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Motivácia 

 Motivácia 
– Na peniazoch záleží.  

– Nemá však zmysel len tak pre nič na nič obsýpať ľudí peniazmi. 

– Ľudia nemusia si pýtať povolenie.  

– Môžu zrealizovať svoje nápady, môžu slobodne skúšať, slobodne uspieť 

a dokonca môžu robiť aj chyby.  

– Snažia sa o to, aby ľudia mali pocit, že pracujú pre vlastnú firmu.  

– Dlhoroční pracovníci vlastnia akcie.  

– Musia mať pocit zodpovednosti.  

– Na tom im viac záleží ako na plate.  
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Peniaze 

 Peniaze  
– Úspech nemá nič do činenia so samoúčelným hromadením zisku. 

– Bohatstvo je ako potok.  

– Niekedy prúdi tok peňazí ako príval, inokedy vyschne.  

– Peniaze sú zaujímavé len kvôli tomu, čo vám umožnia podniknúť.  

– Peniaze sú zlým sprievodcom k úspechu v živote. 
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Odstupňovanie odmien 

 Odstupňovanie odmien 
– Výzva: ako budú aj naďalej udržiavať príťažlivosť pre superhviezdy, 

ktoré lačnejú po príležitosti k zbohatnutiu, keď sa cena akcií splošťuje? 

– Odpoveď: systém odmeňovania rozlišuje medzi tými, ktorí prinášajú 

veľkú hodnotu a tými, ktorí ju neprinášajú. 

– Zamestnanci dostávajú základný plat.  

– Ročné odmeny dosahujú 30-60% základného platu. 

– Dobrý nápad je kráľovsky odmenený.  

– ¼ ročne sa udeľuje cena zakladateľa, ktorá zaručuje úspešným tímom 

milióny dolárov v podobe akcií. 
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Motivácia 

 Teória vnútornej motivácie 
– Maslowova hierarchia potrieb 

– Herzbergova teória obohacovania práce 

 Teórie vonkajšej motivácie 
– Taylorovo vedecké riadenie 

– Modifikácia správania 

– Stanovovanie cieľov  
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Motivácia 

 

Zdá sa, že neexistuje nič, čo by malo väčšiu motivačnú silu, ako 

náročné ciele, priebežné meranie dosiahnutého pokroku, 

získavanie spätnej väzby o ňom a príležitostné odmeny.  

Zdroj: Jeffrey K. Liker, Tak to dělá Toyota, Management Press, 2007 
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Financie 

 Financie 
– Ľudia z vedenia si stanovujú vlastný plat. 

– Majú prístup k údajom o platoch v iných firmách aj vo svojej firme.  

– Vedia, že keby boli platení vyššie, utrpela by firma a ich kolegovia by od 

nich očakávali i podobne mimoriadne prispenie. 

– Súčasne platí, že každý pozná rozsah svojich právomocí. 

– Všetky finančné informácie sú prístupné všetkým.  

– Zamestnanci majú prístup k účtovnej knihe a môžu absolvovať kurz, na 

ktorom sa učia orientovať vo finančných rozvahách a výkazoch cash 

flow. 
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Podiely zo zisku 

 Podiely zo zisku 
– Roky 1986 a 1987 boli dobré, preto rozmýšľali, že odíjdu z aktívnej 

služby a rozdelia podiel z dosiahnutých výsledkov. 

– Chceli zaviesť nový systém vyplácania podielov zo zisku, taký, ktorý by 

bol pre zamestnancov čitateľný a ktorý by spravovali sami.  

– Uvedomili si, že predtým, ako budú zdieľať zisky, bude treba zdieľať 

niečo cennejšie a síce informácie. 

– Zverejnili platy manažérov. 

– Zverejňovali finančné výsledky - zisky a príjmy. 

– Zamestnanci poukazovali na veľký počet manažérov s vysokými platmi. 

– Organizovali kurzy pre zamestnancov, kde im vysvetľovali súvahu, 

výkaz ziskov a strát a výkaz cash flow. 

– Zamestnanci chceli vedieť, ako falšujú účtovníctvo. 
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Podiely zo zisku 

 Podiely zo zisku 
– Podiel zo zisku je kapitalistický vynález, ale musí sa robiť súčasne so 

zverejňovaním finančných výsledkov, ináč stráca na význame. 

– Podiel zo zisku neprinesie zamestnancom motiváciu, naopak, 

zamestnanci ho vyžadujú. 

– Riešili otázku, kto by to mal byť, kto bude určovať podiel zo zisku 

a podľa akého vzorca - čo bude tvoriť základ? 

– 1,5 roka sa radili so zamestnacami aj odbormi, akú veľkú časť zisku 

rozdelia zamestnancom. 
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Reštrukturalizácia 

 Podiely zo zisku 
– Navrhli takýto systém: 

• Celkové zisky - výdaje, 40% dane, 25% dividendy akcionárov, 12% 

reinvestície, 23% na podiely - pre každú jednotku zvlášť. 

• Rozdelenie 23% je už na každej jednotke ako ich rozdelí.  

• Toto robia kvartálne - prehodnocujú a menia. 

• Podiely zo zisku vyplácajú každému rovnako, nie podľa %. 

• Zvýhodňovaní sú teda tí s najmenšími platmi. 

• Obrátili to naruby. 

• Odmeňujú tých, ktorí svedomito pracujú 10 hodín denne.  
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Hodnotenie nadriadených 

 Hodnotenie nadriadených 
– Podriadení 2krát ročne hodnotia nadriadených. 

– Dotazník vypĺňajú anonymne. 

– Výsledky spracujú a rok od roka chcú vidieť zlepšenie. 

– Po vyhodnotení sa šéfovia stretávajú s podriadenými a diskutujú, takže 

proces zmeny začína okamžite. 

– Spätné hodnotenie vychádza z jednej zo silných stránok Semca: 

transparentnosti. 

– Ľudia môžu povedať všetko, čo si myslia, dokonca i šéfom. 

– Do firemnej kultúry zapracovali požiadavku, aby sa každý dozvedel 

o svojej chybe a priznal ju. 
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Platy 

 Platy 
– Podľa Semlera by si plat mal určovať každý sám. 

– V Semcu vyskúšali 5-6 sytémov odmeňovania a ani jeden nefungoval.  

– Chceli, aby si platy zamestnanci určovali sami. 

– Uvažovali o tom 2 roky. 

– Chceli dosiahnuť individualizáciu. 
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Platový systém 

 Platový systém 
– Bunky priniesli zamestnancom radosť, ale narušili platový systém, preto 

vymysleli „košík pracovných úloh“, kedy raz ročne zamestnanec 

posudzuje čo robí. 

– So striedajúcou prácou a pracovnými činnosťami sa menia i individuálne 

platové rovnice. 
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Platy 

 Platy 
– Každý vedel, koľko zarábajú ostatní. 

– Platy manažérov sú 10 násobné, inde sú 80 násobné. 

– Manažéri boli skromní.  

– Semler zarábal 300.000 dolárov ročne v krajine, kde priemerný  ročný 

príjem je 1.500 dolárov.  

– Ľudia mali prehľad o prevádzkových nákladoch v továrni, takže pri 

zvažovaní výšky platu k tomu prihliadali. 

– Samostatné určovanie platov vedie ľudí k tomu, aby mali na pamäti 

dlhodobé výhľady. 

– Zatiaľ si plat určuje 25% koordinátorov. 

– Smerujú k tomu, aby si určovali plat aj robotníci. 

– Majú rizikový plat, čo znamená, že firma vypláca o niečo menej, ale 

zároveň ponúka možnosť zarobiť si viac.  
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Motivácia 

 Motivácia 
– Presný rozpis pracovných postupov - Taylor, obmedzuje potenciál ľudí 

a bráni im v tom, aby si prácu užívali.  

– Presne popisy práce ničia motiváciu. 

– V systéme práce Semco je hlavnou hnacou silou produktivity motivácia 

a skutočný záujem. 

– Nie sú to dopredu známe postupy a predák. 

– Chcú, aby zamestnanci sami prišli na to, ako robiť svoju prácu najlepšie. 
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Peniaze 

 Peniaze 
– Žiadna spoločnosť nemôže byť z dlhodobého hľadiska úspešná, pokiaľ 

je jej hlavným cieľom zisk. 

– Peniaze vyvolávajú závisť a žiarlivosť.  

– Ako sú vlastne peniaze dôležité? 

– Príjmy sú síce dôležité, ale sami o sebe nie sú konečným cieľom.  

– Ani u zamestnancov nie sú peniaze jediným cieľom. 

– V Semcu majú ľudia vyššie príjmy, ako inde, ale to nie je dôvod, prečo 

neodchádzajú. 

– Ponúkajú ľuďom možnosť, aby sa stali skutočnými partnermi 

v podnikaní, aby mohli konať nezávisle a zodpovedne. 

– Preto ich ľudia odmietajú lukratívne pracovné ponuky. 
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Rast 

 Rast 
– V Brazílii dosahujú najrýchlejší rast. 

– Nikomu nedĺžili ani cent. 

– Neobdržali jedinú pomoc od vlády. 

– Spoločnosť sa premenila v pracovný raj. 

– Nikto nechce odchádzať. 
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