú, čo vzápätí prispieva do úspešného fungovaniu nadradeného oddelenia, čo nakoniec 

napomáha chodu celej spoločnosti. Organizovanie pozostáva z určovania pracovných činností 
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a ich zoskupovanie do potrebného pracovného sledu. Manažérske organizovanie by nemalo byť 

pevné ale prispôsobivé a dostatočne flexibilné v prípadoch, kedy sa objavujú nové výzvy a menia 

sa okolnosti vonkajšieho prostredia. [3] 

2.1.3. Ovplyvňovanie 
 Pôsobenie na ostatných prostredníctvom ovplyvňovania je ďalšou základnou aktivitou 

manažérskych procesov. Táto funkcia, s ktorou sa spája vedenie ľudí, motivácia, určovanie 

smeru a rozdávanie pokynov, sa vzťahuje primárne na ľudí vo vnútri organizácie. Ovplyvňovanie 

môžeme chápať ako vhodné usmerňovanie vykonávaných aktivít pracovníkov, tak aby to 

naplňovalo požiadavky úspešného fungovania podniku. Vrcholným účelom ovplyvňovania je 

zvyšovanie produktivity. Manažérska práca zameraná na ľudský faktor takto generuje dlhodobo 

zvýšenú produkciu. Zameriavanie sa výhradne na faktor technický v podobe jednotlivých 

pracovných aktivít nie je vhodné. Ľudia taký prístup sami vycítia a ich pracovná pohoda 

a spokojnosť bez patričnej pozornosti ľudskému faktoru klesá.  

2.1.4. Kontrolovanie 
 Samo o sebe napovedajúce kontrolovanie je manažérska funkcia, prostredníctvom 

ktorej manažér zbiera informácie, ktoré merajú nedávne výkony a výsledky vo vnútri podniku. 

Ďalej porovnáva súčasné výsledky s tými vopred stanovenými podľa plánovaného štandardu. 

Z takéhoto porovnávania manažér zisťuje, či je potrebné pracovné činnosti organizácie 

modifikovať a opätovne tak podnik k splneniu požadovaných cieľov správne nasmerovať. 

Kontrolovanie je neustály proces. Manažér takto hľadá nové cesty zlepšovania podnikovej 

produktivity aj za pomoci zmienených operačných modifikácií. [3] 

2.2. Leadership 

 Viesť ľudí znamená vedieť ich inšpirovať, ovplyvniť a usmerniť ich keď je to treba. Má to 

priamy dopad na organizačné prostredie a klímu, čo nakoniec ovplyvňuje výkon podniku a jeho 

výsledky. Leadership je opísaný ako schopnosť presvedčiť ostatých, aby dobrovoľne upravili 

svoje správanie podľa špecifických požiadaviek vedenia. Tento proces ovplyvňovania ľudí 

a ťaženie ich maxima znamená rozvoj v  komunikovaní vízie budúcnosti podniku takisto ako 

motivovanie ľudí k participácii na takej vízii. [9] 

Podľa teórie vedenia ľudí (Adair, 1973) by manažéri mali splňovať nasledujúce kvality: 

o  entuziazmus sa do činností púšťať a dokončiť ich, 

o  sebavedomie a viera vo svoje schopnosti, 

o  odolnosť, húževnatosť a vysoké štandardy pre získavanie rešpektu, 

o  integrita ako personálna celistvosť a úprimnosť, 

o  pozitivita a priateľskosť hlavne v osobných medziľudských vzťahoch, 

o  pokora, ochota načúvať a prijímať zodpovednosť. 

 Neskoršie teórie reagovali na toto ponímanie ako na vágne, nekonzistentné a veľmi 

zovšeobecnené. Preto sa následne výskumy zamerali na správanie vedúcich pracovníkov a na 

štýly vedenia, ktoré si osvojili. Napríklad štúdie z výskumného centra v Michigane poukazujú na 

dve dimenzie vodcovského správania. Jednou je správanie so stredom zamerania na vzťahy, 

pracovníkov a ich potreby. Tá druhá zas na správanie zamerané na úlohy a spĺňanie 

požadovaných výsledkov. [9] 
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 Za najpodstatnejšie úlohy vedúcich pracovníkov sa považuje správne definovanie 

potrebnej činnosti, dosiahnutie jej úspešného splnenia a pritom udržiavať zdravé vzťahy. Vodca 

musí jasne a jednoznačne vyjadriť, čo sa od jednotlivca alebo skupiny očakáva. Splnenie činnosti 

je hlavným zmyslom existencie pracovníka ako jednotlivca a pracovnej skupiny v spoločnosti. 

Vedúci pracovník teda zabezpečuje úspešné splnenie zmyslu takej skupiny. V opačnom prípade 

prichádza frustrácia, disharmónia a ďalšie negatívne následky. Nakoniec udržiavanie zdravých 

a efektívnych vzťahov medzi ľuďmi je možné len v prípade, keď je skupina odhodlaná 

požadované činnosti splniť. [9]    

 Tieto vzťahy sa delia na záležitosti týkajúce sa pracovnej skupiny, skupinovú morálku, 

zmysel pre spoločný zámer a nakoniec na záujmy jednotlivcov a spôsobe ich vlastnej motivácie 

k práci. Riziko vzniká v okamihu, kedy sa manažér orientuje až príliš na naplňovanie požiadaviek 

a ignoruje individuálne potreby jednotlivcov v skupine. Rovnako nebezpečné je nechať sa uniesť 

orientáciou len na ľudí a zanedbávať pritom zadané úlohy. Úspešnými vodcami sa preto stávajú 

tí, ktorí sú schopní zadané úlohy a zároveň potreby pracovníkov spĺňať, a to v takom pomere, 

v akom si to daná situácia vyžaduje. [9]    

2.2.1. Štýly vedenia 
 U manažérov rozlišujeme takzvané štýly vedenia, akými pracovníkov vedú. Tieto štýly sa 

úzko spájajú s tými manažérskymi, dokonca môžu byť ich súčasťou. Existuje priama korelácia 

medzi finančnými výsledkami, akými sú výnos z predaja alebo rast príjmov a medzi  používaním 

rôznych typov vedenia. Na ekonomických podmienkach a konkurenčnej dynamike veľmi záleží. 

Avšak analýzou používania spomínaných štýlov vedenia sa na Harvardskej univerzite zistil značný 

prínos ovplyvňovania pracovnej klímy, čo hralo približne tretinovú úlohu v celkových výsledkoch.  

Podľa Golemana (2000) vedúci pracovníci používajú šesť štýlov vedenia, ale len štyri z nich 

prinášajú pozitívny efekt do pracovného prostredia a do premietnutých výsledkov. [10]   
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Obrázok 4 - Znázornenie štýlov vedenia [11] 



Analýza súčasného managementu v konkrétnej spoločnosti a návrh zmien 
 

 
22 

2.2.1.1  Nátlakový štýl  
 Je spomedzi štýlov najmenej efektívny, a to vo väčšine situácií. Predstavuje nastolenie 

teroru, urážanie, šikanovanie, ponižovanie a sťažovanie sa za každú drobnosť. Pracovníci majú 

strach prinášať zlé správy a preto prestanú komunikovať úplne. Morálka sa tak nachádza na 

bode mrazu a odzrkadľuje sa to na zhoršenom výkone podniku. Takýto štýl zabíja akýkoľvek 

kreatívny nápad a ľudia sa necítia rešpektovaní. Opiera sa o motiváciu peniazmi, čo vôbec 

nenapĺňa potrebu sebarealizácie pracovníkov. Preto ľudia strácajú vzťah k svojej práci. Tento štýl 

sa preto hodí len v krajných situáciách, kedy je nutné diametrálne zmeniť zlé  a zlyhávajúce 

návyky ľudí, alebo keď podnik zasiahne katastrofa ako napríklad zemetrasenie či požiar. Avšak 

po odznení pohotovosti to má z dlhodobého časového horizontu skôr likvidačný dopad. [11]  

2.2.1.2  Autoritatívny štýl  
 Naopak autoritatívny štýl je najviac efektívny a veľmi stimulujúci každý aspekt 

podnikovej klímy. Autoritatívny štýl považuje Goleman (2000) za vizionársky. Vodca motivuje 

ľudí jasným vytýčením spôsobu, akým ich práca zapadá do obsiahlej vízie a konceptu celej 

organizácie. Pracovníci tak rozumejú, že na ich práci záleží. Autoritatívni vodcovia cítia silnú 

väzbu s podnikom, s jeho cieľom a stratégiou. Či už dáva spätnú väzbu za výkon pozitívnu alebo 

negatívnu, vždy koreluje s ďalším rozvojom vízie. Takýto vodcovia dávajú ľuďom slobodu 

k inováciám, experimentom a podstupujú skalkulované riziká. Tento štýl vedenia je vhodný pre 

väčšinu manažérskych situácií, no nie vždy funguje perfektne. Napríklad pri práci s tímom, kde 

je vodca najmenej v danej problematike skúsený a ostatní členovia ho môžu vidieť ako málo 

kompetentného a autentického, alebo keď vodca podceňuje tímového ducha a jeho 

presadzovanie autority, sa stáva jeho autoritatívne správanie prehnané. [11] 

2.2.1.3  Združujúci štýl 
 Nátlakový vodca by povedal: „Rob čo ti vravím!“, autoritatívny: „Poď so mnou.“ Zato 

združujúci vodca by preferoval vetu: „Ľudia sú na prvom mieste.“ čo značne tieto štýly od seba 

prístupovo veľmi odlišuje. Združujúci štýl vedenia pracuje s hodnotami jednotlivcov a ich 

emóciami, než s úlohami a cieľmi. Dôležité je udržať pracovníkov šťastnými a vytvoriť medzi nimi 

harmóniu a silné väzby. To vytvára u pracovníkov vernosť a kultivuje komunikáciu. Vzájomne sa 

zdieľajú nápady a inšpirácia. Pracovníci získavajú väčší priestor pracovať podľa svojho vlastného 

úsudku. Ocenenie prichádza vo forme uznania za dobre odvedenú prácu a výsledky sú často 

diskutované neformálne napríklad pri šálke kávy. Aj napriek svojim benefitom by manažér nemal 

združujúci štýl používať ako jediný. Takýto vodca neposkytuje žiadne konštruktívne rady na 

zlepšenie a rozvoj pracovníkov, ktorí na to musia prísť sami. V okamihoch, kedy ľudia potrebujú 

jasné usmernenie a východisko v komplexných výzvach a potrebujú sa o manažéra oprieť, tak 

ostanú dezorientovaní a často zlyhávajú. [11] 

2.2.1.4  Demokratický štýl 
 Získavaním a zoskupovaním nápadov ostatných ľudí a následné vhodné využitie buduje 

dôveru, rešpekt a oddanosť zo strany pracovníkov smerom k tým vedúcim. Manažéri používajúci 

demokratický štýl vedenia si zakladajú na flexibilite a zodpovednosti. Dávajú priestor ostatným, 

aby sa na rozhodnutiach podniku po vypočutí ich názoru a pohľadu podieľali. Typickou črtou je 

realistický prístup a rozlišovanie vecí, ktoré dosiahnuté byť môžu a ktoré nie. Takýto prístup 

k vedeniu funguje najmä vtedy, keď je manažér vo svojich rozhodnutiach neistý a potrebuje sa 

oprieť o čerstvé nápady a skúsenosti ostatných pracovníkov. Na druhú stranu prílišné množstvo 

schôdzok, prehnané generovanie nápadov a ich následné triedenie a vyhadzovanie produkuje 

zmätok a môže vyvolať zbytočné konflikty.[11] 
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2.2.1.5  Dirigujúci štýl  
 Podobne ako nátlakový štýl sa ten dirigujúci radí medzi tie situačné. Dirigujúci vodcovia 

nastavujú extrémne vysoké štandardy a sami v nich idú príkladom. Sú posadnutí lepším 

a rýchlejším pracovným výkonom, ktorý vyžadujú aj od ostatných. Rýchlo sa identifikujú chabé 

výkony pracovníkov a tí môžu byť v krátkom čase prepustení. Takýto prístup prostredie 

v spoločnosti rozvracia. Pracovníci sú psychicky preťažení z privysokých nárokov a očakávaní. 

Práca sa stáva zameraná výslovne len na úlohy a stáva sa nudnou rutinou. Dirigujúci štýl môže 

priniesť osoh v prípade, kedy sa nachádza v podniku viacero vysoko kompetentných a na seba 

zameraných pracovníkov, ktorí potrebujú usmerniť. Talentované tímy tak často dosahujú 

požadované výsledky na čas alebo s predstihom. Rozhodne by sa však takýto štýl nemal používať 

samostatne. [11] 

2.2.1.6  Rozvíjajúci štýl 
 Spomedzi všetkých štýlov vedenia je ten rozvíjajúci najmenej používaný. Manažéri sa 

k nemu stavajú tak, že nemajú čas na pomalé učenie pracovníkov a ich osobný rast a rozvoj, 

pretože sú pod vysokým ekonomickým tlakom. Takto však každý manažér prichádza o silný 

nástroj a markantný pozitívny dopad na pracovné výkony a náladu zamestnancov. Rozvoj 

pracovníka vyžaduje stály dialóg  a tlak na všetky pracovné stimuly. Veta vystihujúca rozvíjajúci 

štýl by bola v znení: „Verím v teba, investujem do teba svoj čas a očakávam tvoje veľké úsilie.“, 

čo spôsobuje otvorenosť pracovníkov takú výzvu prijať. Je dôležité, aby samotní zamestnanci 

cítili potrebu sa vo svojej činnosti rozvíjať, pokiaľ sú si vedomí svojich slabších stránok a chcú 

ďalej napredovať. Problém nastáva vtedy, keď samotný manažér nevie ako ľudí rozvíjať, je 

neskúsený alebo je v tom nešikovný, a to hlavne v spôsobe, akým podáva spätnú väzbu, ktorá 

má skôr motivovať než vytvárať strach a apatiu. [11]  

 Efektívni vodcovia sú sebavedomí a vedia, ktorým smerom sa má podnik vydať. Ich 

schopnosť je prebrať velenie, aplikovať ich víziu medzi pracovnú skupinu a priniesť každého 

jednotlivca k činnosti za uistenia, že tak budú nastolené ciele dosiahnuté. Takíto manažéri sú 

dôveryhodní, efektívni a zasluhujú si rešpekt svojimi činmi. Vedia, kde ležia ich silné a slabé 

stránky a ako motivovať ostatných. Vysoko oceňujú výhody konzultácií s ľuďmi a ich zapájanie 

do procesu rozhodovania. Zároveň používajú odlišné štýly vedenia podľa potreby, aby pasovala 

konkrétnej situácii alebo ľuďom, s ktorými spolupracujú. To je to, čo vedenie v manažérskych 

schopnostiach znamená. [9]  

 Od schopností manažéra ako jednotlivca sa v nasledujúcich kapitolách presuniem na 

úroveň podniku v zmysle jeho kultúry a štruktúry, ktoré pasívne na pracovníkov, ich motiváciu 

a správanie spätne vplývajú. Stávajú sa tak ďalším efektívnym nástrojom pri riadení a vedení 

podniku, ktorý moderné spoločnosti pre úspešné fungovanie a pôsobenie na trhu aktívne 

využívajú. 
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3. PODNIKOVÁ KULTÚRA A ŠTRUKTÚRA PODNIKU 

3.1. Kultúra a prostredie 
 Organizácia dokáže ovplyvniť jednotlivých podriadených pomocou nastolenia alebo 

zmeny podnikovej kultúry. Zmenou kultúry môže vrcholový management ľahko vytvoriť vplyv na 

motiváciu a správanie ľudí v organizácii. Kultúra pracovnej skupiny alebo celej organizácie sa dá 

definovať ako zdieľané domnienky, myšlienky, ľudské vzťahy alebo ako sa (voľne povedané) veci 

v podniku majú. Jej existencia je dôležitá pri naplňovaní organizačných cieľov, stratégií a meraní 

úspechu. Avšak zámery spoločnosti nemôžu byť dosiahnuté bez úsilia spolupracovať a bez 

stability členov podniku. Interné prekážky, ktoré sa pri podnikovej kultúre riešia sú napríklad 

výzvy ako určiť status a moc, ako stanoviť kritéria a procedúry pri priraďovaní odmien a trestov, 

ďalej pri vytváraní ideológie, pravidiel a spôsob ako sa vysporiadať s agresiou a intimitou. 

Rovnako sa rieši zhoda používaných slovných termínov a symbolov. Podnikovú kultúru chápeme 

ako nepísaný manuál správania pracovníkov, ktorí tak rozoznávajú, čo je vhodné a čo nevhodné. 

To im pomáha vybudovať si vzťahy medzi sebou pre pohodlné fungovanie pri práci. [8] 

 Hlavou funkciou organizačnej kultúry je pomôcť ľuďom porozumieť prostrediu, určiť 

správne reakcie a vyhnúť sa tak nepokoju, zmätenosti a neistote. Ako výsledok vznikajú riešenia 

na základe skúseností, ktoré sa stávajú zdieľanými domnienkami a tie sa prenášajú na nových 

pracovníkov. Postupom času sú tieto domnienky vžité v členoch spoločnosti a tí už nad nimi 

nemusia vedome uvažovať. [8] 

3.1.1. Úrovne podnikovej kultúry 
 Kultúru môžeme analyzovať na troch rôznych úrovniach podľa viditeľnosti tohto 

fenoménu kultúry pre pozorovateľa. Tieto úrovne sa rozprestierajú od veľmi zjavných 

manifestácií, ktoré vidíme a cítime až po hlboko zakorenené, podvedomé základné domnienky. 

Medzi týmito hraničnými vrstvami sa nachádzajú rozličné prijaté viery, hodnoty, normy 

a pravidlá správania členov v súlade s vytvorenou kultúrou medzi ostatnými. Schein (2004) 

preferuje základné domnienky pred základnými hodnotami, ktoré popisujú koncept na tej 

najhlbšej úrovni. Je tomu tak preto, lebo základné domnienky sú v pracovnej skupine brané za 

samozrejmosť a správajú sa k ním ako k nepopierateľným. Hodnoty sú  často otvorené diskusii 

a ľudia sa na nich dohadujú alebo ich vyvracajú. Zato základné domnienky brané ako 

samozrejmosť znamenajú, že keď sa niekto s nimi nestotožňuje, tak je braný ako cudzinec 

spoločnosti a je automaticky zo skupiny vyradený. Tri úrovne podnikovej kultúry podľa Scheina 

(2004)  sú na nasledujúcom obrázku. [12] 

  

Obrázok 5 - Úrovne podnikovej kultúry [12] 
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 Na povrchu je úroveň pevných faktov, ktoré zahrňujú všetky znaky, ktoré vidíme, cítime 

a počujeme v momente, keď vkročíme do novej skupiny s neznámou kultúrou. Pevné fakty 

pozostávajú z fyzických produktov skupiny ako architektúra jej prostredia, jej jazyk, technológie 

a výrobky, umelecké výtvory, jej štýl, oblečenie, príbehy, zverejnené zoznamy hodnôt, 

sledovaných rituálov a ceremónií. Keď sa nový člen dostatočne dlhú dobu zdržiava v prostredí 

pracovnej skupiny, tak významy pevných faktov sú mu jasné. Pokiaľ však chce dosiahnuť 

porozumenie rýchlejšie, tak musí vnímať skupinou prijaté hodnoty, normy a pravidlá, ktoré 

poskytujú porozumenie princípov, ktorými sa správanie skupiny riadi. [12] 

 Pri vytváraní pracovnej skupiny alebo keď skupina čelí novej úlohe, prekážke alebo 

problému, tak prvým krokom je odzrkadliť predpoklady zakladateľov podniku alebo vedúcich 

pracovníkov a zistiť, čo je v súlade s ich predpokladmi a domnienkami a čo nie. Ak manažér 

presvedčí skupinu, aby jednala na základe jeho viery alebo postupu a takýto postup pri riešení 

danej situácie funguje, tak sa vnímané hodnoty transformujú do zdieľaných hodnôt skupiny 

a stávajú sa základnými zdieľanými domnienkami. Aby však pracovná skupina získala hlbšie 

pochopenie a dokázala predvídať ako sa v budúcnosti správne zachovať, musí porozumieť 

základným a podstatným domnienkam. [12] 

 Keď riešenie problému funguje a úspech jeho použitia sa opakuje, stáva sa taký postup 

samozrejmosťou. Pôvodná hypotéza podporená hodnotami a sa po dozretí považuje za realitu. 

Základné domnienky ako najhlbšia úroveň organizačnej kultúry zvykne byť nepopieraná a ťažko 

zmeniteľná. Ľudské myslenie potrebuje stabilitu, takže každá výzva k prehodnoteniu základných 

domnienok vytvára nepokoj a obranný postoj. Preto manažér musí tento nepokoj a proces 

učenia na tejto úrovni ustáť, pričom mať neustále na mysli potenciál nového učenia a jeho 

aplikovanie do podnikovej kultúry. [12]  

3.1.2. Typológie organizácií 
 Organizácie sú výsledkom súčinnosti so spoločným zámerom. Vzťah medzi jednotlivcom 

a organizáciou pokladá základ pre typológie, ktoré sa zameriavajú na základné domnienky, 

predpoklady, zapojenie a včlenenie pracovníka ako jednotlivca a ďalej pracovné skupiny do 

diania vo vnútri spoločnosti. [12]  Etzioni (1975) vo svojej teórii rozdelil tri základné typy 

organizácií na: 

o nátlakové: jednotlivec je podrobený pravidlám a nariadeniam autorít 

o utilitárne: jednotlivci poskytujú férové pracovné výkony za férovú odmenu 

o normatívne ciele jednotlivca sa stotožňujú s cieľmi organizácie, a preto prispieva 

  svojím odhodlaním a oddanosťou  

V nátlakovom systéme sú jeho členovia braní ako odcudzení a systém opúšťajú ak je to možné. 

Systém utilitárny predpokladá, že členovia sú racionálni a ekonomicky vypočítaví. Nakoniec 

v normatívnom systéme sú členovia morálne zapojení a svoju organizáciu si zastávajú. [12] 

 Táto organizačná typológia pracuje najmä s vyskytujúcou sa agresiou, vplyvom, mocou 

a kontrolou než medziľudskými vzťahmi. Tieto typy organizácií sú postavené na prijatých 

domnienkach o ľudskej prirodzenosti a činnosti. Nezhody na úrovni participácie a používania 

autority, do ktorých sa manažéri dostávajú, odzrkadľujú odlišné predpoklady a domnienky 

o podriadených pracovníkoch a skupinách, ktoré manažéri riadia. [12] 
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 To, či vedúci pracovníci majú byť viac autokratickí alebo nápomocní je do značnej miery 

ovplyvnené práve domnienkami určitej skupiny a daného kontextu. Preto aj hľadanie jedného 

univerzálne správneho štýlu riadenia a vedenia je odsúdené k zlyhaniu kvôli kultúrnej pestrosti 

odlišujúcej sa podľa krajiny, typu priemyslu, povolania a od špecifického podnikového pozadia 

a histórie organizácie. [12]  

3.1.3. Kultúra a vedenie 
 Vplyv manažéra alebo vodcu na podnikovú kultúru sa líši od štádia rozvoja organizácie. 

Zakladateľ podniku má spravidla veľmi silný vplyv v novo vytvorenom systéme spoločnosti, 

pretože zakladateľ vytvára pre podnik víziu a jej účel vzniku rovnako ako spôsob vykonávania 

činností, ktoré povedú k úspešnému splneniu podnikových cieľov. Zložitou situáciou je, keď sa 

objavia značné konflikty v nápadoch zakladateľa a ktoré nie sú úspešné, alebo keď iný silný člen 

organizácie zastáva odlišné a oponujúce názory. Postupom času ako podnik dospieva 

a pracovnici obsadzujú kľúčové pozície sa podniková kultúra stáva podvedomou a menej 

uniformovanou. Vznikajú rôzne kultúrne podskupiny v jednotlivých organizačných celkoch 

spoločnosti, čo zapríčiňuje vzrast počtu nedorozumení a konfliktov. Na začiatku funkčná kultúra 

prestáva fungovať a celá spoločnosť tak stráca schopnosť sa novým výzvam a zmenám jednotne 

prispôsobovať. Preto je náročné meniť kultúru už v dozretom podniku než pri jeho vzniku.  

 Vysvetlením sú výstupy základných domnienok a hodnôt, ktoré ľudia zdieľajú 

podvedome a bezpodmienečne. Tieto zabehnuté domnienky sa ťažko menia. Predstavujú 

minulý vývoj organizácie a sú vecou osobnej pýchy. Následne začína podniková kultúra 

ovplyvňovať manažérov viac než ovplyvňujú manažéri kultúru. Preto by mali manažéri v prvom 

rade najprv plne porozumieť podnikovej kultúre a zdieľaným hodnotám vo vnútri organizácie 

ešte predtým, než uplatnia akékoľvek interné zmeny za účelom pozitívnych výsledkov ako 

napríklad pre zmene podnikovej štruktúry. [8] 

3.2. Podniková štruktúra 
 Dizajn štruktúry organizácie je jeden z mnohých mechanizmov, ktoré podnikovú kultúru 

ovplyvňujú. Dizajn a štruktúra sú často vo väčšej miere upravované skôr predpokladmi 

a predsudkami o interných vzťahoch než aktuálnymi požiadavkami sa efektívne adaptovať 

podnikovému prostrediu. Keď je štruktúra takzvane centralizovaná, tak to značí, že len jedna 

osoba rozhoduje, čo je pre podnik najlepšie. Opakom je štruktúra decentralizovaná a tá 

predstavuje zdieľanú iniciatívu a zodpovednosť s kladením dôrazu na vieru a presvedčenie 

jednotlivcov. [8] 

 Organizácie ako systémy sú vo svojej podstate systémami sociálnymi. Sociálnymi preto, 

lebo na vykonanie práce je potrebné zhlukovanie jednotlivcov do pracovných skupín a ich 

následné delenie činností do pracovných oddelení a divízií. Aby spoločnosť mohla svoje zámery 

uskutočňovať, potrebuje nejakým spôsobom pracovné činnosti rozdeliť a vhodne alokovať  jej 

členov, ktorí pracovné činnosti vykonávajú. Aby sa predišlo chaosu, tak sú ľudia a práca 

organizovaní  a štruktúrovaní. Elementmi takého organizovania je okrem samotného alokovania 

pracovníkov a prace aj koordinácia a kontrola takéhoto sociálneho rozdeľovania a priraďovania 

ľudí a interných podnikových procesov.  Štruktúry sú na začiatku vytvárané  zakladateľmi 

a potom vrcholovým managementom podľa potreby a zámeru. Avšak samotné štruktúry nie sú 

vždy objektívne z pohľadu formálnej moci a statusu pracovných vzťahov medzi jednotlivcami 

alebo grafického znázornenia štruktúry v tabuľke. Často sa práve vyskytujú štruktúry neformálne 

a tie nie sú vytvárané manažérmi ale priateľstvom, spoločnými záujmami alebo politickými 

preferenciami nie vždy spojenými s cieľmi a zámermi spoločnosti. [13] 
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 Organizačné štruktúry sa odlišujú podľa viacerých faktorov. Medzi ne Senior (2006) 

zaraďuje špecializáciu, štandardizáciu, formálnosť, konfigurovanie a centralizáciu. V širšom 

chápaní sa tieto pojmy spájajú do termínov plánovania aktivít, koncentrácie autority, tok 

kontroly a práce a ostatných podporných komponentov. Ako výsledok vidíme organizačné 

sekcie, pracoviská, oddelenia, divízie a ďalšie jednotky zoskupené podľa zvoleného systému 

komunikácie, integrity a úsilia spolupráce. Dôležitou súčasťou je taktiež motivácia pracovníkov, 

preferované hodnotenie a systém odmien a trestov. Z uvedeného sa dá Štruktúra podniku 

zhrnúť ako viaczložkový modelový koncept, ktorý vychádza z premenných okolností organizácie 

a z jej zámerov a cieľov. Napriek nespočetným kombinačným možnostiam existujú ucelené 

kategórie organizačných štruktúr. Existuje spojitosť medzi niektorými typmi štruktúr a aktuálnou 

situáciou alebo stavom spoločnosti. Pre lepšie pochopenie odlišných druhov usporiadania 

podniku ďalej predstavím štruktúru byrokratickú, horizontálne diferencovanú, maticovú formu 

usporiadania  a nakoniec štruktúru sieťovú. [13]  

3.2.1. Byrokratická štruktúra 
 Tento typ podnikovej štruktúry je najviac známy. Počas predošlého 20. storočia bol tento 

typ štruktúry považovaný za jediný efektívny pri organizovaní práce. Charakteristickými 

vlastnosťami sú myšlienka racionálnej a legálnej autority, kancelárske prostredie a neosobné 

vzťahy a nariadenia. Byrokracia je špecifikovaná rozdelením práce medzi ucelené oddelenia 

podľa vhodne definovaných a špecializovaných pracovných úloh, činností a pravidiel. 

Hierarchické rozdelenie pracovných pozícií vytvára jednotný tok rozkazu naprieč podnikom. 

Spomenutá neosobnosť pri výkone pokynov bez vplyvu neformálnosti s jasne definovanými 

plavidlami neposkytuje veľa priestoru na vytváranie priateľských medziľudských vzťahov. 

Koordinácia všetkých aktivít závisí na pravidlách, predpísaných postupoch práce a normách. 

Hlavné zameranie sa kladie na technické kvalifikácie pracovníkov. [13] Nasledujúci obrázok 

znázorňuje schému byrokratickej štruktúry.  
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Obrázok 6 - Schéma byrokratickej štruktúry [13] 
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 Ďalšími znakmi byrokratickej štruktúry sú fixné platy s právom na penzijné  renty, systém 

povyšovania podľa zásluh a odpracovaných rokov. Takto nastavená byrokracia môže byť videná 

v pozitívnom svetle vďaka svojej neutralite a férovosti z pohľadu prístupu k pracovníkom podľa 

pravidiel rovných pre všetkých. Postupne sa však začali objavovať negatívne názory kvôli 

nevhodným a zbytočne zaťažujúcim reguláciám a nariadeniam. Predstavuje to až prílišné 

papierovanie, ktoré je prioritou kontroly interných procesov. V súčasnosti tento druh 

byrokratickej štruktúry nachádzame hlavne vo verejnom sektore. [13] 

 Pre manažérov je ľahšie kontrolovať viacero ľudí s užšie vymedzeným pracovným 

zameraním než so širším, kedy je manažérova pozornosť oveľa viac zaneprázdnená a rozptýlená, 

čo vedie k preťaženosti a množeniu problémov, ktoré treba riešiť. Vysoký počet úrovní 

v podnikovej hierarchickej štruktúre so sebou nesie zložitejšie pochopenie pôvodných zámerov 

a pokynov vrcholového managementu a zhoršuje sa komunikácia medzi jednotlivými úrovňami, 

hlavne tými od seba vzdialenejších. Preto sa súčasné podniky snažia podľa tohto princípu 

vytvárať ploché štruktúry, ktoré komunikáciu a prenos pokynov zefektívňujú. [13] 

3.2.2. Horizontálne diferencovaná štruktúra 
 Iným slovom je to takzvaná departmentalzovaná štruktúra, ktorá závisí na povahe práce, 

veľkosti spoločnosti, na jej fyzickej lokalite a vykonávaných aktivitách. Vzniká tu potreba vytvoriť 

rovnováhu medzi strategickým rozhodovaním vo vrcholovej úrovni managementu a medzi 

operatívnymi požiadavkami zo základných spodných úrovní. Nedorozumenia sa môžu objaviť pri 

určovaní kto má právo rozhodovať, kto má mať aký vplyv a kto nesie akú časť zodpovednosti za 

výsledky pracovných výkonov, zisku a strát. Horizontálne diferencovaná štruktúra je 

rozvrhovaná podľa funkcie, produktu, klientely alebo geografického umiestnenia. Každý 

spomenutý faktor prináša určité výhody aj nevýhody. [13] Postupne popíšem delenie podľa 

funkcie, produktu alebo služby a podľa polohy.    

a)  Delenie podľa funkcie je zatiaľ najviac používané hlavne v rannom štádiu 

podnikateľskej fázy, kedy také delenie ponúka cestu udržateľného rastu. Často ide 

o funkcie ako financie, výroba, marketing a predaj, ľudské zdroje, výskum a vývoj alebo 

logistika. Konkrétne delenie sa mení so zameraním podniku a trhu, v ktorom pôsobí. 

Manažéri na základnej operatívnej úrovni vyžadujú rozsiahlejšiu autonómiu, keďže majú 

hlbšie vedomosti o dianí na trhu a procesoch na svojej úrovni než má vrcholový 

manažér. Dáva to priestor pre rozvoj špecializovaných schopností podľa vykonávanej 

funkcie. Na druhú stranu komunikácia medzi oddeleniami podľa funkcie upadá 

s postupným rastom spoločnosti kvôli jej rozmanitosti, informačným oneskoreniam 

alebo geografickým vzdialenostiam. [13] 

 

b)  Delenie podľa produktu alebo služby sa stáva efektívnym keď podnik postupne  

rastie a začína deliť pracovné činnosti podľa rôznych produktov alebo poskytovaných 

služieb. Každé oddelenie podľa produktu alebo služby má vlastné politické, ekonomické, 

technologické, sociálne a kultúrne odlišnosti. Pracovníci v každom oddelení  majú 

zodpovednosť za procesy a aktivity podľa produktu alebo služby pod ktorý alebo ktorú 

spadajú. Pracovníci tak môžu sami seba ďalej rozvíjať a je pre nich jednoduchšie sa 

koncentrovať na jednu klientsku skupinu. Záporom takto delenej štruktúry býva 

prekrývanie funkcií medzi jednotlivými produktovými divíziami. Pre vrcholový 

management býva zložité kontrolovať procesy a výsledky na úrovni produktovej divízie. 

Preto zásady a postupy naprieč produktovými oddeleniami musia byť dostatočne 

komplexné. [13]  
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c)  Delenie podľa polohy indikuje spoločnosti operujúce v odlišných regiónoch 

alebo na medzinárodnej úrovni. Toto delenie je vhodné pre organizácie, ktoré sú 

geograficky roztrúsené. Manažéri sú povolaný viesť rozličné geografické regióny, 

z ktorých je každý ďalej delený podľa potreby ako je tomu pri delení podľa produktu 

a služby. To dovoľuje existenciu väčšieho množstva variant štruktúry tak, aby pasovali 

danej lokalite. Náklady na pracovníkov sú spravidla nižšie keď pracovníci pochádzajú 

z danej lokality a náklady na dopravu sú rovnako redukované. Na druhej strane 

geograficky rozdelená štruktúra si vyžaduje veľa administratívnej práce. Vrcholový 

management sa môže nachádzať príliš ďaleko od ostatných častí podniku nato aby 

poskytol dostatočný dozor a vedenie, čo zvykne byť problém, keď napríklad úroveň 

vzdelanie lokálnej populácie nedosahuje potrebnú úroveň vzhľadom na ich pracovnú 

náplň. [13]  

 

 Nasledujúci obrázok znázorňuje schému horizontálne diverzifikovanú štruktúru 

podľa produktu: 
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Obrázok 7 - Schéma horizontálne diverzifikovanej štruktúry [13] 
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3.2.3. Maticová štruktúra 
 Podstatou maticovej štruktúre je, že divízie a oddelenia sú zostavené horizontálne 

naprieč tradičnou hierarchiou organizačnej štruktúry. Vo vertikálnom smere je štruktúra 

navrhnutá podľa funkcie a horizontálne podľa produktu, klientely alebo regiónu. Takto vznikajú 

dva toky rozkazu, jeden vertikálny, druhý horizontálny a oba operujúce súčasne. Posun k tejto 

maticovej štruktúre začína, keď sa pracovníci bránia systému kontroly, ktorý manažéri 

v centralizovanej štruktúre očakávajú a vyžadujú. Manažéri zas oponujú decentralizovaným 

divíziám zoskupeným podľa produktu, služby a ďalších faktorov. Stáva sa to v štádiu, kedy sa 

podnik rozrástol a je príliš komplexné ho riadiť formálnymi procedúrami ako je tomu pri 

byrokratickej štruktúre. Takáto zmena na maticovú štruktúru vyžaduje silný zmysel pre 

kolabratívnosť a je nutné ustáť uvedené prekážky. Po úspešnom sformovaní maticovej štruktúry 

majú všetci manažéri rovnomerne podelenú moc. Benefity sa skrývajú vo vysokej flexibilite 

decentralizovaného rozhodovania na úrovni podľa funkcie, divízie a podľa zahájeného projektu. 

Pracovné skupiny sú formované podľa nastavených priorít. To umožňuje veľmi prispôsobivé 

využitie ľudských zdrojov a efektivitu podporiť organizačné systémy. [13] 

 Nevýhodou je zložitosť štruktúry a neistota otázky zodpovednosti za výsledky. 

Potenciálne konflikty môžu vznikať medzi projektovými manažérmi a manažérmi podľa funkcie. 

Pracovníci musia opatrne plánovať svoj čas, ktorý venujú rôznym projektom v rôznych 

oddeleniach a podľa  prideleného projektového manažéra. Manažéri majú tendenciu súťažiť 

v nárokoch na ľudí, ktorí pracujú súčasne vo viac než jednej skupine. Maticová štruktúra silno 

závisí na skupinovej práci s vysoko behaviorálnymi manažérmi, ktorí ovládajú potrebné 

schopnosti riadenia a vedenia v strednej a vrcholovej úrovni riadenia. V maticovej štruktúre sú 

členovia pracovnej skupiny riadení minimálne dvoma rôznymi manažérmi, jedným z funkčnej 

hierarchie a druhým z projektového managementu daného projektu. Aby takéto zloženie mohlo 

fungovať, tak sa vyžaduje kooperatívne nastavená podniková kultúra podporená školiacimi 

programami, aby tak ľudia mohli svoje schopnosti ale aj prácu v skupine rozvíjať, čo sa hodí 

taktiež pri riešení konfliktov. Maticová štruktúra je vhodná  keď sa organizácia a aktivity stanú 

príliš komplexnými a nepredvídateľnými. V tak turbulentnom prostredí je lepšie prejsť práve na 

maticovú štruktúru v prípade, že si to inovácia pracovných skupín vyžaduje. Niektoré spoločnosti 

idú so zmenou štruktúry ešte ďalej a vytvárajú uvoľnené usporiadanie podniku. Také 

usporiadanie sa nazýva sieťové a vzniká tak sieťová štruktúra. [13] 
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Obrázok 8 - Schéma maticovej štruktúry [13] 
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3.2.4. Sieťová štruktúra 
  Tento typ podnikovej štruktúry je odlišný od svojich predchodcov hlavne tým, že takáto 

štruktúra sa využíva pri spolupráci viacerých organizácií, ktoré zdieľajú svoje zdroje medzi sebou. 

To môže sformovať dve organizácie, ktoré spolu synergicky nažívajú alebo rozsiahlu organizáciu 

s viacerými divíziami na rôznych miestach, pričom každá divízia má vlastné riadenie a procedúry. 

Sieťová štruktúra je podobná tej horizontálne diverzifikovanej, ale namiesto delenia podľa 

produktov alebo zamerania na určitú polohu sa sieťová štruktúra delí podľa aktivít, úloh 

a špecifických poskytovaných služieb a zdrojov mimo podniku alebo od svojej partnerskej 

organizácie. [14] 

 

 Sieťové organizačné štruktúry pomáhajú vizualizovať interné aj externé vzťahy medzi 

manažérmi nižších úrovní s managementom vrcholovým. Nie len že je takáto štruktúra menej 

hierarchická, no zároveň je viac decentralizovaná a flexibilná než ostatné štruktúry. Jadrom takto 

fungujúceho štrukturálneho usporiadania je silná a otvorená komunikácia a vzájomná 

spoľahlivosť, či už interných pracovníkov, pracovných skupín alebo externých partnerov. 

Zároveň sa konkrétna forma mení a ohýba s meniacimi sa partnerskými dohodami alebo 

trhovým zameraním. Používanie sieťovej štruktúry so sebou nesie nevýhodu v značnej zložitosti 

a prepletenosti vzťahov, autorít a zodpovednosti. [15]    

 Kultúra a štruktúra podniku medzi sebou veľmi súvisia, pretože obe majú vplyv na 

vytváranie formálnych a neformálnych vzťahov, na rozloženie zodpovednosti a spôsob 

komunikácie. Obe vyjadrujú a reprezentujú fungovanie vedenia spoločnosti podľa 

preferovaných manažérskych prístupov a povahy konkrétnych osobností, ktoré podnik vedú. 

V nasledujúcich kapitolách uvádzam súčasne veľmi známy prístup managementu metódou 

Kaizen, ktorá napomáha k efektivite a úspornosti, ďalej nadčasový a inšpirujúci prístup 

z minulého storočia podľa Tomáša Baťu a na záver novovznikajúce trendy v managemente, ktoré 

za zakladajú už skôr na psychologických aspektoch motivácie, dôvery a inšpirácie v podaní 

Daniela Pinka a Simona Sineka.   
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Obrázok 9 - Schéma sieťovej štruktúry, vlastná tvorba 



Analýza súčasného managementu v konkrétnej spoločnosti a návrh zmien 
 

 
32 

4. KAIZEN MANAGEMENT  

4.1. Predstavenie metódy Kaizen 
 Produktivita a kvalita sú pre úspech na dnešnom globalizovanom trhu kritické. Kaizen je 

široko adaptovaná metóda vyvinutá v Japonsku, ktorá napomáha pri zlepšovaní produktivity 

a kvality. Definícia popisuje Kaizen ako prístup neustáleho zlepšovania. Zámerom je eliminovať 

chybné výrobky a odpad, preťaženie výroby a nekonzistentnosť. Zároveň sa nejedná 

o zlepšovanie pomocou investícií v mašinérii, ale o redukovanie súčasných nákladov, čo je 

uplatniteľné najmä v malých a stredne veľkých podnikoch. Ďalšou črtou je snaha o odstránenie 

konfrontácií medzi pracovníkmi a managementom. Behom posledného pól storočia bolo 

vyvinutých v Japonsku a viacero manažérskych nástrojov ako napríklad 5S („Trieď, organizuj, 

vyčisti, štandardizuj, udržiavaj“), QCC („Plánovanie, činnosť, kontrola, normalizovanie“), JIT 

(„Práve včas“) , ktoré sú veľmi známe a často používané. Vzniká takzvané Kaizen myslenie, ktoré 

dáva dôraz na skupinovú prácu, komunikáciu a vzdelávanie čo tvorí základné východisko pre 

aplikáciu Kaizen metódy a jej nástrojov. [16] 

4.1.1. Učenie za pochodu 
 Je to ďalší pohľad na pochopenie metódy Kaizen, ktorý je spájaný s transformáciou 

vedomostí do procesu vývoja a zlepšovania. King a McGrath (2004) uvádzajú dva smery v teórii 

a praxi. Jeden smer hovorí, že vedomosť je univerzálne aplikovateľná a môže byť zachytená ako 

zhluk poznámok podľa skúseností z praxe. Takýto smer alebo prístup nazývajú aj ako 

technologický. Druhý prístup je prístup sociálny, ktorý považuje užitočnú vedomosť za súčasť 

skúsenosti jednotlivca, pričom sa takáto vedomosť ťažko zachycuje a kodifikuje ako je tomu 

napríklad u hmatovej vedomosti. Východiskom je snaha o efektivitu premeny nadobudnutých 

vedomostí z pracovných skúseností pomocou kolektívneho zdieľania a kolektívnej práce 

s použitím pomocných manuálov a školení. Vzniká koncept zlepšovania podnikovej kapacity 

(JICA), ktorý rozkladá kapacitu na technickú, základnú a na vplyv prostredia. Technická kapacita 

vyjadruje špecializované vedomosti a zručnosti napríklad v oblasti technológií. Základná 

kapacita je centrálna schopnosť zameraná na aspekty akými sú disciplína, vôľa, prístup, riadenie 

a vedenie, ktoré sú potrebné pri používaní technickej kapacity. Základná kapacita je komplexná 

a zdokonaľuje sa len ako neustály sled učenia cez pokusy a zlyhania, vnútornej sebareflexie 

a sebarozvoja. Ďalší obrázok znázorňuje dôležitosť základnej kapacity na príklade ľadovca [17] 

 

 

Obrázok 10 - Metaforické znázornenie vzťahu medzi technickou a základnou kapacitou [17] 
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 Veľká časť základnej kapacity je ponorená a neviditeľná, keďže sa nachádza metaforicky 

pod hladinou v časti ponoreného ľadovca, ktorý ale pozostáva z častí, ktoré vidno sú. Kaizen 

aktivity na ich základnej úrovni formujú základné kapacity a sú učené za pochodu pomocou 

metódy 5S („Rozdeľuj, trieď, vyčisti, normalizuj, udržuj“). Základné kapacity sú spojené 

s nastavením mysle na presnosť a dodržiavanie pravidiel, čo má ďaleko rozsiahly vplyv na 

udržovanie výroby, infraštruktúru a kvalitu služieb. Následná tabuľka klasifikuje aktivity na 

rozvoj organizácie, rozvoj jednotlivcov v organizácii a ďalej na aspekty technické a sociálne. [17] 

   

 
 

Technické aspekty Sociálne aspekty 

Rozvoj organizácie 

Organizačná štruktúra, 
infraštruktúra, vybavenie, IT, 
alokovanie zdrojov 
 

Systém rozhodovania, systém 
deľby práce, podniková 
kultúra 

Rozvoj jednotlivca 

Technická kapacita: 
technológie, špecializované 
vedomosti a zručnosti, 
riadenie 

Základná kapacita: disciplína, 
vôľa, prístup, motivácia, 
vedenie ľudí 

   
Tabuľka 1 - Delenie rozvojovej kapacity podľa metódy Kaizen [17] 

 Sociálne aspekty sa rozvíjajú oboch úrovniach aj organizácie aj jednotlivca, a to 

pomocou participačného prístupu v procese učenia za pochodu. Súčasne je vždy prítomné riziko 

zlyhania takisto ako potenciál pre zlepšenie a rozvoj. Každý pokus a chyba je preto považovaná 

za efektívny proces skúmania a stáleho napredovania aj napriek komplikovanému prostrediu 

s  vplyvmi politickými, sociálnymi, organizačnými a technologickými. [17] 

4.2. Nástroje Kaizen štíhlej výroby 
 Výrobný proces predstavuje činnosti zamerané na premenu vstupov na produkty 

a služby, ktorými sú potreby a priania zákazníkov uspokojované. V súvislosti so zefektívňovaním 

tohto procesu výroby kvalitných produktov môže spoločnosť dosiahnuť vyšší štandard pomocou 

systémov štíhlej výroby. Takéto systémy sú zároveň systémy operačné a slúžia k maximalizácií 

pridanej hodnoty aktivít podniku pri súčasnom eliminovaní odpadu a oneskorení. Také systémy 

zahrňujú napríklad organizačné a operačné stratégie, plánovanie procesov, management 

kvality, logistiku, zásobovanie a management inventúry. [18] Nástroje, pomocou ktorých sa 

v štíhlej výrobe zvyšuje kvalita a redukujú náklady v sú napríklad: 

o  JIT („Just In TIme“) 

o  Poka-Yoke 

o  Kanban 

o  5S 

o  TPM („Total Productive Maintenance“) 

 

4.2.1. JIT  
 Jeden z najviac známych a používaných nástrojov v súčasných podnikoch je nástroj JIT 

(“Práve včas“ preložené z anglického „Just-in-Time“). Teória pracuje s myšlienkou redukcie 

odpadu a znížením skladovej kapacity, dokonca sa snaží odstrániť prebytočné zásoby a aktivity, 

ktoré nepridávajú podniku žiadnu hodnotu. JIT je jednoduchý, no zato silný nástroj, ktorý 

podporuje tok materiálu na základnej úrovni a prispieva k štíhlej výrobe. Ďalším cieľom je 
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efektívne organizovanie zdrojov, informačného toku, rozhodovacích procesov a odstraňovanie 

ôsmych druhov odpadu, ktorými sú prebytočná výroba, nevhodné procesy, čakanie, preprava, 

nadbytočný pohyb, zásoby, chybné kusy výroby a nedostatočné schopnosti pracovníkov. [18] 

Prehľad uvádzam v nasledujúcej tabuľke.  

 

Odpad Popis 

Prebytočná výroba Výroba produktov ešte predtým, než je to potrebné 

Nevhodné procesy 
Používanie drahého a zbytočného vybavenia, kedy 
postačuje to jednoduchšie 

Čakanie Nevyužitý čas, kedy stojí produkt na mieste 

Preprava 
Nadbytočné manipulovanie s materiálom, čo zhoršuje 
kvalitu 

Nadbytočný pohyb 
Nepotrebné pracovné úsilie a pohyby ako ohýbanie, 
naťahovanie, chôdza a ďalšie 

Zásoby 
Prebytočné zásoby, ktoré zvyšujú náklady na skladovanie, 
zaberajú priestor a spôsobujú nadbytočnú výrobu a 
čakanie  

Chybné kusy  Kvalitatívne defekty, ktoré zvyšujú výrobné náklady 

Nedostatočné schopnosti 
pracovníkov 

Zlyhanie pri učení a kapitulovanie nad vedomosťami 
a kreativitou pracovníkov 

 

Tabuľka 2  - Prehľad ôsmych odpadov nástroju JIT [18] 

4.2.2. Poka-Yoke 
 Snahou tejto techniky je vytvorenie procesu výroby, kde je nemožné spraviť chybu. 

Zariadenie typu Poka-Yoke pomáha predchádzať poruchám ešte pred ich vznikom alebo poruchu 

oznámiť tak, aby bola zjavná a mohla byť pracovníkmi včas odstránená. Inak by podnik vyrábal 

vadné produkty, čo by malo za následok ekonomické straty. Tento nástroj sa aplikuje ešte pred 

samotným zahájením výroby v rannom štádiu návrhu linky, ktoré je na predchádzanie 

problémom najvhodnejšie. Kroky implementovania Poka-Yoke prístupu sa líšia podnik od 

podniku. [18] 

Napriek tomu sa dá nástroj Poka-Yoke popísať ako postup zložený z ôsmych bodov, ktorými sú:   

o Identifikácia operačného alebo procesného nedostatku. Sú to oblasti s veľkým  výskytom 

chýb a porúch, kde každé zlyhanie znamená zvýšenie nákladov 

o Analýza príčiny vzniku problému hlavne pomocou otázok „Prečo?“   

o Návrh udržateľných Poka-Yoke mechanizmov, ktorými sa bude problém konfrontovať 

o Test a kontrola funkčnosti bez unáhlenia 

o Výber vhodného Poka-Yoke mechanizmu za podpory nástrojov, záznamov a softwaru, čo 

sleduje funkčnosť mechanizmu 

o Zaškolenie pracovníkov o spôsobe používania nového Poka-Yoke mechanizmu 

o Po čase používania mechanizmu skontrolovať jeho výsledky a uistiť sa, že pôvodná 

porucha vymizla 
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4.2.3. Kanban 
 Znamená v preklade plagát alebo znak. Znaky sú kľúčovými elementmi tejto metódy 

zvyšovania produktivity. Kanban rozdeľuje proces výroby do jasne definovaných fází, ktoré majú 

byť správne vykonané pri udržaní potrebnej kvality. Ide znovu o zameranie na presnosť výkonu 

práce a odstraňovanie chaosu. Postup aplikácie Kanban začína pokračovaním v aktuálne 

vykonávanej činnosti a následne akceptovaním výzvy. Rešpektuje sa prebiehajúci proces, 

pravidlá a zodpovednosť každého člena pracovnej skupiny a nakoniec sa zvádza vedenie ľudí na 

všetkých úrovniach, ktoré poučí jednotlivcov o ich roli a o vykonávaní ich práce detailne. [18] 

 Nástroj Kanban sám o sebe úspech nezaručuje. Je nutné nasledovať výrobný postup, 

ktorý obsahuje ďalej uvedené požiadavky na dosiahnutie očakávaných výsledkov. Medzi také 

požiadavky Alcaraz (2017) uvádza: 

o  vizualizovanie práce 

o  dokončenie začatej práce 

o  riadenie toku práce 

o  jasné stanovenie pravidiel 

o  rozvoj pracovnej skupiny 

4.2.4. 5S 
 Je ďalšia známa metóda neustáleho zlepšovania a predstavuje budovanie čistého, 

zorganizovaného a bezpečného pracovného prostredia. Rovnako podporuje myšlienku kvality 

života v práci. Tento koncept nie je pre súčasné spoločnosti nový, zato vyjadruje neustále 

príležitosti naučiť sa niečo nové. Nástroj 5S stojí na piatich princípoch, ktoré sú použiteľné 

v akomkoľvek výrobnom systéme. Princípy metódy 5S používame aj v bežnom živote a to často 

podvedome. [18] Metóda 5S sa skladá z týchto princípov: 

o  Seiri  triedenie, organizovanie, správne usporiadanie 

o  Seinton  poriadok 

o  Seiso  čistota 

o  Seiketu  štandardizovanie, normalizovanie 

o  Shitsuke disciplína, udržiavanie 

 Pri braní týchto princípov do úvahy, hlavným zámerom princípu 5S sa dá sumarizovať 

ako dosahovanie najviac úsporného a konzistentného pracovného výkonu ľudí na pracovisku. 

[18]  

 

4.2.5. TPM 
 Celková údržba výroby (preložené z anglického „Total Productivity Maintenance“) je 

systém zameraný na elimináciu takzvaných „Šiestich veľkých strát“ („Six Big Losses“) a uľahčiť 

tak aj implementovanie nástroja JIT („Just in TIme“). Je to myšlienka udržateľnosti výroby 

a znižovania výskytu výrobných strát, ktoré sú zapríčinené rôznymi poruchami strojov a ďalšími 

nedostatkami. Účelom TPM je udržať vybavenie v dobrej kondícii a dosiahnuť maximum v počte 

vyrobených kusov produktu s očakávanou kvalitou bez neplánovaného prerušenia. Perfektná 

produkcia sa dosahuje v situácii, kedy nedochádza k poruchám, zastaveniu alebo spomaleniu 

procesov a iným defektom. [18] 
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 Päť princípov, ktoré metódu TPM opisujú pozostáva zo zapojenia všetkých pracovníkov 

do spolupráce, podnikovej kultúry, ktorá je nastavená na šetrenie vybavenia a celkovú 

efektivitu, ďalej z implementovania výrobného systému, ktorý predchádza vzniku strát, 

preventívnej údržby a nakoniec z aplikovania riadiaceho systému do všetkých výrobných 

aspektov od návrhu produktu až po jeho vývoj, predaj a prepravu k zákazníkom. [18] 

Pri nedodržiavaní nástroja TPM stroje a ostatné zariadenia len zriedka pracujú na 100%. To môže 

viesť k spomínaným šiestim veľkým stratám, ktoré uvádza Alcaraz (2017) ako: 

o  Zlyhanie vybavenia 

o  Nastavovanie a úpravy 

o  Krátke pauzy  

o  Spomalenie výroby 

o  Procesné nedostatky 

o  Vadné produkty 

4.3. Benefity využitia konceptu Kaizen 
 Koncept Kaizen znamená neustále napredovanie a rozvoj, ktorý vieme uplatniť nie len 

vo výrobe, ale aj v bežnom a osobnom živote, napríklad v rodine. Na pracovisku Kaizen nachádza 

uplatnenie pre všetky ľudské zdroje, či už ide o manažérov alebo ostatných pracovníkov. 

Zo strategického uhlu pohľadu je koncept Kaizen systematický a dlhodobý proces s účelom 

zlepšovania a dosahovania úspor, čo podporuje konkurenčnosť v zmysle kvality, produktivity, 

nákladov a času prepravy. Zároveň Kaizen zvyšuje motiváciu a pozitívnu zmenu v prístupe 

zamestnancov. Výsledkom býva úspech v oblastiach, akými sú práca s klientelou, neustále 

zdokonaľovanie, odhaľovanie problémov, vytváranie efektívnych pracovných skupín, rozvoj 

sebadisciplíny, školenie pracovníkov a podporovanie ich pracovného rozvoja. [18]   

Kvantitatívny vplyv využitia Kaizen v managemente podniku vyjadruje nasledujúca tabuľka: 

  

Redukcia zásob 30 – 70 % 

Redukcia pracovného priestoru Približne 50 % 

Skrátenie procesných časov 40 – 80 % 

Zlepšenie produktivity 20 – 60 % 

Skrátenie časov prepravy 70 – 90 % 

Skrátenie vzdialeností chôdze 40 – 90 % 

  

Tabuľka 3 - Prehľad kvantifikovaných benefitov použitia metódy Kaizen [18] 

 Uvedené benefity sú silno žiadané manažérmi podnikov, keďže samotné benefity 

predstavujú vo výsledku efektivitu, časovú úspornosť a zvýšenie profitov. To v sebe skrýva 

množstvo pozitívnych efektov, medzi ktoré na záver uvediem tie najhlavnejšie: 

o  Zníženie množstva odpadu, zásob, čakaní, prepravy a pohybu 

o  Zlepšenie schopností pracovníkov 

o  Zvýšenie produktivity a kvality výroby 

o  Lepšie zužitkovanie priestoru 

o  Zdokonalenie komunikácie medzi jednotlivými pracovníkmi a oddeleniami podniku  
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 Aj tie najmenšie zlepšenia sú vo výsledku v dlhodobom časovom horizonte výrazné a tie 

malé zmeny znamenajú vždy rozdiel v konkurovaní ostatným podnikom, ktoré tieto princípy 

berú na ľahkú váhu alebo ich nevyužívajú vôbec. Pracovný výkon zamestnancov je veľkým 

prínosom pre podnik. Znamená to získanie benefitov vychádzajúcich zo zlepšenej kvality, zo 

skúsených a zručných pracovníkov a v závere podporuje finančný rast. [18] 

 Úspech managementu s využitím prístupu Kaizen závisí na interakcii elementov a aktivít 

vo vnútri organizácie. Na konci to prináša stále benefity a Kaizen sa stáva nástrojom, s ktorým je 

vhodné čeliť každej výzve, ktorá sa pri podnikaní vyskytne. Obzvlášť na dnešnom presýtenom 

trhu plnom zmien potrieb zákazníkov, sociálnych problémov a environmentálnych regulácií, čo 

núti spoločnosti prehodnotiť svoju víziu, zmeniť alebo optimalizovať výrobné procesy s využitím 

modernej technológie a vytvoriť vyhovujúcu a konkurencie schopnú organizačnú štruktúru. 

Dynamika podniku je kľúčom k úspešnému konkurovaniu. Spoločné úsilie, odhodlanie sa učiť, 

prispôsobiť a vytvárať ploché organizačné štruktúry rúca bariéry a zefektívňuje komunikáciu, čo 

sa dnes stáva novodobou nutnosťou v globálnej ekonomike. Dôvodom, prečo veľa zmien 

s cieľom zdokonalenia fungovania podniku zlyháva je, že ľudský faktor nie je braný vážne alebo 

v prípadoch, kedy sa pracovníci nezvládajú novým zmenám prispôsobovať. [18] 
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5. TOMÁŠ BAŤA A JEHO MANAGEMENT 

5.1. Fenomén dnešného podnikania 
 Na záver teoretickej časti tejto záverečnej práce predstavím ponímanie riadenia podniku 

slávnou osobnosťou z obdobia prvej polovice 20. storočia, ktorá sa preslávila do celého sveta. 

Tomáš Baťa je v Česku a na Slovensku synonymum úspešného podnikateľa, ktorí sa nebojí výziev, 

dokáže vidieť podnikateľskú príležitosť a premieňa ľudský potenciál do reálnych výsledkov. Jeho 

osobné pohľady a myšlienky sprevádzajú mnoho novodobých manažérov a zakladateľov. 

„Zaměstnavatel, který naučil lidi vydělávat, naučil je jen třetině toho, čeho je člověku třeba uměti, 

aby se mohl státi hospodářsky nezávislým. Druhá třetina je v rozumném vydávání a třetí teprve 

v šetření.“ [19] Toto je len jeden z nespočetného množstva samo o sebe hovoriacich 

charakteristík o tom, čo za podnikateľa, vodcu a hlavne človeka Tomáš Baťa dodnes stelesňuje. 

Jeho vzťah nie len ku svojim pracovníkom, ale aj smerom k zákazníkom, poriadku a čistote, je 

obdivuhodný. Opisuje to napríklad ďalší citát Tomáša Baťu, ktorý uvádza, že: “Moderní 

obchodník, stejně jako moderní výrobce, potřebuje moderní nástroje. Potřebuje krám, který dává 

nejpříjemnější podmínky pro obchodní práci, který je vzdušný, světlý a čistý, aby se v něm líbilo 

jemu i zákazníkům. Nemám na mysli obchodní přepych s mramorem a zrcadly, mám na mysli 

přepych v čistotě, světle a pořádku.“ [19]  

 Už na začiatku svojej kariéry mal Baťa cieľ implementovať nové vedomosti, technológie 

a stroje do výroby. Chápal racionalitu produkcie a vplyv mechanizácie ako cestu k úspešnému 

podnikaniu. Zároveň vedel, že úspech spoločnosti stojí z veľkej časti na celkovom nastavení 

podnikového organizmu a nastavení myslenia jeho pracovníkov. Úspech podľa neho nezávisí na 

podnikateľovi samotnom alebo na práci toho najperfektnejšieho stroju, ale hlavne na 

spolupracovníkoch a tímovom duchu, ktorý panuje. Tento postoj zapríčinil, že prvotne z predaju 

niekoľkých párov topánok na trhu bol časom Tomáš Baťa schopný vytvoriť komplexný systém 

ako integrovaný model podnikania, ktorý prerástol do budovania mesta Zlín a ďalších regiónov 

s vplyvmi sociálnymi a politickými, keď ako starosta mesta Zlín v rokoch 1923 až 1932 pôsobil. 

[20] Pre zaujímavosť uvádzam po portréte Tomáša Baťu aj vzrast v počte obyvateľstva mesta Zlín 

v rokoch rozmachu, kedy Tomáš Baťa zastával funkciu starostu. 

Obrázok 11 - Tomáš Baťa znázornený na ikonickom portréte [19] 
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5.2. Princípy Baťovho systému riadenia 
  Za hlavné body, ktorými sa management podľa Tomáša Baťu riadi, uvádzam 

nasledovné ako vo svojej práci publikuje Šuleková (2010): 

o  Osobná zodpovednosť pracovníka za vykonanú prácu 

o  Pestovanie hrdosti a príslušnosti k podniku 

o  Samospráva pracovísk a účasť pracovníkov na zisku 

o  Zameranie na mladú generáciu a stále vzdelávanie  

o  Nákup materiálu priamo od výrobcu a to za cenovo najvýhodnejších podmienok 

o  Predaj vlastných výrobkov vo vlastných predajniach, teda bez sprostredkovateľov 

o  na vedúce funkcie sú prijímaní len vlastní absolventi s praxou 

 

 Samospráva pracovísk tvorí základ systému Baťovho managementu. Jednotlivé 

oddelenia medzi sebou súťaživo súperia, kde zisk a odmena sú podmienené naplňovaním 

organizačného plánu. Samospráva a myslenie je smerované podnikateľsky než robotnícky ako 

zamestnanec. To zapríčiňuje využívanie času, energie a materiálu optimálne, pretože pocit 

zodpovednosti a vlastníctva pracovníka spôsobuje, že sa sám pracovník snaží o zvýšenie 

produktivity a úsporu podnikových nákladov. Výška odmeny sa odvíja množstva vykonanej práce 

a jej kvality. Baťa svoj podnik rozdelil medzi stovky oddelení, ktoré medzi sebou obchodovali za 

ceny určené podnikom. Jednotlivé budovy boli rozdelené na dielne a každá budova mala svojho 

správcu, ktorý sa riadil zásadami uvedenými v nasledujúcej tabuľke. [21]  

 

 

 

 

Obrázok 12 - Rozmach obyvateľstva v meste Zlín za pôsobenia Tomáša Baťu [19] 
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1 Polož si vysoký cieľ (dobrú kvalitu výrobku, dobré stavy účtov) 

2 Vyberaj pozorne a starostlivo pracovníkov 

3 Najlepšiemu patrí najlepší plat 

4 Dokončuj začatú prácu, buď sústavným 

5 Dobre riaď a buď príkladom pre ostatných 

6 Dbaj, by mohli ľudia nerušene pracovať 

7 Maj vytvorené rezervy 

8 Rozdeľ zodpovednosť medzi ostatných 

9 Staraj sa o budúcnosť 

10 Buď neosobný 

  

Tabuľka 4 -  Zásady správcu budovy [21] 

 

 Riadenie Baťovho podniku  podľa Pavlovského (2005) vychádza zo stratégie, ktorá sa 

skladá z bodov: 

o  Výroba obuvi pre  všetkých  

o  Sústavné znižovanie nákladov a výrobných cien 

o  Snaha o prvenstvo v technológii, organizovaní práce, systéme managementu 

a produktivite.  

 

5.3. Plánovanie a organizácia výroby 
 Základom rozvoja podniku a jeho výroby sú podľa Baťu v oblasti plánovania výroby 

zavedené polročné plány zostavené na zimnú a letnú sezónu. Výsledkom plánovania je 

prepojenie výroby a predaja. Baťa dosiahol stavu, kedy výroba bola už dopredu zabezpečená 

predajnými zmluvami, čo bránilo zhromažďovaniu nepredanej dokončenej výroby a šerilo to tak 

náklady zo skladovania. Polročné plány sa rozpracovali do plánov týždenných  pre jednotlivé 

oddelenia na úroveň dielní. Takéto plány v sebe zahrňovali hlavne predpísané objemy výroby. 

Ďalej riadenie podniku bolo operatívne a každý člen na úrovni vrcholového managementu 

mohol zasahovať do ľubovoľnej činnosti aj napriek ich orientácii na vedenie konkrétnej ucelenej 

oblasti, akými boli napríklad obuvnícka výroba, pomocná výroba, výstavba a zásobovanie. [22]  

 Pracovný rok pozostával v Baťových závodoch z 253 dní. Materiál do továrne prichádzal 

vždy včas pre jeho spracovanie. Preto výroba podobne ako doporučuje metóda Kaizen fungovala 

prakticky bez alebo len s minimálnymi zásobami, čím vznikali značné úspory. Baťa rozpočítaval 

náklady na úroveň jedného kusu topánky a využíval zákon zhromaždenia s myšlienkou, ktorá 

hovorí, že čím viac topánok jedného modelu podnik vyrobí, tým nižšie jednotkové náklady budú 

na pár topánok pripadať. [21] 
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5.4. Výchova a sociálne aspekty 
 “Budovy – to jsou hromady cihel a betonu. Stroje – to je spousta železa a ocele. Život 

tomu dávají teprve lidé.“ [19] Podľa Baťu (1932) úspech každého diela, ktorého sa zúčastňuje 

väčšie množstvo ľudí, záleží na premyslenom vedení. Nerozvážni a slabí vodcovia môžu rozhodiť 

aj tých najschopnejších a najusilovnejších pracovníkov. Schopnosť vedenia určuje úrody práce 

ľudí a strojov. Baťa spomína, ako pri kontrole vyhodených kusov topánok z dielne neposudzoval 

zle odvedenú prácu, ale pokrivený charakter ľudí v dotyčnej dielni. Mal za to, že ľudia s „krivým“ 

charakterom nemôžu vykonať „rovnú“, teda kvalitnú prácu. [19] 

 V roku 1925 vznikla Baťova škola práce, kde sa mladí chlapci učili remeslu a o pár rokov 

na to vznikla škola aj pre dievčatá. Vlastnou Baťovou školou vychovaní absolventi nastupovali 

priamo do výrobných závodov a podľa šikovnosti postupovali na riadiace funkcie. Pre 

zamestnancov, ktorí do podniku prichádzali bez predošlého štúdia v Baťovej škole, alebo boli 

v pokročilom veku života, boli pripravené špeciálne cvičné dielne, kde získavali potrebné znalosti 

v oblasti obuvníctva. Šuleková (2010) uvádza, že každý zamestnanec musel absolvovať množstvo 

kurzov, ktoré sa pohybovali číselne v stovkách. Vzišli z nich známe heslá a myšlienky, ktoré boli 

pre pracovníkov ľahko zapamätateľné, výstižné a zároveň poučné. [21]   

 Baťove heslá sa stali mantrou novodobej spoločnosti a tradujú sa generácia po generácii 

na území  Českej a Slovenskej republiky dodnes. Heslá uvádza nasledujúca tabuľka:  

 

Práci česť 

Buď prvý 

Buďme hrdí na svoje povolanie 

Čo chceš, môžeš 

Jeden závod, jeden cieľ 

Ľuďom myslenie, strojom drinu 

Náš zákazník, náš pán 

Odvážnemu šťastie praje 

Práca šľachtí človeka 

 

Tabuľka 5 - Dodnes rezonujúce heslá Tomáša Baťu [21] 

 

 Tieto ikonické heslá tvoria záver tejto kapitoly ako inšpiratívny pohľad a prístup k práci 

priemyslového velikána Tomáša Baťu zo Zlína, ktoré sa stali morálnym dedičstvom, a ktoré si do 

svojho podnikania preberajú a implementujú aj súčasné novovznikajúce podniky, ako aj 

spoločnosť Vasky Trade s.r.o., ktorej sa venujem v  praktickej časti tejto záverečnej práce. 

Posledná kapitola teoretickej časti tejto záverečnej práce poníma moderné trendy 

managementu 21. storočia so zameraním na zmenu ľudských potrieb pracovníkov a ich 

motiváciu. 
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6.  TRENDY MANAGEMENTU 21. STOROČIA 
  V tejto kapitole uvediem novovznikajúce smery vo vedení ľudí za pomoci znalostí o 

poháňajúcich faktorov motivácie podľa Daniela Pinka a následne popíšem prečo Simon Sinek 

spoločnostiam doporučuje pre zdravé a úspešné dlhotrvajúce fungovanie začínať 

v managemente vždy otázkou „Prečo“.  

6.1. Daniel Pink – Motivácia a management  
 Autor šiestich kníh v oblasti obchodu a ľudského správanie Daniel H. Pink pojedná 

o motivácii pracovníkov v súčasnosti a o nezrovnalostiach medzi teóriou motivácie a spätnou 

väzbou podnikov, ktoré motiváciu využívajú v praxi. Dôvodom je používanie naučeného a 

zastaralého spôsobu motivovania ľudí známeho ako motivácia odmien a trestov, kedy vedenie 

podniku používa na zvýšenie produktivity priamoúmerné zvýšenie finančného ohodnotenia. 

Takýto druh motivácie fungoval v 20. storočí, kedy pre výkon boli potrebné prevažne len 

technicko-mechanické znalosti a práca samotná bola dopredu detailne naplánovaná vedením. 

S tým sa úzko spája myslenie v veľmi úzkym zameraní na konkrétny cieľ, nastavovanie 

krátkodobých plánov pracovných výkonov a produkcie a radenie postavené na racionalizácii, 

logike a využívaní riadiacich softwarov a programov bez potreby veľkého množstva kreativity. 

To sa však s aktuálne prichádzajúcimi trendmi potreby riešenia komplexných problémov mení, 

čo má v podniku od vrcholového managementu až po pracovníka vo výrobe. Komplexnosť 

novovznikajúcich pracovných činností vyžaduje myslenie nad rámec zavedených pravidiel 

a noriem. Preto zvyšovanie odmeny ako podnet k zvýšeniu výkonnosti úzko zameranej práce 

dnes už prestáva fungovať a má často kontraproduktívne následky. [23] 

6.1.1. Motivácie a management podľa druhu pracovnej činnosti 
 V prvom rade záleží na povahe práce v zmysle jej opakovateľnosti. Ak je práca rutinou 

a zároveň je náročné prácu spestriť, spraviť ju vyzývavejšou alebo ju spojiť s vyšším poslaním, 

tak riadenie a motivácia pracovníkov pomocou odmien v zmysle „keď spravíš to, dostaneš to“ 

(„if-then“) je vhodnejšie. Je však nutné zabezpečiť, aby pracovník videl racionalitu a dôvod, pre 

ktorý je jeho práca potrebná, ďalej uznať nudnú povahu práce a zároveň umožniť pracovníkovi 

dokončenie jeho práce podľa neho. [23] 

 V prípade, že sa rutinná práca dá pozmeniť alebo zatraktívniť ako výzva alebo sa náplň 

práce za rutinu nepovažuje, je vhodnejšie sa koncentrovať na budovanie zdravého, dlho 

trvajúceho motivačného prostredia, ktoré finančne pracovníkov ohodnocuje férovo 

a presadzuje samostatnosť, rozvoj a zmysel práce. V porovnaní s rutinnou prácou je naopak 

lepšie sa spôsobu odmeňovania štýlom „ak-tak“  vyhýbať úplne. Efektivita takéhoto prostredia 

sa umocňuje chválou, konštruktívnou spätnou väzbou a poskytnutím užitočných informácií 

oveľa viac než uvedením právomocí pracovníka a jeho povinností. [23] 

6.1.2.  Elementy motivácie v 21. storočí 
 Základnými stavebnými zložkami efektívneho a fungujúceho motivovania pracovníkov  

a riadenia spoločností sú podľa Daniela Pinka (2009) nasledovné pojmy, ktoré v sebe skrývajú 

zdroj vnútornej motivácie, ktorú pracovník nadobúda. Sú to tieto tri heslovité pojmy: 

o  autonómia – podnecovanie k vytvoreniu vlastného spôsobu výkonu pracovnej činnosti 

o  dokonalosť – neustály rozvoj v činnostiach, na ktorých pracovníkom záleží 

o  zámer – túžba vykonávať prácu v zmysle služby spoločnosti a nadradeného účelu 
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 Riadenie podniku ako ho poznáme z minulosti je účelné v prípade, kedy sa snažíme 

splniť požadované a zabezpečiť poslušnosť pracovníkov. Avšak vytvoriť u pracovníkov väzbu 

a záväzok k spoločnosti v ktorej pracujú vyžaduje povoliť uzdy a nechať pracovníkov voľne sa 

angažovať súčasne pri stanovenom dlhodobom pracovnom cieli, ktorý majú pracovníci splniť 

a to svojim samostatne vytvoreným vlastným spôsobom. Podobný postup je dnes známy pod 

názvom „FEDEX dni“, kedy počas niektorých dní v mesiaci dostanú pracovníci 24 hodín úplnú 

slobodu od ich normálnej pracovnej činnosti a na konci dňa majú prísť s vylepšením, novinkou, 

návrhom alebo nápadom, čo slúži ako zbernica inovatívnych nápadov a ako orná pôda pre ďalší 

rast a rozvoj fungovania podniku. [23] 

6.2. Simon Sinek –  Management spôsobom „Začni otázkou prečo“ 
 Táto metóda riadenia podniku, ktorú skoncipoval Simon Sinek, dnes veľmi známy svojim 

neotrasiteľný optimizmom a vizionárskym myslením, slúži ako pomocný nástroj manažérov pri 

vykonávaní ich práce a podnecovaní pracovníkov k požadovaným výkonom. Efektívne 

komunikovať a privlastniť si myslenie úspešných vodcov, od ktorých sa dá veľmi dobre inšpirovať 

je ďalším prínosom. Sinek (2011) predstavuje hierarchiu otázok v poradí: „Prečo?“, „Ako?“ a 

„Čo?“. Otázka prečo rieši zámer a dôvod dosiahnutia zvoleného cieľu, otázkou ako sa určí 

spôsob, ktorým je cieľ najlepšie dosiahnuť a nakoniec otázka „Čo“ sa konkretizuje čomu sa 

podnik venuje a popisuje produkty alebo služby, ktoré podnik predáva.  [24] 

6.2.1. Otázky „Prečo“, „Ako“ a „Čo“ 
 Celá pointa tkvie v stavbe a fyziológii ľudského mozgu. Pre zjednodušenie Sinek uvádza 

mozog skladajúci sa z lymbickej časti uprostred mozgu, v ktorej vnímame emócie a ku ktorej sa 

silno spája otázka „Prečo„ a o niečo slabšie otázka „Ako“ a neokortex, ktorý lymbickú časť 

obklopuje, keďže evolučne sa vyvinul až neskôr a predstavuje ľudskú racionalitu a logiku, 

s ktorou sa spája otázka „Čo“. [24] 

 

 Ak vedenie spoločnosti nedokáže jasne popísať prečo samotná spoločnosť exituje nad 

rámec výroby produktov a poskytovania služieb, tak ani ostatní pracovníci nemajú lepší dôvod 

pracovať, než kvôli peniazom. Až si podnik stanoví svoje „Prečo“, tak nasleduje  otázka „Ako“ 

dosiahne svoj cieľ a zámer. Veľkú úlohu tu zohrávajú hodnoty a princípy, z ktorých sa vytvárajú 

pracovné procesy, postupy a organizačná kultúra. Vyžaduje to sústavnú disciplínu udržať 

Lybický mozog

Neokortex

Prečo

Ako

Čo

Obrázok 13 - Spojitosť medzi otázkami „Prečo“, „Ako“ a „Čo“ podľa fyziológie mozgu [24] 
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pracovníkov a ich pôsobenie v súlade s týmito princípmi. Podporuje to zdravé fungovanie 

podniku a pracovníci alebo partneri môžu vo svojej práci prosperovať. Všetko vyslovené 

a vykonané dokazuje čomu vedenie verí. „Prečo“ je presvedčenie, „Ako“ je súhrn činností, 

pomocou ktorých sa presvedčenie dosahuje a „Čo“ predstavuje výsledky týchto činností. 

Konzistentnosť medzi presvedčením, slovom a činom vytvára autenticitu a rovnováhu medzi 

spomenutými otázkami, čo napomáha pri dlhodobo udržateľnom úspechu organizácie.    

Dôležité je poradie, v akom management premýšľa. Dôvodom, prečo je podstatné  začať otázkou  

„Prečo“ popisuje citát: „Ľudia nekupujú tvoju prácu, ale dôvod pre ktorý sa jej venuješ.“ (People 

don´t buy what you do, they buy why you do it.“). Či už ide o vedenie, rozhodovanie alebo 

komunikáciu, tak začínaním otázkou „Prečo“ management podniku dokáže efektívne ľudí 

inšpirovať k lepším výkonom. [24] 

6.2.2. Výzva pre každý podnik 
 Keď je spoločnosť malá, tak sa jej zakladateľ spolieha pri rozhodovaní na svoje pocity 

a vieru, že sa rozhoduje správne. Postupne s rastom organizácie je fyzicky nemožné, aby jedna 

osoba rozhodovala o všetkom, čo sa v podniku deje. Pri zvyšujúcom sa počte ľudí v organizácií 

dochádza k nejasnosti alebo strate dôvodu zmyslu existencie podniku. Ľudia jednoducho 

pracujú, manažéri riadia pracovné systémy a spoločne dosahujú prednastavené a požadované 

výsledky. Vášeň a inšpirácia sa vytráca. Preto by vedenie každej spoločnosti malo dbať na 

sústavné udržiavanie svojho „Prečo“ v povedomí pracovníkov pomocou približovania vízie, 

cieľov, hodnôt a princípov existencie, fungovania a ďalšieho budovania spoločnosti. Výzva 

spočíva v posunutí podniku na úroveň, kedy pracovníci nezávisia na jednej osobnosti, ktorá ich 

vedie, ale nájsť efektívnu cestu ako udržať víziu zo začiatku pri zakladaní podniku, a to aj 

v prípade kedy by spoločnosť o zakladateľa podniku prišla. Odpoveď na otázku „Prečo“ by preto 

mala byť integrovaná do organizačnej kultúry, ktorá inšpiruje novo prichádzajúcich manažérov  

a ostatných pracovníkov k naplňovaniu vízie a cieľov zakladateľa. [24] 

 Vyššie uvedeným ukončujem teoretickú časť tejto záverečnej práce, ktorá poslúžila ako 

objasnenie dôležitosti jednotlivých kapitol pri analyzovaní managementu mnou vybraného 

podniku. Zároveň teória poskytuje oporu pri utváraní prípadných doporučení pre vybraný podnik 

v súlade s dnešnými potrebami a novodobými trendmi managementu s prihliadnutím na stále 

fungujúce a efektívne postupy z predošlého storočia, z ktorého je výstavným príkladom práve 

Tomáš Baťa, ktorým sa vybraný podnik uvedený a analyzovaný v praktickej časti veľmi inšpiruje.   
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7.  PRAKTICKÁ ČASŤ 
 Praktická časť tejto záverečnej práce približuje vybraný podnik Vasky a analyzuje 

management z pohľadu vedúcej osobnosti, cieľov a zámerov spoločnosti, jej podnikovej 

štruktúry a kultúry. Podnik Vasky som si pre túto prácu vybral hlavne z dôvodu veľkého 

nedávneho úspechu, šírenia podnikateľstva na území Česka a Slovenska, podpory obuvníckeho 

priemyslu, ktorým sa Československo celosvetovo preslávilo a ďalej z osobnej pohnútky 

podporiť a zviditeľniť veľmi talentovaných a úspešných českých a slovenských podnikateľov mne 

vekovo veľmi podobným. Štruktúra samotnej analýzy vyplýva z teórie uvedenej v teoretickej 

časti tejto záverečnej práce, ktorá slúži ako oporný pilier pri navrhovaní prípadných zmien 

a skonštatovaní fungovania podniku Vasky v závere tejto práce. Pre začiatok bližšie popíšem 

vybraný  podnik, aplikované technológie výroby a objasním ciele a zámery zakladateľa podniku, 

vytvorenú štruktúru a nakoniec kultúru podniku, ktorá pracovníkov ovplyvňuje, a ktorá šíri 

zmysel existencie spoločnosti Vasky aj za hranice firmy do okolitého povedomia. 

7.1. Charakterizácia vybranej spoločnosti 

7.1.1. Základné informácie 
 Vasky Trade s.r.o. (IČO: 04779207) s právnou formou ako spoločnosť s ručeným 

obmedzením založil v roku 2016 Václav Staněk (1998! pôvodom z obce Fryšták 1 približne 10 km 

od Baťovho mesta Zlín. Predmetom podniku je výroba obuvi, obchod a služby. Podnik sídli 

priamo v Zlíne a to hneď vo viacerých výrobniach. Predajne nájdeme v štyroch mestách medzi 

ktoré patrí Praha, Brno, Zlín a Olomouc. V súčasnosti sa firma Vasky zameriava výhradne na 

český a od roku 2020/2021 aj na slovenský trh. Václav Staněk ako jeden z dvoch konateľov 

štatutárneho orgánu firmy je súčasne prezývaný ako „novodobý Baťa“. Je úctyhodné a nanajvýš 

inšpiratívne, že tento mladý podnikateľ (23! pred piatimi rokmi vo veku 17 rokov svoju obuvnícku 

firmu so značkou Vasky založil. Jeho firma sa teší úspechu a rýchlemu rozmachu. Len za minulý 

rok 2020 firma predala 45 tisíc párov topánok a zaznamenala obrat krásnych 130 miliónov korún 

českých, a to aj za nepredvídateľného obdobia pandémie vírusu covid2. Zatvorené predajne 

a celoplošné ovplyvňovanie nákupného rozhodovania viedli k otvoreniu veľmi lukratívnej 

predajne s adresou Na Příkopě v Prahe, ktorá je znázornená na nasledujúcom obrázku3. [25]  

 
1 Viď informácie z „Úplný výpis z obchodního rejstříku“, URL: Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti 
České republiky (justice.cz) 
2 COVID-19 označený ako infekčné ochorenie spôsobené vírusom SARS-CoV-2 s pôvodom v čínskom meste Wuchan 
z roku 2019. URL: Obecné informace | Nemocnice Mělník (nemocnice-melnik.cz) 
3 Fotka predajne dostupná z oficiálnej stránky Vasky, URL: Praha | Vasky 

Obrázok 14 - Predajňa firmy Vasky v Prahe 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=923509&typ=UPLNY
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=923509&typ=UPLNY
https://www.nemocnice-melnik.cz/koronavirus/obecne-informace/
https://www.vasky.cz/cs/stores/praha
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 Ulica, na ktorej táto predajňa sídli sa považuje za najfrekventovanejšiu v celej Českej 

republike. Ďalším veľkým úspechom bola crowdfundingová4 kampaň, kde sa len za prvých 24 

hodín podarilo vybrať prvý milión korún, vďaka čomu sa začali vyrábať okrem topánok aj tenisky 

a sortiment sa rozšíril o oblečenie z merino5. Z týchto prostriedkov bola financovaná aj prvá 

reklama Vasky vôbec. V podniku pracuje 80 obuvníkov, ktorí šijú topánky pomocou strojov.[25] 

7.1.2. Prehľad obratov a predajov 
 V nasledujúcej tabuľke uvádzam dostupné informácie o prehľade obratov a predajov 

podniku Vasky Trade s.r.o., kde je vidno, že sa firma neustále rozrastá približne trojnásobne 

a stanovuje si ambiciózny cieľ na rok 2021.  

 

Obraty Predaje 

2016 – 1,3 mil. Kč 2016 – 500 párov topánok 

2017 – 4 mil. Kč 2017 – 1 500 párov topánok 

2018 – 12 mil. Kč 2018 – 4 500 párov topánok 

2019 – 35 mil. Kč 2019 – 15, 5 tis. výrobkov a 12 tis. párov           
topánok 

2020 – 130 mil. Kč 2020 – 60 tis. výrobkov a 45 tis. párov 
topánok 

2021 – Cieľ 365 mil. Kč 2021- údaj nedostupný 

  

Tabuľka 6 - Prehľad obratov a predajov firmy Vasky od založenia [25] 

7.2. Priblíženie technológie a výroby vybranej spoločnosti  
 Aj napriek tomu, že firma Vasky vznikla v 21. storočí obklopená vysoko rozvinutými 

technológiami a hromadnou výrobou za pomoci robotizácie a automatizácie, tak táto 

spoločnosť dáva prednosť ručnej práci a práci na konvenčných strojoch, takže veľký kus práce 

vykoná remeselník svojou vlastnou zručnosťou a šikovnosťou. Zdroje materiálu firma hľadá 

výhradne u českých dodávateľov ako je napríklad firma GARA LEDER6 sídliac v obci Otrokovice 

približne 11 km vzdialenej od Zlína, ktorá spracováva a dodáva kožu hlavne z divej zvery akou sú 

jelene, srny, daniele a muflóny. Firma Vasky svojou ručnou výrobou nadväzuje na výrobu a odkaz 

Tomáša Baťu, vďaka ktorému sa mesto Zlín preslávilo. [26] 

 

 Samotný proces výroby jedného páru topánok trvá jeden až dva dni čistého času, ktorý 

sa ale pri veľkom množstve objednávok predĺži na kľudne na niekoľko týždňov a celkovo prejde 

jeden pár topánok zhruba 12 ľuďmi. Po dovoze vstupného materiálu začína proces výroby 

v sekacej dielni, kde sa z hovädzej kože vysekávajú jednotlivé diely, z ktorých sa topánka skladá. 

Pri sekaní ostáva veľa kožených zbytkov, ktoré sa používajú na výrobu kľúčeniek alebo podložiek 

pod počítačovú myš. Diely vyseknuté z plátu kože následne putujú na razenie, kde sa na kožu 

vyrazí logo, veľkosť, výrobné číslo, prípadne zákazníkove iniciály. Používa sa na to raziaci stroj 

ešte z čias, kedy obuvnícky priemysel v Zlíne zažíval veľký rozmach. [26] 

 

 

 
4 Crowdfunding je forma zbierky finančnej podpory prostredníctvom online platformy, URL:  
Čo je crowdfunding - StartLab 
5 Merino je veľmi jemná ovčia vlna používaná na výrobu odevov a ďalších výrobkov, URL:  
Ovčí vlna Merino - MERINOSHOP.CZ 
6 Informácie o firme Gara Leder dostupné na odkaze URL: https://www.garaleder.com/ 

https://www.startlab.sk/co-je-crowdfunding/
https://www.merinoshop.cz/rubriky/blog/ovci-vlna-merino/
https://www.garaleder.com/
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 Ďalej označené pokračujú do šijacej dielne, kde sa diely pozošívajú a vzniknú zvršky. Tie 

sa nakoniec presunú do spodkovej dielne kde sa topánky kompletizujú. Podrážky sa k zvršku 

topánky nelepia ale pripevňujú za veľkých síl čo topánky značky Vasky od väčšiny výrobcov 

topánok odlišuje. Pracovník najprv vhodne natvaruje zvršok topánky, následne zvršok napne na 

obuvnícke kopyto a nakoniec obšíva a pridáva podošvu. Finálnou úpravou je zatretie 

postranných rezov a po pridaní šnúrok sú topánky hotové a pripravené na balenie a dovoz 

zákazníkom. [26] 

 
 Opísaný proces výroby a používanej technológie značí, že firma Vasky stojí na Zlínskej 

tradícii obuvníckeho priemyslu, čo topánkam Vasky pridáva historické pozadie a príbeh, ktorý 

výrobkom zvyšuje kultúrnu hodnotu a zvyšuje u zákazníkov atraktivitu takýto podnik vo forme 

kúpy výrobkov Vasky podporiť. Takýto model fungovania podniku je dnes veľmi zaujímavý, 

keďže sa na prvý pohľad javí ako zastaralý. Napriek tomu vedenie podniku tak zákazníkom okrem 

vyrobených topánok ponúka zážitok a pozadie, ktoré sa s výrobou spája.  

7.3. Analýza managementu podniku 
 Management podniku stojí na princípoch uvedených v kapitole o Tomášovi Baťovi, od 

ktorého sa Vasky inšpirujú a ktorého odkaz sa snažia ďalej v budúcnosti posúvať novým 

generáciám. Jedná sa o veľmi mladý podnik pár rokov od založenia a podniková štruktúra, 

kultúra, výroba a samotný management sa nachádzajú v štádiu neustáleho vývoja  

a zlepšovania. Zodpovednosť nestojí plne na zakladateľovi podniku, ale je rovnomerne rozložená 

medzi ostatných manažérskych aj nemanažérskych pracovníkov. Medziľudské vzťahy, efektívna 

komunikácia a vzájomná podpora sú aspekty, ktoré Václav ako zakladateľ a riaditeľ do 

fungovania firmy vkladá. Od Tomáša Baťu sa vo firme Vasky inšpirujú myšlienkou vlastných 

zdrojov a po vyskúšaní externých marketingových agentúr radšej založili vlastný marketingový 

tím, ktorý je vo výsledku menej nákladný a majú väčšiu motiváciu pre podnik pracovať, keďže sú 

jeho súčasťou.7 Zakladateľa úspešného zlínskeho podniku Vasky pre lepšiu predstavu o jeho 

osobnosti popíšem v ďalšej samostatnej podkapitole.  

7.3.1. Václav Staněk  
 Zakladateľ, vodca a inšpirátor firmy Vasky vytvoril túto obuvnícku značku v 18 rokoch, 

kedy sa rozhodol nadviazať a pokračovať v zlínskej obuvníckej tradícii. Pri svojich 

podnikateľských začiatkoch sa venoval atletike a stal sa štvornásobným majstrom Českej 

republiky v behu na 800 metrov a zúčastnil sa aj na Majstrovstvách sveta v atletike. Po 

diagnostikovaní cukrovky svoju kariéru v atletike ukončil a začal sa plne venovať podnikaniu. 

S počiatočným kapitálom 30 tisíc korún českých za pomoci kamarátov vytvoril webovú stránku, 

nafotil prvé modely topánok a začal intenzívne šíriť povedomie o Vaskách.  Najprv začal predávať 

topánky po kaviarňach, kde si ich zákazníci aj skúšali. Neskôr otvoril svoju prvú predajňu v Prahe 

a neustále prichádzal s novými strihmi topánok, ktoré dolaďoval. Svojou usilovnosťou už od 

skorého veku sa v roku 2019 Václav zaradil do prestížneho rebríčku Forbes 30pod30 a okrem 

značky Vasky je spolumajiteľom ďalších troch značiek Bagind (výroba kožených tašiek), Wuders 

(výroba udržateľného a ekologického nábytku), Paon (výroba dámskeho spodného prádla) 

a zakladateľom digitálnej marketingovej agentúry Inhubo. K tomu sa Václav stal v roku 2020 

víťazom súťaže EY Začínajúci podnikateľ roka. [25]  

 
 

 
7 Myšlienky vyslovené Václavom Staňkom v rozhovore s Martinom Moravcom, URL: 
https://cnn.iprima.cz/porady/kb-interview/16082020-hostem-byl-vaclav-stanek  

https://cnn.iprima.cz/porady/kb-interview/16082020-hostem-byl-vaclav-stanek
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 Jeho portrét vykresľuje nasledujúci obrázok: 
 

 

 Václava nie len ako vodcu a manažéra firmy vystihuje obdivuhodná vytrvalosť a zápal 

pre vlastný cieľ. Na začiatku sa mu okolie posmievalo a nabádalo s podnikaním skončiť. Pri 

nápade v 16 rokoch vyrobiť vlastné topánky u svojho otca v dielni bol najprv odmietnutý a po 

návrhu, že si za výrobu zaplatí z vreckového neunikol výsmechu. 6 rokov na to sa stala jeho 

značka Vasky jednou z najznámejších českých obuvníckych spoločností, čo odzrkadľuje zápal 

a odhodlanie v podnikaní uspieť. Jeho komunikatívnosť, kreativita, rozvážnosť a zároveň zmysel 

pre Časovú efektivitu a dosahovanie výsledkov slúži vo firme Vasky ako motor ťahajúci firmu 

a ľudí v nej dopredu, o čom svedčia medziročné nárasty v objeme výroby a predajoch. Jeho 

spôsob vedenia je zameraný na ľudí a dosahovanie cieľov a vízie od založenia podniku. Ľudí sa 

snaží motivovať a tlačiť vpred v ich rozvoji a v budúcnosti plánuje založiť vlastnú školu podobne 

ako tak spravil Tomáš Baťa, kde by si vlastných pracovníkov vychoval a zaučil ich v súlade 

s podnikovou filozofiou. [27]     

7.3.2. Analýza štruktúry podniku Vasky 
 Firma Vasky nedisponuje verejne dostupnou schémou podnikovej štruktúry. Avšak, 

z informácií dostupných na internetových stránkach spoločnosti je možné vyčítať nasledovné 

zostavenie podnikového managementu, pracovníkov a partnerov firmy, čo zároveň znázorňuje 

obrázok pod rozpísaným prehľadom.  

o  Václav Staněk – zakladateľ a jednateľ 

o  Marketingový riaditeľ 

o  Vedúci výroby 

o  Produktový návrhár 

o  80 pracovníkov výroby 

o  Logistika 

o  Účtovníctvo 

o  Call-centrum 

 + externí partneri: 

o  Marketingový a reklamný partner Inhubo8 

o  Partnerské značky Bagind, Wuders, Paon  

o Dodávateľ materiálu Gara Leder a ďalší 

 
8 Inhubo je agentúra, ktorú Václav Staněk spolu založil a ktorá sa stará o komunikáciu značky Vasky 

Obrázok 15 - Václav Staněk, zakladateľ firmy Vasky a jeho portrét [25] 
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 Schéma podnikovej štruktúry je zobrazená na nasledujúcom obrázku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Zakladateľa a jeho úlohu v podniku popisuje predošlá podkapitola, a preto bližšie 

predstavím marketingového riaditeľa, vedúceho výroby a produktového návrhára. Takýto popis 

slúži na lepšie pochopenie interného fungovania managementu, a to pri rozdeľovaní pracovných 

činností a zodpovedností.  

  

 Jan Kočenda (25) ako marketingový riaditeľ ovláda oblasti ako novinárstvo, copywriting9, 

marketing a budovanie značiek. Spoluzaložil agentúru Inhubo a stará sa o komunikáciu značiek 

Bagind, Wuders, Paon a Vasky. Skúsenosti a znalosti čerpá z predošlej práce ako novinový 

redaktor a zo štúdia psychológie, mediálneho štúdia, žurnalistiky a práva. V podniku Vasky má 

na starosti aktivity spojené s marketingom, budovanie značky, odhaľovanie nových kolekcií, 

prezentáciu výroby a usporiadavanie rôznych udalostí. Spoločne s Václavom určuje strategický 

smer a tempo dielčích aktivít a procesov firmy. [25] 

 

 Vedúcim výroby vo firme Vasky je Tomáš Karlík (28). Výroba sa nachádza v Zlínskom kraji 

a Tomáš je od samotného začiatku ten, kto má na starosti výrobné procesy. Jeho úlohou je 

prijímať objednávky a zadávať prácu výrobným pracovníkom. Okrem toho funguje ako spojenie 

medzi výrobou a zákazníkmi, s ktorými komunikuje a rieši prípadné opravy a úpravy. Tomáš má 

na starosti kvalitu zázemia pracovníkov a ich nábor. Tu jeho povinnosti nekončia. Ďalej je 

zodpovedný za kontrolu kvality, expedíciu objednávok a objednávanie materiálu od externých 

dodávateľov. [25] 

 

 Nakoniec z hlavnej manažérskej štruktúry uvediem produktového návrhára, ktorým je 

Martin Brna (36). Martin je vo firme Vasky od roku 2020 a je hlavným návrhárom značky Vasky. 

Topánky navrhuje a vyrába doma vo svojom byte. Návrhy kreslí na tablete a s filozofiou Vasky 

ho spája odber materiálu od českých dodávateľov. Jeho cieľom je v budúcnosti vytvoriť viacero 

kolaborácií s ďalšími firmami a umelcami, pričom jeho štýlom je navrhovanie minimalistických 

topánok s odvážnym designom s rôznymi strihmi a farbami s použitím eko a vegánskych 

materiálov. [25] 

 

 
9 Copywriting je tvorba reklamných textov, predovšetkým pre marketingové účely. 

Reklamný 
partner Inhubo

Dodávateľ 
materiálu 

Gara Leder

Václav Staněk 
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Vedúci 
výroby

80 pracovníkov 
výroby

Produktový 
návrhár

Marketingový 
riaditeľ

Logistika Účtovníctvo Callcentrum

Bagind

Wuders

Paon

Obrázok 16 - Schéma podnikovej štruktúry firmy Vasky, vlastná tvorba 
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 Bára Čápková v nahrávke rozhovoru dostupnom na odkaze v poznámke 10 pod čiarou 

uvádza, že ústredňa managementu sídli v Prahe rovnako ako marketingové oddelenie a výroba, 

logistika a Call-centrum v Zlíne. Jedná sa o vzdialené riadenie firmy ako je to u horizontálneho 

delenia podľa polohy. Zároveň Vasky využíva externých partnerov, značky a dodávateľov, takže 

štruktúra sa začína formovať do štruktúry sieťovej postavenej na vzájomnej spolupráci, 

outsourcingu a efektívnej komunikácii. Aj keď je štruktúra podniku na manažérskej úrovni ešte 

v štádiu rozvoja a je možné, že bude potrebné tím rozšíriť, tak aj napriek tomu management 

dokáže efektívne fungovať a komunikovať práve s výhodou malého počtu riadiacich 

pracovníkov. Zároveň každý do firmy Vasky vkladá vlastné myšlienky, nápady a úsilie, čo 

v kombinácii s víziou a snom Václava Staňka vytvoriť úspešnú a udržateľnú výrobu topánok 

s tradíciou a príbehom vyzerá byť zatiaľ na veľmi dobrej ceste. Poslednou podkapitolou analýzy 

managementu podniku Vasky je analýza podnikovej kultúry, ktorá na štruktúru, zámer a účel 

podniku spolu so spôsobom organizačného vedenia naväzuje.  

7.3.3. Analýza podnikovej kultúry Vasky 
 Zámerom zakladateľa Vasky na počiatku bolo vytvoriť značku topánok, ktoré budú 

vkusné, moderné a pohodlné. Jedná sa o českú značku ručne vyrábaných výrobkov s príklonom 

k tradičným obuvníckym postupom a cieľom, ktorý podnik Vasky od založenia rovnako 

sprevádza je kráčať v poctivej obuvníckej výrobe, ktorá sa inšpiruje Tomášom Baťom ako 

velikánom, ktorý rovnako ako Václav Staněk založil svoju výrobu v meste Zlín. Zameriavanie sa 

na podporu českej výroby značí aj to, že používané kvalitné materiály pochádzajú výhradne od 

regionálnych Českých dodávateľov, a to aj napriek vyšším cenám oproti zahraničným 

konkurentom. Podnikovú kultúru okrem vzájomného podporovania charakterizuje kvalita práce 

a výrobkov, kde kúsok po kúsku vkladajú pracovnici svoje dlhodobé skúsenosti. Sám Václav 

Staněk hovorí, že jeho úspech a úspech firmy Vasky stojí na ľuďoch, ktorých má okolo seba, 

pretože bez nich by to nedokázal. Pracovníkov pri práci naplňuje vedomie, že na výrobe každej 

topánky nesú kus vlastnej práce, čo ich naplňuje.    

 Václav Staněk v rozhovore pre LMC naHRávky10 (2021) uvádza, že Vasky považuje ešte 

stále za Startup11, ktorý charakterizuje voľné vedenie, zameranie na nápady, myšlienky a na 

tvorbu vlastného životného štýlu, ktorý značka Vasky reprezentuje.  Jednotlivé útvary sa 

navzájom o svojej práci informujú a snažia sa ťahať podnik ako jeden organizmus. Preto je rýchla 

a dobre nastavená komunikácia kľúčová. Aj keď sú funkcie v managemente rozdelené, tak sa 

v podniku stáva, že sa vyskytnú problémy, ktoré je treba riešiť v kruhu viacerých ľudí, ktorí si 

vzájomné pri hľadaní riešenia pomáhajú a samotné role sa tak veľmi nerešpektujú. Vplyvom 

rýchleho rastu sa firma neustále mení, a preto je ďalším kľúčovým pojmom flexibilita. Tá sa spája 

hlavne s rozporom tradícií a výrobnej firmy s dnešným neustále sa meniacim prevažne už online 

prostredím.  

 Vasky sa snažia si tradíciu uchovať a zároveň kráčať dobou a to hlavne v oblasti 

marketingu a predaja. Naopak výroba ostáva koncipovaná tradične a aj vzťah k zákazníkovi si 

firma buduje prostredníctvom kamenných predajní, kde si človek radšej topánku novej českej 

značky osobne vyskúša. Na začiatku, keď firmu tvorilo pár ľudí sa podniková kultúra nemusela 

veľmi komunikovať, pretože oddelenia mali k sebe blízko a často prichádzali do kontaktu. 

 
10 Rozhovor s Václavom Staňkom a Bárou Čápkovou dostupný na URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=n2Y9_s4NtO0  
11 Startup je rýchlo rastúca a rozvíjajúca sa dynamická firma, ktorá je jedinečná, inovatívna, nachádza sa na začiatku 
svojho pôsobenia a snaží sa svojim podnikaním prispievať spoločnosti. Dostupné na URL: 
https://www.startupjobs.cz/co-je-startup  

https://www.youtube.com/watch?v=n2Y9_s4NtO0
https://www.startupjobs.cz/co-je-startup
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 Postupne si s rastom Vasky management uvedomuje dôležitosť pôsobenia na ľudí 

v podniku. Aktuálne využívajú interné noviny, kde každý mesiac uvádzajú novinky z jednotlivých 

oddelení, čo sa im podarilo a z čoho sa treba poučiť. Keďže firma vznikla v prostredí Zlína, 

v ktorom je odkaz Baťu zakorenený ešte stále veľmi hlboko, tak v podniku pretrváva hrdosť tieto 

tradície posúvať ďalej a pre samotného Václava Staňka, ktorého v rozhovore Bára Čápková ako 

vedúca ľudských zdrojov nie len pre Vasky, opísala ako lavínu inšpirácie, srdciarstva a inovácií so 

základom v tradičných hodnotách. Tieto hodnoty a pohľady ľudia vo firme nasávajú 

a vstrebávajú, a preto dokážu vo výsledku fungovať ako jeden tím.   

 Informácie uvedené v tejto podkapitole, ktorá pojednáva o podnikovej kultúre 

spoločnosti Vasky Trade s.r.o. pochádza z rozhovoru s Václavom Staňkom a Bárou Čápkovou pre 

LMC naHrávky, na ktorý sa odkazuje poznámka 10 pod čiarou na predošlej strane. Ako ukončenie 

analýzy managementu podniku Vasky pokračuje podkapitola o prípadných návrhoch zmien, 

ktoré by mohla analyzovaná spoločnosť pri svojom budúcom pôsobení využiť a plne sa tak 

adaptovať poznatkom z teoretickej časti tejto záverečnej práce a to hlavne novodobým trendom 

a ľudským potrebám pri riadení a vedení podniku. 

7.4. Návrh prípadných zmien 
 Čísla medziročných rastov v produkcii a predajoch značia, že Vasky od začiatku 

aplikovala veľmi úspešnú myšlienku výroby topánok s príbehom a tradíciou, ktorá oslovuje 

širokú verejnosť a má našliapnuté expandovať do zahraničných krajín ako Slovensko, Maďarsko, 

Poľsko Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko. Veľmi silnou stránkou je dbanie na kvalitu, rýchlosť 

a efektivitu hlavne v medziľudskej komunikácii. Ešte stále pretrvávajúce startupové prostredie 

udržiava vzťahy priateľské a neformálne, aj keď sa podnik začína značne štrukturalizovať. Pri tak 

rýchlom raste, aký Vasky zaznamenáva je náročne plánovať výrobu viac než 2-3 roky dopredu. 

Budúcnosť a rast firmy so sebou prináša ešte stále veľmi veľké množstvo komplikácií a výziev, 

ktorým sa podnik Vasky nevyhne. Medzi možné komplikácie, ktoré by mohli nastať patrí, že: 

o so zvyšujúcim sa počtom ľudí je náročnejšie držať prehľad o celom podniku, 

o ručná hromadná výroba je náročná na náklady, priestor a personál, 

o na českom trhu je nedostatok obuvníkov, ktorých by firma mohla zamestnať, 

o je náročnejšie zvládať viacero funkcií naraz, 

o keďže sa zakladateľ postupne od ľudí vzďaľuje, tak má na nich slabší vplyv jeho   

osobnosť, 

o časová náročnosť stíhať viesť viacero značiek súčasne, 

o náročnosť na cestovanie, 

o prichádzajúci ľudia z iných regiónov sa nemusia so zlínskou tradíciou tak veľmi  

stotožňovať. 

 Je paradoxné, že v dobe vysokej modernizácie, automatizácie a robotizácie ide podnik 

Vasky opačnou cestou. Ukázalo sa, že koncept a príbeh značky Vasky je napriek tomu veľmi 

atraktívny a český obuvnícky priemysel to značne podporuje rovnako ako aj obuvnícke remeslo. 

Do budúcna by sa mohla výroba aspoň čiastočne automatizovať, a to v úvodnej časti výroby, kde 

sa materiál strihá na potrebné diely napríklad za pomoci ostrihovacieho lisu.. Takouto zmenou 

firma ušetrí jednak na spotrebe času, zníži odpadový materiál a náklady na potrebný personál a 

z dôvodu hromadnej výroby je možné ušetriť na priestore. Je samozrejme otázkou kde hraničí 

kvalita remeselníckeho umenia s kvalitou modernej technológie. Ručné šitie v komplikovaných 

polohách a prípadné úpravy tvaru vyžadujú ľudské oko a zmysel pre detail.  
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 Ďalšou zmenou môže byť rozšírenie výroby do ostatných regiónov tak, aby sa ušetrili 

náklady a hlavne čas na prepravu s prihliadnutím na náklady s novými priestormi, výrobnými 

strojmi, nástrojmi a personálom. Umiestnením výroby do strategických miest sa môže zvýšiť 

atraktivita pre nových zamestnancov, ktorí by inak odradzovala vzdialenosť z domova do práce. 

Veľmi zaujímavou zmenou by mohlo byť vytvorenie určitého druhu franšízy, kedy podobne ako 

tak robil za svojho času Tomáš Baťa, by si mohli otvárať firmou vychovaní a šikovní pracovníci 

vlastné dielčie výroby a predajne v rôznych regiónoch pokiaľ  by boli schopní vlastnú výrobu 

a predaj riadiť a viesť.  

 Sám Václav Staněk priznáva, že nedokáže riadiť viac než najbližší okruh manažérov, ktorí 

sú priamo pod ním. Takéto delegovanie veľkej zodpovednosti za chod výrobných pobočiek 

a predajní by mohlo riadenie konceptu značky Vasky uľahčiť. Na to však naväzuje potreba 

neustáleho vzdelávania, motivácie a inšpirovania manažérov a ostatných ľudí v podniku. Interné 

podnikové noviny sú prvým krokom, ktorý vo firme Vasky učinili, no čas ukáže ako veľmi 

efektívnym v šírení podnikovej atmosféry a kultúry v súlade s podnikovou víziou a hodnotami 

bude. Zmenou by mohlo byť zavedenie celopodnikových zhromaždení vo forme workshopu, 

sústredenia, kurzov alebo hromadného slávnostného vyhodnocovania výsledkov. Vytvoriť tak 

príležitosť pre pracovníkov ocitnúť sa fyzicky blízko tvorcom organizačnej filozofie a nechať ľudí 

nasávať, čím značka Vasky žije a pomáhať šíriť jej posolstvo ďalej.  
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ZÁVER 
 Táto záverečná práca poskytla široký prehľad na tému podnikového managementu 

z pohľadu riadenia a vedenia ľudí a vplyvu manažéra ako osobnosti. Prehľad o klasických 

prístupoch managementu v porovnaní s tými novodobými priblížil, akými zmenami 

management postupne prechádza v reakcii na novodobý technologický pokrok a potreby 

zákazníka. Súčasný človek omnoho viac než v minulosti hľadá cestu sebarealizácie, zmyslu pre 

ktorý žije a spôsob ako sa do spoločnosti zaradiť a prispieť svojou pridanou hodnotou. Kapitola 

o manažérskych štýloch, manažérskych schopnostiach a vedení ľudí odzrkadľuje pestrosť 

podnikových osobností a potrebu sa flexibilne prispôsobovať potrebám nielen zákazníkov, ale aj 

pracovníkom podniku, na ktorých podnik stojí a bez ktorých nedokáže dlhodobo fungovať. 

Dôležitou zložku je využívať rôzne štýly riadenia a vedenia situačne podľa potreby. Vyžaduje si 

to rozvinutú empatiu a cit pre medziľudskú komunikáciu, ktorú manažéri dennodenne využívajú.  

 Spôsob, akým je podnik riadený sa odráža v nastavenej organizačnej štruktúre a kultúre. 

Štruktúra určuje rozdelenie zodpovedností, funkcií a formálnych vzťahov pracovníkov. Spôsob 

jej zostavenia má vplyv na plynulosť komunikácie a potrebu spolupráce a dôvery. V dnešnej 

dobe plnej zmien podniky častejšie podstupujú štrukturálne zmeny, aby sa zmenám dokázali 

prispôsobiť. Preto je výhodné zavádzať sieťové štruktúry, ktoré fungujú na báze tímov, 

spolupráce a nevyhnutnej efektívnej komunikácii. Delegovanie väčších zodpovedností ma vplyv  

na prístup k práci a na vzťah k spoločnosti. Tu získava priestor podniková kultúra, ktorá funguje 

ako nástroj, ktorým pracovníkov motivovať k práci a inšpirovať. Kultúra je považovaná za ducha 

spoločnosti, ktorá určuje akým smerom sa fungovanie spoločnosti pohybuje vpred v súlade 

s pôvodnou víziou a hodnotami pri založení firmy. Vnútorné nastavenie podniku má na výsledky 

produkcie a vzťah k práci veľký dopad. To, ako sa dá výrobu zefektívniť popisuje kapitola 

managementu metódou Kaizen, ktorá využíva množstvo nástrojov na zoštíhlenie produkcie, 

zníženie nákladov, odpadu a na urýchlenie pracovných procesov so znížením výskytu chýb 

a porúch. Táto metóda je veľmi známa a celosvetovo podnikmi používaná.  

 Časť tejto bakalárskej práce bola venovaná podnikateľskému velikánovi z českého mesta 

Zlín, a to Tomášovi Baťovi. Jeho zásady, myšlienky a filozofia poskytujú obrovskú inšpiráciu 

a odhodlanie takýto systém podnikania a jeho posolstvá aplikovať aj dnes s prihliadnutím na 

modernú dobu. Tieto posolstvá sú zakorenené vo výchove mladej generácie v Česku aj na 

Slovensku. Potrebu motivácie a inšpirácie opísala kapitola o moderných trendoch dnešného 

managementu, ktoré potvrdzujú zmenu nastavenia ľudského myslenia na rozvoj, uplatnenie sa 

v spoločnosti a na medziľudské vzťahy. Zmysel práce sa pre pracovníkov stal kľúčovým 

a oddeľuje tým pracovníkov od pocitu, že sú „len“ zdroj pracovnej sily ako napríklad stroje. Je 

potrebné si držať ciele, vízie a zámery spoločnosti stále pred očami a jednať tak, aby ich bolo 

možné dosiahnuť. Simon Sinek z psychologického a biologického hľadiska popisuje dôležitosť 

začínať od podstaty a dôvodu, pre ktorý prácu vykonávame, keďže sa vnútorná motivácia, 

odhodlanie a zápal do práce odohráva na emocionálnej rovine. Ukazuje to, že požiadavky a ciele 

ľudí sa stávajú komplexnými a je potrebné udržiavať neustále vzdelávanie pracovníkov 

a ľudským prístupom podporiť ich rozvoj, kedy sa zároveň vytvára aj ich vernosť k spoločnosti.  

 Rozsiahlosť teoretickej časti spočíva v úzkej spojitosti medzi viacerými oblasťami 

tvoriaceho management podniku a spoločne utvárajú obraz, na ktorom stojí analýza vybraného 

podniku Vasky a prípadný návrh zmien. Firma Vasky ilustruje moderný podnik 21. storočia, ktorý 

na rozdiel od väčšiny podnikov ide proti niektorým trendom ako sú silná automatizácia 

a robotizácia v priemysle. Filozofia naopak stojí na tradícii a odkaze Tomáša Baťu a v spojení 

s príbehom a životným štýlom, ktorý značka Vasky a jej zakladateľ Václav Staněk predstavuje, sa 
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podarilo stvoriť veľmi atraktívny koncept podnikania v obuvníckom priemysle, ktorý využíva 

moderné poznatky marketingu a zameriava sa na zážitok zákazníka, než len na výrobu a predaj. 

Ďalším nosníkom dnes rýchlo rastúcej a úspešnej značky je hrdosť, akú naprieč celým podnikom 

cítia. Zlín historicky zaznamenal v minulosti veľký rozvoj a úspech. Preto nie len miestnych ľudí 

napĺňa, že Vasky v tomto rozvoji obuvníckeho priemyslu pokračujú.  

 Ako rýchlorastúci podnik začína management vo Vasky čeliť objavujúcim sa 

komplikáciám kvôli zvyšujúcemu sa počtu ľudí, rastúcemu objemu výroby, počtu predajní 

a vzdialenostiam, keďže je podnik decentralizovaný vo viacerých mestách Českej republiky. 

Vasky majú súčasne veľmi dobre fungujúcu komunikáciu a spoluprácu ako tím, pretože všetci sú 

oddaní jednému cieľu a vízii. Často manažéri riešia problém spoločne aj keď je to nad rámec 

rozdelenia práce. Zároveň však cítia potrebu novým pracovníkom vštepovať filozofiu a kultúru, 

pretože už prestávajú jednotlivé oddelenia prichádzať tak často do kontaktu a mohol by nastať 

rozpor v hodnotách. Podnik prechádza procesom dozrievania a definovanie vhodného 

managementu a vedenia bude pre budúce úspešné pôsobenie na trhu kľúčové.  

 Firma Vasky sa zaraďuje medzi spoločností, ktoré kráčajú s dobou, uvedomujú si 

príležitosti aj prekážky a ich flexibilita, ktorá je pre Vasky ďalšou významnou hodnotou umožňuje 

sa novodobým zmenám prispôsobovať podľa potreby. Návrh prípadných zmien vyplýva práve 

z výziev, ktorým bude firma Vasky čeliť vďaka veľkému rastu a rozvoju. Navrhnuté zmeny 

spočívajú v prehodnotení použitia automatizácie v miestach, kde nie je ľudský zmysel pre detail 

potrebný ako je tomu v dielni na strihanie materiálu. Tak by ušetrila firma náklady na personál, 

znížila odpad a urýchlila proces výroby pri značnom zvýšení produkcie. Ďalšou zmenou môže byť 

decentralizácia výroby do strategických miest. Ušetrilo by sa tak na nákladoch z prepravy 

a priblížila by sa práca ľuďom z ostatných regiónov. Zároveň by podnik mohol využiť model 

výrobnej franšízy, kedy by za každú výrobu zodpovedal človek, ktorý by ju viedol. Takéto 

delegovanie by odľahčilo vrcholový management a uvoľnilo viac času sa sústrediť na strategické 

záležitosti firmy. Podobne tak učinil Tomáš Baťa, kedy sa mu takto podarilo rozšíriť svoje závody 

po celom svete. Spája sa s tým výchova a rozvoj vlastných pracovníkov a využitie ich riadiacich 

schopností, keď na to majú.  

 Nakoniec by mohla zmena nastať v šírení podnikovej kultúry, ktorá sa donedávna šírila 

pasívne vďaka častému stretávaniu rôznych oddelení a vzájomnému pomáhaniu 

a podporovaniu. Súčasne fungujú v podniku interné noviny, ktoré pracovníkov informujú 

o novinkách, čo je dobrý krok v pred, no nemusí stačiť. Preto by Vasky využiť rôzne zhromaždenia 

pracovníkov formou workshopov, kurzov alebo vyhlasovaním výsledkov. Napomohlo by to vidieť 

ich prínos pre podnik a podiel ich práce, čím by sa so zvyškom firmy prepojili a integrovali do 

jedného fungujúceho konceptu značky Vasky, ktorý prestane byť len prácou, ale aj životným 

štýlom.  

 

 Verím, že táto záverečná práca splní svoj účel čitateľov oboznámiť a obohatiť o znalosti 

v oblasti analýzy managementu podniku s podporou teoretickej časti tejto publikácie, ktorá rieši 

medzi sebou prepojené súvislosti do jedného celku a napomôže tak vnímať súčasné zmeny 

a potreby managementu 21. storočia. 
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