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Abstrakt 

Predkladaný článok pojednáva o jednej zo súčastí manažmentu ľudských zdrojov a to o výbere 

vhodného zamestnanca na pracovnú pozíciu. V článku je názorne, na praktickom príklade, 

ukázaná a vysvetlená jedna z možností výberu vhodného zamestnanca. Využijeme tzv. hry proti 

prírode, konkrétne kritéria Laplaceovo, Savageovo a Hurwiczovo, pričom výber je 

uskutočňovaní z piatich uchádzačov o pracovnú pozíciu manažér v novovzniknutej pobočke 

spoločnosti. Vzhľadom k podmienkam a predpokladom uvádzame štyri možnosti budúcich 

situácií, z ktorých každá preferuje inú manažérsku zručnosť (v oblasti ľudských zdrojov, 

organizačných schopnostiach, jazykových zručnostiach a analytického myslenia). Všetci 

uchádzači sú vo výberovom konaní testovaní práve v týchto štyroch oblastiach, pričom mohli 

získať body v škále od -5 (najhoršie zručnosti v danej oblasti) až po +5 (najlepšie zručnosti 

v danej oblasti). Výsledky z prvých dvoch kritérií, t.j. Laplaceovo a Savageovo, neboli 

jednoznačné preto bolo potrebné vypočítať ďalšie a to Hurwiczovo, vďaka ktorému bol vybraný 

jeden najvhodnejší uchádzač. 

Kľúčové slová: rozhodovanie, ľudské zdroje, výber zamastencov, Savageovo kritérium, 
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1. Úvod

V dnešnej dobe je nepopierateľné, že ľudské zdroje sú kľúčových faktorom 

ovplyvňujúcim prosperitu, efektívnosť a úspešnosť organizácie. Z tohto dôvodu je nevyhnutné 

venovať ľudským zdrojom pozornosť v nemalej miere. (Mondy & Mondy, 2014) definuje 

manažment ľudských zdrojov nasledovne „... ide o využitie jednotlivcov na dosiahnutie 

organizačných cieľov. V podstate všetci manažéri robia veci pomocou úsilia ostatných, preto 

sa manažéri na všetkých úrovniach musia zaoberať manažmentom ľudských zdrojov. 

Jednotlivci, ktorí sa zaoberajú otázkami ľudských zdrojov, čelia mnohým výzvam, od neustále 

sa meniacej pracovnej sily po stále prítomné vládne nariadenia, technologická revolúcia a 

hospodárstvo jednotlivých štátov, či sveta.“ Ako z predchádzajúcej definície vyplýva za 

riadením ľudských zdrojov stojí manažér. (Šajbidorová, Lušňáková, & Hrdá, 2018) píšu 

„samotní manažéri spoločností, alebo adepti na funkciu v manažmente by mali vedieť o štyroch 
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pilieroch manažérskych kompetentností. ... piliere nie sú vzájomne nezávislé, ale tvoria 

jednotný celok. Sú to: znalosť organizácie, vedenie a riadenie ľudí, správa zdrojov a efektívna 

komunikácia.“ Práve výber vhodného zamestnanca je v oblasti vedenia a riadenia ľudí kľúčoví. 

(Novák, 2009)charakterizuje získavanie zamestnancov ako „proces šírenia informácií o 

voľných pracovných miestach podniku, pričom sa snaží vyvolať záujem u uchádzačov o prácu 

v podniku. V nadväznosti na získavanie sa uskutočňuje výber zamestnancov, v ktorom 

dochádza k výberu najvhodnejších uchádzačov pre jednotlivé pracovné miesta.“ (Vojtovič, 

2008) dodáva, že „výber zamestnancov je proces, v ktorom manažéri v úzkej spolupráci s 

personálnym útvarom rozhodujú o najvhodnejšom potenciálnom zamestnancovi nielen z 

hľadiska pracovných ale i sociálnych požiadaviek kladených na obsadzované pracovné miesto. 

Hľadá sa zamestnanec, ktorý zároveň prispeje k zlepšeniu pracovnej a sociálnej atmosféry v 

podniku.“ (Robbins & Coulter, 2018) popisujú jednotlivé kroky spojené s výberom 

a získavaním vhodných zamestnancov. Autori uvádzajú „akonáhle budete mať skupinu 

kandidátov, ďalším krokom v procese riadenia ľudských zdrojov je výber, t.j. skríning 

uchádzačov o zamestnanie, aby sa určilo, kto je pre danú pozíciu najlepšie kvalifikovaný. 

Manažéri si musia starostlivo vybrať, pretože chyby pri prijímaní zamestnancov môžu mať 

významné dôsledky.“ 

Jednej z metód výberu zamestnancov sa venuje predkladaný článok. (Mohelská & 

Pitra, 2012) píšu „manažéri sa vo svojej každodennej činnosti stretávajú s celou radou 

problémov, ktoré vyžadujú ich pozornosť. Pričom nestačí, aby sa manažér so vzniknutým 

problémom len zoznámil, analyzoval jeho charakter a pokúsil sa o špecifikovanie príčiny jeho 

vzniku. ... Musí sa správne rozhodnúť o najlepšej možnosti spôsobu riešenia existujúceho 

problému.“ Takto by sme mohli popísať aj problém výberu najvhodnejšieho zamestnanca. 

(Gros & Dyntar, 2015) uvádza „mnohé rozhodovacie prípady ovplyvňujú okrem racionálne 

sa správajúcich subjektov aj náhodné vplyvy. Pokiaľ je množina stratégií racionálneho hráča 

konečná a je možné náhodné stavy ovplyvňujúce výsledok hry formulovať ako konečnú 

množinu, môžeme zostaviť tzv. maticu výhier 𝐴, typu (𝑚, 𝑛), v ktorej riadky zodpovedajú 

prijatým stratégiám racionálneho hráča a stĺpce možným náhodným stavom náhodnej veličiny, 

stratégiám indiferentného hráča.“ Takto definované problémy nazývame hry proti prírode, pri 

ktorých hľadáme optimálne riešenie, resp. variantu, či alternatívu, ktoré závisí od mnohých 

faktorov. Predovšetkým ide o znalosti rozhodovacieho subjektu o pravdepodobnosti výskytu 

náhodnej veličiny, o jeho spôsobe myslenia, postoju k riziku a podobne.  

 

2. Dáta a metodológia  
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V predkladanom článku predpokladáme, že novovzniknutá prevádzka podniku chce 

prijať nového zamestnanca na pozíciu manažér. Vzhľadom k okolnostiam spoločnosť zatiaľ 

nemá prehľad o situácií na trhu a presných požiadavkách na daného zamestnanca. Predpokladá 

sa ale, že môžu nastať nasledujúce situácie: 

 situácia 1 – v manažérskej pozícií sa preferujú zručnosti v oblasti vedenia ľudí, 

 situácia 2 – v manažérskej pozícií sa preferujú organizačné schopnosti, 

 situácia 3 – v manažérskej pozícií sa preferujú zručnosti v oblasti jazykových 

schopností a komunikácie, 

 situácia 4 – v manažérskej pozícií sa preferujú analytického myslenia. 

Uchádzači prešli niekoľkými testovaniami, v ktorých sa zisťovali ich zručnosti 

a schopnosti zamerané práve na štyri oblasti uvedené v predchádzajúcej časti článku. 

Uchádzači mohli dosiahnuť skóre od -5 (absolútne nedostačujúce schopnosti) do +5 bodov 

(absolútne dostačujúce schopnosti).  

Vzhľadom k daným predpokladom je zrejmé, že pri takomto rozhodovaní sa 

nachádzame v tzv. podmienkach neistoty, resp. neurčitosti. V takomto prípade máme možnosť 

vybrať z niekoľkých rozhodovacích kritérií. V predkladanom článku sme sa rozhodli o použitie 

tri z nich: 

Pre daný rozhodovací systém sme zvolili tzv. Savageovo kritérium, tiež nazývané 

princíp minimaxu strát. Podľa tohto kritéria je dobré také rozhodnutie, ktoré rozhodovateľa 

poisťuje proti veľkým stratám vzhľadom k optimálnej stratégií. Ak si zvolíme určitý variant 

namiesto variantu optimálneho vzhľadom k realite, ktorá v budúcnosti naozaj nastane, vznikne 

určitá strata. Z prvkov 𝑜𝑖𝑗  základnej matice najskôr zistíme prvky strát, ktoré označíme 𝑧𝑖𝑗 

a potom na takto získanú maticu strát aplikujeme kritérium minimax pre voľbu optimálnej 

alterantívy. Pre prvky matice strát platí: 

𝑧𝑖𝑗 = |𝑜𝑖𝑗 − max 𝑜𝑗𝑘|       𝑘, 𝑖 = 1,2, … , 𝑚     𝑗 =

1,2, … , 𝑛 

pre 

výnosy 

(1) 

Pre výber optimálnej stratégie platí: 

𝑆(𝑖) = min
𝑖

max
𝑗

𝑧𝑖𝑗           𝑖 = 1,2, … , 𝑚     𝑗 =

1,2, … , 𝑛 

 (2) 

Druhým z použitých kritérií je tzv. Laplaceovo kritérium nedostatočnej evidencie. 

Využíva tzv. princíp nedostatočného dôvodu Johanna Bernoulliho a vychádza z názoru, že 

v prípade neznalosti pravdepodobnosti výskytu jednotlivých situácií sú si všetky tieto situácie 
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rovnocenné. Potom v prípade 𝑛 situácií je každej z nich priradená pravdepodobnosť 𝑝𝑗 =
1

𝑛
. 

Voľba optimálnej stratégie je daná vzťahom: 

𝐿(𝑖) = max
𝑖

𝑝𝑗 ∑ 𝑜𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1     𝑖 = 1,2, … , 𝑚 

pre 

výnosy 
(3) 

Posledné využité kritérium bolo tzv. Hurwiczovo kritérium, ktoré možno považovať 

za najznámejšie kritérium pri rozhodovaní sa a navrhol ho nositeľ ceny Švédskej ríšskej banky 

za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela Leonid Hurwicz v roku 1951. Vyjadruje 

určitý kompromis medzi pesimizmom a optimizmom. Tento kompromis je vyjadrený tým, že 

k stanoveniu optimálnej stratégie sa berie minimum, resp. maximum vážených kombinácií 

minimálneho, resp. maximálneho ohodnotenia v jednotlivých alternatívach. Je potrebné zvoliť 

koeficient 𝛼𝜖〈0,1〉, ktorý vyjadruje optimizmus subjektu rozhodovania v prípade, že premenné 

𝑜𝑖𝑗  reprezentujú v základnej rozhodovacej tabuľke výdaje a pesimizmus, ak ide o výnosy, 

pričom platia vzťahy: 

𝐻(𝑖) = max
𝑖

[α min
𝑗

(𝑜𝑖𝑗) + (1 − 𝛼) max
𝑗

(𝑜𝑖𝑗)]  

𝑖 = 1,2, … , 𝑚    𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

pre 

výnosy 
(4) 

 

3. Výsledky a diskusia 

Na danú pracovnú pozíciu manažéra sa prihlásilo 7 ľudí (2 z interných a 5 z externých 

zdrojov). Podľa životopisu spĺňalo požiadavky 5 z nich. Uchádzači, ktorých sme označili 

písmenom A až E boli pozvaní na výberové konanie, ktoré bolo organizované v niekoľkých 

kolách. V nasledujúcej tabuľke č. 1 uvádzame skóre, ktoré nebodovali pri testovaní počas 

výberového konania. 

 

Tabuľka č. 1 Bodové skóre, ktoré získali uchádzači o pracovnú pozíciu manažér 

 Situácia 1 Situácia 2 Situácia 3 Situácia 4 

Uchádzač A -4 5 1 -2 

Uchádzač B 2 2 -4 1 

Uchádzač C -3 3 5 -2 

Uchádzač D 5 -2 3 -4 

Uchádzač E 1 -3 2 4 
Zdroj. vlastné spracovanie 

Pri použití Savageovho kritéria sme prišli k záveru, že najvhodnejšími kandidátmi sú 

uchádzač C, D a E. Výsledky matice strát pre daný prípad výberu zamestnanca sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke 2, pričom sivou farbou sú označené maximálne hodnoty za každého 

uchádzača.  
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Tabuľka č. 2 Tabuľka strát Savageovho kritéria 

 Situácia 1 Situácia 2 Situácia 3 Situácia 4 

Uchádzač A 9 0 4 6 

Uchádzač B 3 3 9 3 

Uchádzač C 8 2 0 6 

Uchádzač D 0 7 2 8 

Uchádzač E 4 8 3 0 
Zdroj. vlastné spracovanie 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť môže prijať len jedného zamestnanca na 

pracovnú pozíciu manažér je nevyhnutné zúžiť výber. Z tohto dôvodu sme v nasledujúcich 

krokoch použili ďalšie z optimalizačných kritérií.  

 

Tabuľka č. 3 Tabuľka Laplaceovho kritéria 

 Situácia 1 Situácia 2 Situácia 3 Situácia 4 suma 

Uchádzač A -4 5 1 -2 0 

Uchádzač B 2 2 -4 1 1 

Uchádzač C -3 3 5 -2 3 

Uchádzač D 5 -2 3 -4 2 

Uchádzač E 1 -3 2 4 4 
Zdroj. vlastné spracovanie 

 

Výsledky výberu podľa Laplaceovho kritéria sú uvedené v tabuľke 3, z ktorej je zrejmé 

že podľa daného kritéria je najvhodnejším kandidátom na pozíciu manažér uchádzač E. 

Výsledky výberu podľa Hurwiczovho kritéria sú uvedené v tabuľke 4. Pri tomto kritériu 

bolo potrebné zvoliť hodnotu premennej 𝛼. V našom prípade sme zvolili 𝛼 = 0,7, t.j. boli sme 

skôr pesimisticky naladení. Z tabuľky 4 vidieť, že podľa daného kritéria je najvhodnejším 

kandidátom na pozíciu manažér uchádzač D. 

 

Tabuľka č. 4 Tabuľka Hurwiczovho kritéria 

 Situácia 1 Situácia 2 Situácia 3 Situácia 4 Min. Max. výpočet 

Uchádzač A -4 5 1 -2 -4 5 -1,3 

Uchádzač B 2 2 -4 1 -4 2 -2,2 

Uchádzač C -3 3 5 -2 -3 5 -0,6 

Uchádzač D 5 -2 3 -4 -2 5 0,1 

Uchádzač E 1 -3 2 4 -3 2 -1,5 
Zdroj. vlastné spracovanie 
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4. Záver 

Záverom môžeme konštatovať, že za daných podmienok a predpokladov je 

najvhodnejším uchádzačom o pracovnú pozíciu manažér uchádzač z označením D. Jeho výber 

bol podporený aj Hurwiczovým kritériom, pri ktorom sme zvolili premennú 𝛼 = 0,7 . Ide 

o premennú, ktorej výšku volíme na základe subjektívnych pocitov, resp. subjektívnych 

postojov, ktoré rozhodovací subjekt nadobudol prevažne s predchádzajúcich skúseností, z jeho 

spôsobu myslenia, postoju k riziku a pod. 
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