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Riadenie zamestnancov 

 Zamestnanci 
– najprv stratili priamy kontakt so zákazníkom, 

– neskôr nechali druhých optimalizovať svoj výkon, 

– potom stratili kontakt s koncovým produktom, 

– úlohy sa zužovali a špecializovali, zamestnanci strácali emocionálny 

vzťah k produktom.  

 

 

 

 

 

Výsledok: oslabený pocit zodpovednosti za kvalitu produktu 

a jeho funkčnosť. 
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Riadenie zamestnancov 

 Zamestnanci 
– veľkosť a rozsah výroby vzdiaľovali zamestnancov od spolupracovníkov, 

– a tým stratili celosystémový pohľad na výrobný proces, 

– zväčšila sa priepasť medzi robotníkmi a majiteľmi,  

– roztrieštili sa informácie, 

– o výkonnosti vedeli iba na úrovni robotníkov a nie firmy ako celku, 

– robotníci nemali prehľad o finančnej situácii firmy, 

– mali nepatrnú zodpovednosť za výsledky, 

– a preto iba ťažko pociťovali spoluzodpovednosť za výkonnosť firmy. 
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Riadenie zamestnancov 

 Zamestnancom  
– chýbajú informácie 

– postrádajú kontext 

– sú odtrhnutí od zákazníkov 

– spolupracovníkov 

– konečných produktov 

– vlastníkov 

– financií 
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Riadenie zamestnancov 

 

 

Industrializácia sa stala prekážkou tvorivosti zamestnancov. 
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Riadenie zamestnancov 

 

Pretože zamestnanci boli zbavení schopnosti vykonávať kontrolu 

zvnútra, musia prijímať kontrolu zhora. 

 

 

Výsledok: nezáujem. 
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Riadenie zamestnancov 

 

Existuje taká myšlienka. 

Možno „manažérov“ potrebujeme preto, že máme 

„zamestnancov.“  

 

Zamestnanci potrebujú manažérov preto, lebo nie sú schopní 

samoregulácie. 
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Riadenie zamestnancov 

 

Keď sa zamestnanci nemôžu vyjadriť k dôležitým veciam, prestanú 

sa o veci zaujímať. 
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Riadenie zamestnancov 

 V 20. storočí sa tisíce vrcholových manažérov rozhodlo, že 

budú organizovať svoje firmy byrokraticky, čo viedlo 

k vytvoreniu hierarchie a efektov zhubných pre inovácie.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Výsledok: nevďační zamestnanci, ohromené inovácie, nepružné 

organizácie.  
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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  

 

 
 
 

Ďakujem za pozornosť 
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