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Produktivita ľudí 

 Firma 
– České podniky disponujú veľkými rezervami v oblasti produktivity.  

– Ukázalo sa, že 110 pracovných dní v roku, teda 49% pracovnej doby, je 

strávených neproduktívne. 

 Manažéri 
– Na stratách produktivity sa najväčšou mierou podieľa nedostatočné 

plánovanie a chýbajúce riadenie.  

– 13% sa na nízkej produktivite podieľa nedostatočné vedenie a zlé 

pochopenie vedúcej úlohy.  

– Riaditelia a vedúci manažéri často riadia pasívne a iba zriedka 

vykonávajú kontrolu a koordináciu práce.  

– Administratíve venujú 44% svojho času. 

 Zamestnanci 
– Zamestnanci nevedia čo sa presne od nich očakáva,                  

spravidla preto, lebo to nevedia ani ich nadriadení. 

– Pre zvýšenie produktivity je okrem iného treba stanoviť jednoznačné 

výkonnostné a kvalitatívne ciele pre každého zamestnanca. 

 

 
Zdroj: Špačková, Štúdia produktivity firmy Czipin & Partner, 1999   

Zdroj:  Irena Wagnerová, Hodnocení a řízení výkonnosti,  Grada, 2008, Štúdia produktivity firmy Czipin & Partner (Špačková, 1999)   
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Produktivita ľudí 

Pokiaľ by sme si mali vybrať jedinú otázku, ktorou sú manažéri 21. 

storočia posadnutí najviac, bola by to táto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otázka je neškodná, kto by nechcel mať vysokú produktivitu ľudí?  

Zároveň je však zaťažená myslením priemyselného veku: 

Ako my (manažment) dostaneme viac (jednotiek produkcie za hodinu) zo 

svojich ľudí (jednotlivcov, ktorí sú povinní riadiť sa našimi príkazmi)? 

 
 

 

Ako dosiahnuť zo svojich ľudí viac? 
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Produktivita ľudí 

 

Ľudia pociťujú najväčšie nadšenie, keď robia veci, ktoré robiť 

chcú. 
 

 

Je iróniou, že model riadenia, ktorý je v tejto otázke zahrnutý, 

prakticky „zaručuje“, že firma nikdy zo svojich ľudí nedostane to 

najlepšie. 
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Dobrý výkon 

 

 

Ľudia sú výkonní nie preto, že musia, ale preto, že chcú.  
 

John Whitmore 
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Dobrý výkon 

 

Môžete človeka prinútiť, aby bežal. 

Nemôžete ho však prinútiť, aby bežal rýchlo. 

 
John Whitmore 



© RNDr. Marta Krajčíová                                        8                                                                                       www.krajciova.sk 

Dobrý výkon 

 
Dobrý výkon je robiť, čo je nutné, a nič viac? 

Skutočný výkon ide ďalej, presahuje to, čo sa očakáva. 

 

 

Ľudia si vytvárajú svoje vlastné normy, vyššie, ako sú požiadavky 

alebo očakávania druhých.  

Tieto normy vyjadrujú potenciál človeka a blížia sa druhému 

významu slova výkon a tým je počin, skutok, vnútorný prejav 

schopností. 



© RNDr. Marta Krajčíová                                        9                                                                                       www.krajciova.sk 

Zmena osobnej výkonnosti 

 Zmena 
– Ľudia to, čo robia, menia nie preto, že im poskytujeme výsledky a 

analýzy, ktoré menia ich myslenie, ale skôr preto, že im ukážeme 

pravdu, ktorá zmení ich cítenie. 

– Ako nemôžeme do hlavy a tela druhého vstúpiť, nemôžeme tam ani nič 

meniť. 

– To znamená, že iba druhý určuje, či sa zmení, alebo nie. 

– Vo vzájomnom pôsobení dvoch ľudí nemôže jedna zmeniť druhú.  

– Môže ju iba popohnať, postrčiť.  

– Výsledok však záleží iba na jednej strane. 
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Osobný rast 

 Postoj je vnútorný vzťah človeka 

k niekomu, niečomu a sebe 

samému. 

 Postoj nevidno na prvý pohľad. 

 Zmenou postoja sa však menia 

návyky a tie sa priamo 

premietajú do vonkajšieho 

pozorovateľného javu. 

 Bez zmeny postojov skutočný 

osobný rast nenastane. 

 Bez správnych, pozitívnych 

postojov ležia znalosti a 

schopnosti ladom. 

 Vnútorná zmena predchádza 

vonkajšiu. 

 

Myslenie 
chcem 

Znalosti 
viem 

Osobný 
rast 

Skúsenosti  
môžem 
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Osobný rast 

 
 

Učenie a rast nemá veľkú hodnotu bez potenciálu na nezávislé 
myslenie. 
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Teória osobnosti 

Šupka  
znalosti 

Dužina  
schopnosti 

Jadro  
myslenie 
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Teória osobnosti 

Teória 
osobnosti 

Znalosti                     
čo viem 

Schopnosti          
ako sa správam 

Myslenie                  
ako premýšľam 

Vedenie 
ľudí 
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informovanie 

ovplyvňovanie 
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opakovanie 
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techník 

Rozvoj  
sebadôvery 
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Potenciál 

 „Prvé ja“ je to, čo chcú iní od nás. 

 Konformita je to, čo robíme pre iných. 

 

 

 „Druhé ja“ robí to, čo mu prináša radosť. 

 „Druhé ja“ - sme spokojní s tým, akí sme, nemáme potrebu 

čokoľvek dokazovať ani sebe, ani druhému.  

 

 Najlepší výkon podávame, keď „Prvé ja“ mlčí a nepletie sa 

„Druhému ja“ do toho, čo robí. 
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Potenciál 

 Cieľom je naučiť sa nechať „Druhé ja“ sa plne prejaviť 

a obmedziť pritom na minimum zasahovanie „Prvého ja“.  

 Aby zamestnanci mohli lepšie využiť a rozvinúť skrytý potenciál 

„Druhého ja“, musí začať každý sám u seba, prípadne 

obmedzovať zasahovanie - interferenciu „Prvého ja“ do toho, 

čo robí. 

 

V (výkon) = P (potenciál) - I (interferencia) 



© RNDr. Marta Krajčíová                                        16                                                                                       www.krajciova.sk 

Potenciál 

 
 

Bariérou k nášmu úspechu, k uvolneniu nášho potenciálu sme my 
samy.  
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RNDr. Marta Krajčíová 

konzultantka Business Process Management 

e-mail: mail@krajciova.sk 

web: www.krajciova.sk 

blog: martakrajciova.blogspot.com 

blog: martaknihy.blogspot.com 

blog: martaznalosti.blogspot.com 

blog: martaseminare.blogspot.com 

blog: martasloboda.blogspot.com 

mobil: +421 911 556 331  

 

 
 
 

Ďakujem za pozornosť 
 

http://www.krajciova.sk/
http://www.krajciova.sk/

