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Managing People in the Time of Privatization and Foreign Strategic Partnership. The 
study deals with the issue of managing people in the time when the former socialist 
enterprises are transformed. The aim of the study is to clarify the human side and the social 
context of the two phases of transformation – the privatization and the strategic partnership 
by means of a description of changes in managing people. The study wants to extend the 
views of the transformation with a view from the enterprise. The theoretical background is the 
theory of modernization as one form of social change, non-economical knowledge of 
privatization and strategic partnership. We try to describe managing people by seven 
indicators: the strategy and tactics of managing people, relevant contents of managing 
people, managing people as a daily social activity of managers, the methods and procedures 
of managing people, important subjects of managing people and response of managing 
people. The study also shortly informs about the methodology used in sociological research. 
The final part of the study presents the main findings about the constituent elements of 
managing people, their comparison in time of privatization and  strategic partnership and the 
comparison of managing people by German and French strategic partners. 
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Úvod 
 

Proces spoločenského prechodu – tranzície, ktorý u nás začal v 90. rokoch a 

ďalej pokračuje s rôznou intenzitou (a úspechmi), priniesol hlboké sociálne 

zmeny a okrem praktických nastolil aj mnoţstvo teoretických otázok. Existu-

júce výskumy a teoretické práce analyzujú a interpretujú prechod od príkazo-

vého autoritárskeho systému k systému politickej demokracie a trhovému 

hospodárstvu takmer výlučne v makrospoločenskej rovine a sústreďujú sa 

predovšetkým na zmeny v politickej alebo ekonomickej oblasti spoločenského 

ţivota. Je to pochopiteľné, lebo spoločenskú zmenu organizovala centrálna 

autorita a jej činnosť získala legitimitu v demokratických voľbách. Dôsledky 

zmeny politického a ekonomického systému sa najvýraznejšie prejavili vo 

všeobecnom nastolení politických a ekonomických slobôd, čo cenným a 

nezameniteľným spôsobom spracovali naši politológovia. (Szomolányi 1999; 

2002) 

 Je makrospoločenský pohľad, politické či zúţené ekonomické nazeranie na 

transformáciu dostačujúce, aby sa komplexne zachytila zloţitosť tohto pro-
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cesu? Transformácia vytvára novú spoločensko-politickú i sociálno-ekono-

mickú situáciu a významne ovplyvňuje všetky vnútorné zloţky spoločnosti 

vrátane podnikov a organizácií, preto sa pokúšame o rozšírenie pohľadu na 

tento proces z úrovne sociálnej mezoúrovne, presnejšie v rovine veľkého 

podniku inštitucionalizovaného vo forme akciovej spoločnosti. 

 Príspevkov venovaných transformačným zmenám, ktoré prebiehali v podni-

koch, nie je veľa. Navyše, domáci i zahraniční autori
2
 sa viac sústreďujú na 

ekonomické aspekty. Ekonomický pohľad na transformáciu podporujú aj 

akciové spoločnosti, ktoré vo výročných správach uvádzajú povinné finančno-

ekonomické údaje a nevyjadrujú sa k tomu, čo Hutchison (Hutchison 2002) 

nazýva „ľudskou stránkou transformácie“. Transformácia pôvodných štátnych 

podnikov nie je len ekonomickou, ale predovšetkým komplexnou systémovou 

zmenou, ktorá bezprostredne zasahuje aj ľudí, zamestnancov. V tomto prís-

pevku sa zameriavame na dve etapy transformácie – privatizáciu a strategické 

partnerstvo so zahraničným investorom, pričom na ne nazeráme z vnútornej 

perspektívy transformujúcich sa podnikov – akciových spoločností. Naším 

zámerom je cez opis zmien v riadení ľudí priblíţiť ľudské a sociálne súvislosti 

prvej i druhej etapy transformácie. 

 Chceme dať odpoveď na otázku, ako sa menilo riadenie ľudí v čase pri-

vatizácie podniku a aké charakteristické prvky uplatňovali zahraniční strate-

gickí partneri po vstupe do podniku. Riadením ľudí rozumieme súhrn prístu-

pov, činností a konania vo vzťahu k zamestnancom a skúmame, či existovali 

dôleţité rozdiely v stratégii riadenia ľudí v etape privatizácie a po vstupe 

zahraničného partnera: Ktoré oblasti práce s ľuďmi vystupovali do popredia 

počas privatizácie a na ktoré kládol dôraz strategický partner? Ako sa menili 

nepriame nástroje riadenia ľudí? Ktorí aktéri dominovali v riadení ľudí 

v jednotlivých fázach transformácie? Čím sa vyznačovala prax riadenia ľudí 

(metódy, postupy a štýl), ktorú zaviedol strategický partner? S akou odozvou 

sa stretli zmeny v riadení ľudí medzi skupinami zamestnancov? 

 Podľa zahraničných poznatkov (Clark – Soulsby 1995; Parker 1998; Clark – 

Soulsby 1999; Cox – Mason 1999; Daniel – Metcalf 2001; Pavlínek 2002; 

Ross 2006) i osobných skúseností vieme, ţe privatizáciou socialistického 

podniku sa menia nielen vlastnícke a mocenské pomery, ale aj princípy jeho 

fungovania a postoje k vitálnym otázkam (okrem technického a finančného 

subsystému aj podnikateľská stratégia, vnútropodnikové riadenie a organizácia, 

postoje k okoliu, zamestnancom, podnikovej kultúre a pod.). Všeobecne sa 

predpokladá, ţe strategický partner prenesie princípy riadenia ľudí (ďalej RĽ) 

ako know-how z materskej spoločnosti do prevzatej akciovej spoločnosti a 
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podstatne zmení jeho obsah i formy. RĽ dostane charakter moderného systému 

západného typu, ktorý je prioritne orientovaný na podporu dosahovania pod-

nikateľských zámerov. 

 V súlade s charakteristickými znakmi vyspelého manaţmentu (Vodáček – 

Vodáčková 1999; Hutchison 2002; Daniel – Metcalf 2001) predpokladáme, ţe 

metódy a štýl RĽ strategického partnera bude charakterizovať orientácia na 

výsledok, výkon a efektívnosť, profesionalitu, oddanosť cieľom, lojalitu, 

dôslednosť, osobnú zodpovednosť, nekompromisné rešpektovanie termínov 

a kvality práce, disciplinovanosť a dôsledné dodrţiavanie firemných pravidiel. 

Predpokladáme tieţ, ţe nový spôsob RĽ strategického partnera ľudia príjmu 

len pomaly a pod tlakom. Prinesie však pozitívnu zmenu pracovného 

správania, výkonnosti i kvality práce zamestnancov, i keď väčšina z nich 

prejaví voči nemu výhrady, aj keď len nepriamo. 
 

Teoretické východiská a zázemie riešenej problematiky 
 

Riadenie ľudí povaţujeme nielen za indikátor kvality manaţérov a manaţér-

skych systémov, ale aj za súhrn systematicky uplatňovaných riadiacich nástro-

jov a postupov, ktoré utvárajú vnútorné prostredie a kultúru podniku. Cieľom 

privatizácie a strategického partnerstva je taká zmena vnútorného prostredia 

podniku, ktorá povedie k lepšiemu plneniu jeho účelovej funkcie. Za najširší 

teoretický rámec RĽ v čase transformácie povaţujeme teóriu sociálnej zmeny 

v konkrétnej historickej podobe modernizácie. (Sopóci 2000; Bunčák 2002) 

Modernizácia je pravdepodobne najčastejší teoretický koncept, ktorý sa 

pouţíva pri analýze a interpretácii rozhodujúcich sociálnych zmien po páde 

komunistického reţimu a rozpade direktívneho systému riadenia ekonomiky. 

Modernizáciu ako proces povaţujeme v súlade s Machoninom (Machonin 

2002) za vzťahový rámec pre analýzu postkomunistickej sociálnej zmeny, 

pričom privatizácia a reštrukturalizácia podnikov v spolupráci so zahraničnými 

strategickými partnermi je jej súčasťou. Socialistické podniky sa privatizáciou 

a strategickým partnerstvom dostávali do kvalitatívne odlišného stavu vrátane 

svojho vnútorného prostredia, prechádzali procesom transformácie, podľa 

Havelku a Müllera (Havelka – Müller 1996: 146) „takým typom sociálnej 

zmeny, v ktorom dochádza k premene jedného relatívne silne stabilizovaného 

a problémovo jednoznačne identifikovaného stavu spoločnosti do iného, v zá-

sade kvalitatívne odlišného stavu“. Prínos teoretického konceptu modernizácie 

pre riešenie nášho problému je v identifikácii rôznych dimenzií procesu zmien 

a základných mechanizmov, prostredníctvom ktorých sa tieto zmeny uskutoč-

ňujú. Zmeny v riadení ľudí analyzujeme z aspektu dvoch takýchto mechaniz-

mov:  
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 Ako dôsledok technického pokroku a šírenia technologických inovácií, keď 

technický pokrok a inovácie, ktoré zahraniční investori aplikujú v sprivatizova-

ných podnikoch, spúšťajú ďalšie sociálne zmeny. S kaţdým novým prvkom 

materiálnej kultúry sú spojené nové hodnoty, mení sa podniková kultúra, 

postoj k okoliu i sociálna zodpovednosť podniku. 

 Ako dôsledok nového inštitucionálneho usporiadania spoločnosti, jej poli-

tického a ekonomického systému, ktorý vedie k vytváraniu nových vzťahov 

medzi ľuďmi na všetkých úrovniach spoločnosti. Privatizácia znamená z tohto 

hľadiska zrušenie pôvodných a zavedenie nových inštitúcií a princípov 

fungovania podniku. Strategickí partneri menia nielen organizačné usporiada-

nie spoločnosti do organizačných útvarov, ale aj rušia staré a zavádzajú nové 

inštitúcie. Táto zmena vyţaduje vznik nových vzťahov medzi útvarmi 

a samozrejme aj medzi ľuďmi. (Bunčák 2002: 109-113) 

 V súlade s Kellerom (Keller 2007: 21) povaţujeme modernizáciu za „rela-

tívne uniformný, lineárny a ireverzibilný proces. Jej základom je hodnotová 

transformácia, proces sa však prelína všetkými funkčne diferencovanými 

podsystémami spoločnosti, počínajúc podsystémom ekonomiky a politiky.“ 

Dôleţité sú v tejto súvislosti dôsledky modernity. Prvým je ekonomizácia 

spoločnosti, resp. zmeny postavenia a úlohy ekonomiky, ekonomického mysle-

nia a peňazí, druhým je šíriaca sa neistota medzi zamestnancami transformova-

ných podnikov. Problémovou súvislosťou modernizácie je aj riadenie – jeho 

filozofia, spôsoby a praktiky. V konaní manaţérov v súčasnosti pozorujeme 

ústup od tvrdých a nekompromisných postupov vynucovania disciplíny 

k moderným formám riadenia ľudí. Spoločne s tým sa menia aj poţiadavky, 

ktoré riadenie kladie na zamestnancov. 
 

Privatizácia 
 

Podľa McAuleyho a Mihailova (McAuley – Mihailov 2005) je privatizácia 

nevyhnutným (paradigmatickým) predpokladom transformácie. Jej primárnym 

cieľom je vyššia efektívnosť podniku, jeho reštrukturalizácia a preorientovanie 

na nové ekonomické podmienky. Vychádzajúc z Maříkovej (Maříková – 

Petrusek – Vodáková 1996: 845), povaţujeme privatizáciu za „proces premeny 

štátnych podnikov na podniky súkromné,“ resp. za prevod aktivity vykonáva-

nej štátnou alebo verejnou organizáciou na súkromnú organizáciu. Privatizácia 

je úplná alebo čiastočná strata vlastníctva štátu a prevod, nadobudnutie vlast-

níckych práv iným, súkromným subjektom. Pre dekompozíciu zmien v RĽ 

v čase privatizácie nestačí povaţovať ju len za ekonomický jav. Privatizácia je 

komplexnou sociálnou zmenou, ktorej súvislosti sa prejavujú v makro i 

v mikrorovine. 
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 Zanker (Zanker 2001) upozorňuje na tieto dôsledky privatizácie: redukcia 

činností podniku na oblasť hlavného pôsobenia (core business), rozdelenie 

podniku na niekoľko nezávislých podnikateľských jednotiek, rušenie nezisko-

vých častí podniku, zniţovanie nákladov, zavedenie nových metód riadenia 

a výkonovo orientovaná mzdová štruktúra. Samozrejmosťou je výsledné zni-

ţovanie stavu zamestnancov. Cunha a Cooper (Cunha – Cooper 1998) uvá-

dzajú ďalšie aspekty privatizácie a jej vplyv na organizáciu, vnútorné prostre-

die firmy a zamestnancov. Ich zistenia korešpondujú s Parkerom (Parker 1998) 

a Bishopom (Bishop – Mayers - Kay 1994). Privatizácia podniku nastoľuje 

zmenu: 

– postojov a vnímania signálov prichádzajúcich zvonku i reakcie a činnosti 

podniku smerom k externému prostrediu; 

– vstup do konkurenčného prostredia po zániku štátneho monopolu vedie 

podnik k zvyšovaniu efektívnosti, mení jeho ciele, formuje novú 

konkurenčnú stratégiu, mení štruktúru a organizáciu i riadenie ľudí;  

– výrazné zníţenie kontroly štandardných vzťahov a procesov v podniku zo 

strany štátu, zniţuje sa aj moţnosť zasahovať do týchto vzťahov a procesov 

zo strany odborov (strategický partner ich často marginalizuje, alebo 

dokonca izoluje);  

– pôvodnú firemnú kultúru nahradzuje kultúra podpory nových strategických 

cieľov, prináša nové hodnoty, normy a vzory správania, do pozornosti sa 

dostáva efektívnosť, kvalita, individuálna zodpovednosť, vyššia autonómia 

zamestnanca, lojalita, inovácia a orientácia na zákazníka; 

– mení sa systém riadenia a spôsob komunikácie v podniku, ustanovujú sa 

nové riadiace orgány (valné zhromaţdenie, dozorná rada, predstavenstvo), 

vymieňa sa vrcholový manaţment, ktorý zavádza najskôr konsolidačné 

a stabilizačné a v ďalšej etape reštrukturalizačné opatrenia vrátane novej 

organizačnej štruktúry; 

– mení sa sociálny systém podniku, nastupujú noví vedúci pracovných tímov, 

vyhľadávajú sa manaţéri so skúsenosťami v súkromnom sektore, vo finan-

čnej a marketingovej oblasti. Manaţment na všetkých úrovniach riadenia 

dostáva za úlohu presadzovať „nové pravidlá hry“ a nový štýl. Politiky a 

praktiky RĽ sa stávajú nástrojom manaţmentu na zabezpečenie oddanosti 

zamestnancov novej podnikovej kultúre a nástrojom na zmenu počtu, 

štruktúry a kvality zamestnancov. Mení sa systém hodnotenia a odmeňovanie 

zamestnancov, organizujú sa intenzívne vzdelávacie podujatia na podporu 

komerčného a zákaznícky orientovaného správania zamestnancov. 
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Spoločné podnikanie – strategické partnerstvo 
 

Samotná privatizácia nemôţe vytvoriť podmienky pre úspešné fungovanie 

podniku v trhovom prostredí. Privatizácia „len otvára bránu“ k skutočnej trans-

formácii, ktorú predstavuje dlhý rad modernizačných zmien, ktoré zasahujú do 

všetkých subsystémov podniku. Poprivatizačný vývoj podniku môţe prebiehať 

podľa rôznych scenárov. Sústreďujeme sa na scenár, v ktorom sa orgány 

sprivatizovaného podniku, novo ustanovenej akciovej spoločnosti rozhodnú 

pre spoločné podnikanie s iným subjektom a vstupujú s ním do strategického 

partnerstva
3
. Podnikanie so zahraničným partnerom povaţujú viacerí autori 

(Soulsby – Clark 2006; Pavlínek 2002; Smolková 2005) za postup, ktorým 

podniky môţu zlepšiť svoju podnikateľskú činnosť, konkurenčnú pozíciu 

i ekonomickú prosperitu. V postsocialistických krajinách ich k tomu spravidla 

vedie nedostatok zdrojov (finančných, ľudských, informačných, technických), 

resp. príleţitosť získať od etablovaného partnera skúsenosti s trhovým prostre-

dím, skvalitniť riadenie, získať progresívne know-how, posilniť finančnú 

a trhovú pozíciu, imidţ a značku podniku, zlepšiť medzinárodnú spoluprácu, 

kvalifikačnú a profesiovú štruktúru, vyuţívať sieť kontaktov a dobrých 

vzťahov partnera a s ich pomocou preniknúť do záujmových oblastí budúcej 

podnikateľskej činnosti. Poslaním strategických partnerstiev je spájanie 

činností a zdrojov partnerov, redukcia konkurenčných stretov a pomoc pri 

prenose a vyuţití poznatkov. Partnerstvo chápeme podľa Pitru (Pitra 1998: 93) 

ako „vzájomný vzťah spoločného znášania rizika, úspechu, odmien (ziskov) 

a mocenského postavenia. V skutočnom partnerskom vzťahu dochádza ku 

spojeniu dvoch subjektov v záujme dosiahnutia cieľov, ktoré by pre kaţdého 

z nich boli samostatne nedosiahnuteľné.“ Spoločné podnikanie máva rôznu 

formu. Podľa Vodáčka a Vodáčkovej (Vodáček – Vodáčková 2002) i Smolko-

vej (Smolková 2005) to bývajú „voľné“ formy, príleţitostná spolupráca alebo 

„tiché“ neformálne dohovory uzatvárané spravidla ústne, strategické aliancie 

v uţšom chápaní, zaloţené na zmluvnom základe, join-ventures – strategické 

aliancie v širšom chápaní, postavené na zmluvou vymedzenom základe a veľmi 

pevné formy typu splynutia (mergering), fúzie alebo akvizície. Ideálne je 

rovnocenné postavenie partnerov. V postsocialistických krajinách sú podľa 

Clarka – Soulsbyho (Clark – Soulsby 1999) a Rossa (Ross 2006) častejšie 

pevné formy. Ich znakom je nerovnocenné postavenie partnerov
4
. 
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Výskum riadenia ľudí v etape privatizácie a vstupu strategického part-

nera 
 

Odpovede na otázky týkajúce sa riadenia ľudí sme hľadali vlastným empiric-

kým výskumom. Zvolili sme metódu prípadovej štúdie, ktorá umoţňuje 

podrobne skúmať a zachytiť zloţitosť i špecifiká konkrétneho prípadu a opísať 

skúmaný problém v jeho celistvosti. Predpokladali sme, ţe vďaka dôkladnému 

preskúmaniu jedného prípadu lepšie porozumieme aj iným podobným prípa-

dom, resp. overíme východiská pre celoplošné a reprezentatívne zisťovanie. Pri 

výbere prípadov – podnikov – sme sledovali tri základné poţiadavky: 

 Zaujímali sme sa o pôvodne slovenský štátny podnik, ktorý prešiel priva-

tizáciou, resp. uţ nie je štátnym podnikom, má so zahraničným strategickým 

partnerom zmluvu o spoločnom podnikaní a strategický partner má rozhodu-

júci vplyv na riadenie podniku. Po prijatí ponuky spolupráce sa v r. 2009 stali 

objektom výskumu dva takéto bývalé štátne podniky, v tom čase uţ akciové 

spoločnosti so zahraničnou účasťou. Pod záštitou etického záväzku nám sprí-

stupnili svoje interné i archívne dokumenty, súhlasili s uskutočnením riade-

ných, pološtruktúrovaných kvalitatívnych rozhovorov s manaţérmi jednotli-

vých organizačných úrovní, ako aj s radovými zamestnancami. Umoţnili nám 

tak získať originálny, inak veľmi ťaţko získateľný empirický materiál. Infor-

mácie o RĽ sme zbierali kombináciou rozhovorov a štúdiom dokumentov 

z obdobia privatizácie a zavádzania strategického partnerstva. Pre kaţdú 

spoločnosť sme výsledky analýz v siedmich oblastiach spracovali vo forme 

samostatnej prípadovej štúdie. Obe štúdie mali rovnakú štruktúru – v prvej 

časti uvádzame základné údaje o privatizácii a začiatku strategického partner-

stva. Druhá časť opisuje podnik a RĽ v čase privatizácie. Tretia časť opisuje 

spoločnosť a RĽ po vstupe strategického partnera. Záverečnú časť tvorí 

prehľad aktuálnych výsledkov. Rozsah prípadových štúdií presahuje moţnosti 

tohto príspevku, preto uvádzame len vybrané základné zistenia. 
 

Hlavné zistenia a závery výskumu 
 

Problematiku riadenia ľudí sme skúmali v siedmich oblastiach: podniková 

stratégia a taktika; organizačne definované oblasti; RĽ v rutinnej činnosti 

manaţérov; nepriame nástroje RĽ v podniku; významní organizační aktéri; 

špecifické podnikové metódy a postupy; postoje a reakcie zamestnancov na 

zmeny v RĽ. Porovnanie výsledkov analýzy zmien v jednotlivých fázach 

transformácie v oboch podnikoch dovolilo sformulovať niektoré zovšeobecne-

nia. 

 Porovnanie RĽ vo fáze privatizácie a v období pôsobenia zahraničného 

strategického partnera potvrdzuje existenciu výrazných rozdielov vo všetkých 
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sledovaných oblastiach. Na začiatku privatizácie bolo RĽ v oboch spoločnos-

tiach nesystematické, nemalo jasne formulované teoretické základy a chýbal 

mu dlhodobý zámer. Pôvodné socialistické kádrové a personálne útvary boli 

bezradné a pasívne. Uţ prvá fáza transformácie podniku priniesla zmenu aj 

v oblasti RĽ. Nový manaţment začal pripisovať väčší význam problematike 

ľudí a ich riadenia, nahradil kádrový a personálny útvar útvarom ľudských 

zdrojov a poveril ho vypracovaním dlhodobého zámeru. Zámery v oblasti 

ľudských zdrojov vychádzali z úloh transformácie a riešili ich personálne 

dôsledky, optimalizáciu zamestnanosti a prípravu ľudí na zmeny. Špecializo-

vané útvary riadenia ľudských zdrojov začali uplatňovať prvky moderného 

personálneho manaţmentu. V prvej etape preberali na seba jadro činnosti 

manaţérov a vytvorili paradoxnú situáciu: ovplyvňovali ľudí, za ktorých 

neniesli zodpovednosť. Na druhej strane manaţéri, ktorí niesli zodpovednosť 

za ľudí, nedisponovali potrebnými prostriedkami na ich riadenie. Na 

odporúčanie poradcov vedenie podnikov začalo uvaţovať aj o nepriamych 

nástrojoch riadenia ľudí
5
. Technické a organizačné zmeny však citeľne oslabili 

moţnosti uplatnenia takýchto nepriamych nástrojov. Ostali v úzadí a ich vplyv 

bol minimálny. Navyše, podniková identita bola v čase zmien a neistých 

perspektív váţne narušená. Problematická bola i sociálna zodpovednosť, ktorej 

kontúry sa v novej socio-ekonomickej situácii formovali len pomaly a chýbala 

im koncepčnosť. 

 Transformácia podniku vlastnými silami po privatizácii mala v oblasti ria-

denia skôr intuitívny charakter. Sprevádzala ju však spontánna snaha manaţé-

rov, zakladateľskej generácie súkromných akciových spoločností i zamestnan-

cov hľadať rezervy, mobilizovať sily, osobne sa angaţovať a pomôcť podniku 

preţiť obdobie, ktoré všetci povaţovali za prechodné. Situácia sa však zmenila, 

keď nastali hlbšie zmeny. Personálne zamerané opatrenia (audit pracovných 

miest, individuálnych schopností, zdôvodňovanie existencie funkcií a pracov-

ných miest, podrobné osobné hodnotenia, prvé zniţovanie prezamestnanosti) 

zmenili postoje ľudí a ich pracovné správanie. Odhodlanie, participácia 

i lojalita výrazne poklesli. RĽ sa stalo oveľa náročnejšie. Neosobné prostriedky 

systému riadenia ľudských zdrojov sa ukázali ako neúčinné a s priamym 

riadením nemali (väčšinou mladí manaţéri) skúsenosti ani odbornú prípravu. 

Často pouţívali autoritársky štýl a vynucovanie autority. Naplno sa prejavil 

nedostatok účinného riadenia ľudí a absencia koncepcie v tejto oblasti. 

 Vstupom zahraničného strategického partnera sa RĽ rýchlo zmenilo. 

Aktivitu prevzali manaţéri strategického partnera, ktorí sa energicky chopili 

riadiacich rol a povaţujúc zmeny v technickej a ekonomickej oblasti za 

                                                 
5
 Išlo hlavne o podnikovú identitu, podnikovú kultúru, „public relations in“ a sociálnu zodpovednosť. 
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prioritné, presadzovali ich realizáciu razantne, v plnom rozsahu a dôsledne 

osobne. Oblasť RĽ sa ako špecifická, organizačne vymedzená činnosť ocitla vo 

zvláštnom postavení. Zahraniční partneri nemali pre túto oblasť pripravenú 

ţiadnu osobitnú stratégiu, ale svojím rozhodovaním definovali riadenie ľudí 

ako neoddeliteľnú procesuálnu stránku činnosti manaţérov – určovaním 

strategických cieľov a úloh zamestnancom. Štábne činnosti súvisiace s prob-

lematikou ľudských zdrojov delegovali v duchu princípu „selektívneho 

zachovania miestnej samostatnosti“ na slovenského predstaviteľa vrcholového 

manaţmentu spoločnosti. Legitimizujúcim dôvodom pre takýto postup bola ich 

nepripravenosť riešiť ľudsky a sociálne citlivé súvislosti zmien v podmienkach 

slovenských kultúrnych očakávaní a zákonov. Strategickí partneri nemali 

ochotu aktívne vystupovať v tomto procese a vyvolávať negatívnu odozvu. 

Prenechali otázky súvisiace s „ľudskou stránkou podniku“ slovenským mana-

ţérom a podporili ich organizačnými znalosťami (know-how) personálneho 

manaţmentu z materskej zahraničnej spoločnosti. Nekompromisne však ţiadali 

podriadiť problematiku ľudí podnikateľským zámerom. To ovplyvnilo obsah 

RĽ, ktoré zahraniční partneri formulovali ako radikálnu reorganizáciu 

spoločnosti a prechod na procesné riadenie (zmenu systému riadenia a tým aj 

RĽ), zefektívnenie nákladovej štruktúry a zvýšenie efektívnosti (zníţenie 

mzdových nákladov a intenzifikácia vyuţitia zamestnancov), optimalizácia 

štruktúry zamestnancov (uvoľnenie pôvodných a získanie nových mladých, 

vzdelaných a aktívnych zamestnancov), zmeny vnútropodnikového prostredia 

a pracovného správania zamestnancov (nastolenie novej podnikovej kultúry, 

zvýšenie disciplíny, dôslednosti, kvality i mnoţstva práce). Prezamestnanosť, 

zloţitú organizačnú štruktúru, nepruţnosť a uvoľnenú pracovnú disciplínu 

vyhodnotili strategickí partneri ako stav, ktorý vyţaduje autoritatívny štýl 

riadenia, zavedenie poriadku a disciplíny. Pouţili na to nepriame nástroje 

riadenia – celoplošné, ročne aktualizované ciele, zásady, pravidlá, štandardy 

správania, systém riadenia podľa cieľov, jednotnú personálnu, mzdovú 

i vzdelávaciu politiku. 

 Neosobné nástroje RĽ sú vo veľkých globálne pôsobiacich spoločnostiach 

beţné. V strategicky ovládnutých podnikoch pomáhalo ich pouţívanie cen-

tralizovať kľúčové rozhodovanie, direktívne vytyčovať ciele a úlohy pre celú 

nadnárodnú spoločnosť a kontrolovať jednotlivé organizačné zloţky. Pouţíva-

nie nepriamych nástrojov RĽ pomáhalo zahraničným manaţérom preklenúť 

jazykovú bariéru, ale na druhej strane ich oddeľovalo od reálneho styku s ná-

ročnými situáciami, brzdilo spätnú informačnú väzbu, sťaţovalo poznanie 

reálneho stavu, prehlbovalo odstup medzi vedením a zamestnancami a vnášalo 

do spoločnosti formálnosť. Nepriame nástroje riadenia ľudí dostatočne 

nemotivovali a ani ich neviedli. Ľudia prestávali cítiť spätosť so spoločnosťou 
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a jej vnútorné prostredie sa stávalo neosobným. Problém prehlbovalo aj ma-

sívne zavedenie neosobnej elektronickej vnútropodnikovej komunikácie 

(formalizované výkazy a hlásenia, ţiadosti a povolenia). Ani riadenie podľa 

cieľov nebolo dostatočne účinné. V rýchlom tempe zmien sa veľmi často 

menili nadriadení a s nimi aj ciele. Vďaka neosobným prostriedkom riadenia 

klesol najskôr u vyšších a postupne aj u niţších vedúcich záujem o podmienky, 

za ktorých sa majú ciele splniť a oddeľovali ich od reality. Kaskádovité 

posúvanie cieľov z vyšších úrovní vytváralo najmä na najniţších úrovniach 

neúnosný tlak na ich uskutočnenie. Pri stálom zniţovaní počtu zamestnancov 

rástlo mnoţstvo a intenzita práce a tým aj náročnosť osobného riadenia ľudí. 

Nedostatočná odborná pripravenosť (skúsenosť) manaţérov riadiť ľudí vo 

vypätých situáciách, nedostatok času a tlak mnoţstva pracovných povinností 

zniţovali kvalitu pracovného ţivota manaţérov i ľudí. Pre manaţérov sa RĽ 

stalo ešte náročnejšie po presunutí najdôleţitejších personálnych činností zo 

štábnych útvarov (útvarov ľudských zdrojov stotoţňovaných s predchádzajú-

cimi kádrovými a personálnymi útvarmi) na líniových vedúcich, manaţérov. 

Útvary ľudských zdrojov prevzali rolu odborných poradcov a konzultantov pre 

líniových vedúcich. 

 Podstatným znakom RĽ v etape vzniku strategického partnerstva je orientá-

cia na intenzívnejšie vyuţívanie vplyvu podnikovej kultúry, vnútropodnikovej 

politiky public relations (PR in) a uplatňovania princípov sociálnej zodpoved-

nosti. Najväčší vplyv mala nová podniková kultúra, ktorú strategickí partneri 

preformovali a orientovala sa na podnikateľské, na zákazníka orientované 

činnosti, osobnú zodpovednosť a aktivitu. Vzorom bola podniková kultúra 

zahraničnej partnerskej spoločnosti. Tento proces moţno interpretovať ako 

akulturáciu, v ktorej prevládla kultúra ekonomicky silnejšieho a znalostne 

vyspelejšieho partnera. Dôleţitú úlohu zohrali aj prostriedky PR in, resp. 

vnútropodniková komunikácia, ktoré sa strategickí partneri snaţili pouţívať na 

podporu zvládania náročných situácií. 

 Špecifickou otázkou v tomto období bola reakcia zamestnancov na vstup 

a pôsobenie strategických partnerov. Charakteristickým javom bola výrazná 

polarizácia postojov. Na jednej strane stála skupina zamestnancov, ktorí 

v dôsledku zmien stratili zamestnanie (v jednej zo skúmaných spoločností 

11 000, v druhej 2 500 zamestnancov) a na druhej strane tí, ktorí si zamestna-

nie udrţali. Pozoruhodné je, ţe napriek hromadnému prepúšťaniu v konečnom 

dôsledku dominoval neutrálny postoj k zmenám. Bol to postoj väčšiny zamest-

nancov, ktorí si udrţali zamestnanie a bol výsledkom kompromisu medzi 

poţiadavkou lojality s firmou na jednej strane a solidarity s prepúšťanými pra-

covníkmi na druhej strane. Určite je jednou z otázok budúcich sociologických 

výskumov, do akej miery bol bezkonfliktný priebeh reštrukturalizácie a maso-
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vého prepúšťania v tejto etape transformácie zásluhou zručnosti manaţmentu 

a do akej miery vyplýval zo špecifických makrosociálnych podmienok na 

Slovensku. 

 U oboch zahraničných strategických partnerov sme zistili veľké mnoţstvo 

zhôd, ale aj určité rozdiely. V otázke stratégie a taktiky riadenia ľudí postupo-

vali obaja partneri takmer rovnako. Nemali vopred pripravenú vlastnú stratégiu 

a problematiku ľudí a ich riadenia delegovali na slovenského manaţéra. 

Hlavnú časť zamestnaneckých a ľudských stránok transformácie zabezpečovali 

prostredníctvom štábnych útvarov riadenia ľudských zdrojov, na ktoré sa 

v etape privatizácie zmenili útvary kádrovej a personálnej práce socialistických 

podnikov.  

 V aktuálnom obsahu riadenia ľudí obaja partneri kládli dôraz na otázky 

súvisiace s ich podnikateľským zámerom: zamestnanosť, mzdy a systém odme-

ňovania, optimalizácia vekovej a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov na 

všetkých úrovniach, zmena podnikovej kultúry a správania zamestnancov. 

 Obaja partneri zväčšili počet a rozsah pouţívania nepriamych nástrojov 

riadenia. Zhodovali sa aj v dôraze na vnútropodnikovú komunikáciu. Rozdiely 

sme však zaznamenali v oblasti PR in a hlavne v chápaní sociálnej zodpoved-

nosti spoločnosti. Tá mala u francúzskeho partnera vyššiu prioritu a bola pre-

pracovanejšia. Podporovala ju odborová organizácia, ako aj tradície a princípy 

francúzskej materskej spoločnosti. 

 Nemecký partner na rozdiel od francúzskeho delegoval riadenie ľudských 

zdrojov a ľudí na niţšie úrovne riadenia. Redukcia zamestnanosti a riešenie 

problémov zamestnancov sa tak stalo skôr úlohou líniových vedúcich ako 

štábnych útvarov riadenia podniku. 

 Medzi strategickými partnermi sa ukázali rozdiely aj v štýle riadenia. 

Nemecký partner vystupoval z pozície vlastníka s plnými vlastníckymi prá-

vami, vrcholoví manaţéri boli neosobní, prejavovali a vyţadovali viac 

disciplíny, osobnú zodpovednosť, dôslednosť, razantnosť a poriadok. Štýl ria-

denia bol autoritatívnejší a direktívnejší, dôslednejší pri preberaní a hodnotení 

výsledkov práce. Sociálny odstup manaţérov strategického partnera bol zjavný, 

komunikovali a riadili ľudí odmerane s dôrazom na formalizované nástroje 

riadenia. 

 Vstup a pôsobenie francúzskeho partnera boli menej invazívne z hľadiska 

počtu pozícií, ktoré obsadili jeho manaţéri. Aj on bol dôsledný a vyţadoval 

transparentnosť, poriadok a vysokú odbornú úroveň. Francúzski manaţéri sa 

však usilovali minimalizovať sociálny odstup, prejavovali empatiu a kládli 

dôraz na sociálnu zodpovednosť. Podľa vzoru materskej spoločnosti spolu-

pracovali s odbormi a ich predákmi. K vstupu a zásadným inováciám, ktoré 

priniesol francúzsky zahraničný partner, prejavovala väčšina zamestnancov 
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pozitívny postoj. Vzťah k tomuto partnerovi sa sformoval uţ skôr – v rámci 

predprivatizačnej spolupráce. Zmeny, ktoré strategický partner uplatnil neskôr, 

zamestnanci vnímali ako prirodzené pokračovanie v nastúpenom procese. 

Zmeny povaţovali za menšie a ako kratší vnímali aj celkový proces trans-

formácie spoločnosti. 
 

Záver 
 

Otázka riadenia ľudí v transformujúcich sa podnikoch aktualizovala klasickú 

sociologickú problematiku ľudskej stránky (human aspect) organizácie v ob-

dobí vstupu a začiatku pôsobenia nového, v našom prípade zahraničného 

subjektu. Analýza dvoch prípadov ukazuje, ţe aj vyspelá firma, ktorá dispo-

nuje znalosťami a rešpektovanými podnikateľskými úspechmi na európskej či 

svetovej úrovni, nie vţdy prichádza s vyspelými znalosťami a prístupom 

v oblasti riadenia ľudí a riešenia ľudských stránok veľkej organizačnej zmeny. 

Ukázalo sa, ţe vyváţenosť znalostí v oblasti technického, ekonomického 

a sociálneho subsystému podniku neexistuje ani v praxi popredných firiem. 

 Stále otvorenou zostáva otázka kritérií pre posudzovanie efektívnosti 

veľkých modernizačných zmien a veľkosti sociálnych nákladov, ktoré treba 

vynaloţiť na transformáciu veľkých ekonomických organizácií. 

 Spôsob zaobchádzania s ľuďmi a prínos zmien treba merať – ako tvrdil 

Machonin (Machonin 2002) – prínosom do kvality ich pracovného ţivota. 

K privatizácii i k strategickému partnerstvu treba pristupovať (a interpretovať 

ich) ako k sérii sociálnych zmien, ktoré síce majú odlišné zdroje a hlavných 

aktérov, ale moţno v nich zreteľne rozlíšiť fázy, ktoré pozná manaţment 

zmien. Fáza „rozmrazenia“ pôvodného stavu je pri privatizácii pomalšia 

a postupná, naopak, vstup strategického partnera sprevádzajú rýchlejšie, 

rozsiahlejšie, hlbšie a razantnejšie opatrenia, ktoré deštruujú pôvodný stav 

podniku. 

 Fáza realizácie zmeny predstavuje v oboch prípadoch podstatné zmeny. 

Predstava a vízia budúceho stavu je pri privatizácii zreteľnejšia a pre ľudí 

čitateľnejšia. Predstava strategického partnera prichádza z vonkajšieho prostre-

dia, je pre ľudí spravidla nejasnejšia, nedokáţu si predstaviť jej konkrétnu 

podobu a ťaţšie sa s ňou identifikujú. 

 Záverečná fáza – „zmrazenie“ nového stavu a nových postupov je pri 

privatizácii jasnejšia a kratšia. Strategické partnerstvo predstavuje neustále 

zmeny a javí sa ako plynúci proces, ktorý ľudia vnímajú ako „trvalú neukonče-

nosť“ prinášajúcu neistotu perspektív. 

 Vstup a pôsobenie zahraničného strategického partnera moţno chápať aj 

ako stret dvoch podnikových kultúr či kultúr riadenia, interpretovať ho pomáha 
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teória akulturácie, ale moţno ho chápať aj ako deinštitucionalizáciu a inšti-

tucionalizáciu. 

 Náš výskum reagoval na aktuálny, no sociologicky málo rozpracovaný 

problém. Bol kvalitatívnou sondou do ţivota dvoch transformujúcich sa podni-

kov. V súlade s poslaním kvalitatívneho výskumu táto sonda načrtla kontúry 

aktuálnych problémov v oblasti riadenia ľudí. Overil pouţitie prípadovej štúdie 

ako spôsobu zachytenia a vstupnej analýzy problematiky v špecifických 

časových podmienkach a prostredí, ktoré vyţaduje citlivý prístup. Našou 

snahou bolo popri mapovaní aj pochopiť priebeh zmien a priniesť poznatky, 

ktoré sa dajú pouţiť pri príprave podobných veľkých modernizačných zmien 

v ekonomických organizáciách. 
 

Marián Kika (1952) vyštudoval sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Brati-

slave. Po skončení štúdia sa vo VUS Praha venoval empirickým sociologickým 

výskumom v oblasti personálneho a sociálneho rozvoja. Po absolvovaní štúdia 

personálneho manažmentu v Glasgowe prešiel do podnikovej sféry, kde sa 

venoval problematike riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Od r. 2003 pred-

náša sociológiu a aplikované sociologické predmety na Ekonomickej fakulte 

UMB v Banskej Bystrici. Venuje sa sociologickým otázkam organizácie, 

riadenia a sociologickej metodológii. V rámci vedeckovýskumnej činnosti 

participuje na domácich i medzinárodných projektoch riešených na EF UMB. 
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