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Tvorivosť 

 Vlastnosti tvorivých zamestnancov 
– Všeobecná inteligencia. 

– Vysoká sebamotivácia. 

– Zaujatie, nadšenie, tvorivosť, bláznovstvo. 

– Negatívna schopnosť - je, keď je človek schopný žiť v neistote, 

záhadách, pochybnostiach, nesnaží sa horúčkovite zisťovať fakty 

a dôvody. Je to spracovanie mnohých rozdielnych podnetov.  

– Zvedavosť.  

– Nezávislá myseľ. 

– Široko rozvetvené záujmy. 
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Tvorivosť 

Existuje veľká skupina ľudí, ktorá si myslí, že tvorivé schopnosti 

sú medzi ľuďmi pomerne vzácne. 

 

Pokiaľ ľudia neprejavujú tvorivé schopnosti v práci, nebýva to 

preto, že by nemali predstavivosť, ale skôr preto, že k tomu 

nemajú príležitosť. 

 

 

 

 

 

 Výrok: „Nemôžete sa naučiť tvorivosti, buď ste tvorivý, alebo 

nie ste.“ 
– Tvorivosť je ľudská vloha, podobne ako inteligencia, hudobné nadanie 

alebo koordinácia pohybov očí a rúk.  

– Ako každá iná vloha môže byť posilňovaná prostredníctvom výuky 

a cvičenia. 
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Tvorivosť 

Ako ľudské bytosti sme podivuhodne prispôsobiví a tvoriví, 

napriek tomu, že pracujeme vo firmách, ktoré také nie sú. 

 

 Vyzerá to tak, že v moderných organizáciách je niečo, čo ničí 

prirodzenú pružnosť a tvorivosť ľudí, čo zamestnancov zbavuje 

týchto vlastností. 
– Vinník - zásady a procesy riadenia, ktoré upevňujú disciplínu, presnosť, 

hospodárnosť, racionalitu a poriadok.  

– Firmy sa málo venujú umeleckým schopnostiam, nekonformnosti, 

originalite, odvahe a elánu. 

 Väčšina firiem je iba zlomkovite ľudskej povahy, lebo vytvára 

iba zlomok pre vlastnosti, ktoré nás robia ľuďmi. 

 
 

  
Pracujeme vo firmách, ktoré nie sú príliš ľudské. 
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Angažovanosť 

Výskum Towers Perrin zameraný na angažovanosť zamestnancov 

(86 tisíc zamestnancov vo veľkých a stredných firmách v 16 

krajinách na celom svete) zistil, že: 

 

14% sa vysoko angažuje 

24% sa o prácu nezaujíma 

62% sa angažuje priemerne 

 

 

 

 
 Väčšina zamestnancov na všetkých úrovniach sa plne neangažuje 

pre svoju prácu. 

86% ľudí zo seba vydáva menej, ako by mohli.  

To je hanebné plytvanie ľudskými schopnosťami. 
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Schopnosť vytvárať hodnotu 
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Disciplína 

 Disciplína je dobrá vec - „čo“, problém je však s tým „ako“.  

 Pre udržanie disciplíny musia byť splnené 4 podmienky: 
– Zamestnanci prvej línie sú zodpovední za výsledky. 

– Členovia tímu majú neustály prístup k aktuálnym údajom o výkonnosti. 

– Majú rozhodovaciu právomoc v kľúčových premenných, ktoré ovplyvňujú 

úroveň výkonnosti. 

– Existuje pevné spojenie medzi výsledkami, odmenami a uznaním. 
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Poslušnosť, usilovnosť a odborné znalosti 

 Zamestnanci, ktorí dodržiavajú pravidlá, majú zanedbateľnú 

cenu z hľadiska konkurenčnej výhody, ktorú vytvárajú. 

 Znalosti sa stávajú zameniteľnou komoditou, strácajú mnoho zo 

svojho potenciálu pre vytváranie konkurenčnej výhody. 

 Poslušnosť, usilovnosť a odborné znalosti je dnes možné kúpiť 

za babku. Sú to globálne komodity. 
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Konkurenčná výhoda zamestnancov 

 

Pokiaľ chceme obsadiť hospodárske výšiny v tvorivej ekonomike, 

potrebujeme zamestnancov, ktorí nebudú iba poslušní, usilovní 

a bystrí, ale musia byť plní chuti, trochu blázni a vytrvalí. 
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Knihy 

 Gary Hamel & Bill Green 
– Budoucnost managementu 
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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  
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