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Okruhy tém k predmetu Organizačné správanie 
 
1. Vedná disciplína OS a manažment (ako vedná disciplína, profesia a proces). 
 
Organizačné správanie je interdisciplinárny prístup k manažmentu ľudí  v pracovnom pocese. Jeho 
poslaním je štúdium správania sa ľudí a na základe takto získaných poznatkov zdokonalenie 
manažmentu ľudí v pracovnom procese. 
OS zahrňuje tak teoretický ako aj aplikačný aspekt manažmentu ľudí. Predmetom skúmania 
organizačného správania sú jednotlivci, skupiny, organizačné procesy a organizačná dynamika. 
 
Manažment ako PROCES: 
- Vyjadruje skutočnosť, že manažment chápeme ako praktickú činnosť manažéra. Manažment v tomto 
zmysle predstavuje dynamický proces, ktorý sa začína definovaním cieľov – plánovaním, pokračuje 
realizáciou ďalších funkcií manažmentu až po kontrolu, na ktorú znova nadväzuje definovanie nových 
cieľov. Ide o neustále sa opakujúci cyklus činností. 
  
Manažment ako PROFESIA: 
- O manažmente ako profesii sa hovorí od obdobia, kedy sa začal proces oddeľovania vlastníctva 
podnikov od ich manažmentu. Tento proces bol spojený s nástupom profesionálnych pracovníkov do 
manažérskych pozícií v hospodárskych organizáciách. Týmto sa potvrdila skutočnosť, že efektívny 
manažment podobne ako každá profesia si vyžaduje špecifickú štruktúru, obsah a úroveň poznatkov, 
zručností, schopností a praktických skúseností. Pre splnenie týchto požiadaviek je nevyhnutné 
zabezpečiť aj zodpovedajúce prístupy k príprave a výchove manažérov. 
  
Manažment ako VEDNÁ DISCIPLÍNA: 
- Má interdisciplinárny charakter, pretože integruje do jedného celku poznatky z oblastí behaviorálnych 
disciplín, psychológie, sociológie, ekonómie, výchovy a vzdelávania, ale aj prírodných a technických 
disciplín. Na základe toho vytvára nové poznatky, ktoré sa uplatňujú pri zvyšovaní efektívnosti fungovania 
organizácií. 
 
2. Povaha súčasných organizácií a 21. storočie ako svet korporácií. 
 

Súčasné trendy rozvoja manažmentu reprezentujú inovácie. 
Reengineering, downsizing, globalizácia, tímove organizácie,... 
Súčasné trendy rozvoja manažmentu zahrňujú dva hlavné smery: prístup z hľadiska inovácií a zmien, tímová 
organizácia. 
Uplatnujú sa poznatky z teorie chaosu – nelineárne procesy. 
  
I. Organizáciu tvoria ľudia, ktorí vykonávajú činnosti na princípe deľby práce za účelom dosiahnuť spoločný 
cieľ – ktorý je cieľom organizácie. 
Organizácie vznikajú preto, lebo jednotlivec má limitované možnosti na dosiahnutie určitých cieľov. 
II. Organizácia nie je iba obyčajný súčet a kombinácia schopnosti, zručností a úsilia viacerých ľudí. Ide o 
synergický efekt, ktorý sa prejavuje ako výsledok spoločnej činnosti ľudí v organizácii. 
Súčasný svet je svetom organizácií – všetci sme organizovaní v rámci organizácií =>potreba skúmať 
organizácie a život ľudí v nich. 
Činnosť organizácie závisí od spoločného úsilia ľudí. Zamestnanci - ľudské zdroje, ďalej potrebujeme 
materiálne zdroje - technika, know-how, software, financie, suroviny, priestory. Je potrebné vytvoriť súlad 
medzi ľudskými a materiálnymi zdrojmi. 
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Organizáciu zvykneme aj nazývať otvoreným systémom - v ktorom prebieha transformácia vstupov na výstupy 
- to je úlohou manažmentu. (výstupy majú byť väčšie ako vstupy) 
 

3. Povaha manažérskej práce. Manažérske kompetentnosti. 
 
Manažéri robia svoju prácu a dosahujú výsledky prostredníctvom iných ľudí. Ich úspech a výkon teda 
závisí predovšetkým od výkonu ľudí, ktorých riadi. Pod pojmom riadenie sa myslí predovšetkým riadenie 
ich pracovného výkonu. 
Efektívny manažér je ten, ktorého útvar dlhodobo dosahuje vysokú výkonnosť a plní svoje ciele, pričom 
zamestnanci sú motivovaní, spôsobilí a majú všetky potrebné kompetentnosti na požadovanej úrovni. 
Manažér sa preto musí starať aj o kvalitu pracovnej sily. 
Dobrý manažér si uvedomuje, že výkonnosť podriadených musí riadiť priebežne a to tak, aby bola trvale 
udržateľná. Mal by venovať pozornosť 3 aspektom –kompetentnosti zamestnancov, motivácia a podpora 
pracovného prostredia. 
Funkcia manažéra sa odvíja aj od 4 hlavných funkcií manažmentu 
plánovanie (stanovovanie cieľov tak, aby neboli konfrontačné - neodporovali si, transformácie cieľov 
organizácie (vytvorenie do cieľov jednotlivých zamestnancov, stanovenie hodnotiacich kritérií) , 
organizovanie - vytvorenie štruktúry a systému práce 
vedenie ľudí - ovplyvňovanie správania ľudí, tak aby dosahovali ciele 
kontrola - účinnosť (ako zamestnanec využíva zdroje k dispozícii) a účelnosť (miera do akej zamestnanec 
plní ciele, priebežná kontrola aby sa včas predišlo chybám, hodnotiace rozhovory) 
Manažérske kompetentnosti: 
Kompetentnosť – súbor charakteristík jednotlivca, ktoré majú kauzálny vplyv na pracovnú výkonnosť. 
Podstata ich využitia spočíva v tom, že zamestnanec, ktorý má kompetentnosti relevantné pre danú 
pracovnú pozíciu rozvinuté na vyššej úrovni podáva v práci vyšší výkon ako iný zamestnanec, ktorý ich 
má rozvinuté na nižšej úrovni. 
Najdôležitejšie kompetentnosti manažérov: 
- Strategické myslenie 
- Flexibilita 
- Manažment zmien 
- Budovanie vzťahov 
- Vedenie tímov 
- Rozvoj podriadených 
- schopnosť ovplyvňovať ľudí 
Niektoré ďalšie: 
- Orientácia na výsledky/kvalitu/zákazník 
- Iniciatíva 
- Medziľudské vzťahy a porozumenie 
- Presviedčanie a ovplyvňovanie 
- Sebakontrola 
- Sebavedomie 
Na kompetenčný profil manažéra vplýva niekoľko faktorov : 

- vplyv podnikateľského prostredia 
- nové trendy v organizačnom dizajne 
- charakteristika a rôznorodosť pracovnej sily 
- charakter pracovných pozícií 

 
* * * 
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4. Opíšte charakteristiky a faktory ovplyvňujúce individuálny pracovný výkon. 
 
Pracovná výkonnosť podľa Shemerhorna - súhrnné vyjadrenie prínosu z hľadiska kvantity a kvality 
činnosti jednotlivca alebo skupiny ľudí v prospech organizácie, podľa iných názorov - plnenie 
stanovených cieľov a úloh meraných podľa vopred stanovených noriem kvality, úplnosti, nákladov, času. 
Produktivita práce je indikátorom, ukazovateľom, pomocou ktorého možno vyjadriť úroveň výkonnosti 
jednotlivca, skupiny ľudí, organizácie, systému a pod. 
Pracovná výkonnosť zamestnancov by mala zaujímať ich manažérov hlavne preto, aby organizácia mala 
v hodnotovom vyjadrení vyššie výstupy ako vstupy.  
 
Rovnica: V = IA x PÚ x OP 
 
V- pracovná výkonnosť 
IA - individuálne atribúty 
PÚ - pracovné úsilie 
OP - organizačná podpora 
 
Individuálne atribúty: demografické, kompetenčné a osobnostné charakteristiky 
Klasifikácia koncepcií osobnosti: 
- Miesto kontroly –interný/externý 
- Autoritárstvo/dogmatizmus – nepružnosť, absolútna moc 
- Machiavelizmus – manipulácia ostatných 
- Sebamonitorovanie – schopnosť prispúsobiť svoje správanie externým faktorom 
Pracovné úsilie: ovplyvňuje výkon z hľadiska toho, aby človek chcel (nie musel) vykonávať určitú 
pracovnú činnosť. Ide teda o pracovnú motiváciu. 
Organizačná podpora: 
Prekážky napr.: Nedostatok času, neadekvátna podpora, nevhodné nástroje, nedosiahnuteľné výkonové 
normy... 
Manažér má možnosť a povinnosť kladne ovplyvňovať všetky 3 faktory individuálnej výkonnosti 
 
5. Osobnostné dimenzie významné vo vzťahu jednotlivec a organizácia. 
 
Osobnosť možno definovať ako relatívne stabilný súbor charakteristík ovplyvňujúcich správanie jedinca. 
Osobnosť je kombináciou fyzických a mentálnych charakteristík, ktoré vplývajú na spôsob vnímania, 
cítenia, myslenia jedinca. 
Medzi najvýznamnejšie znaky osobnosti je jej neopakovateľnosť, jedinečnosť a ak ju chceme pochopiť, je 
potrebné ju poznať. 
K formovaniu osobnosti dochádza v priebehu celého života. Na formovanie osobnosti vplývajú tak faktory 
ekonomické ako aj sociálno – spoločenské, politické. Najvýznamnejší vplyv na osobnosť v jej raných 
štádiách vývinu má najbližšia rodina. Neskôr nadobúdajú význam pre osobnosť sekundárne skupiny – 
priatelia, spolužiaci, spolupracovníci. 
Medzi najvýznamnejšie a najrozpracovanejšie determinanty osobnosti sú dedičnosť, prostredie, v ktorom 
jedinec vyrastá, ako i situačné faktory. 
Pre organizáciu zohráva dôležitú úlohu prepojenosť osobných charakteristík jedinca (schopnosti, postoje, 
zručnosti, hodnoty), snáh a motivácie a organizačnej podpory. 
 
Poznať vlastnosti človeka je dôležité z dôvodu jeho lepšieho pochopenia, z dôvodu čo najlepšie využiť 
jeho potenciál. Niektoré z nich sú dôležité v kontexte organizačného správania: 
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- Proaktivita – ľudia sú iniciatívni, akční, vytrvalí, často sú neformálnymi lídrami. Súčasnosť je 
naklonená práve takýmto ľuďom 
- Adaptabilita – schopnosť prispôsobiť sa podmienkam a požiadavkám. 
- Flexibilita – schopnosť zamestnanca zastávať rôzne funkcie a roly, vykonávať rovnako efektívne 
viaceré typy úloh, ochota meniť pracovné miesto i čas 
- Kreativita – inovatívne myslenie. potrebná kvôli rýchlo meniacemu sa prostrediu, Je potrebné aby 
manažéri podporovali kreativitu u svojich podriadených ale aj u seba. Brzdou kreativity bývajú obavy zo 
sankcií, zo zlyhania, „zabehnuté koľaje“. 
Ako proces ju môžeme rozdeliť na etapy: 
o prípravná –vyhľadávanie nových skúseností a príležitostí k učeniu 
o inkubačná –k problému sa pristupuje z rôznych hľadísk 
o iluminačná –dochádza k tzv. „osvieteniu“ pri riešení problému 
o verifikačnú –dochádza k zhodnoteniu validity riešenia, myšlienky 
- Miesto kontroly (Locus of control) –miera do akej je jedinec presvedčený o tom, že on sám si je 
strojcom svojho osudu.  
  Externé – myslí si, že udalosti nemôže ovplyvniť, že vonkajšie udalosti sú kľúčové. 
 Interné – spolieha sa sám na seba a uvedomuje si že o sebe rozhoduje sám, čím preberá aj 
zodpovednosť. 
- Sebamonitorovanie – schopnosť jedinca prispôsobiť správanie externým situačným faktorom. 
Manažéri s vysokou mierou tejto charakteristiky sú schopní modifikovať štýl vedenia ľudí v závislosti od 
situácie a od charakteristík podriadených. 
- Sebaúcta – ľudia s touto vlastnosťou majú zo seba dobrý pocit, veria si. Ľudia s nedostatkom tejto 
vlastnosti vidia hlavne svoje nedostatky. Úspech ovplyvňuje túto vlastnosť. 
- Sklon riskovať –manažéri s vysokým skóre tejto charakteristiky rozhodujú rýchlo, nevyžadujú 
množstvo informácií. Obe tendencie majú svoje výhody aj nevýhody. 
- Pozitívne/negatívne pôsobenie – tendencia jedinca prejavovať pozitívne alebo negatívne pôsobenie. 
Emocionálne naladenie nie je nemenné, ovplyvňujú ho napríklad zdravotný stav, nálada, okolie... 
- Úprimnosť 
- Čestnosť 
- Spravodlivosť 
- Odolnosť voči stresu 
- Cieľavedomosť 
- Sociálna zodpovednosť 
 
6. Čo je to osobnosť – definície. Determinanty osobnosti. Osobnostné typológie. The Big Five Model. 
 
Osobnosť – relatívne stabilný súbor charakteristík ovplyvňujcich správanie jedinca. Osobnosť je 
kombináciou fyzických a mentálnych charakteristík, ktoré vplývajú na spôsob vnímania, cítenia, myslenia 
jedinca. Najvýznamnejším znakom je jedinečnosť, neopakovateľnosť. 
K formovaniu osobnosti dochádza v priebehu celého života. Na formovanie osobnosti vplývajú tak faktory 
ekonomické ako aj sociálno – spoločenské, politické. Najvýznamnejší vplyv na osobnosť v jej raných 
štádiách vývinu má najbližšia rodina. Neskôr nadobúdajú význam pre osobnosť sekundárne skupiny – 
priatelia, spolužiaci, spolupracovníci. 
Medzi najvýznamnejšie a najrozpracovanejšie determinanty osobnosti sú dedičnosť, prostredie, v ktorom 
jedinec vyrastá, ako i situačné faktory. 
Pre organizáciu zohráva dôležitú úlohu prepojenosť osobných charakteristík jedinca (schopnosti, postoje, 
zručnosti, hodnoty), snáh a motivácie a organizačnej podpory. 
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Determinanty osobnosti: 
- Dedičnosť – limituje rozvoj určitých schopností (všeobecná inteligencia), dynamika osobnosti, fyzický 
zjav, temperament, biologické rytmy 
- Prostredie – vplyv primárnych a sekundárnych skupín, v ktorých sa jedinec pohybuje 
- Jedinec samotný – nadobúdanie poznatkov a skúseností počas života, ktoré rozvoj osobnosti 
ovplyvňujú. 
  
V odborných kruhoch akceptovaný model osobnostných znakov je tzv. päť faktorový model (FFP – five-
factor Model), ktorý je reprezentovaný piatimi dimenziami (známe tiež ako „Big Five“) reprezentovaný 
akronymom CANOE: 
- Conscientiousness – svedomitosť 
- Agreeableness – prívetivosť 
- Neuroticism – neuroticizmus 
- Openess to experience – otvorenosť voči skúsenostiam 
- Extroversion – extroverzia 
  
Typológie: 
- Teória čŕt – identifikácia črt, ktoré determinujú osobnosť. Najznámejšia typológia je Hippokratova: 
o sangvinik – silný, vyrovnaný, stabilný, produktívny, reaktívny, družný, ovládajúci svoje reakcie 
o flegmatik – stabilný, so sklonom k introverzii, vyrovnaný, pokojný, vytrvalý, húževnatý v práci 
po vzbudení záujmu 
o cholerik – nestabilný, extrovertný, vysoko reaktívny a výbušný i pri slabých podnetoch, 
netrpezlivý 
o melancholik – vysoko senzitívny, nestabilný, introvertný, málo reaktívny, nedôverčivý voči 
sebe i iným, obávajúci sa nového 
C. G. Jung – podľa zamerania jedinca na seba i vonkajší svet rozlišuje 2 typy osobnosti: extrovert 
a introvert (tie ale v čistej forme neexistujú. Identifikoval 2 typy percepcie – zmyslový a intuitívny 
a 2 typy hodnotenia myšlienkový a pocitový. Podľa dotazníka MBTI je jedinec charakterizovaný 
ako: 
- extrovert, introvert (E/I) 
- zmyslový alebo intuitívny (S/I) 
- rozumový alebo pocitový (T/F) 
- hodnotiaci, preferujúci usporiadanosť, štruktúrovanosť, kontrolu, či vnímavosť (J/P) 
- Introvertné teórie (Freud) – vnútorné sily majú rozhodujúci vplyv na vývoj osobnosti 
- Sociálne teórie – zdôrazňujú význam začlenenia človeka do spoločnosti. Rozhodujúcou úlohou v živote 
človeka je interakcia s vonkajším svetom. 
- Humanistické teórie – vyzdvihuje individuálny rast, zdokonaľovanie a individuálny pohľad na svet 
- Integrovaný prístup – pre správanie sú významné osobnostné i situačné premenné 
 
 
7. Zložky postoja. Typy pracovných postojov a ich vzťah k pracovnej výkonnosti. 
 
Postoj – hodnotiace stanovisko voči objektom, ľuďom, javom a obsahuje kognitívne i afektívne prvky. Je 
subjektívnym stanoviskom a odzrkadľuje pocity jedinca, ktoré sa premietajú do správania. Má motivačnú 
silu v závislosti od intenzity postoja. 
Postoje nie sú nemenné, ovplyvňuje ich vlastná skúsenosť, poznatky, sociálne určenie atď. Keďže 
prostriedkom formovania postojov je i sociálne učenie, je žiadúce, aby predovšetkým nadriadení 
preukazovali postoje odrážajúce postoje a hodnoty organizácie. 
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Zložky postoja: 
- Kognitívne – vyjadruje názory, domnienky presvedčenie 
- Emocionálne – vyjadruje pocity jedinca voči objektu či javu 
- Behaviorálne– predstavuje tendenciu správať sa v smere postoja 
Dôležitou charakteristikou postojov je ich konzistentnosť. Nekonzistenciu sa jedinec snaží vyrovnať 
racionalizáciou, zmenou správania, či zmenou postoja. 
  
Typy pracovných postojov: 
- Pracovná spokojnosť – postoj k práci a pracovnému prostrediu. Môže vyplývať z pocitu dobre 
vykonanej práce, z pozitívnych pracovných skúseností, z možnosti využiť svoje schopnosti. Pri skúmaní 
pracovnej spokojnosti je potrebné skúmať tieto čiastkové aspekty. Vyššiu pracovnú spokojnosť a 
motiváciu podmieňuje súlad medzi požiadavkami práce a schopnosťami pracovníka, súlad cieľov a 
hodnôt jedinca a organizácie. Pracovná spokojnosť sa odráža aj v tendencii k absenciám a k fluktuácii. 
 
- Pracovná zaangažovanosť – poukazuje na mieru záujmu spolupodieľať sa na rozhodovaní, na 
identifikáciu sa s prácou. 
- Lojalita voči organizácii – miera prejavovanej identifikácie s organizáciou a jej cieľmi. Má 3 separátne 
dimenzie: 
o Oddanosť založená na afektívnej zložke – emocionálna náklonnosť k organizácii, k jej 
hodnotám. 
o Oddanosť vyplývajúca z uspokojených ekonomických hodnôt 
o Normatívnu oddanosť – záväzok zotrvať v organizácii z etických, či morálnych dôvodov. 
 
  
Úlohou manažéra je venovať pozornosť faktorom, ktoré zvyšujú pracovnú spokojnosť a pátrať po 
príčinách nespokojnosti - s prihliadnutím na indivduálne odlišnosti (vek, pohlavie, odpracované roky..) 
Účinným prostriedkom zvyšovania spokojnosti je napríklad vyčlenenie času na rozhovory s pracovníkmi, 
poskytovanie spätnej väzby, komunikovanie požiadaviek pripomienok a potrieb zamestnancov či možnosť 
participácie na rozhodovaní. 
 
Vzťah pracovnej spokojnosti k výkonom jedinca: 
- Spokojnosť vedie k výkonom – ak by to tak bolo, úlohou manažéra by bolo zabezpečiť, aby boli všetci 
pracovníci spokojní s prácou aj podmienkami práce. Tento vzťah však nieje priamočiary, pracovná 
spokojnosť je len jednou z premenných, ktoré ovplyvňuje výkon jedinca. 
- Výkon vedie k spokojnosti – V tomto prípade by úlohou manažéra bolo pomáhať podriadeným 
dosahovať excelentné výkony, avšak aj tu vstupujú ďalšie premenné, napr. odmena, ktorá tento vzťah 
môže modifikovať. 
- Odmena podmieňuje tak výkon ako i spokojnosť pracovníka – adekvátna odmena motivuje k 
výkonu a ovplyvňuje aj pracovnú spokojnosť. Pre manažéra je potrebné vedieť určiť aká odmena je 
adekvátna a motivujúca. 
Meranie pracovnej spokojnosti - rozhovor , dotazník 
 
8. Proces percepcie a percepčné chyby. 
 
Percepcia – proces, prostredníctvom ktorého jedinec získava, organizuje a interpretuje informácie zo 
svojho prostredia. V súvislostí s interpretáciou infor-mácií o iných ľuďoch sa používa vyjadrenie - sociálna 
percepcia. Percepčný proces, nech je akokoľvek objektívny, vplýva na jednanie člo-veka. 
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Dôležitú úlohu v percepčnom procese zohráva i vnútorné naladenie jedin-ca. Ak je toto naladenie 
pozitívne, je tu tendencia pozitívneho vnímania ob-jektu. Ak je toto naladenie negatívne, jedinec má 
tendenciu vnímať objekt v zápornejšom svetle. 
 
Proces percepcie – je tvorený: 
- Zameraním pozornosti - je predpokladom vzniku percepčného procesu 
- Výberom informácií – selektívna pozornosť – výber z pôsobiacich informácií na základe ich 
príťažlivosti, intenzity, významnosti, odlišnosti 
- Organizáciou a kategorizáciou informácií – ovplyvnená je názormi, poznatkami, mentálnymi vzormi 
myslenia jedinca. V súvislosti s kategorizáciou sa stretávame so stereotypnosťou, asociovaním na určité 
vlastnosti jedinca v súvislosťou s jeho príslušnosťou k určitej skupi-ne 
- Interpretáciou informácií - je subjektívne podmienená 
- Znovu nadobudnutím informácií -  v procese percepcie zohráva dôležitú úlohu pamäť, Preto je 
dôležité, aby informácie, ktoré boli v pamäti uschované, bolo možné opäť vyvolať.  
  
Percepčné chyby: 
- Sympatia/nesympatia – tendencia byť v danom duchu k objektu hodnotenia viac alebo menej 
zhovievavejší 
- Selekcia – tendencia jedinca vnímať tie podnety, ktoré sú v súlade s jeho názormi, záujmami, 
hodnotami atď. Vnímame to čo vnímať chceme. 
- Haló efekt – vytváranie si celkového dojmu na základe jednej charakteristiky 
- Vlastné pocity – emocionálne naladenie, pozitívna či negatívna skúsenosť z interakcie s iným 
človekom ovplyvňuje momentálne emocionálne rozpoloženie a odráža sa v spôsobe percepcie 
jedinca. 
- Efekt kontrastu – vnímanie jednotlivca je ovplyvnené predchádzajúcim vnímaním iného jedinca 
v danej situácii 
- Projekcia – jedná sa o prenos vlastných charakteristík, pohnútok, motívov a podobne na iných ľudí 
- Očakávanie – vnímanie podlieha nášmu očakávaniu 
Percepciu determinujú charakteristiky jednotlivca -vlastnosti, postoje, hodnoty, skúsenosti, poznatky. 
Ovplyvnené prostredím, kultúrou, zvykmi. Dôležité je sa naučiť, že nie každý iný pohľad ako náš, musí 
byť nesprávny a že vo vnímaní ľudí sú rozdiely.  
* * * 
9. Psychologický kontrakt a jeho úloha pri motivácii. 
 
Psychologický kontrakt – nepísaná dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorej dodržanie 
či porušenie vplýva nielen na pracovnú spokojnosť, ale i na produktivitu a lojalitu zamestnancov. Je to 
súbor očakávaní špecifikujúcich čo od seba jedinec a organizácia dostávajú a poskytujú. Dôležitým 
znakom je jeho dobrovoľnosť. Ideálny psychologický kontrakt je charakteristický vyrovnanosťou medzi 
tým, čo jedinec a organizácia poskytuje a tým, čo jedinec a organizácia dostáva. Pre čo najväčšiu 
elimináciu nepochopenia je potrebná otvorená diskusia. 
Porušenie PK – vnímanie rozporu medzi predstavou a skutočným stavom. Klesá motivácia 
zamestnanca. Spôsoby vnímania porušenia PK: 
- Nerozvážnosť – obe strany sú schopné aj ochotné dodržať dohodu, avšak odlišná interpretácia jednej 
zo strán spôsobila, že jej jednanie nezodpovedá očakávaniam druhej strany 
- Disrupcia – obe strany sú ochotné kontrakt dodržať, ale došlo k situácii, kedy okolnosti boli príčinou 
nenaplnenia kontraktu 
- Narušenie – jedna zo strán odmieta naplnenie kontraktu, aj napriek tomu, že je to v jej schopnostiach 
Na porušenie PK ľudia reagujú konštruktívne alebo deštruktívne. 
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10. Maslowova teória potrieb. Manažérske implikácie. 
 
5 hlavných ľudských potrieb. Ľudia sú motivovaní potrebami nižšej úrovne a až po ich uspokojení 
nastupuje uspokojovanie potrieb na vyššej úrovni. 
- Fyziologické potreby (najnižšia úroveň) – potreba jedla, tepla, vzduchu 
- Potreba bezpečnosti – potreba fyzickej a psychickej bezpečnosti (istota, stabilita, ochrana zdravia) 
- Potreba spolupatričnosti – potreba lásky, priateľstva, interpersonálnych interakcií 
- Potreba úcty  – potreba rešpektu a sebaúcty 
- Potreba sebarealizácie – pocit sebanaplnenia, využitia svojho potenciálu 
V momente keď dôjde k uspokojeniu jednej potreby, jedinec postupuje na vyššiu. Jednotlivé úrovne nie je 
možné preskočiť. Po uspokojení danej potreby táto už viac nepôsobí ako motivátor. Úlohou manažérov je 
poznanie potrieb zamestnancov. V pracovnom prostredí sú potreby na najnižšej úrovni tvorené napr. 
istotou práce a pod. 
Najvyššie sú tvorené možnosťou kariérneho rastu, získania vysokého statusu či prebrania zodpovednosti. 
 
11. Alderferova ERG teória. Manažérske implikácie. 
  
Vychádza z teórie Maslowa, avšak potreby člení do 3 širších kategórií: 
- Existenčné potreby – E (existenceneeds) 
- Potreby vzájomných vzťahov – R (relatednessneeds) 
- Potreby rastu – G (growthneeds) 
Existenčné potreby sú porvnateľné s fyziologickými potrebami a potrebou bezpečnosti. 
Potreba vzájomných vzťahov zodpovedá sociálnym potrebám/potrebe spolupatričnosti. 
Potreba rastu zodpovedá potrebe úcty a vážnosti a potrebe sebarealizácie. 
Naraz môže pôsobiť viacero potrieb rôznej úrovne a pri nemožnosti uspokojiť vyššiu potrebu, dochádza k 
intenzívnejšiemu pôsobeniu nižšej potreby. Táto nižšia potreba sa stáva motivátorom správania sa 
jedinca. 
 
12. Herzbergova teória motivácie. Manažérske implikácie. 
 
Tiež známa ako motivačno – hygienická terória. Do popredia dáva nielen postoj jedinca k práci, ale aj 
jeho pocity vo vzťahu k práci. Vnútorné faktory (zodpovednosť, postup...) sú považované za motivátory, 
zatiaľ čo vonkajšie faktory (organizačná politika, mzda, pracovné podmienky, spôsob vedenia) sú 
hygienické faktory. 
Motivátory stimulujú jedinca dosahovať stanovené ciele. Na druhej strane sú hygienické faktory, 
ktorých neprítomnosť vyvoláva nespokojnosť, demotiváciu. Tieto faktory sú predpokladom pre úspešné 
vykonávanie práce, ale motiváciu nezvyšujú. Ich prítomnosť len odstraňuje nespokojnosť. 
Úlohou manažéra je poznať, čo naplňuje pracovníkov pocitom spokojnosti a nespokojnosti, aké sú 
významné motivátory pre konkrétneho pracovníka. Motivovaní pracovníci sú produktívnejší a tolerantnejší 
voči negatívam viažúcim sa na pracovné podmienky, a sú ochotní určité nedostatky určitý čas 
akceptovať. 
4 možnosti: 
- Práca, ktorá naplňa aj M aj H požiadavky – Produktivita aj spokojnosť s prostredím je vysoká. 
- Práca ktorá nespĺňa ani M ani H požiadavky – Nízka produktivita a nespokojnosť s prácou. 
- Vysoké M ale nedostatočné H – pracovníci sú motivovaní, ale majú výhrady voči podmienkam práce. 
Dlhšia nespokojnosť môže negatívne ovplyvniť ich výkonnosť. 
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- Nízke M ale dostatočné H – nízka produktivita, zamestnancom na výkone nezáleží, avšak voči 
podmienkam práce nemajú výhrady. 
 
13. McClellandova teória motivácie. Manažérske implikácie. 
 
Hovorí o sekundárnych, získaných/naučených potrebách ako zdroji motivácie. S potrebami sa viažu 
určité významné osobnostné charakteristiky predisponujúce jedinca k efektívnemu zastávaniu určitej 
práce. Dôležité je tieto potreby a charakteristiky poznávať. 
Potreby: 
- Potreba dosahovania výsledkov – ľudia s vysokou úrovňou tejto potreby majú snahu robiť veci stále 
lepšie, sú súťaživí, radi preberajú zodpovednosť, vyhľadávajú zmeny, majú radi uznanie. Preferujú 
individuálne riešenie pred tímovým, peniaze nepovažujú za významný motivátor. 
- Potreba moci –ľudia s vysokou potrebou moci sa snažia ovplyvňovať správanie iných, preberať 
kontrolu. Rozlišujeme tých, ktorí túto potrebu využívajú výlučne len pre dobro osobné, a tých, ktorí 
moc využívajú pre dobro iných. 
- Potreba priateľských vzťahov – snaha človeka nadväzovať priateľstvá, snaha byť obľúbený, 
akceptovaný. Ľudia s vysokou úrovňou tejto potreby sa vyhýbajú konfliktom a konfrontácii, preferujú 
prácu s ľuďmi. 
Uvedené potreby je možné tréningom rozvíjať. Dominantná potreba je nielen motivátorom, ale aj 
ukazovateľom zamerania pracovníka. Intenzita a kombinácia jednotlivých potrieb ovplyvňuje výber 
zamestnania. Úlohou jedinca a aj manažéra je poznávať a rozvíjať relevantné potreby, nielen z dôvodu 
efektívneho motivovania, ale aj pre adekvátnejšie zaradenie pracovníkov na pracovné miesta 
zodpovedajúce ich charakteristikám. 
 
14. Skinnerova teória posilnenia správania. Manažérske implikácie. 
 

Správanie jedinca nie je ovplyvnené len následkami jeho vlastného správania, ale jedinec je schopný 
vyvodzovať závery o žiaducom správaní i z vnímania dôsledkov správania sa iných. 

Pozitívnym posilnením je odme-na, ktorá zvyšuje pravdepodobnosť ďalšieho výskytu žiaduceho 
správania. Skinner vytvoril rozvrhnutie posilnení v závislosti na: 
•       čase - posilnenie v pevných prípadne variabilných intervaloch; 
•       počte žiaducich reakcií - pomerové posilnenie. 

Reakcie vypestované operačným učením sú v dôsledku ich posilnenia, predovšetkým pozitívneho 
posilnenia, pevnejšie a teda odolnejšie voči vyha-sínaniu. 

-   predpokladá, že skôr získané poznatky, dojmy a skúsenosti do značnej miery predurčujú reakcie človeka 
na podobné situácie v prítomnosti. 

Skinner rozlišuje štyri možné postupy motivácie: 

1. Pozitívna motivácia – je založená na podvedomom či vedomom vytvorení kladnej skúsenosti 

2. Negatívna motivácia – vedome či podvedome varuje spolupracovníka pred opakovaním konania, ktoré 
v minulosti vyústilo do postihu 

3. Utlmenie určitej aktivity – táto „demotivácia“ sa dosahuje napr. ľahostajnosťou až ignorovaním snahy 
alebo výsledkov činnosti určitého pracovníka 

4. Úplne negatívne trestanie – ide o priamu snahu vylúčiť, zabrániť či postihnúť škodlivé konanie 
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15. Vroomova teória motivácie. Manažérske implikácie. 
 
Vychádza z presvedčenia, že ľudia sú motivovaní k aktivite a k dosiahnutiu cieľa, ak má daný cieľ pre 
nich hodnotu a zároveň, ak sú presvedčení, že to čo robia, im pomáha cieľ dosiahnuť. Ak pracovník 
dosiahol určitý výkon, očakáva aj adekvátnu odmenu. Adekvátna odmena pre rôznych pracovníkov má 
rôzne podoby (finančná odmena, povýšenie, možnosť rozvíjať sa). Ak odmena zodpovedá predstavám 
pracovníka, je jedinec motivovaný odmenu dosiahnuť. Motivácia jedinca súvisí aj so zámerom dosiahnuť 
budúce ciele, nielen tie súčasné. 
Úroveň úsilia záleží od 3 zložiek: M = V * E * I 
- Hodnota (Valencia) – určuje význam odmeny pre pracovníka. Môže mať ako zápornú, tak aj kladnú 
hodnotu. 
- Očakávanie (Expectancy) – vnímaná pravdepodobnosť, že určitá snaha povedie k výkonu. Môže 
nadobúdať hodnoty od 0 po 1. 
- Inštrumentalita – prostriedok k dosiahnutiu cieľa, na ktorý je naviazaná odmena. Nízka hodnota sa 
spája s presvedčením, že je len slabá šanca dostiahnuť odmenu za určitý výkon a naopak. 
Motivácia je výsledkom pôsobenia všetkých 3 zložiek a k motivácii nedochádza, ak akákoľvek zo zložiek 
nadobudne nulovú alebo zápornú hodnotu. 
Úlohou manažéra je maximalizovať pôsobenie uvedených troch zložiek, objektivizovať vnímanie 
pracovníkov, pôsobiť na ich postoje a myšlienkové procesy, ozrejmiť postupy k dosiahnutiu cieľa, ozrejmiť 
kritériá hodnotenia i šancu byť úspešnými pri dosahovaní výsledkov. 
 
16. Lockova teória stanovovania cieľov. Manažérske implikácie. 
 
Predpokladom je, že ľudia sú motivovaní cieľmi za určitých podmienok. K základným podmienkam 
stanovenia cieľov patrí ich: 
- Špecifickosť – špecifické ciele vedú k vyššej produktivite viac ako tie všetobecné 
- Dostatočná náročnosť – náročné ciele vedú ku kreativite, hľadaniu nových pohľadov a stratégií 
riešenia 
- Akceptácia – motivuje k vynaloženiu väčšej snahy cieľ dosiahnuť 
- Participácia –spolurozhodovanie zvyšuje motiváciu, zvyšuje snahu dosiahnuť cieľ a znižuje 
pravdepodobnosť odporu voči dosahovaniu stanoveného cieľa 
- Spätná väzba –poskytuje informácie medzi stavom, aký je a akým má byť, má motivačný efekt 
Vzťah participácie a vyššej motivácie nie je vždy jednoznačný. Mnohí pracovníci uprednostňujú, ak sú im 
ciele stanovené. Aj poskytovanie spätnej väzby nemusí mať vždy žiadaný účinok. 
Účinnými zdrojmi pracovnej motivácie je nielen poznanie cieľov, ale aj participácia na ich zadávaní, ich 
jasnosť a dosiahnuteľnosť, stotožnenie sa s cieľmi. Mieru využitia tejto teórie determinujú kultúrne 
diferencie. V teórii sa nezohľadňuje napríklad vplyv odmeny či pracovnej spokojnosti na motiváciu, ktoré 
boli kľúčové pri iných teóriách. 
 
17. Adamsova teória rovnosti. Manažérske implikácie. 
 
Zaoberá sa otázkou spravodlivosti, rovnosti a nerovnosti pracovníkov v pracovnom procese. Pocit 
rovnosti je udávaný vo vzťahu k odmene – najčastejšie k materiálnej – k peniazom. Pocit, že odmena za 
vykonanú prácu je spravodlivá, je významným motivačným faktorom. Je to subjektívny pocit jedinca, ktorý 
vzniká porovnaním svojho výkonu, svojho vkladu do práce a toho, čo za vykonanú prácu získava s 
vkladmi a ziskami iných pracovníkov. 
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Subjektívny pocit rovnosti vzniká, ak za rovnako veľké vstupy dostane jedinec rovnako veľké výstupy ako 
porovnávaná osoba, prípadne ak za väčší vklad bude mať väčší zisk ako osoba s menším vkladom do 
práce. Požiadavkou je, aby sa pomer vstupov a výstupov rovnal pomeru vstupov a výstupov u 
porovnávanej osoby. Nerovnosť môže byť pozitívna aj negatívna. Nerovnosť sa jedinec snaží zmeniť 
modifikáciou vstupov čí výstupov. Problémov porovnávanie je miera objektivity percepcie. 
Úlohou manažéra je danú situáciu pracovníkom objasniť, určiť jasné kritériá hodnotenia a odmeňovania. 
 
* * * 
18. Skupina a tím v organizácii – rozdiely. Typy skupín. Typy tímov. 
 

Skupina: 
-   je súborom dvoch alebo viacerých jednotlivcov, medzi ktorými dochádza k dobrovoľnej interakcii, čo 
znamená, že sa navzájom ovplyvňujú 
-   má kolektívne normy 
-   má spoločné ciele 
-   má spoločnú identitu 
Tím: 
-   Tím tvorí malý počet ľudí so vzájomne sa doplňujúcimi zručnosťami, ktorí pracujú na spoločnom cieli, 
zdieľajú spoločné výkonnostné ciele a prístup k ich dosahovaniu, za ktorý sú vzájomne zodpovední. Z pohľadu 
Tuckmanovej teórie vývoja skupín sú tímy vlastne úlohové skupiny, ktoré vyzreli v štádiu performing. 
Rozdiely medzi skupinou a tímom: 
Skupiny, na rozdiel od tímov, majú vždy svojho formálneho vedúceho, či lídra a každý z členov skupiny nesie 
individuálnu zodpovednosť za výsledky svojej práce. Štýl vedenia je vzťah medzi vodcom a nasledovníkmi a 
určuje spôsob a kvalitu práce skupiny. Tímy nemusia mať lídra a nesú kolektívnu zodpovednosť svoje 
výsledky. 
Rozdiel medzi tímom a skupinou spočíva v tom, že v tíme každý člen nesie zodpovednosť za výsledky práce 
celého tímu, členovia tímu sa nespoliehajú výhradne na vedenie jedným menovaným vedúcim alebo lídrom, 
čím sa aj zodpovednosť prenáša z individuálnej roviny na obe - individuálnu aj kolektívnu rovinu. Riešenie 
problémov sa stáva súčasťou každodenného života tímu a nie je len náhodnou aktivitou, ktorá môže pomôcť 
skupine. Výkony tímu sú hodnotené vcelku a nie ako prínos snaženia sa jednotlivcov, zatiaľ čo v skupinách sú 
hodnotené prínosy jednotlivcov k dosiahnutiu výsledku. 
 
Typy  skupín: 
Formálne skupiny: vedome vytvárané za účelom plnenia cieľov a členstvo v nich je založené na pracovnom 
zaradení pracovníkov a vyplýva z ich pracovnej náplne. 
Command skupina: vyplýva z organizačnej štruktúry (hierarchickej) a skladá sa zo zamestnancov formálne 
priradených jednému nadriadenému, ktorý nesie zodpovednosť za prácu svojich podriadených. 
Úlohová skupina: členovia sú do nej priradení podľa úlohy alebo projektu, ktorý je potrebné splniť. Členstvo v 
úlohovej skupine obyčajne zaniká skončením projektu 
Neformálne skupiny:  sú súbor jednotlivcov, z ktorých sa stáva skupina vtedy, keď si členovia vytvoria 
vzťahy, sú na sebe závislí, navzájom sa ovplyvňujú a vzájomne prispievajú k uspokojovaniu vlastných potrieb. 
Záujmová skupina: spája ľudí s podobných záujmami a záľubami. V takejto skupine je členstvo podnecované 
určitým koníčkom, či už je to šport alebo umenie. 
Priateľská skupina: Často svojím členstvom a obsahom presahujú rámec organizácie - zahŕňajú aj ľudí a 
činnosti mimo organizácie. V priateľských skupinách sú ľudia v prvom rade kvôli vzájomnej náklonnosti a až 
na základe vzniknutého priateľstva podnikajú spoločné aktivity a organizujú si voľný čas. 
Typy tímov: 
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Poradné tímy: vytvárajú sa na to, aby sa rozšíril podklad pre rozhodovanie. Sú to väčšinou rôzne výbory a 
rady zložené z odborníkov v istej oblasti s cieľom uľahčiť rozhodovanie, prípadne vygenerovať dostatok 
informácii ako podklad pre ďalšie rozhodovanie. 
Výrobné tímy: sú zodpovedné za plnenie bežných, každodenných úloh a väčšinou vykonávajú rutinné 
operácie, ktoré si nevyžadujú školenia alebo tréningy. Na druhej strane, povahou úloh sú prepojené s inými, 
väčšinou výrobnými tímami, aby bol zabezpečený plynulý tok práce v organizácii. 
Projektové tímy: vyžadujú kreatívne riešenia problémov, k čomu sú často nevyhnutné vysoko špecializované 
vedomosti. Sú to obyčajne tímy výskumných pracovníkov, vývojové alebo dizajnérske tímy. Používajú sa 
napríklad pri predkladaní nových riešení, identifikovaní slabých miest, alebo vytváraní prezentácií. 
Akčné tímy: sú tímy, v ktorých sa skĺbi vysoký stupeň špecializácie s vysokým stupňom koordinácie. Sú to 
tímy ľudí, ktorí spolu pracujú na viacerých podobných úlohách a podobných situáciách. Príkladom takýchto 
tímov môže byť operačný tím v nemocnici, hudobné teleso alebo tím, ktorý vyjednáva kolektívnu zmluvu v 
organizácii. 
Virtuálne tímy: vytvorené prostredníctvom IT, nízka dôvera, absencia stretnutí, výhoda - môžu byť z rôznych 
kútov sveta, náročné vedenie, zabezpečujú aj spôsob odmeňovania členov, nesú zodpovednosť za výsledky,  
Samo-riadiace sa tímy - zabezpečujú komplexné úlohy, vysoko autonómne a samostatne rozhodujú o tom, 
ako dosiahnuť cieľ, plánujú, organizujú, vedú a kontrolujú, preberajú zodpovednosť za výsledky a kvalitu 
Medzifunkčné tímy - zoskupenie ľudí z rôznych oddelení organizácie (aj rozličných stupňov riadenia) aby 
vyriešili problémy presahujúce hranice jedného oddelenia 
Produkčné/servisné tímy - rozmanité zloženie zručností využívaných pri spoločnom riešení úloh, rozhodovaní 
Zamerané na riešenie problémov - identifikujú problémy, ktoré spadajú do ich oblasti pôsobenia, navrhujú ich 
riešenia 
 
Iné členenia skupín - homogéne/heterogénne, primárne/sekundárne, členské/referenčné, vlastné/cudzie, 
otvorené/čiastočne otvorené/uzavreté, malé/stredné/veľké 

 
19. Kohézia skupiny – aké faktory ju podporujú. 
 
Súdržnosť (kohézia) predstavuje vnútornú zomknutosť členov tímu/skupiny, ich motiváciu zostať 
súčasťou tímu. 
Táto nevzniká automaticky, ale vytvára sa spolu so zrením tímu, s budovaním vzájomnej dôvery. 
Vnútorná zomknutosť prináša členom pocit spolupatričnosti, bezpečia, pozitívne emocionálne naladenie, 
čo sa odráža na vyššej spokojnosti členov a následne aj na vyššom výkone. Vysoká úroveň vnútornej 
súdržnosti a vysoká integrácia cieľov skupiny s cieľmi organizácie sú 2 základné znaky pracovne 
najproduktívnejšej skupiny. 
Faktory: 
- Homogenita skupiny 
- Stupeň zrelého vývoja 
- Nízky počet členov 
- Častá interakcia 
- Jednota cieľov skupiny s cieľmi organizácie, jasne určené ciele 
- Pozitívna atmosféra a vzájomné vzťahy členov i k nadriadenému 
- podobnosť postojov, záujmov, hodnôt 
- Vzájomná akceptácia a dôvera 
- Dĺžka trvania skupiny 
- Spoločný „nepriateľ“ 
- Miera úspechu, plnenia úloh 
- Fyzická blízkosť členov skupiny 
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Na kohéziu má vplyv aj vonkajšie prostredie – štruktúra organizácie, top manažment, ale hlavne priamy 
nadriadený skupiny. Veľmi dôležitá je aj dôvera, tá vychádza z: 
- Kalkulácie – správanie je vedené strachom zo sankcií v prípade nedodržania očakávaní – dôvera je tu 
nestabilná 
- Poznanie – dôvera v schopnosti a správanie sa členov tímu, vyšší typ stability 
- Identifikácia – najsilnejšia forma dôvery. Je založená na spoločných hodnotách, emocionálnom 
spojení, sociálnej identite. 
Vysoká miera súdržnosti môže mať aj negatívne dôsledky - môžu byť potláčané snahy jednotlivcov 
navodiť zmenu v správaní skupiny, vzniká fenomén “group-think” - jeho prejavom je pocit 
nezraniteľnosti, neohroziteľnosti, silná jednomyseľnosť, snaha dohodnúť sa za každú cenu, odmietanie 
zásahov z vonkajšieho prostredia 
 
 
20. Individuálne a skupinové rozhodovanie. 
 

Individuálne rozhodnutie – je vhodné najmä vtedy, keď sú potrebné rýchle rozhodnutia, rozhodovanie nie je 
zložité a náročné, a keď je dôležitá individuálne zodpovednosť. Nebezpečenstvom pri rozhodovaní jednotlivca 
je subjektivizmus 
 
Subjektom rozhodovania je manažér, kt. prijíma rozhodnutie na základe delegovanej právomoci. Do 
rozhodovania môže, ale nemusí zahŕňať ďalších pracovníkov, kt. mu môžu poskytnúť potrebné info. 
Rozhodnutie a zodpovednosť za prijaté rozhodnutie je individuálne a spočíva na manažérovi. kt. rozhodnutie 
prijal. Záver procesu rozhodovanie znie „rozhodol som alebo rozhodla som“. 
+ rýchlosť                                   - riziko nízkej efektívnosti rozhodovania 
+ nízka časová náročnosť           - neúplne informácie 
+ jednoznačná zodpovednosť    - málo alternatív (viac hláv, viac rozumu) 
 
Skupinové rozhodnutie – ide o rozhodovanie o závažných koncepčných otázkach, pri ktorých je potrebné 
kolektívne posúdenie a kolektívny um, a to najmä pri niektorých právnych formách podnikov, v ktorých sa na 
tento účel vytvárajú osobitné kolektívne orgány. Pri skupinovom rozhodovaní je problém v tom, ako zjednotiť 
individuálne preferenčné usporiadanie alternatív členov kolektívneho orgánu a zároveň zabezpečiť 
zodpovednosť za rozhodnutie. 
 
Subjektom rozhodovania je skupina pracovníkov, kt. môžu tvoriť buď oficiálne vytvorený kolektívny orgán 
(napr. parlament, senát)- zodpovednosť za rozhodnutie je kolektívna, teda rozptýlená.  alebo manažérom 
poverení pracovníci – individuálna zodpovednosť manažéra napriek skupinovému rozhodovaniu. Skupinové 
rozhod. by malo byť založené na konsenze. Záver procesu rozh. znie „rozhodli sme“.  
 
 
+ predpoklad vyššej efektívnosti    - náročné na čas 
+ viac alternatív riešenia                        - nejasná zodpovednosť za rozhodnutie 
+ skôr prijatá pracovníkmi                     - slabší budú súhlasiť so silnejšími 
+ dispozícii viac informácii                    - dominancia väčšiny 
+ presnosť, kreativita                             - radikálne rozhodnutie (lebo nie je jasná zodpovednosť) 

 
21. Negatívne prejavy skupinového správania. 
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Nesprávne vedenie skupiny, či nevhodné zoskupenie ľudí v skupine má za následok prejavy takých 
foriem správania, ktoré vedú k znižovaniu produktivity, k nárastu nespokojnosti a konfliktom medzi členmi 
skupiny. 
Negatívne prejavy správania je potrebné riešiť a nie ich ignorovať. 
- Skupinové myslenie ( vyskytuje sa ak: silný líder, stála skupina, dobré pracovné vzťahy aj mimo práce, 
členovia tímu sú experti, podobní ľudia s podobnými skúsenosťami, geograficky vzdialený tím od 
centrály, slabá kontrola, nedostačujúce hodnotenie pracovného výkonu, identifikácia/existencia 
vonkajšieho nerpaiteľa) 
- Aschov efekt – jednotlivec sa podriadi názoru väčšiny bez ohľadu na jeho správnosť 
-Difúzia zodpovednosti  (zneužívanie anonymity, kladenie si nízkych cieľov, prenos zodpovednosti 
starších zamestnancov na novopríchodzích) 
-Poslušnosť autorite - Milgramov experment (elektrické šoky, učiteľ vs. žiak) 
- Socialloafing – zníženie úsilia jednotlivcov s rastúcim počtom členov v skupine. 
- Strata individuality – stráca sa vnímanie seba samého, zmysel pre spoľahlivosť a zdpovednosť za 
vlastné správanie 
- Konformnosť – tlak prispôsobiť sa či už písaným, alebo nepísaným normám. Častý úkaz, ak je priveľká 
snaha jednotlivca zapadnúť do skupiny 
- Skupinové myslenie (group-think) – členovia majú potrebu dohodnúť sa za každú cenu. V popredí nie 
je čo najefektívnejšie naplnenie úlohy, ale pozitívne vzájomné vzťahy. - jeho prejavom je pocit 
nezraniteľnosti, neohroziteľnosti, silná jednomyseľnosť, snaha dohodnúť sa za každú cenu, odmietanie 
zásahov z vonkajšieho prostredia 
 
- Dehumanizácia - mobbing, bossing  
- Šikana – fyzické, či psychické týranie rôznej intenzity. Vzniká ak je skupina nevhodne vedená,ak 
absentujú zásady etického správania či kontrolné mechanizmy ( šikanovaní sú najmä nováčikovia, odlišní 
zamestnanci-farba pleti, vierovyznanie, výkonní zamestnanci, excelentní pracovníci alebo pracovníci, 
ktorí sa nesocializujú s ostatnými) 
- Sexuálne obťažovanie 
- Nadmerné hádky a konflikty 
- Podvody 
- Krádeže 
- Zámerné absencie 
- Ohováranie 
- Sledovanie vlastných cieľov na úkor cieľov organizácie 
 
22. Tuckmanov model dynamiky skupiny. 
 
Proces tvorby skupiny - každá skupina má osobitný proces tvorby, vlastnú dynamiku s vrámci svojho 
vývoja prechádza niekoľkými štádiami. Rozdiely môžu byť v dĺžke trvania týchto štádií aj v intenzite 
prebiehajúcich procesov. Iný priebeh má formovanie skupiny nanovo a iný ak sa mení len niekoľko jej 
členov. Rozdiely sú aj pri formovaní interkultúrnych tímov/skupín. Zmeny v tíme vyžadujú flexibilné 
reakcie.  
 
Tuckman: 

Formovanie (Forming) 
-   vzájomná dôvera medzi členmi skupiny je nízka a komunikácia opatrná (zdvorilá a formálna) 
-   sústreďujú sa na definíciu cieľov a vytvorenie postupov, ktoré im umožnia vykonávať svoje úlohy 
-   Venujú sa aj rozdeleniu a prijímaniu rolí medzi členmi 
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-   vzájomné spoznávanie sa členov, snaha pochopiť štýl vedenia, ktorý bude v skupine aplikovaný ako aj 
pochopiť úlohy ostatných členov v rámci novovytvorenej skupiny 
-   možná snaha ovládnuť skupinu vo svoj prospech 
Dynamika (Storming) 
-   začínajú fungovať vo svojich úlohách a zisťujú, ako sú rozdelené roly a úlohy medzi jednotlivými členmi 
skupiny a takisto, kto je formálnym, alebo neformálnym vodcom v skupine 
-   formuje sa hierarchia moci v rámci skupiny (súťaživosť o vodcovstvo) a začínajú sa vytvárať tiež jemné 
podskupiny - riziko konfliktov 
-   konflikty ohľadom priorít a definície cieľov, rozdelenia zodpovednosti medzi členmi – veľa skupín v tomto 
štádiu zaniká 
-   kľúčovou úlohou sa stáva riešenie vznikajúcich konfliktov 
Zostavovanie noriem (Norming) 
-   jednotlivci si uvedomujú, aké nároky sú na nich kladené a či sú schopní pracovať ako celok 
-   skupina je stabilizovaná, členovia vedia, aké sú ich úlohy a navzájom sa poznajú, vznik dôvery 
-   dochádza k umocneniu rolí a k zvýšeniu súdržnosti 
-   do popredia sa dostáva správanie orientované na úlohy 
-   prvýkrát sa objavuje spolupráca medzi členmi 
Výkon (Performing) 
-   riešenie problémov spojených s konkrétnou pridelenou úlohou 
-   prioritou sa stáva cieľ a kvalita výstupov 
-   konflikty sú vnímané ako konštruktívne a sú riešené vecne 
Rozpad (Adjouring) 
-   rozpad nakoľko cieľ bol splnený 
-   vytváranie podmienok, ktoré uľahčia členom skupiny prechod na ďalšie pracovné úlohy a preorientovanie 
sa na iné pracovné podmienky 

 
23. Teória chaosu v manažmente. 
 
Venuje sa nelineárnym dejom a javom v prírode. 3 základné pojmy: entropia, ekvilibrium a chaos 
Entropia - všetko existujúce nevyhnutne smeruje k náhodnosti, chaosu a mení sa na nevyužiteľný odpad. 
Teória chaosu tento záver modifikuje v tom zmysle, že v entropii sa nachádza nielen negatívny ale aj 
pozitívny prvok. 
Ekvilibrium – stav rovnováhy, v ktorom entropia nadobúda maximálne hodnoty. Molekuly sú 
paralyzované, ich pohyb je náhodný, absolútne neusporiadaný. Je to stav, ku ktorému podľa zákona 
entropie smeruje celý vesmír. 
Podľa teórie chaosu ale vyplýva, že systém nemusí nevyhnutne smerovať k ekvilibriu, ale v niektorom 
štádiu vývoja, ktoré sa označuje „Far – From – Equilibrium“, vzniká nový systém. Tento záver predstavuje 
základnú charakteristiku teórie chaosu – order out of chaos, usporiadanosť, ktorá vzniká z chaosu. 
Chaos – označuje stav systému z hľadiska usporiadanosti jeho prvkov. 
Pasívny chaos – systém sa nachádza v ekvilibriu, prvky majú neorganizovaný pohyb. Tento stav 
nastáva po vyčerpaní energie, ktorá udržiavala systém v činnosti. 
Aktívny chaos–v tomto stave sa nachádza systém ďaleko od ekvilibria. Práve aktívny chaos je 
predmetom záujmu teórie chaosu. Podľa teórie chaosu práve tu nastáva stav, keď systém nezaniká, ale 
naopak, vzniká nový. 
Dôležitá je skutočnosť, že javy v prírode sú nepredpovedateľné a preto nie je možné presne určiť budúci 
vývoj systému. Napríklad – vývoj cien na trhu/burze... Taktiež v manažmente je nemožné predpovedať 
ako dané rozhodnutie dopadne. 
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Teória chaosu v praxi manažmentu je o zmenách.Organizácia má svoju krivku životnosti, ktorá však 
nemusí nutne smerovať k zániku, pretože kým je vzdialená od ekvilibria, môže vzniknúť nový systém s 
vyššou úrovňou usporiadania. Na to je potrebná zmena, ktorú môže priamo ovplyvňovať manažér. 
 
24. Tradičný a tzv. nový model organizácie. 
 
Pri novom modeli organizácie nejde len o zmenu v organizačných štruktúrach, ale o zmeny systému 
manažmentu ako celku. Výsledkom zmien by mal byť nový model organizácie 21. storočia. Pod týmto 
pojmom sa rozumie alternatívny typ organizácie vo vzťahu k súčasným organizáciám tak z hľadiska 
organizačnej štruktúry, ako aj z hľadiska procesu manažmentu. 
Nový model organizácie ako trend rozvoja manažmentu sa vyznačuje niekoľkými špecifickými znakmi, 
ktorými sa zásadne odlišuje od tradičného klasického modelu. 
Charakteristika súčasného modelu organizácie 

-          prístup z hľadiska organizačného dizajnu – charakteristika organizačnej štruktúry, dizajn 
pracovísk, tvorba útvarov, väzby medzi jednotlivými útvarmi a podobne 

-          prístup z hľadiska deľby moci v organizácii – identifikácia zdrojov moci, rozdelenie moci, 
centralizácia, decentralizácia rozhodovacej právomoci, delegovanie právomoci a podobne. 

-          prístup z hľadiska organizačnej kultúry – kladie dôraz na otázky, ktoré súvisia s postojmi 
pracovníkov k vlastnej organizácii ako inštitúcii, s hodnotami, ktoré pracovníci organizácie 
uznávajú, tradíciami organizácie, prístupu pracovníkov k plneniu pracovných povinností a 
podobne. 

Charakteristika typických znakov nového modelu organizácie 
Nový model  vzniká transformáciou existujúceho modelu, ktorý je založený na mechanistickom koncepte 
tvorby organizačných štruktúr. Organizačná štruktúra nového modelu by mala zodpovedať predovšetkým 
požiadavkám: jednoduchá, plochá, flexibilná, tímová, sieťová, mala by vytvárať podmienky pre 
zabezpečenie vysokej kvality procesu manažmentu ako celku, mala by vytvárať podmienky pre 
globalizáciu činnosti organizácie 
Vychádzajúc z týchto požiadaviek môžeme špecifikovať typické charakteristické znaky nového modelu 
organizácie: 

-          základnou organizačnou jednotkou je tím 
-          úzka prepojenosť s prostredím, v ktorom organizáia funguje 
-          horizontálny a verikálny tok informácií, ktoré sú potrebné pre rozhodovanie 
-          plochá org. štruktúra s minimálnym počtom stupňov manažmentu 
-          dôraz sa kladie nie na zámery ale na výsledky 
-          flexibilná pracovná doba 

 
25. Klasický (mechanistický) a organický prístup k tvorbe organizačnej štruktúry. 
 

• Podstatou organizačného dizajnu je tvorba organizačnej štruktúry. 
• Organizačný dizajn je proces koordinácie, prípadne zmeny jednotlivých častí organizačnej štruktúry tak, aby 
ich usporiadanie bolo čo najefektívnejšie a plne podriadené plneniu cieľov organizácie 
Mechanistický koncept organizačného dizajnu predstavuje 
• vysoká miera departmentalizácie, formalizácie a centralizácie, špecializácie 
• Funkcionálna štruktúra: klasickým príkladom funkcionálneho delenia OŠ je výrobný podnik delený na: 
oddelenie výroby, oddelenie marketingu, finančné oddelenie a oddelenie predaja. 
• Základom takéhoto delenia je diferenciácia a špecializácia. 
• Najlepšie sa uplatňuje v organizácii, kde je  vyžadovaná špecializácia a efektivita. Tento typ 
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organizačnej štruktúry je opodstatnený predovšetkým v stabilnom odvetví. Silnou stránkou je jeho úspornosť 
v nárokoch na ekonomické zázemie. Slabou stránkou je,že mnohí manažéri vidia organizáciu iba z pohľadu 
svojho oddelenia a tým pádom vznikajú medzi oddeleniami konflikty, ktoré je dôležitejšie 
• Divizionálna organizačná štruktúra: vysoká flexibilita a schopnosť prispôsobenia sa externému prostrediu, 
vysoká schopnosť koordinácie medzi jednotlivými skupinami. Každá organizačná jednotka je autonómnou 
súčasťou jedného celku, vlastní svoj manažment a riadiacu autoritu. 
• Napriek svojej autonómnosti sú však výsledky jednotiek kontrolované hlavným vedením podniku a sloboda 
konania je im umožnená len do vtedy, pokým sú ich výsledky v súlade s dopredu dohodnutými cieľmi. 
• Tento typ štruktúry je obvykle zastúpený vo veľkých podnikoch. Nevýhodou sú nepomerne vyššie finančné 
nároky na vedenie a prípadná duplicita vykonávaných činností a tým spôsobená neefektívnosť. 
Organický koncept je presným opakom mechanického konceptu, 
• nízka formalizácia a decentralizácia. 
• prevláda horizontálna komunikácia a nízky podiel pevných pravidiel a noriem. 
Jednoduchá štruktúra: plochý typ organizačnej štruktúry vyznačujúci sa nízkou formalizáciou a zároveň 
vysokou centralizáciou Je vhodným typom štruktúry pre malé podniky, kde majiteľ zároveň vykonáva 
ostávajúce manažérske funkcie. 
Maticová štruktúra: prideľuje špecialistov z funkčných oddelení na projekty riadené manažérmi projektov, 
vytvára sa tak dvojitá reťaz riadenia - majú nadriadených na oboch miestach. Výhody: ľahšia koordinácia 
viacerých nezávislých komplexných projektov s úsporou nákladov. Nevýhody: dvaja vedúci - protichodné 
záujmy a nie je presne určený ich vzájomný vzťah, chaos. 
Sieťová štruktúra: charakteristická pre malú centralizovanú organizáciu, ktorá je závislá od iných organizácií a 
vykonáva svoje základné obchodné funkcie na spoločnom zmluvnom 
základe. 
Spoločnosť je riadená z centrálnej materskej organizácie, ktorá koordinačne spája iné firmy 
Komisná štruktúra: je tvorená na dobu neurčitú alebo vytváraná len na špecifické obdobie. 
• Jej charakteristickou úlohou je spojiť dohromady širšiu škálu expertov. 
• Svojou štruktúrou je príbuzná task force štruktúre. 
Task Force štruktúra: je obvykle vytváraná za cieľom naplnenia špecifických úloh s presne stanovenými 
pravidlami, pričom dosiahnutie cieľa vyžaduje zainteresovanie personálu z rôznych organizačných jednotiek. 

* * * 
26. Vedenie ľudí – podstata tohto procesu. Moc a právomoc. Zdroje moci. 
 

Proces uplatňovania vplyvu lídra na správanie spolupracovníkov cez zmenu ich myslenia a cítenia vo vzťahu k 
určitým javom organizačnej reality a nasmerovanie ich aktivity na naplnenie stanovených cieľov. Výsledkom je 
zmena správania vedených, ktorá môže vyústiť aj do zmeny ich osobnostných charakteristík 
Moc 
Schopnosť/možnosť jednotlivca ovplyvňovať alebo kontrolovať individuálne, divizionálne alebo organizačné 
rozhodnutia a výsledky. Je založená na 5 zložkách:      
 donucovacia moc - strach (hrozba trestu za neplnenie príkazov) 
 moc odmeňovať (za plnenie príkazov) 
 legitímna moc - právomoc vyplývajúca z funkcie 
 expertná moc - znalosti (vzdelanie - vyvoláva rešpekt u podriadených) 
 referenčná moc - schopnosti (uznanie kvalít nadriadeného => ochota nasledovať ho) 
Právomoc 
 právo udeľovania príkazov a žiadať ich splnenie, ktorého legitimita je založená na postavení daného 
jednotlivca v organizácii 
 deleguje sa od hora nadol, pričom delegujeme aj patričnú zodpovednosť (povinnosť konať) 

 
27. Teória povahových čŕt vo vedení ľudí. 
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Cieľom bolo definovať kto je, prípadne bol, efektívny líder. Jeho zámerom bolo definovať tie znaky, ktorými sa 
odlišovali veľké osobnosti dejín od ostatných ľudí (tzv. masy). Vychádzal pritom z predpokladu, že určité znaky 
osobnosti sú v priamom vzťahu k úspešnému vedeniu ľudí. Vtedajší výskum sa zameral na také znaky 
osobnosti ako je jej fyzický vzrast, integrita osobnosti, t.j. celkový súhrn vlastnosti osobnosti, inteligencia, ale 
aj pohlavie a podobne. Ide o prvý pokus o systematický výskum vedenia ľudí. Takýto prístup sa už v dnešnej 
dobe neaplikuje. Vychádzala z predpokladu, že lídri sú iba tie osobnosti, ktoré majú vrodené vlohy a tieto 
schopnosti nie je možné získať tréningom. Čo je nezmysel.. 
 
Povahová črta - psychologická kvalita, ktorá je príčinou trvalých a pre jedinca charakteristických ustálených 
spôsobov myslenia, cítenia a správania. 
Zámerom je špecifikovať črty, ktoré sa spájajú s tým-ktorým štýlom vedenia v praxi. Využitelnosť tkvie v 
odhalení čŕt, na základe ktorých možno vyberať potenciálne najúspešnejších lídrov a ďalej v nich rozvíjať 
vodcovské črty. 
Podľa Sedláka možno štúdie skúmajúce črty rozčleniť do 6 kategórií: 
1. štúdie skúmajúce fyzické predpoklady 
2. š. zaoberajúce sa prípravou a profilom lídra (výchova, vzdelanie, status, pôvod) 
3. výskumy týkajúce sa inteligencie lídrov a jej vplyvu na vedenie 
4. š. skúmajúce rôzne osobnostné vlastnosti jednotlivo alebo komplexne 
5. výskumy osobnostných čŕt, ktoré sa vzťahujú k úlohám 
6. štúdie pro-sociálnych čŕt lídrov (kooperácia, taktnosť,...)  
DuBrin - 2 skupiny povahových čŕt pre efektívne vedenie 
1. skupina všeobecných čŕt, ktoré sú prospešné v mimopracovnom aj pracovnom živote (sebadôvera, pokora, 
skromnosť, dôveryhodnosť, autentickosť, asertívnosť, extrovertnosť, entuziazmus, optimizmus, zmysel pre 
humor) 
2. skupina čŕt vzťahujúcich sa k dosahovaniu cieľov s potenciálom úspešne dokončiť úlohy (vášeň, zaujatie 
pre prácu s ľuďmi, empatia, pružnosť a prispôsobivosť, interné miesto kontroly, odvaha)  

 
28. Behaviorálne teórie vedenia ľudí. Tímový štýl vedenia ľudí. 
 

Za kritérium úspešného vedenia ľudí považuje správanie a konanie lídra. Behaviorálne teórie teda hľadajú 
odpoveď na otázku čo robí efektívny líder. 
Štúdie Ohio State University 
Výskum zameraný na to, akým spôsobom vnímajú podriadení správanie sa svojich nadriadených. 
2 dimenzie správania sa nadriadených: 
-   brať ohľad – líder sa zameriava na vytvorenie dobrej atmosféry na pracovisku, dobré medziľudské vzťahy 
a podobne 
-   inicializovať štruktúru – líder kladie dôraz na dosahované výsledky a plnenie úloh na pracovisku 
Pôvodne sa predpokladajú že efektívnejšími lídrami budú tí, ktorí majú vysokú hodnotu dimenzie 
consideration. Neskoršie výskumy dokázali, že najlepšie pracovné výkony dosahujú lídri s vysokou hodnotou v 
oboch dimenziách. 
  
Štúdie University of Michigan 
Cieľom bola identifikácia činiteľov, ktoré podmieňujú efektívnosť práce podriadených pracovníkov. 
Dva základné spôsoby správania sa nadriadených pracovníkov: 
-   orientácia na úlohu – kladú dôraz na dosiahnuté výsledky v práci svojich podriadených 
-   orientácia na ľudí  - kladú dôraz na tvorbu dobrých pracovných podmienok, dobrých vzťahov na 
pracovisku a pracovnú spokojnosť podriadených 
Štúdie dokázali lepšie pracovné výkony podriadených, ktorých nadriadených možno opísať ako orientovaných 
na ľudí, nakoľko kladú dôraz na pracovnú spokojnosť. 
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Manažérska mriežka (Blake&Mourton) – slúži na meranie správania lídrov v 2 dimenziách: - záujem o ľudí/o 
produkciu 
Je to usporiadanie do súradníc s 9 bod. stupnicou – 5 zákl. štýlov: 
 manaž. vidieckeho klubu (9/1) 
 ochudobnený manaž. (1/1) 
 štýl man. na dosahovanie cieľov (1/9) 
 štýl vedenia ľudí strednou cestou (5/5) 
 tímový manaž. (9/9) 

 
29. Fiedlerov situačný model vedenia ľudí. 
 

Efektívnosť vedenia ľudí závisí od dvoch faktorov, medzi ktorými existuje vzájomná väzba: 
1) osobnosť lídra – či uprednostňuje motiváciu úlohou alebo motiváciu vzťahmi 
2) miera s akou daná situácia poskytuje lídrovi možnosť kontroly 
Verí, že u každého lídra dominuje jeden štýl vedenia ľudí, ktorý je nemenný. Preto navrhuje, aby sa lídri 
pokúšali zosúladiť tento svoj dominantný štýl vedenia ľudí s existujúcou situáciou. 
Efektívnosť práce lídra vyjadruje prostredníctvom kontroly situácie. Vysoká miera kontroly situácie predpovedá 
naplnenie požadovaných cieľov. 
3 dimenzie kontroly situácie z pozicie manažéra: 
1) vzťahy medzi lídrom a členmi skupiny – rozsah v akom líder získa podporu, lojalitu 
2) štruktúra úloh – miera, do akej sú činnosti štrukturované ( ľudia poznajú postupy a ciele) 
3) pozičná moc – rozsah formálnej moci, silná alebo slabá pozícia 
Ak je dobre 1 2 aj 3 – líder má vysokú mieru kontroly nad situáciou 
Ked su zlé tak ma nizku, ostatne niečo medzi. 

 
30. Housova teória cesty a cieľa. 
 

Vychádza z predpokladu že produktivitu a pracovnú morálku podriadených ovplyvňuje lídrovo správanie. Líder 
má pri voľbe správania zvážiť charakteristiky podriadených aj charakteristiky úloh. Teória cesty a cieľa sa 
zameriava na to, akým spôsobom môže líder ovplyvňovať očakávania svojich podriadených pracovníkov. 
House predpokladá, že líder môže uplatniť viac štýlov vedenia ľudí. 
Štýly vedenia ľudí 
1) Direktívny - líder dáva podriadeným podrobný návod na to, čo je potrebné urobiť a tiež akým spôsobom a 
kedy to treba urobiť 
2) Podporný - líder prejavuje záujem o potreby podriadených, je prístupný a priateľský k podriadeným a 
považuje svojich podriadených pracovníkov za rovnocenných partnerov 
3) Participatívny - líder konzultuje svoje rozhodnutia s podriadenými pracovníkmi a ich názory pri 
rozhodovaní aj zohľadňuje 
4) Zameraný na dosiahnuté výsledky - líder podnecuje svojich podriadených na dosiahnutie dobrých 
pracovných výsledkov tým, že stanovuje také ciele, ktoré sú výzvou pre podriadených, zdôrazňuje vysokú 
úroveň schopností svojich podriadených a prejavuje dôveru schopnostiam svojich podriadených 
  
každý líder môže uplatniť viac než iba jeden štýl vedenia ľudí. To znamená, že líder môže zmeniť svoj štýl 
vedenia ľudí, ak si to zmenená situácia vyžaduje 

manažéri by mali modifikovať  
 
31. Hersey & Blanchard – situačný prístup k vedeniu ľudí. 
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Vychádza z predpokladu, že neexistuje jeden univerzálny najlepší štýl vedenia ľudí. Efektívne správanie lídra 
závisí od pripravenosti vedených ľudí (maturity). 
Maturity - rozsah, v ktorom vedený jednotlivec je schopný a súčasne ochotný splniť stanovenú úlohu. Ochota 
splniť túto úlohu sa chápe ako kombinácia dôvery, záväzku a motivácie daného jednotlivca. Vzniká 
kombináciou spôsobilosti a angažovanosti. Líder má meniť svoje správanie podľa človeka, s ktorým práve 
jedná. 
Štýly vedenia ľudí 
Podľa pripravenosti (maturity) vedných ľudí: 
1. direktívny – vysoko angažovaný, ale takmer žiadne schopnosti – poskytnúť špecifické inštrukcie a 
dohliadať na ich realizáciu 
2. koučujúci – aké také znalosti, ale nízka angažovanosť – vysvetliť rozhodnutie a poskytnúť príležitosť na 
objasnenie 
3. podporný –dobré schopnosti, ale nie dobrá angažovanosť – deliť sa s nápadmi a podporovať 
rozhodovanie 
4. delegujúci – dobré schopnosti aj angažovanosť - poveriť zodpovednosťou za rozhodovanie a jeho 
realizáciu 

 
32. Organizačná politika a politikárčenie v organizácii. 
 

Politické správanie – ked človek používa iného človeka alebo skupinu ludí v organizácií ako nástroj na 
dosahovanie svojich cieľov. 
 Organizačné politikárčenie: 
-   snaha manažéra o získanie väčšieho vplyvu 
-   činnosti a aktivity, ktoré nie sú v rámci organizácie oficiálne sankcionované a jednotlivci ich používajú na 
dosiahnutie osobných cieľov 
Vyskytuje sa v prípade ak: 
-   neexistuje jasné a rozhodné stanovenie pravidiel a noriem 
-   "je v stávke" veľké množstvo exkluzívnych zdrojov 
-   organizačné jednotky (jednotlivci alebo skupiny vo forme oddelení) sú v konflikte záujmov 
-   zainteresované strany požívajú približne rovnakú moc. 
Formy politikárčenia: 
1) Kontrola prístupu k informáciám - zadržiavanie informácii, ktoré by dotyčného zobrazovali v negatívnom 
svetle, vyhýbanie sa kontaktu s osobami, ktoré by mohli spomínané negatívne informácie požadovať, 
ohúrenie ostatných členov organizácie nerelevantnými, ale pozitívnymi informáciami prípadne selekcia 
zverejňovaných informácii 
2) Vytváranie pozitívneho imidžu - privlastňovania si úspechov iných, upriamovaním pozornosti na svoje 
vlastné úspechy a podobne 
3) Získavanie podpory – lobovanie – zabezpečenie podpory pred dôležitým mítingom, vykonávanie služieb s 
vidinou odplaty ... 
4) Obviňovanie a napádanie – obviňovanie iných za vlastné neúspechy, uplatňovanie kolektívnej 
zodpovednosti namiesto individuálnej 
5) Formovanie koalícií – skupina ľudí ktorá spolu silno drží za účelom dosiahnutia svojho cieľa 

 
33. Manažment zmeny. Rola manažéra pri organizačnej zmene. Agent zmeny. 
 

-   proces prechodu zo súčasného nezdravého stavu do budúceho zdravého 
Stimuly zmeny: 
-   Externé – zákazníci, dodávatelia, konkurencia a makroprostredie (PESTLE) 
o   Konkurencia – zvýšený počet konkurentov a zmena spôsobu súťaženia 
o   Technológie – rozvoj informačných technológií 
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o   Zákazníci – narastajúca náročnosť zákazníkov 
-   Interné - pokles v produktivite a kvalite, zmena názorov a postojov zamestnancov, nespokojnosť s 
hodnotením práce, zmena v deľbe moci, nesúlad medzi právomocou a zodpovednosťou, zmeny v top 
manažmente a podobne 
Rola manažéra pri organizačnej zmene 
-   intenzívna komunikácia v počiatočnej fáze 
-   komunikácia vízie 
-   odsúhlasenie návrhu zmeny 
-   odmeňovanie aj čiastočných úspechov 
Agent zmeny 
-   osoba ktorá uvádza zmenu do života a zasadzuje sa o zmenu 
Interný agent: 
-   neformálne uznanie a rešpekt kolegov 
-   zmena technikou vlastného príkladu 
-   neschopnosť nadobudnúť objektívny názor 
Externý agent: 
-   konzultant, odosobnený od organizácie 
-   zaujíma objektívne stanovisko 
-   limitované poznanie organizácie, procesov ... 

 
34.Rezistencia voči zmene a jej dôvody (individuálne a organizačné). Spôsoby prekonania rezistencie k 
zmene. 

Formy odporu voči zmene 
-   Strata záujmu o prácu  - človek sa dištancuje od zmeny a tvári sa, akoby sa ho netýkala. Inak povedané, 
ide o pracovníkov, ktorí síce sú fyzicky na pracovisku prítomní, avšak mentálne sú úplne niekde inde 
-   Neidentifikovanie sa so zmenou - pocit, že zmena ich ohrozuje a cítia sa byť veľmi zraniteľní 
-   Negácia - Reakciou je hnev. Takíto zamestnanci si uvedomujú že predošlý stav je minulosťou a hnevajú 
sa na to. 
Dôvody odporu voči zmene 
-   osobné - nepochopenie účelu zmeny, jej fungovania a dôsledkov, necítenie potreby niečo zmeniť, obavy 
z neznámeho, strach zo straty postavenia vo firme, oslabenia moci, prípadne pracovnej neistoty, nedostatok 
identifikácie so zmenou, zvyk, zištný záujem na udržaní existujúceho stavu, pravidlá skupiny, v ktorej človek 
pôsobí, hrozba dopadu zmeny na existujúce sociálne vzťahy, konflikt organizačných cieľov s osobnými 
-   organizačné - odmeňovací systém, ktorý konzervuje dané "status quo", rivalitu medzi oddeleniami, 
konflikt, ktorý vedie k nezáujmu a neochotu spolupracovať, obavy že zmena naruší súčasnú hladinu 
rozdelenia moci medzi skupinami a oddeleniami, pretrvávajúca negatívna firemná klíma, výber nevhodných 
metód pre aplikáciu zmien, minulá negatívna skúsenosť so zmenami, štrukturálna rigidnosť 
Spôsoby prekonania rezistencie: 

- vzdelávanie a komunikácia 
- participácia a angažovanosť 
- uľahčovanie a podpora 
- vyjednávanie a dohoda 
- manipulácia a kooptácia 
- silový nátlak 

 
35.K. Lewinov model zmeny a manažérske implikácie. 
 

-   model založený na teórii silového poľa 
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-   zmena spôsobuje diskontinuitu, potreba narušiť rovnovážny stav – podporiť stimulujúce sily a eliminovať 
negatívne sily 
-   praktika „diablových advokátov“ – narušenie rovnováhy a vyvolanie krízového stavu 
Fázy procesu zmeny: 
1) Rozmrazenie – vytvorenie atmosféry bez neistoty, psychologickej nepohody, ktorá motivuje členov k 
prekonaniu strachu zo zmeny 
Je potrebné: 
-   formulovať nevyhovujúce informácie o súčasnom stave 
-   prepojiť tieto informácie s dôležitými cieľmi, ktoré by sa organizácii podarilo dosiahnuť 
-   informovať o novom systéme, aká má byť zmena, čo konkrétne treba zmeniť – je potrebné si uvedomiť že 
je zmena potrebná 
2) Zmena – zmeniť súčasný stav na želaný 
3) Znovu rozmrazenie – cieľom je opäť vytvoriť pocit istoty a presvedčenie že zmena bola dobrá (pozitívne 
informácie, dobré výsledky). Potvrdenie správnosti a opodstatnenosti zmeny prostredníctvom nových praktík  
a postupov v praxi. 
V prípade že k potvrdeniu nedôjde, proces zmeny začína odznovu, nakoľko nebola dosiahnutá rovnováha. 

 
36.Rámcové vymedzenie organizačnej kultúry. Funkcie organizačnej kultúry. 
 

Rámcové vymedzenie OK 
-   má skupinový charakter 
-   skladá sa z hodnôt, príbehov, rituálov 
-   ovplyvňuje konanie, myslenie a cítenie členov 
-   je jedinečná, originálna pre každú organizáciu 
-   je ťažké ju meniť po ustálení 
Funkcie OK 
Vymedzujúca – zdroj skupinovej identity 
Seba-presahovania – napomáha rozvoju lojality k niečomu väčšiemu (tímu, organizácii) 
Stmeľujúca – prispieva k stabilite, redukuje neistotu 
Symbolická – zdrojom významov, ktoré formulujú správanie zamestnancov 
Adaptačná – noví zamestnanci sa jej prispôsobia 
Regulačná – usmerňuje konanie 
Motivačná – zdroj motivácie 
Kontinuity – je stabilná, pretrváva v čase, odovzdáva sa dalšej generácii zamestnancov 
Kontrolná – napomáha kontrole správania sa zamestnancov 
Preventívna – vopred minimalizuje odchýlky od žiaduceho správania 
Zmeny hodnôt – pretvára hodnotové rebríčky zamestnancov 
Podpory rozhodovania – v procese rozhodovania pri riešení problémov sa vyprofilovali isté prvky, ku ktorým 
sa zamestnanci vracajú pri podobných problémoch 

 
37.Vplyv lídra na proces tvorby organizačnej kultúry. 
 

- Na čo manažér upiera pozornosť, komentuje, meria, kontroluje - systematicky sleduje 
- Spôsob, akým manažér reaguje na kritické a krízové udalosti – po akých prostriedkoch je ochotný 

siahnuť, aby sa vyriešila problémová situácia 
- Pre koho,  v akej forme a ako manažér alokuje zdroje (finančné, materiálne, ľudské) 
- Zámerné vedenie skrz vlastný príklad, mentorovanie a koučovanie – manažér nimi formuje 

podriadených 
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- Aké odmeny manažér udeľuje, akým spôsobom a pre aké dôvody - odmeňovanie je zdroj 
informácií, aké správanie sa cení 

- Kritériá, na základe ktorých manažér vyberá, povyšje, degraduje alebo prepúšťa - podriadení 
budú prispôsobovať svoje správanie na pracovisku práve týmto kritériam 

Dôležité je, aby sa podriadení nenazdávali, že ich manažér je typ človeka, ktorý “vodu káže, víno pije”. 
Manžér by si mal byť vedomý, že podriadení jeho činy takmer neustále interpretujú a re-inpretujú. 
 
* * * 
38.Model komunikačného procesu. Aktívne počúvanie. Neverbálna komunikácia.  
 

-   výmena informácií medzi vysielateľom správy a prijímateľom správy prostredníctvom komunikačného 
kanála za účelom prijatia a pochopenia správy. 
Model komunikačného procesu 
Vysielatel -> komunikačný kanál -> prijímateľ 
 Vysielateľ správy - transformuje myšlienku do slov, zvolí príslušnú štruktúru, dĺžku, formu informácie, spôsob 
a štýl podania informácie. Predpokladom efektívneho prenosu správy u vysielateľa je i jej zakódovanie takým 
spôsobom, ktorý bude dostatočne jasný a zrozumiteľný pre prijímateľa správy. Efektivita komunikačného 
procesu je tiež determinovaná množstvom vyslaných informácií vysielateľom. 
Komunikačný kanál: 
Priamy – face-to-face 
Nepriamy – telefón, list, 
Výber komunikačného kanálu závisí od charakteru vysielanej správy, poslucháčov, potreby rýchleho prenosu 
informácií, konkrétnej situácie i od osobnostných vlastností a zručností vysielateľa. 
Prijímateľ - musí prijať, dekódovať a pochopiť vyslanú správu. Správne pochopenie správy ovplyvňuje 
sociálno-kultúrne prostredie, fyzické prostredie, postoj k správe, k vysielateľovi, odborná úroveň (vzdelanie) 
ako i komunikačné zručnosti prijímateľa, efektívne počúvanie, psychické naladenie, očakávanie, dôvera či 
percepčné schopnosti. 
Okrem toho sa v procese komunikácie nachádza: 
Šum -  pôsobí tak na strane vysielateľa, ako i prijímateľa a v rámci komunikačného kanálu. 
Faktory spôsobujúce : 
-   fyzikálne - ide o šumy z vonkajšieho prostredia, akustické šumy 
-   fyziologické - napríklad narušená schopnosť počuť, choroba 
-   psychologické - napríklad roztržitosť, egocentrizmus, hostilita 
Spätná väzba - informácia o úspešnosti prenosu správy, o spôsobe jej pochopenia 
Aktívne počúvanie je počúvanie nehodnotiace, akceptujúce, so snahou vidieť problémy z hľadiska druhej 
osoby, z pohľadu vysielateľa informácie. Je spôsobom ako dosiahnuť zmeny v štruktúre jedinca, ako zlepšiť 
interpersonálne vzťahy a interpersonálnu komunikáciu. 
Predpoklady pre aktívne počúvanie: 
•   vyčlenenie času 
•   obmedzenie kritickosti 
•   empatia 
•   tolerancia 
•   pokoj, trpezlivosť 
•   otvorenosť voči iným názorom 
Neverbálna komunikácia 
-   má napomáhať lepšiemu pochopeniu informácií vyjadrených verbálne 
Neverbálne prostriedky komunikačného procesu: 
-   mimika 
-   haptika (dotyk) 
-   proxemika (vzájomná vzdialenosť) 
-   posturológia (držanie tela) 
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-   kinetika (pohyby tela) 
-   gestika (pohyby, ktoré majú sprostredkujúci charakter) 
-   pohľad (očný kontakt) 

 
39.Úloha spätnej väzby pri motivácii zamestnancov. Charakteristiky efektívnej SV. Bariéry efektívnej 
komunikácie. 

Spätná väzba - informácia o úspešnosti prenosu správy, o spôsobe jej pochopenia 
Zdroj informácie, ktorý môže viesť ku korekcii 
Efektívna spätná väzba: 
Vyjadrovať sa jasne a konkrétne 
Vyjadrovať sa popisne 
Poskytovať SV čo najskôr 
Vyjadrovať sa v 1. osobe j.č. 
Poskytovať ju spôsobom prijateľným pre príjemcu 
Orientovať sa na pomoc, nie poníženie, kritiku 
Orientovať sa na tie aspekty, ktoré má príjemca plne pod kontrolou 
Bariéry na strane vysielateľa: 
-   neusporiadanosť informácií do štruktúrovaného, zrozumiteľného celku 
-   skreslenie informácií vplyvom subjektívnej percepcie toho čo je dôležité 
-   neúplnosť, nezrozumiteľnosť informácií 
-   presýtenosť informáciami, čo vedie k filtrácii prijatých informácií 
-   nesprávna voľba jazyka 
-   negatívne psychické naladenie - extrémne emócie vždy negatívne ovplyvňujú efektívnosť komunikácie; 
-   nesprávna voľba komunikačného kanála - je potrebné vziať do úvahy charakter a cieľ informácií pri voľbe 
komunikačného kanála 
-   negatívna atmosféra 
Bariéry na strane prijímateľa: 
-   nepozornosť, nesústredenosť, nezáujem 
-   nevšímanie si neverbálnych signálov 
-   skákanie do reči 
-   negatívne psychické naladenie a negatívny vzťah k vysielateľovi 
-   obava, strach 
-   nedôvera 
-   selekcia informácií 
-   neefektívne počúvanie 
Bariéry v komunikačnom kanáli: 
-   šumy v komunikačnom kanáli 
•   nevhodný výber, prípadne mnoho úrovní komunikačnej siete v organizácii má za následok selekciu 
informácií 

 
40.Vyjednávanie ako špecifický štýl komunikácie. Dva základné typy vyjednávania. 
 

Vyjednávanie je proces, pomocou ktorého sa zúčastnené strany snažia nájsť spoločné riešenie vzniknutej 
situácie. Vyjednávanie je štýl komunikácie, správania sa a interakcie medzi stranami, zamerané na to, aby sa 
našlo riešenie situácií, ktoré indikujú neporozumenie alebo nezhodu medzi stranami. 
Črty vyjednávania: 
-   zúčastňujú sa ho dve alebo viaceré strany (jednotlivci, skupiny, alebo celé organizácie), vyjednávanie je 
vlastne interpersonálny proces 
-   existuje tu určitý stupeň konfliktu medzi zúčastnenými stranami, ktorý sa strany snažia vyriešiť; 
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-   zúčastnené strany vyjednávajú nakoľko sa domnievajú, že môžu do určitej miery ovplyvniť výsledné 
riešenie a dostať lepšie podmienky ako keby prijali to, čo im druhá strana dobrovoľne ponúka. Vyjednávanie je 
však dobrovoľný proces 
-   zúčastnené strany, aspoň dočasne, dávajú prednosť tomu, že hľadajú spoločné riešenie pred tým, aby sa 
otvorene hádali alebo nevyjednávali vôbec 
-   pri vyjednávaní očakávame, že budeme robiť ústupky a zároveň druhá strana bude robiť ústupky. Obe 
strany očakávajú, že si navzájom budú modifikovať svoje požiadavky, v snahe priblížiť sa k záverečnému 
riešeniu 
-   úspešné vyjednávanie zahŕňa manažment "hmotných" vecí (napríklad cena, podmienky zmluvy) ako aj 
vyriešenie "nehmotných", ako sú napríklad túžba vyznieť dobre pred ľuďmi, ktorých reprezentuje strana pri 
vyjednávaní, snaha získať väčší objem obchodu, alebo strach pred tým 
2 typy vyjednávania 
-   Distributívne – súperiaci spôsob dosahovania dohody, zisk jedného je vnímaný ao strata druhého, 
používajú sa metódy tvrdého nátlaku, je to vyjednávanie z pozície moci alebo práva aspoň jednej zo 
zúčastnených strán. Dôsledkom toho je, že táto technika predpokladá výhru na jednej strane a zároveň prehru 
na druhej strane. 
-   Integratívne – kooperatívny spôsob, strany sú schopné urobiť ústupky, strany sú schopné si dôverovať, 
Prístup, ktorý kladie dôraz na dôležitosť dosiahnutia výsledku, s ktorým sú spokojné všetky zúčastnené strany 
Má rôzne pomenovania: vyjednávanie v štýle výhra/výhra, vyjednávanie podľa pravidiel, vyjednávania až po 
súhlas, vyjednávanie zo ziskom pre obe strany, či integratívne vyjednávanie. 

 
41.Riešenie medziľudských konfliktov na pracovisku. Typy konfliktov. 
Stratégie pri riešení konfliktov. 

Konflikt – proces, v ktorom jedna strana vníma, že jej záujmy sú protikladné alebo negatívne pôsobiace na 
stranu druhú. 
Typy konfliktov: 
Intrapersonálny – môžu ho vyvolať navzájom nezlúčitelné ciele a očakávania, kde sa jedinec musí rozhodnúť 
medzi dvoma alebo viacerými alternatívami. Môže ho vyvolať aj rozpor medzi požiadavkami okolia a záujmami 
jednotlivca. 
Interpersonálny – prebieha medzi dvomi alebo viacerými ľuďmi. Vychádza zo vzájomného nepochopenia, 
nerešpektovania názorov či potrieb, komplikuje spoluprácu. 
Itraskupinový – prebieha medzi členmi jednej skupiny 
Interskupinový – najčastejším dôvodom vzniku je závislosť jednej skupiny od druhej, nedostatok zdrojov. 
Dôsledok je zlá kooperácia, zadržiavanie informácií, čo sťažuje alebo znemožňuje dosiahnutie cieľa. 
Medzi-organizačný – napr. medzi organizáciou a jej dodávateľmi 
Riešenie konfliktu: 
Vyhýbanie – zúčastnená strana nemá záujem riešiť situáciu, je to krátkodobé riešenie, vedie k nespokojnosti 
Prispôsobenie (ustúpenie) – zúčastnené strany hľadajú možnosť bezkonfliktného jednania, v budúcnosti môže 
mať za následok intenzívnejšie vypuknutie konfliktu 
Spolupráca (riešenie konfliktu) – riešenie, kto môžu získať obe strany. Najefektívnejšia pri dlhodobých 
vzťahoch. 
Vnucovanie (prinútenie) – strany neberú ohľad na záujmy druhého, chcú dosiahnuť svoj cieľ za každú cenu. 
Kompromis – výsledkom je čiastočné uspokojenie oboch strán 
Vyjednávania, presviedčanie, nátlak, napádanie, vyhrážanie 

 
43.Manažérske rozhodovanie. Rozhodovacie modely. 
 

Proces sa člení na 5 etáp: 
Identifikácia a definovanie problému alebo príležitosti 
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Identifikácia a analýza alternatív riešenia 
Voľba preferovanej alternatívy 
Implementácia preferovanej alternatívy 
Zhodnotenie výsledkov 
Podľa subjektu rozhodovania múže byť individuálne, konzultatívne, skupinové 
Dva základné prístupy k rozhodovaniu: behaviorálny (brainstorming, nominálna skupina, delfská metóda) a 
kvantitatívny (kritická cesta, lineárne programovanie, bod zvratu, ganttov diagram,...) 
Rozhodovacie modely: 
Racionálny model – odráža prostredie, v ktorom sú vytvorené podmienky pre prijatie najvýhodnejšieho 
rozhodnutia v záujme dosiahnutia cieľa organizácie 
Predstavuje logickú postupnosť krokov v procese rozhodovania 
Problém je jednoznačne definovaný, cieľ nie je príliš komplikovaný, sú známe všetky alternatívy riešenia a ich 
dôsledky, preferencie jednotlivých alternatív sú nemenné, dostatok času na prijatie rozhodnutia, rozhodnutie 
nie je limitované finančnými nákladmi, rozhodnutie prinesie maximálny možný finančný efekt 
Model limitovanej racionality -  také prostredie, kde manažér nie je schopný identifikovať optimálnu alternatívu 
riešenia, alebo existujú určité zábrany, ktoré nedovoľujú zvoliť optimálnu alternatívu riešenia, alebo manažér 
nedokáže získať potrebné informácie. Uplatňuje sa veľmi často. 
Politický model – odráža také prostredie, v ktorom existuje tendencia presadzovať úzke individuálne alebo 
skupinové záujmy a ciele najvplyvnejších účastníkov procesu rozhodovania.  

 
44. Metódy rozhodovania – ich klasifikácia a príklady. 
 

Behaviorálny prístup: 
-   tvorivý prístup účastníkov (skupinový prístup); založený na generovaní nových ideí 
•   Brainstorming - stimulácia a voľný tok myšlienok v rámci skupiny, pričom v prvej fáze nie je povolené 
kritické hodnotenie týchto myšlienok, 4 zásady: 
o  kritické hodnotenie nie je povolené 
o  každá myšlienka ja žiaduca 
o  kvantita je žiaduca 
o  kombinácia a vylepšovanie návrhov 
- efektívne vedenie: oboznámiť účastníkov so 4 zásadami, vymedziť čas, oboznámiť účastníkov s problémom, 
informovať účastníkov o ich poslaní, zosumarizovať návrhy, úlohou je viesť – nie navrhovať 
•   Metóda nominálnej skupiny 
-   v priebehu rozhodovania nie je povolená diskusia medzi účastníkmi – členmi skupiny, postup: 
o  skupina odborníkov – písomne pripravia vlastný návrh 
o  prezentácia návrhu každého z členov skupiny 
o  diskusia, v priebehu ktorej sa zhodnotia jednotlivé návrhy 
o  každý vyhotoví písomný návrh 
o  návrh s najvyšším umiestnením sa považuje za rozhodnutie 
•   Delfská metóda 
-   je komplexnejšia ako nom. skupina, ale zároveň časovo omnoho náročnejšia, nepovoľuje osobné 
stretnutie jednotlivých odborníkov 
-   postupnosť krokov: 
o   identifikácia problému 
o   anonymné a nezávislé vyplnenie dotazníkov 
o   vyhodnotenie výsledkov z 1. kola 
o   druhý dotazník (sú v ňom zahrnuté návrhy z 1.kola) 
o   opakuje sa kým sa nedosiahne konsenzus 
  
Kvantitatívny prístup: 
Vychádza z predpokladu, že subjekt rozhodovania koná v prostredí úplnej istoty 
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Metódy sieťovej analýzy, kritická cesta, lineárne programovanie, bod zvratu, ganttov diagram, umelá 
inteligencia 

 
 


