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Zásady moderného manažmentu 

Zdroj:  Gary Hamel, Budoucnost managementu, Management  Press, 2008   
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Moderný manažment 

 Nie je iba súbor užitočných nástrojov a techník. 

 Je to paradigma - viac ako spôsob myslenia, je to svetový 

názor, hlboké presvedčenie o tom, ktoré typy problémov stojí za 

to riešiť.  

 Bol vyvinutý na paradigme efektívnosti = riešení problémov 

neefektívnosti.  
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Moderný manažment 

 Pomáha zásadným spôsobom zvyšovať výkonnosť podnikov. 

 Praktiky veľkých firiem: 
– optimalizácia procesov a prevádzkových činností 

– znižovanie nákladov 

– neustále zlepšovanie 

– prenos výroby do lacných krajín 

 Neexistujú však dôkazy, žeby vďaka jeho prispeniu konali firmy 

etickejšie.  
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Moderný manažment 

 S rastom produktivity rastie aj byrokracia: 
– štandardizované postupy 

– nalinkované popisy práce 

– hierarchické ciele 

– štruktúra ...  

 Byrokratický systém z technického hľadiska dosahuje 

najvyššiu efektívnosť a je najracionálnejším prostriedkom 

výkonu zvrchovanej moci nad ľudskými bytosťami. 
– Je presný, stabilný, prísny, spoľahlivý a vyžaduje disciplínu. 

– Zaisťuje vysokú mieru vypočítateľnosti výsledkov. 

– Taylor, Fayol, Weber - sú už 90 rokov mŕtvi. 
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Moderný manažment 

 Sústreďuje sa na jeden problém: ako maximalizovať 

prevádzkovú efektívnosť a spoľahlivosť. 

 Vďaka pravidelnosti je práca manažérov ľahšia, lebo pomáha 

odstraňovať odchýlky a formulovať predpovede.  
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Moderný manažment 

 

Stále viac však platí, že žijeme v nepravidelnom svete, v ktorom 

nepravidelní ľudia používajú nepravidelné prostriedky, ktoré 

prinášajú nepravidelné zisky. 

 

V 21. storočí pravidelnosť neprináša prvoradú výkonnosť. 
 



© RNDr. Marta Krajčíová                                        10                                                                                       www.krajciova.sk 

Obmedzenia  

 

Náš pokrok je doposiaľ obmedzovaný našimi manažérskymi 

paradigmami - efektívnosť a byrokracia.  
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Obmedzenia  

 

Predvídateľnosť 

 

Ak je cieľom organizácie vytvoriť organizáciu, ktorá je vysoko 

prispôsobivá a ľudská, tieto zásady sú nedostatočné a často aj 

škodlivé. 
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Obmedzenia 

 

 

To, čo najviac obmedzuje výkonnosť vašej organizácie 

 nie je prevádzkový model, ani podnikateľský model 

ale jeho model riadenia! 
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Model riadenia 

 
Byť lepší, pohotovejší, lacnejší, rýchlejší už dnes nestačí. 

 

 
Je treba zmeniť model riadenia organizácie. 
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Výzva  

Prečo by ste mali vy a vaši kolegovia prijímať výzvu, ktorou je 

zásadná premena manažmentu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovácie manažmentu 

majú v porovnaní s inými druhmi inovácií nedosiahnuteľnú 

schopnosť vytvárať zásadné a trvalé zmeny konkurenčnej 

výhody. 
 

 
Preto, lebo sa to vyplatí! 
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Prekážky moderného manažmentu 
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 Spoločenstvo 

 Účel 

 Morálny príkaz 
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Prekážky 

Aké sú prekážky, ktoré stoja v ceste k dosiahnutiu tohto stavu - 

organizačnej blaženosti? 

 

 

 Príliš mnoho manažmentu, príliš málo slobody. 

 Príliš mnoho hierarchie, príliš málo spoločenstva. 

 Príliš mnoho nabádania, príliš málo účelu. 
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Sloboda 

 Tými najvzácnejšími ľudskými schopnosťami sú však dnes 

práve tie, ktoré sú najmenej riaditeľné.  

 Nástroje riadenia môžu prinútiť ľudí, aby boli poslušní 

a usilovní, nemôžu z nich však urobiť tvorivých a angažovaných 

pracovníkov. 

 Pokiaľ máte z ľudí dostať to najlepšie, znamená to: 
– Riadiť ich menej, nie viac. 

– Menej kontrolovať, koordinovať a vydávať menej príkazov. 

– Mať vo firme menej manažérov a tí čo ostanú, budú riadiť viac ľudí - 

efektívnosť riadenia. 
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Sloboda 

 Pokiaľ chcete získať nespútaných zamestnancov, budete 

musieť zviazať ruky managementu. 

 Čím vzletnejší bude manažérsky dohľad a čím tesnejšie budú 

okovy záväzných zásad a procesov, tým menej vášnivého 

zaujatia budú ľudia prejavovať pre svoju prácu. 
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Spoločenstvo 

 

Tvorivý čin kvitne v prostredí vzájomného podnecovania, spätnej 

väzby a konštruktívnej kritiky - inými slovami v tvorivom 

spoločenstve.  
 

Wiliam T.Brady 
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Spoločenstvo 

 Spoločenstvo 
– Má vyššiu účinnosť ako byrokracia. 

– Spoločenstvo je závislé na normách, hodnotách a na vľúdnom 

kolegiálnom povzbudzovaní a usmerňovaní.  

– V spoločenstve je práca dobrovoľná - ponúkame svoju prácu za 

príležitosť podieľať sa na niečom, čo je dôležité.  

– V rámci spoločenstva ste partnerom, ktorý sa podieľa na spoločnej veci. 

– Základom oddanosti a angažovanosti v spoločenstve je osobné 

stotožnenie jednotlivca so zámermi a cieľmi skupiny. 

– V spoločenstve sú pre určenie, kto čo bude robiť, dôležitejšie schopnosti 

a ochota ako diplomy a popisy práce. 

– Odmeny sú väčšinou emocionálne. 

– Spoločenstvo dokáže zosilňovať ľudské schopnosti. 
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Účel 

 Iniciatívnosť, tvorivosť a vášnivé zaujatie sú dary. 

 Sú to dobročinné príspevky, ktoré zamestnanci podľa okamžitej 

situácie, deň po dni, každým okamžikom a podľa svojho 

rozhodnutia organizácii buď venujú, alebo nevenujú. 

 Nie je možné ich od nich vymáhať. 

 Môžete tieto schopnosti získať, keď sebe a svojim kolegom 

začnete klásť otázky:  
– Aký druh účelu by si zaslúžil to najlepšie, čo zo seba dokážu vydať tí, 

ktorí tu pracujú?  

– Aká vznešená vec by mohla podnietiť ľudí, aby veľkomyseľne rozdávali 

zo svojich schopností?  

– Motivačný predslov, hrmenie emócií? 
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Morálny príkaz 

 To vyžaduje morálny príkaz, ktorý môže prinášať neuveriteľne 

krásne produkty - čo je cieľ, ktorým sú motivovaní mnohí 

zamestnanci firiem. 

 Morálny príkaz vyviera z nefalšovaného vedomia poslania, 

možnosti alebo z pobúrenia.  

 Ak má byť vnímaný ako pravý, musí byť účelom a nie 

prostriedkom. 
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Morálny príkaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 To sú morálne príkazy, ktoré už celé roky prebúdzali ľudské 

bytosti k mimoriadnym výkonom. 

 Je smutné, že jazyk manažmentu má pre tieto cnosti tak málo 

miesta. 
 

 

Krása, pravda, láska, služba, múdrosť, spravodlivosť, sloboda, 

súcit. 
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Morálny príkaz 

 
 

Je nepravdepodobné, že by ste od svojich zamestnancov získali 

nejaké veľkomyseľné prispenie, pokiaľ nebudú mať pocit, že 

pracujú na dosiahnutí cieľa, ktorý zahŕňa takéto veľkomyseľné 

ideály.  
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Knihy 

 Gary Hamel & Bill Green 
– Budoucnost managementu 
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