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Zmena je život 
 
Poradenská spoločnosť PwC v spolupráci s biznisovým magazínom Profit uskutočnili 

koncom minulého roka prieskum o úlohe‚ ktorú zohrávajú oddelenia ľudských zdrojov pri 

riadení kľúčových zmien vo firmách. Celý príbeh zmien sa krúti okolo ľudského kapitálu a 

systémov, ktoré ho ovplyvňujú. 

 

Rýchlosť sa dnes považuje za najdôležitejšiu ekonomickú veličinu. Inovácie nachádzajú pozitívnu 

odozvu u spotrebiteľov a rúcajú mýty o nemenných návykoch. Schopnosť človeka „prispôsobiť sa 

lepšiemu“ je hlboko zakorenená. Podobne ako s jedlom rastie chuť, aj očakávania čoraz vyššej kvality 

života rastú, a to v každej oblasti. Firmy sú nútené hľadať zlepšenia, aby si udržali svoje pozície a 

mnohé aj existenciu samotnú. 

Pohľad do zoznamu úspešných a naďalej rastúcich firiem evokuje otázku o pôvode ich úspechu. 

Nejde teraz len o startupy, ale o zabehnuté firmy s tradíciou. V pozorovaní je niekoľko parametrov, 

ako prevratný produkt, vizionár v čele organizácie, jedinečné procesy či výnimočný talent 

zamestnancov, ktorí navyše spolupracujú. Príbehy úspešných potvrdili jedno kritérium, ktoré vyčnieva. 

Je ním vnútorná schopnosť organizácií prispôsobiť sa zmenám a dostatočne rýchlo pretvoriť internú 

architektúru firmy na zmenené podmienky. V radikálnom prípade sú takto vybavené firmy samy 

pôvodcami zmien a tvoria nový trh. 

Zatiaľ bez medaily. Úlohu v procese riadenia zmien možno pripísať v organizácii adresne každému, 

miera zodpovednosti je však odlišná. Práve útvary ľudských zdrojov formujú pravidlá náboru ľudí, ich 

adaptácie, motivácie a náplne práce, tvoria pravidlá kariérneho smerovania. Prieskum PwC a Profitu 

sa zameral aj na to‚ akou mierou sa podieľajú na riadení zmien v strategickom význame. 

Mnohé firmy v reakcii na objednávky a tlak trhu upravili svoje procesy a nastavili prozákaznícky 

orientovanú štruktúru. Oddelenia ľudských zdrojov si do hĺbky naštudovali obsah a cieľ hlavného 

biznisu firmy. Všetko sú to výborné správy. Jedna vec, ktorá však naďalej nedovoľuje dať oddeleniam 

ľudských zdrojov pomyselnú zlatú medailu za zásluhy v rozvoji firiem, je ich podiel na transformačnom 

procese firiem v období zásadných zmien. 

To je jeden z najsilnejších záverov prieskumu, keďže osemdesiat percent respondentov má v pláne 

posilniť úlohu strategického zmenového partnera. V 42 percentách prípadov dnes existujú firmy, kde 

manažéri neboli preškolení na metódy riadenia zmien. Iba tretina opýtaných firiem používa zmenový 

manažment ako bežný strategický nástroj a dokonca viac než polovica nemá žiadnu entitu, kde by sa 

know-how o riadení zmien koncentrovalo. 
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Dobrým prísľubom je na druhej strane konštatovanie, že každá druhá firma v prieskume mala aspoň 

reprezentanta útvaru ľudských zdrojov‚ ktorý bol zapojený do dôležitého zmenového projektu. Tie sa 

sústreďovali primárne okolo zásadných procesných zmien, úprav organizačnej štruktúry, 

implementácie IT systémov a optimalizácie nákladov. 

„Útvary ľudských zdrojov sú pri riadení zmien nepochybne dôležité, ich úloha je však často pre oko 

zamestnancov či zákazníkov neviditeľná. Majú pred sebou výzvu presadzovať do popredia zmien 

svojich expertov a dokázať tak v praxi erudíciu pri zavádzaní noviniek, ktoré firmy s menšími 

bolesťami posunú ďalej. Nástroje, schopnosti a ambície tu zjavne sú,“ konštatuje spolu- autor 

prieskumu Ján Uriga. 

Jednoduchý recept. Približne 75 percent všetkých programov zameraných na organizačné zmeny 

zlyhá. Často je to preto, že zamestnanci sa cítia vynechaní a nezískajú potrebnú motiváciu, 

schopnosti a vedomosti, aby sa prispôsobili novým systémom a postupom. Recept na úspešné 

riadenie zmeny je známy a zdanlivo jednoduchý – dosiahnuť súčinnosť ľudí, procesov a technológie 

prostredníctvom kvalitného vedenia a efektívnej podnikateľskej stratégie. 

Len tretina opýtaných firiem však potvrdzuje, že nástroje riadenia zmien sú prirodzenou súčasťou ich 

firemného života. Pre zvyšok to znamená príležitosť zamerať sa na implementáciu nových prvkov do 

riadenia firmy tak, aby sa zvýšili šance na úspešné dodania stratégie a zákazníckych prísľubov. „Prax 

potvrdzuje, že práve disciplinovaný a plánovaný proces zmien vykazuje silnejší predpoklad úspechu 

ako charizma inovátora či motivačná odmena pre členov tímu. Jasná distribúcia úloh a stanovenie 

konečného cieľa minimalizuje napätie plynúce z nejasne definovaného transformačného procesu,“ 

tvrdí J. Uriga. 

Zaujímavé je pozorovanie, že v deviatich percentách prípadov je zmenový manažment súčasťou 

náplne oddelenia ľudských zdrojov. Polovica firiem vo svojej štruktúre o zmenovom manažmente ani 

nechyruje. Z prieskumu vyplynulo, že je nevyhnutné, aby firmy mali riadenie zmien formálne 

zastrešené a nepodceňovali ho. Neexistuje jeden model vhodný pre každú organizáciu, ale prax 

naznačuje, že formalizácia procesu zmenových projektov výrazne zvyšuje ich úspešnosť. 

Reč činov. Prieskum sa lídrov zo sféry ľudských zdrojov pýtal, či sledujú ukazovatele výkonnosti, 

ktorými efektívnosť zmenového manažmentu merajú. Viac ako polovica respondentov (54 percent) 

uviedla, že sa meraním výkonových ukazovateľov spojených s riadením zmien nezaoberajú. Plynie z 

toho riziko, keďže pravidelný monitoring práve poskytuje spätnú väzbu o tom, či je zmena na správnej 

ceste. Sú prípady firiem, ktoré svoje zmeny úspešne doviedli do neúspešného konca, keďže sa počas 

realizácie nepozerali okolo seba a často naivne dúfali, že sa všetci ostatní mýlia. Meranie netreba v 

žiadnom prípade podceniť. 

Prieskum PwC a Profitu tiež potvrdil, že práve zmeny v kľúčových procesoch či organizačné zmeny sú 

najcitlivejšie a prinášajú mnoho emócií a diskusií. „Preto je viac ako dôležité sa v týchto typoch 

projektov spoľahnúť na úlohu expertov na riadenie zmien,“ pripomína expert J. Uriga a dopĺňa, že 

počet manažérov, ktorí poznajú princípy riadenia zmien, dnes už sympaticky narastá. Výsledky 

prieskumu podľa neho teda hovoria o miernom optimizme, ale na druhej strane aj o veľkom priestore 

na zlepšenie. 


