
 

  



 

  



 

  



 

  



Abstrakt: 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku plánování nástupnictví v hutním podniku.  

V její první části se zabývám teoretickými východisky plánování nástupnictví, ze kterých poté 

vycházím při zpracování druhé, praktické části. Hlavním cílem druhé části je identifikovat 

hlavní nedostatky a rezervy v plánování nástupnictví ve společnosti ArcelorMittal za účelem 

tvorby návrhů vedoucích ke zlepšení a zefektivnění stávající situace. 

 

Klíčová slova:  

plánování nástupnictví, talent management, potenciál, rozvoj, klíčové pozice 

 

 

Abstract: 

This thesis is focused on the issue of succession planning in a metallurgic company. The first 

part deals with theoretical bases of succession planning, which then serve for processing of 

the practical part. The main goal of the second part is to identify drawbacks and gaps in 

succession planning in Arcelor Mittal company in order to make suggestions, which can lead 

to the efficiency improvement of the current situation. 
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Úvod 

Plánování nástupnictví manaţerů je pro většinu firem stále velmi aktuální téma a patří 

k prioritním úkolům v řízení lidských zdrojů.  

Vybudování plánu nástupnictví pro manaţerské a klíčové pozice zabezpečuje firmám 

jejich plynulou kontinuitu ve vedení a chodu firmy bez větších problémů či dokonce otřesů. 

Plánování nástupnictví je chápáno jako systematický proces vyhledávání, získávání, 

identifikace a rozvíjení talentovaných a vysoce výkonných zaměstnanců, budoucích manaţerů 

a specialistů firmy. Je jednou z mnoha cest k ziskovosti a prosperitě firem. 

První část diplomové práce je zaměřena na aktuální teoretické poznatky z oblasti 

plánování, plánování nástupnictví a jeho nedílných součástí jako je hodnocení zaměstnanců, 

talent management, výběr talentů do plánu nástupnictví a jejich rozvoj. 

Druhá, navazující část práce je věnována charakteristice vybrané organizace 

ArcelorMittal Ostrava a.s. a popisu současného stavu jednotlivých fází procesu plánování 

nástupnictví dle dostupných informací, interních materiálů firmy a rozhovorů s personálním 

oddělením. 

Práce má za cíl představit aktuální teoretické poznatky v oblasti plánování 

nástupnictví. Analyzovat systém plánování nástupnictví v podniku ArcelorMittal a.s.  

a srovnat jej se získanými teoretickými poznatky. Navrhnout další postup práce se 

schválenými nástupci na manaţerské pozice. 
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1. Teoretická východiska plánování nástupnictví 

Na oblast plánování nástupnictví (následnictví) jsou různé názory i úhly pohledu. Jiné 

bude v malé rodinné firmě a jiné ve firmě s velkým počtem zaměstnanců. Problematice 

plánování nástupnictví se z části v rámci celé personální oblasti věnují čeští autoři (např. 

Horváthová, Koubek, Hroník), zahraniční (Armstrong, Thorne, Rothwell), dále odborné 

časopisy Moderní řízení, HR Management, Ekonom či webové portály pro oblast řízení 

lidských zdrojů jako třeba HR News, HR-server, HRM ihned a mnozí další.  

 

1.1 Plánování lidských zdrojů 

Ţijeme současností, tušíme, co nás čeká v dohledné době, máme představy i přání, 

jaká by mohla být naše blízká či vzdálená budoucnost. Víme, ţe svět, ţivot i události jsou 

velmi proměnlivé a něco ovlivnit lze, něco ne. Nicméně bez plánování se ani v dnešní 

moderní a zejména rychlé době nelze zcela obejít, mnoha problémům či komplikacím můţe 

předcházet právě dobré, promyšlené a systematické plánování. 

Plánování patří k základním manaţerským funkcím. Bývá definováno jako proces 

formulace cest a dílčích záměrů, prostředek, kterým lze stanovených cílů dosáhnout. Po 

sestavení plánu je stále sledován další vývoj a plán je porovnáván se skutečně dosaţenými 

výsledky. Tyto aktivity umoţňují provádět následné potřebné korekce a celý proces cíleně 

řídit, aby se firmě podařilo dosáhnout vytýčených záměrů. 

Plánování zahrnuje předvídání a odhad vývoje událostí příštích, budoucího stavu nás 

samotných, našeho okolí. V případě kolektivu je situace o to sloţitější, ţe jednotlivec nebo 

malá skupina lidí ve vedoucích pozicích prostřednictvím své moci ovlivňují ostatní, 

rozhodují, ale také přebírají zodpovědnost za všechny ostatní zaměstnance. Zodpovědnost za 

úspěchy, neúspěchy i pády a s nimi pochopitelně i následky. 

V případě personálního plánování se jedná o odhad potřeby zaměstnanců podle 

mnoţství lidí a profesí i s ohledem na časový horizont. Je to hledání odpovědí na otázky, kde 

vzít potřebné zaměstnance se správnou kvalifikací, jak vyřešit jejich případný nadbytek  

i přebytek. Jak bude firma řešit pohyb zaměstnanců uvnitř firmy na podobných pozicích 

(horizontální mobilitu) a také pohyb v rámci firemních funkcí (vertikální mobilitu). Vše tak, 
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aby byl co nejméně narušen plynulý chod firmy, její podnikatelský záměr, firemní cíle  

a pozice na trhu. 

Jaký je náhled na získávání pracovníků a talentů z vnějších zdrojů a uvnitř organizace? 

Obojí má své nesporné výhody i nevýhody. Nedá se říci, ţe by jedno stanovisko jednoznačně 

převaţovalo. Současní zaměstnanci představují jakousi paměť firmy, udrţují její kulturu, 

zpravidla je o nich ve firmě jiţ určité všeobecné povědomí jaké mají schopnosti, výkon, 

potenciál. Omezený výběr v rámci organizace zajišťuje moţnost postupu pro stávající 

zaměstnance, ale bohuţel někdy přitom dochází k automatickému povyšování, které nemusí 

být na základě schopností zaměstnance. 

S novými lidmi, kteří procházejí výběrovým řízením na volné pozice, přicházejí do 

firmy většinou nové myšlenky, nové nápady, moderní postupy, znalosti, schopnosti, jejich 

přístup je obvykle jiný. Nábor nových lidí je také o získávání vysoce kvalifikovaných 

odborníků, které zvyšuje konkurenční prostředí ve firmě. Někdy však u nových zaměstnanců 

z prostředí mimo firmu hrozí dlouhá orientace a adaptace, nutnost dalšího vzdělávání, 

případně fluktuace (třeba uţ v rámci tříměsíční zkušební doby), s čímţ jsou spojeny vyšší 

firemní náklady. Náborem lidí mimo organizaci bývají blokováni v kariérním postupu 

dlouholetí zaměstnanci.  

Lidé přicházejí a odcházejí, dobrá firma přetrvává. Pro svou existenci a rozvoj však 

potřebuje stabilitu a to zejména v oblasti lidského kapitálu, protoţe úspěšná firma jsou 

aktivní, úspěšní a motivovaní lidé. Plánování nástupnictví zastřešuje dvě různé linie: 

odborníky (specialisty) v klíčových pozicích a v manaţerských funkcích má s dostatečným 

předstihem zajistit vhodné manaţery na pokrytí volných pracovních pozic, které vznikají 

odchodem do důchodu, odchodem z organizace, povýšením na vyšší funkce, případně 

převedením zaměstnance na jinou pozici. 

 

1.2 Plánování nástupnictví 

Mnoho organizací za dobu svého fungování jiţ poznalo dopady stárnutí pracovní síly, 

odchodu dlouholetých zkušených vedoucích zaměstnanců i specialistů do důchodu nebo 

v aktivním věku mimo organizaci. S nimi odešla nejen schopnost odvádět vysoké výkony  

a stabilně kvalitní práci, ale i potřebné informace, nahromaděné moudrosti, které získali  



 

4 
 

v průběhu mnoha let své profesní kariéry. Tato nezanedbatelná ztráta cenné institucionální 

paměti upozornila na závaţnost problematiky nástupnictví a připomněla manaţerům  

a personalistům, ţe ţádná organizace si nemůţe dovolit existovat bez silného nástupnického 

programu. [21]  

Kaţdý vrcholový manaţer je nositelem značné osobní odpovědnosti za organizaci  

a sebe sama a také za pravomoci, které přijal s vyšší funkcí. Jeho rozhodnutí určují současnou 

i budoucí prosperitu a dynamiku rozvoje organizace. Osobnost a činnost zejména špičkového 

manaţera a jeho postavení v organizaci i mimo ni vzbuzuje velkou pozornost, a to nejen  

v dané organizaci, ale i v širší veřejnosti. U vedoucích pracovníků na niţších úrovních řízení 

toto platí také, ale v přiměřeném rozsahu k jejich funkci. Pozice špičkového vedoucího 

zaměstnance (vrcholového manaţera) obvykle u člověka završuje jeho celou pracovní  

i ţivotní dráhu, jeho profesní či pracovní kariéru. Kariéra souvisí s osobním hodnocením 

úspěšnosti jednotlivých fází kariérního postupu jedince. [4]  

Plánování nástupnictví v rámci kariérové strategie organizace zahrnuje dlouhodobý  

a systematický proces identifikace, rozvoje a podpory budoucího vedení společnosti. Je 

velmi úzce spojeno s hodnocením zaměstnanců, talentem, seberealizací, plánováním 

kariéry. Pro organizaci má zabezpečit manaţery, které potřebuje k uspokojení svých 

podnikatelských potřeb a firemních cílů. Má svou specifickou strategii a svou časovou 

náročností zdaleka přesahuje horizont jednoho roku. 

Plánování nástupnictví v manaţerských funkcích je podle Armstronga proces 

hodnocení a auditu talentů v organizaci, aby bylo moţné odpovědět na základní otázky [2]: 

1. Jsou nyní ve firmě nebo mimo ni k dispozici potenciální nástupci? Existuje 

nabídka lidí, kteří jiţ jsou nebo budou schopni v dlouhodobé perspektivě zodpovědně 

převzít ve firmě klíčové pozice? 

2. Mají tito lidé správné dovednosti, schopnosti a pracovní výkon? 

3. Mají silný potenciál pro budoucnost? 

Postup kariéry můţeme definovat i z hlediska toho, co si lidé potřebují osvojit, znát  

a být schopni dělat pro výkon své práce na úrovních vyšší odpovědnosti nebo svým větším 

přispěním k výsledkům celé organizace. Tyto úrovně lze obecně charakterizovat jako pásma 

schopností. Pro kaţdé pásmo je velmi vhodné definovat vzdělání i zkušenosti potřebné 

k dosaţení poţadované úrovně schopností, aby bylo moţné vytvořit mapu kariéry, která 
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bude zahrnovat konečnou cílovou úroveň. Zaměstnanci si tak uvědomí úrovně schopností, 

kterých je nutné dosáhnout k tomu, aby posunuli svou kariéru zase o něco vpřed. Pomůţe jim 

to plánovat jejich vlastní osobní rozvoj. Jejich nadřízení, personalisté i mentoři či školitelé jim 

k tomu poskytnou vedení, nástroje a podporu.   

Hroník ve své publikaci zmiňuje, ţe plány nástupnictví a program personálních 

rezerv jsou rozvojem, do něhoţ jsou zakomponovány různé rozvojové a vzdělávací aktivity  

a doporučuje při plánech nástupnictví dbát tří hlavních zásad: Každý manažer má mít svého 

potenciálního nástupce, který ho můţe v případě potřeby nahradit. Vhodným počtem 

potenciálních nástupců manaţera jsou obvykle dva až tři. Kaţdý nástupce (personální 

rezerva) je v ideálním případě flexibilně a plánovitě připravován na více než jednu konkrétní 

pozici, spíše skupinu pozic. [11] 

Plánování nástupnictví spatřuje Koubek v úzkém spojení s plánováním kariéry. 

Slouţí ve zvýšené míře i plánování pokrytí potřeby zaměstnanců v určitých funkcích 

(zpravidla hierarchicky uspořádaných) z vnitřních zdrojů. Jde rovněţ o individualizovaný 

plán, ale v tomto případě zpracováván přímo do konkrétních funkcí. Plány nástupnictví mají 

buď podobu řetězce, nebo podobu pyramidy. Plány typu řetězce (viz Příloha č. 1) počítají 

často jen s jedním moţným nástupcem a jsou spíše záleţitostí jen určité základní jednotky. 

Plány typu pyramidy (viz Příloha č. 2) pokrývají všechny vedoucí funkce v organizaci  

a u kaţdé funkce uvádějí více neţ jen jednoho nástupce, obvykle tři. Pořadí se mění na 

základě hodnocení kandidátů. Zařazení více lidí motivuje lidi k lepšímu výkonu a seberozvoji. 

Můţe však mít i obrácenou stránku v podobě neochoty ke spolupráci nebo vytváření 

negativních vztahů na pracovištích. [14, 8] 

Některé velké organizace, ve kterých lze odhadovat poptávku a nabídku v oblasti 

manaţerských míst přesněji, mají [2] vysoce formalizované procesy plánování nástupnictví  

a vycházejí z podobných schémat sestavených z potřebných dat, které se v průběhu času 

aktualizují (viz Příloha č. 3). Původní papírová podoba těchto schémat je nahrazována 

moderními propracovanými softwary z oblasti personalistiky a plánu nástupnictví  

a pravidelnou aktualizaci dat zjednodušují takto vedené databázové soubory a práce  

s vizuálními nástroji v počítači. 

Pozice, které v případě jejich neobsazení mohou vést k citelnému narušení plynulého 

chodu organizace, se nazývají klíčové pozice (klíčové role). Potřebu zaměstnanců pro tyto 

klíčové pozice řeší plánování nástupnictví, talent management řeší identifikaci talentů 
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vhodných pro klíčové pozice. Pečlivé vytipování skutečně klíčových pozic v rámci organizace 

je velmi nutné a to z provozního nebo strategického hlediska. [10] 

Pojem klíčový chápeme ze dvou úhlů pohledu: klíčový zaměstnanec je ten, který 

disponuje v nadstandardní kvantitě i kvalitě znalostmi, dovednostmi a schopnostmi a bez 

něhoţ by se firma mohla dostat do provozních potíţí. Nejdůleţitější činnosti k zajištění 

existenčních firemních procesů zahrnuje klíčová pozice.  

Portál pro manaţery lidských zdrojů, server HR Morning nahlíţí na plánování 

nástupnictví jako na jednu z efektivních cest k produktivitě a ziskovosti firem v dnešní nejisté 

době [29]:  

Plánování nástupnictví je proces identifikace vysoce výkonných zaměstnanců  

i případných mezer v jejich dovednostech, který umoţňuje firmám se s dostatečným 

časovým předstihem připravit na odchod klíčového člověka do jiné organizace, na jinou 

pozici v rámci firmy, do důchodu nebo i pro případ nečekané události (váţný úraz, úmrtí 

zaměstnance). Dobře připravená firma můţe poměrně kontinuálně překlenout takové období 

byť i neočekávané změny, aniţ by ohrozila část své činnosti či dokonce celou svou činnost. 

Plánování nástupnictví firmě současně pomáhá lépe identifikovat, poznávat, rozvíjet  

i vyuţívat stávající talenty. 

Plánování nástupnictví je podle Atwood koncept nalezení potencionálních lídrů  

v organizaci, jejich rozvoj a nástup, kdyţ se objeví správná příleţitost. Má za cíl nalezení 

"správné“ ve smyslu „vhodné" osoby a ne "dostupné" osoby. [3] 

Horváthová si v souvislosti s plánováním nástupnictví pokládá otázku, kterou 

organizace musí nutně řešit: Jaký způsob plánování nástupnictví bude pouţívat? Systémů 

můţe být několik a záleţí na organizaci, který si zvolí s přihlédnutím k souvislostem, kladům, 

záporům a také nejvhodnější době pouţití: uzavřený (utajovaný), polozavřený, polootevřený, 

otevřený, autonomní jednotky, systém napříč organizací. [10] 

Plánování nástupnictví by dle úvahy Watkinse nemělo opomíjet i jednu důleţitou 

oblast v tomto procesu, přechod zaměstnance/manažera do nové vůdcovské role. Jak 

zvládnout jednu z nejnáročnějších činností, kdyţ spolehnutí se na znalosti, dovednosti,  

a strategie, které se osvědčovaly v dosavadní praxi, jsou právě tím, co ho posunulo do vyšší 

manaţerské pozice? Praxe jiných manaţerů z různých odvětví a společností, kteří jiţ touto 

zkušeností prošli, hovoří o tom, ţe je nutné zaujmout zcela jiný postoj. Tzn. porozumět nové 
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situaci a přizpůsobit se aktuální realitě, pak můţe nový manaţer zvládnout dva hlavní úkoly: 

řídit a vést organizaci i sebe. Určující pro další postup je situace, ve které se firma v dané 

chvíli nachází (budování, expanze, oţivení, stabilizace, záchrana nebo pokračování v dobře 

nastaveném trendu firmy). Jako další prvek řeší lídr základní otázku, zda je svým vnitřním 

zaloţením spíše typ „hrdina“ nebo typ „správce“. Na tyto aspekty navazují tři pilíře 

sebeřízení: zlepšit sebeuvědomění (jaké má manaţer bezděčné reakce a postoje), praktikovat 

sebedisciplínu (v čem vyniká, v čem je průměrný), vybudovat komplementární týmy (směs 

obou typů vůdcovského stylu: hrdina i správce). Tímto směrem by se měl ubírat i rozvojový 

program budoucích nástupců. [28] 

Při plánování nástupnictví musíme vzít i v potaz, která místa se z hlediska plánování 

nástupnictví hůře obsazují. Někdy se stává, ţe pro funkčně specializované pozice nemusí 

firma mít dlouhodobě v zásobě ţádného potencionálního nástupce.  

Vhodný postup při plánování nástupnictví [29]: 

Identifikace klíčových (kritických) pozic: Klíčové a kritické pozice je dobré určovat 

na základě těchto kritérií: pozice v organizační struktuře, klíčové úkoly, specializované 

vůdcovské dovednosti, geografická poloha působiště, fluktuace v daném oboru. 

Analýza dovedností: Po identifikaci klíčových pozic a oblasti s vysokou fluktuací je 

třeba identifikovat specifické skupiny schopností a dovedností pro kaţdou pracovní pozici. 

Hledáme odpovědi na tyto otázky: Jaké interní a externí faktory ovlivňují jednotlivé pozice? 

Jak se budou jednotlivé pozice vyuţívat v budoucnosti? Jaké kompetence a dovednosti budou 

potřeba? Kde jsou případné mezery či nedostatky v celém nástupnickém plánu? 

Sestavení nástupnického plánu: Nástupnický plán má zpravidla čtyři důleţité cíle: 

 Najít zaměstnance, kteří mají správnou motivaci, zájem a zejména vysoký potenciál  

k tomu, aby mohli v budoucnu převzít ve firmě větší nebo vysokou odpovědnost. 

 Poskytnout zaměstnancům s tímto potenciálem rozsáhlejší moţnosti dalšího osobního 

rozvoje. 

 Zajistit podporu managementu pro rozvojové plány těchto zaměstnanců s velmi 

vysokým potenciálem či vysokým potenciálem. 

 Vytvořit pool talentů - silných interních uchazečů o klíčové pozice. 
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Efektivní plán nástupnictví zahrnuje následující aspekty: 

 Strategický plán, který pokryje dlouhodobou strategii a cíle firmy. 

 Aktualizované personální strategie v oblasti náboru, řízení zaměstnanců a propouštění. 

 Aktualizované popisy práce (pracovní náplně) pro všechny pracovní pozice ve firmě. 

 Jasný časový rozvrh a kritéria hodnocení zaměstnanců. 

 Poţadavky na liniové manaţery v otázce informování vedení firmy o rozvoji svých 

lidí. 

 Celkový plán pro nahrazování klíčových zaměstnanců včetně seznamu ostatních 

manaţerů a zaměstnanců, kteří budou zapojeni do procesu plánování nástupnictví. 

 

Plán nástupnictví můţe být mimořádně jednoduchý – stanoví pouze podmínku rozvíjet 

rezervy pro klíčové manaţerské funkce, nebo velmi podrobný a formální obsahující 

zdokumentovaná pravidla a schémata nástupnictví v manaţerských funkcích. [9] 

 

Hledáme-li vhodného kandidáta, nástupce do vyšší funkce, musíme vzít v úvahu více 

okolností a souvislostí. K dispozici máme pouze dosavadní výkon talentovaného 

zaměstnance, coţ obvykle bývá jediným moţným kritériem v kariérním postupu, ale je nutné 

zváţit, zda se náš vytipovaný talent a potenciální kandidát na povýšení pro novou náročnou 

funkci vůbec hodí, zda odpovídá jeho preferenční a hodnotové orientaci a také jeho 

osobnostnímu profilu. V praxi se občas stává, ţe z výborného zaměstnance a šikovného 

specialisty se stane špatný manaţer. Někdy nezbývá neţ si manaţerskou pozici prostě 

vyzkoušet a teprve čas ukáţe, zda byl výběr kandidáta opodstatněný. Důleţité je případný 

neúspěch nebrat jako prohru, ale jako zkušenost, i to se v ţivotě stává. 
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2. Hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců patří k nástrojům řízení lidských zdrojů, podává informace 

o pracovních výkonech, potenciálu, kompetencích a budoucích potřebách zaměstnanců. 

Jedná se o jedno z nejcitlivějších témat práce s lidmi. Je svázáno s finančním hodnocením 

zaměstnanců, moţností firemního vzdělávání, motivací, osobním rozvojem a budováním 

kariéry. Také zahrnuje sebeúctu, ocenění, uznání či kritiku od druhých lidí, nadřízených  

i ostatních kolegů na pracovišti. 

Pracovním hodnocením se rozumí posuzování pracovního chování a aktivity 

zaměstnance, úroveň plnění úkolů, dosahování pracovních výsledků a výkonnost. Posuzuje 

stupeň a kvalitu uplatnění individuálního pracovního potenciálu zaměstnance v konkrétních 

podmínkách jeho pracovního místa za určité, předem stanovené období. [5] 

Tato důleţitá personální činnost zastřešuje tři hlavní aspekty: analýzu současného 

stavu, rozbor (komunikaci) se zaměstnancem a tvorbu budoucího „ideálního“ stavu. V první 

etapě se zjišťuje, jak zaměstnanec vykonává svou práci, druhým krokem je sdělování  

a projednávání zjištěných výsledků se zaměstnancem, do poslední fáze patří hledání moţností 

a cest, jak celý pracovní výkon zlepšit a posunout o něco dále. 

 

2.1 Cíle hodnocení zaměstnanců 

Podle Pilařové se v praxi ukazuje, ţe názor jednotlivých manaţerů a řadových 

zaměstnanců na tuto součást personální práce je velmi rozdílný. Někteří zaměstnanci 

hodnocení vítají jako ideální kontrolní a motivační nástroj pro sdělení respektive získání 

cenné zpětné vazby na svůj pracovní výkon, podle kterého mohou pak následně provést 

změny k lepšímu, u nezanedbatelného procenta zaměstnanců se však jedná o proces, který 

vyvolává spíše různé obavy a nedůvěru k této pravidelné personální činnosti. Jsou však tyto 

obavy skutečně opodstatněné?  

Role personalistů a zejména přímých nadřízených je právě zde zcela nezastupitelná, 

přesvědčit účastníky hodnocení o tom, ţe správně nastavený proces hodnocení má velký 

přínos nejen pro organizaci v oblasti zlepšování pracovního výkonu, ale především pro 

samotné manaţery i řadové zaměstnance. Pokud si obě strany, tedy hodnotitel i hodnocený 
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uvědomí, ţe se nejedná pouze o jakési nutné zlo, které se musí nějak přetrpět, ale spíše  

o skutečnou příležitost, která jim nabízí, jak se společně na pracovní výkon podívat  

a navrhnout případné aktivity vedoucí ke zlepšení, je vyhráno. Závěrečný výstup z hodnocení 

můţe být pro všechny zúčastněné velmi prospěšný a obohacující. Záleţí jen na úhlu pohledu, 

na přístupu. [20] 

K základním cílům a hlavním moţnostem využití hodnocení zaměstnanců podle 

autorů Cejthamra, Dědiny a Koubka patří [7, 14]: 

 Získat informace o současném pracovním výkonu a chování zaměstnance, 

 Rozpoznat silné a slabé stránky zaměstnance, 

 Poskytnout zaměstnanci informace nutné ke zlepšení jeho pracovního výkonu, 

 Umoţnit zaměstnanci zlepšit jeho výkon, 

 Cíleně motivovat zaměstnance, 

 Rozhodovat o rozmístění zaměstnanců, 

 Rozpoznat a plánovat potřeby vzdělávání a osobního rozvoje zaměstnanců, 

 Rozpoznat potenciál (kde jsou rezervy a také hranice) pracovního výkonu, 

 Vytvořit podklady pro plánování nástupnictví a kariéry, 

 Vytvořit podklady pro rozmisťování zaměstnanců, 

 Diferencovat odměňování za práci podle přispění zaměstnance k dosaţení cílů, 

 Zjistit, zda pracovní schopnosti a osobnost zaměstnance odpovídají formálním 

poţadavkům pracovního místa daným jeho specifikací či poţadavkům týmu. 

Nejčastěji se v praxi výsledků hodnocení zaměstnanců vyuţívá při odměňování, 

rozmísťování (povyšování, převedení či přeřazení na jinou práci), vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců, motivování zaměstnanců. 

 Armstrong [2] soudí, ţe cílem hodnocení pracovního výkonu a potenciálu 

zaměstnanců je zajistit potřeby vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, poskytnout jim orientaci  

o moţných směrech rozvoje individuální kariéry a nastínit vedení, kdo ze zaměstnanců je 

vhodným kandidátem pro povýšení. Proti tomu Cejthamr s Dědinou [7] mají za to, ţe cílem 

hodnocení pro zaměstnavatele je zjistit, do jaké míry zaměstnanec zvládá všechny pracovní 

nároky, jaká je moţnost jeho dalšího vyuţití v organizaci a co je potřeba ze strany 

zaměstnance i ze strany organizace pro to udělat, které vzdělávání by mu pomohlo 

v profesním rozvoji. Zaměstnanci poskytne hodnocení informaci o jeho další perspektivě 

v podniku, moţnosti odměňování za vykonávanou práci, ovlivňuje jeho zájem. 
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Hodnocení potenciálu mohou formálně provádět manaţeři opírající se o hodnocení 

zaměstnanců. Mohou posoudit, kteří lidé mají velmi vysoký potenciál, kteří určitý potenciál  

a kteří vůbec ţádný potenciál. Rovněţ mohou posoudit, kdy budou jednotliví lidé 

připraveni k povýšení a jak daleko se mohou dostat. Nicméně dobrý pracovní výkon na 

současných pracovních místech ještě nezaručuje, ţe se jedinci budou schopni vyrovnat se širší 

odpovědností, zvláště při přechodu mezi úrovněmi řízení, a manaţeři si nemusejí být vţdy 

vědomi potřebných kvalit pro vzdálenější povyšování. Vzhledem k tomu, ţe organizace 

potřebuje informace o pracovnících s potenciálem, hodnotitelé by měli být vedeni k tomu, aby 

alespoň naznačili, ţe hodnocený je někdo, kdo nejen dobře pracuje na svém současném 

pracovním místě, ale můţe dobře pracovat i ve vyšší funkci. Tato informace pomůţe 

identifikovat ty zaměstnance, kteří mohou být následně zařazeni do development center, jeţ 

lze pouţít ke zjištění potenciálu a k diskusi o plánech kariéry. Development centra jsou 

rozvojové programy se zaměřením dopředu, tzn. na schopnosti potřebné v budoucnosti. [1]. 

 

2.2 Proces hodnocení zaměstnanců 

Proces hodnocení (etapy) a hodnotitelé [7, 8] 

 Příprava hodnocení (výběr hodnotících kritérií výkonu, nejvhodnější metody, 

normalizovaný dotazník, důkladné proškolení všech zaměstnanců, kteří se podílejí na 

hodnocení), 

 Sběr informací (výsledky práce, chování zaměstnance, například pozorováním, velký 

důraz je kladen na objektivitu a přesnost informací), 

 Projednávání informací (porovnávání dosaţených výsledků s normami výkonu či 

očekávanými výsledky práce, chování dle standardních poţadavků, schopnosti dle 

poţadavků a specifikací pracovního místa, písemná podoba výstupu), 

 Hodnotící pohovory (sdělení výsledků a závěrů hodnocení, nastínění budoucího 

vývoje). 

  

Stejně, jako je tomu u ostatních procesů, tak i proces hodnocení zaměstnanců se 

skládá z několika fází. Konkrétně se jedná o přípravnou fázi, fázi získávání informací a fázi 

realizace hodnocení. A protoţe se jedná o proces kontinuální a periodický, tyto fáze se 

pravidelně opakují, po půl roce, ale obvyklejší bývá perioda jednoho roku. 
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V rámci přípravné fáze probíhá nastavení procesu hodnocení a to z pohledu organizačního a 

metodického. Z organizačního hlediska je nutné určit, kdo bude hodnocen, kdo bude hodnotit, 

jaké budou termíny realizace jednotlivých etap, atd. V rámci metodického hlediska se mimo 

jiné stanovuje, jaká budou hodnotící kritéria, jejich úrovně, váhy a jak budou vypadat 

výstupy procesu hodnocení. Dále sem náleţí případná implementace sofwarového řešení 

procesu hodnocení a proškolení hodnotitelů. 

Jednou z nejdůleţitějších věcí je správné nastavení hodnotících kritérií. V praxi se 

nejvíce osvědčuje, kdyţ do procesu hodnocení vstupují kritéria, která jsou svázaná s konkrétní 

pracovní pozicí hodnoceného zaměstnance. Nejvhodnější jsou hodnotící kritéria vycházející  

z kompetenčních modelů jednotlivých pracovních míst, tzn., definované měkké 

kompetence, které vycházejí z určitých obecných schopností člověka (např. pohotovost, 

přesnost, pečlivost, srozumitelnost, přesvědčivost, praktičnost apod.), ze kterých se dalším 

rozvíjením stávají kompetence,  a odborné kompetence (znalosti a dovednosti), které jsou po 

zaměstnanci na daném pracovním místě vyţadovány. Kritéria mohou být dále doplněna o tzv. 

výkonová kritéria. Např. lze uvést mnoţství a kvalitu vykonávané práce, ochotu přijímat 

úkoly atd. 

Získávání informací je dlouhodobá fáze, při které si hodnotitel zaznamenává poznatky  

o pracovním výkonu zaměstnance, plnění jednotlivých úkolů a dalších událostech 

souvisejících s vlastní prací zaměstnance. Tato fáze je velmi důleţitá, protoţe tvoří 

argumentační podklad pro vlastní hodnocení a vedení závěrečného hodnotícího rozhovoru. 

Poslední fází je realizace hodnocení. V jejím rámci hodnotitel provede nahodnocení 

hodnotících kritérií, které jsou obsaţeny na hodnotící kartě. Dále provede přípravu na 

závěrečný hodnotící rozhovor a následně jej realizuje. Závěrečný hodnotící rozhovoru se je 

povaţován za nejdůleţitější součást hodnocení, protoţe v jeho průběhu zaměstnanec získává 

zpětnou vazbu na svůj pracovní výkon a spolu s manaţerem se zamýšlejí nad opatřeními, 

která mohou pracovní výkon posunout na poţadovanou úroveň nebo ho ještě zkvalitnit.  

Z tohoto důvodu by neměl v ţádném procesu hodnocení závěrečný hodnotící rozhovor 

chybět. Vlastní rozhovor by měl být ukončen určitou dohodou, například ve formě 

rozvojového plánu, která obsahuje jednotlivá opatření (absolvování vhodného kurzu, 

samostudium, atd.), jejich specifikaci, termíny a způsob ověření výsledků. Tato dohoda je  

v následujícím cyklu v rámci hodnotícího rozhovoru se zaměstnancem vyhodnocena. [22] 
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2.3 Organizace hodnocení zaměstnanců 

Cajthamr, Dědina a Koubek se zamýšlí nad tím, kdo je správným hodnotitelem: 

Nejkompetentnější osobou pro hodnocení zaměstnance a tím, kdo provádí závěrečné 

vyhodnocování a navrhuje opatření, která vyplývají z hodnocení, je přímý nadřízený. 

Ověření, zda byl proces hodnocení spravedlivý, schválení hodnocení případně provádění 

hodnocení, má v kompetenci nadřízený bezprostředně nadřízeného. 

Zaměstnanec personálního útvaru je méně častým případem hodnotitele, 

hodnotí jen tehdy, není-li přítomen přímý nadřízený nebo poslouţí-li hodnocení pro 

rozvoj či pro nové úkoly zaměstnance. 

Je-li třeba posoudit a hodnotit specifické aspekty zaměstnanců, pak je provádí 

nezávislý externí hodnotitel (můţe to být i psycholog). 

 Zákazník (dodavatel, odběratel) můţe hodnotit zaměstnance, se kterými přichází do 

kontaktu, jejich chování, odborné poradenství, ochotu a vstřícnost, rychlost. 

Kolegové poskytují většinou spolehlivé hodnocení, u skupiny kolegů se hodnocení 

zprůměruje, moţná nevýhoda – kolegové jsou málokdy ochotni se angaţovat. 

Hodnocení podřízeným je jen málo pouţívané, spíše se pouţívá jako hodnocení 

chování nadřízeného, rizikem je, ţe můţe být neobjektivní. 

Sám hodnocený se hodnotí v rámci přípravy na hodnocení, nebo je to jeden z pohledů 

hodnocení, např. v rámci hodnocení 360°. 

Týmové hodnocení slouţí v potřebných případech k překonání úskalí jednostrannosti 

a subjektivnosti. Tým bývá sloţený z bezprostředního nadřízeného, kolegů, psychologa, 

popřípadě dalších osob.  

Assessment centre (diagnosticko-výcvikový program) představuje pokus  

o minimalizaci vlivu lidského faktoru na hodnocení zaměstnanců, posuzuje zaměstnance 

komplexně. Tuto metodu nelze pouţít univerzálně. 

Ostatní veřejnost – tento způsob hodnocení je pro zaměstnance, kteří jménem 

organizace vystupují na veřejnosti, ale spíše se jedná o vzácný případ hodnocení. [7, 14] 



 

14 
 

V oblasti metodiky provádění hodnocení, objektivity i dodrţení určité koncepce 

hodnocení zaměstnanců doporučuje Pilařová, aby byl proces hodnocení i s hodnotícími 

metodami zakotven a srozumitelně popsán v interní směrnici organizace nebo případně 

v interních postupech (metodice) včetně stanovení zodpovědnosti, termínů a vztahů 

k ostatním HR systémům. Jako vcelku nezbytné a uţitečné vnímá také proškolení samotných 

hodnotitelů včetně hodnocených v systému hodnocení a při jeho změnách, a to zejména ve 

vedení správného a smysluplného hodnotícího rozhovoru, poskytování a přijímání zpětné 

vazby apod. V případě nových hodnotitelů je proškolení v systému hodnocení rovněţ 

nutností. [20] 

Podle Koubka je nutné, aby se při hodnocení zaměstnance pouţívala relevantní 

kritéria, byl dodrţován stejný přístup ke všem hodnoceným lidem tak, aby hodnocení bylo 

objektivní a spravedlivé. Hodnocení nesmí být něco, co obsahuje jen kritiku a dopadá shora 

na zaměstnance, ale rozhodně nesmí postrádat pochvalu, ocenění, uznání, motivaci  

a hodnocený zaměstnanec se na hodnocení musí také podílet. Z celého hodnocení by měla 

vyplývat jasná a zřetelná snaha zaměstnanci pomoci k lepším pracovním výsledkům  

a osobnímu rozvoji. [14] 

 

2.4 Typy a formy hodnocení zaměstnanců 

V literatuře se uvádí dva specifické typy hodnocení zaměstnanců: formální  

a neformální:  

Neformální hodnocení je spíše nepravidelné hodnocení, zahrnuje běţné hodnocení 

zaměstnance jeho nadřízeným nahodile v průběhu výkonu práce. Jeho podstata je 

příleţitostná, provádí se často a průběţně během vykonávané práce. Patří do kaţdodenního 

vztahu nadřízeného a podřízeného. Neformální hodnocení můţe také vyplývat z pracovních 

porad a diskuzí nad pracovními problémy a jejich plněním. Z neformálního hodnocení se 

nepořizuje ţádný záznam a nebývá podkladem personálního hodnocení.  

Z formálního hodnocení je důleţité pořizovat záznam, který se obvykle ukládá  

do osobního spisu zaměstnance a je podepsán oběma stranami – hodnotícím i hodnoceným. 

Tento dokument slouţí jako podklad pro další personální činnost: odměňování, další 

vzdělávání, plánování nástupnictví. Systematické formální hodnocení je plánovité, periodické, 
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provádí se v pravidelném intervalu (půl roku, jeden rok).  Hodnocení zaměstnanců různých 

profesí (dělnické, TH) můţe mít dokonce různou periodicitu. Pravděpodobně bude formální 

hodnocení častější v organizacích, které se snaţí o maximální flexibilitu zaměstnanců.  

U formálního hodnocení se dodrţuje postup přesně podle zvolených kritérií.  

 

2.5 Obsah hodnocení zaměstnanců 

V pojetí Cejthamra, Dědiny i Koubka můţe být z hlediska obsahu hodnocení 

zaměstnanců zaměřeno na odbornost, dosažené výsledky práce, pracovní výkon 

posuzovaný z hlediska kvality i kvantity práce, pracovní a sociální chování a vystupování 

(projevy osobnosti, charakteru, postoje, schopnost týmové spolupráce), motivační projevy, 

pouţívané know-how, schopnosti a rozvojový potenciál zaměstnanců. Přičemţ hodnocení 

pracovních výsledků je zaměřeno na hlavní úkoly, respektive osobní cíle, které byly 

zaměstnanci na konci předchozího období stanoveny a ty, za které je trvale odpovědný 

v rámci své pracovní náplně. Do hodnocení pracovního chování se obvykle zahrnuje několik 

pro organizaci podstatných kritérií, která vycházejí z obecně očekávaných a známých zásad 

chování zaměstnanců. U vedoucích zaměstnanců patří do této části hodnocení také hodnocení 

jejich řídícího chování, např. schopnost rozvíjet a motivovat zaměstnance, pomáhat jim ke 

zlepšení jejich výkonu, poskytování důleţité zpětné vazby, působení kouče, schopnost 

diplomatického jednání. Hodnocení schopností a potenciálu zaměstnance se zaměřuje na jeho 

osobnostní předpoklady k dalšímu rozvoji, k náročnější činnosti, k povýšení.  

Hodnocení zaměstnance znamená posuzování jeho vlastností, postojů, názorů, 

jednání a vystupování v dané konkrétní situaci, ve které se pohybuje, vzhledem k činnosti, 

kterou vykonává, vzhledem k ostatním lidem v pracovním týmu, uvnitř firmy či s dodavateli, 

zákazníky, se kterými je více či méně v osobním kontaktu. [7, 14] 

 

2.6 Metody hodnocení zaměstnanců 

V odborné literatuře je popsáno a v praxi personálního řízení je aplikováno několik 

doporučených metod hodnocení zaměstnance. Vhodných metod k hodnocení je poměrně 

hodně a mají i řadu různých variant. Velmi významnou metodou, která je téměř vţdy součástí 

kaţdého systému hodnocení, je hodnotící rozhovor.  
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Ve snaze nalézt optimální způsob hodnocení došlo k vytvoření celé řady metod,  

ke kterým patří hodnocení na základě plnění norem (pro dělnické profese), podle 

stanovených cílů, vytvořených hodnotících stupnic, pomocí checklistu, vytváření pořadí, 

metoda kritických případů, hodnocení assessment centrem aj.  

Nejvhodnějším typem posuzovacích stupnic jsou čtyřbodové škály, které tak úmyslně 

odolávají přirozenému sklonu nadřízených hodnotit všechny zaměstnance jako průměrné.  

Ke stupnicím je třeba doloţit i jejich slovní popis.  

U metody nuceného rozdělení jsou nadřízení směřováni k objektivnějšímu hodnocení 

všech svých zaměstnanců, vyhnou se u ní hodnotit stejně. Podstatou je poţadavek, aby 

hodnocení odpovídající určitým bodům posuzovací stupnice dostalo jen určité předem 

stanovené procento zaměstnanců.  

Hodnocení na základě kritických případů spočívá ve sledování a evidenci 

významných případů.  

Personální a manažerský audit představuje vnější posouzení specializovanými 

poradci. Hodnotí se zkušenosti, schopnosti, pracovní postoje, potenciál nebo motivace 

klíčových firemních zaměstnanců. 

Posuzují-li výkon, vykonanou práci, jsou orientované na minulost. Identifikují-li 

rozvojový potenciál zaměstnance, pak jsou zaměřeny na budoucnost. 

Mezi metody hodnocení zaměstnance orientované na budoucnost patří 

sebehodnocení. Zaměstnanec hodnotí sám sebe a jeho pohled je konfrontován s úsudkem 

jiného hodnotitele. Sebehodnocení zapojuje zaměstnance do procesu hodnocení, analyzuje 

směry jeho osobního rozvoje a často stanoví náročnější cíle, neţ jaké by vytýčil přímý 

nadřízený.  

V asessment centrech jsou posuzovaným zaměstnancem řešeny modelové úkoly či 

případové studie, manaţerské hry, také to mohou být testy znalostí a dovedností. Touto 

metodou se identifikují sociální charakteristiky a vlastnosti zaměstnance, mezi které patří tzv. 

měkké dovednosti, komunikativní dovednosti, prezentace, koordinace činností, odolnost vůči 

zátěţi, vnímavost i kreativita. Pouţívá se nejen k tréninku manaţerských dovedností, rozvoji 

sociálních dovedností, ale také k hodnocení rozvojového potenciálu. Protoţe assessment 

center patří k časově a finančně náročnějším metodám, je uplatňována spíše u kandidátů na 
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manaţerské funkce. Pracovníci jsou sledováni a posuzováni různými hodnotiteli při testování 

a řešení případových studií a cvičení. Výsledkem hodnocení je písemná zpráva, která zahrnuje 

přednosti i slabiny zaměstnance, návrh na změnu postavení či doporučení tréninku. 

V praxi se často aplikují metody, které jsou pro hodnotitele i hodnocené nejsnáze 

pochopitelné a zvládnutelné.  Obvykle se zde uplatňují hodnotící stupnice, hodnotitelské 

zprávy i sebehodnocení. I kdyţ řízení podle stanovených cílů a metoda BARS (Behaviorally 

Anchored Ratting Scales – vytváření hodnotících stupnic od nevyhovujících po výborné pro 

jednotlivé aspekty pracovního jednání) jsou teoreticky nejlepší, jejich vytvoření a pouţívání 

se povaţuje za velice obtíţené a tedy nákladné. Klasifikační stupnice nejčastěji připravují 

vedoucí pracovníci ve spolupráci s lidmi zařazenými na pracovní místa. Při přípravě se 

dodrţuje stanovený postup. [7, 8, 14, 26] 

Metoda hodnocení podle stanovených cílů (podle výsledků) je nejčastěji vyuţívána 

pro hodnocení manaţerů a specialistů. Koubek doporučuje tento postup: Raději dohodnutí neţ 

stanovení jasných a přesně definovaných a termínovaných cílů práce. Zpracování plánů 

postupu dosaţení cílů. Vytvoření vhodných podmínek k realizaci dohodnutých cílů. 

Posuzování a měření plnění cílů. Opatření ke zlepšení v případě nutnosti. Stanovení nových 

cílů. Cíle musí být v souladu s metodou SMART, tj. konkrétní, měřitelné, dosaţitelné, reálné, 

termínované. 

V hodnocení podle stupnic (číselných, grafických či slovních), se hodnotí jednotlivé 

aspekty zvlášť, např. kvalita práce, mnoţství práce, přítomnost v práci, samostatnost, ochota 

ke spolupráci, přesnost, znalost práce aj. Číselná stupnice můţe být ve škále, tj. 1 = nízká 

úroveň, 5 = vysoká úroveň. Ve slovní stupnici můţe být definice: vynikající, nadprůměrná, 

průměrná, podprůměrná, špatná. Metoda je pouţitelná univerzálně a to i pro účely 

sebehodnocení a také se v praxi často vyuţívá. 

Checklist představuje dotazník s formulacemi, které se týkají pracovního chování. 

V odpovědích se vyznačuje pouze ano/ne. Odpovědi mohou mít různou váhu. Tato metoda je 

náročná na přípravu i čas. Kontrolní seznam také můţe představovat soupis činností, které by 

zaměstnanec měl vykonávat. 

Nejvhodnější metodou pro hodnocení manaţerů a tvůrčích zaměstnanců se jeví 

metoda volného popisu. Vyţaduje od hodnotitele, aby písemně popsal pracovní výkon 
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hodnoceného a to zpravidla podle předem daného seznamu poloţek hodnocení. Tato metoda 

se pouţívá i při sebehodnocení. Ovšem zde je častým problémem délka i obsah. [14] 

Horváthová upozorňuje, ţe pro hodnocení výkonu a současně předpověď potenciálu 

je třeba zvolit takové druhy a kombinace metod, které budou maximálně vhodné pro daný typ 

zaměstnance. Nelze se spoléhat pouze na jedinou metodu. Pro hledání talentů z vlastních 

zdrojů se pouţívá nejčastěji metoda hodnocení podle stanovených cílů – MBO (Management 

by Objectives), assesement centrum, analýza kritických událostí a 360° vazba. [10] 

 

2.6 Chyby v hodnocení 

Dvořáková rozlišuje tři typy chyb v hodnocení zaměstnanců a uvádí výčet 

jednotlivých chyb s komentáři, Koubek a Kociánová uvádí obdobný seznam  

a charakteristiky chyb, které vyplývají z praktických zkušeností z hodnocení:  

Chyby zakotvené v systému hodnocení (špatně nastavená kritéria, nevhodná 

metodika, nedostatečná objektivita, slabá příprava hodnotitelů, nevhodný průběh procesu, 

nedostatečná účast zaměstnanců na celém průběhu a formulování závěru hodnocení, rozdíly 

v kritériích náročnosti nebo přístupu, neadekvátní práce s výsledky hodnocení. 

Chyby hodnocených jsou obvykle způsobeny nedostatky v metodice a přípravě 

systému hodnocení, nepochopení díky špatně nebo nedostatečně sdělenému smyslu a účelu 

hodnocení (následky chybné komunikace bez zpětné vazby).  

Chyby na straně hodnotitelů se vyskytují z nedodrţování formálních a obsahových 

zásad a cílů hodnocení a rozlišujeme je dle podstaty na:  

Přílišná shovívavost (chyba mírnosti, principu benevolence) – nejhorší výkon je 

chápán jako průměrný výkon a pak všichni, kteří mají o něco lepší výkon, jsou z tohoto 

pohledu nadprůměrní. Opakem této chyby je: přílišná přísnost – neúměrná náročnost vzniká 

pod vlivem pracovního výkonu nejlepších zaměstnanců. Obě dvě výše uvedené chyby jsou 

chybami v měřítku. 

Centralizační tendence neboli tendence k hodnocení zaměstnanců hodnotami  

ze středu stupnice. Tento stav směřuje k demotivaci výborných a mylnému uspokojení 

horších zaměstnanců. 
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Hodnocení podle vlastních měřítek a preferencí hodnotitele (chyba kontrastu). 

Sympatie, antipatie, předsudky hodnotitele – tento postoj můţe ve vyhroceném 

stavu vést aţ k odchodu zaměstnance z organizace. 

Přecenění kolegů díky přátelským vztahům, tzv. favorismus, protěţování osobně 

blízkých či sympatických lidí, chyby proti etice,  

Haló efekt – ovlivnění výrazným kladným nebo záporným rysem hodnoceného. 

Efekt nedávnosti (kumulativní chyba) – vliv z činnosti, projevu nebo výkonu 

zaměstnance v posledním čase. 

Chyba arogance – vlastní názor hodnotitel povaţuje předem za správný, odmítání 

diskuse, styl pouze já mám pravdu. 

Chyba negativismu – hodnotitel nehledá moţnost pochvaly a uznání a to ani 

v případě, ţe je co pochválit, pochvala je ovšem nutná, byť drobná. 

Všechny uvedené chyby popírají smysl a účel hodnocení zaměstnanců. Znemoţňují 

srovnatelnost hodnocení v různých částech organizace, celkově hodnocení znehodnocují  

a vrhají na samotné hodnocení špatné světlo, zaměstnanci pak nemají důvod ke vstřícnosti, 

pokud se mohou oprávněně domnívat, ţe jim nespravedlivé hodnocení přinese jen potíţe. 

Není třeba zdůrazňovat, ţe hodnocení zaměstnanců nesmí být z pozice moci 

zneuţíváno, nesmí být v rozporu s lidskými právy, s platnými zákony, nesmí diskriminovat 

zaměstnance a je nepřípustné, aby se dotýkalo čehokoliv, co nesouvisí s pracovním výkonem 

zaměstnance. 

Do přípravy hodnocení, do rozhodování o kritériích a metodách hodnocení i do 

kontroly jeho správného průběhu by měli být zapojeni všichni zaměstnanci a je doporučena  

i spolupráce s odborovou organizací. [9, 12, 14] 
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3. Talent management a plánování nástupnictví 

Talent management je sloţitý a obsáhlý personální proces úzce spjatý se samotnou 

strategií společnosti. Talent management musí mít svou strategii a musí být zapracován  

do všech denních procesů jako celku. Jeho součástí je neustálý a nepřerušovaný aktivní 

kontakt s identifikovaným a vybraným (nominovaným) talentem a jeho nadřízeným, vhodně 

zvolené vzdělávání, osobní rozvoj, kariérové pohovory, hodnocení celého procesu. Optimální 

dobou pro práci s talentem, aby byly dosaţené poţadované výsledky, jsou obvykle 2-3 roky. 

Nástrojem talent managementu jsou vhodně zvolené a vybrané vzdělávací kurzy a rozvojové 

aktivity, které jsou nastaveny pro potřeby společnosti, kvalitní lektoři s dostatečnou praxí a se 

schopností předávat a zprostředkovávat své nabyté zkušenosti dále, interní mentoři. Investice 

do talent managementu podporují atraktivitu, konkurenceschopnost firmy, její strategii  

i pozici na trhu. 

Podle Vodáka a Kucharčíkové [27] by se měl talent management zaměřovat na způsob 

myšlení, postoje a přístup k učení.  

Pojem talent management je různě chápán, respektive v kaţdé firmě jsou pod ním 

vnímány různé oblasti, činnosti či jejich soubory, procesy, které obsahuje. Názory se liší jak 

v kaţdodenním praktickém ţivotě v různých firmách, tak i na akademické půdě:  

Talent management můţe zahrnovat studenty před ukončením studia (v rámci 

přijímacích řízení na zkoušku, pořádaných soutěţí, vhodných stáţí, podílení se  

na nejrůznějších projektech firmy), čerstvé absolventy vysokých škol, ale i jiţ zkušené lidi 

s praxí. Rovněţ získávání talentů můţe být orientováno na vnější trh práce (školy, úřady 

práce, jiné, zejména konkurenční organizace – tzv. boj o talenty) v rámci aktivního náboru 

nových zaměstnanců nebo přímo na interní zdroje firmy, coţ se děje zejména v případě, kdy 

si firma jiţ nemůţe dovolit nabírat další nové zaměstnance. Talent management pak zahrnuje 

tuto vybranou skupinu, seznam talentovaných lidí, potenciálních zdrojů, a to bez rozdílu věku. 

Personalisté či manaţeři se snaţí vytipovat a oslovit své zaměstnance s jasnou 

představou o jejich vlastní budoucnosti ve firmě, rozvíjet lidi s vysokým potenciálem a dále 

s nimi pracovat ať uţ směrem výchovy svých odborníků, specialistů nebo ještě častěji 

směrem k manažerským pozicím, k budoucím manaţerům. V menší míře, ale není to zcela 

zanedbatelné, se v rámci talent managementu jedná také o individuální přístup k rozvoji 

kaţdého zaměstnance firmy. 
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Talentovaní lidé jsou podle zaloţení firmy průběţně připravováni na různé pozice ve 

firmě, jak lokální, tak případně i mezinárodní úrovně, coţ je v dnešním globálním světě stále 

častější jev. 

Někde je talent management chápán jako systém práce, identifikace talentů, 

klíčových lidí napříč celou organizací, jejich výběr, speciální, řízená a předem plánovaná 

práce s vytipovanými zaměstnanci, kteří jsou rezervami na manaţerské pozice nebo pozice 

specialistů. Talent management také tvoří pravidla práce s talenty, vlastní intenzivní práce na 

jejich rozvoji (manaţerském i odborném), tvorba individuálních plánů rozvoje, osobní  

i profesní rozvoj, využití a stabilizace talentů.  

Obecně je talent management zaměřen na jediný cíl, a to dostat z talentovaných lidí 

vše nejlepší co je moţné, z reálných lidí, kteří jsou na pracovním trhu nebo v organizaci 

v danou dobu k dispozici. Zvyšování výkonnosti lidí se zpravidla děje prostřednictvím běţně 

dostupných a mnohými vyzkoušených procesů, které souvisí se vzděláváním a rozvojem 

zaměstnanců. Tyto činnosti zahrnují tzv. kolečka (rotaci) ve firmě, práce na projektech, 

týmové práce, exkurze, stáţe včetně zahraničních. 

Hroník píše, ţe podle dnes převaţujícího mínění není talent limitován věkem, ale 

kritériem talentu je výkonnost a respekt a talent se také vyznačuje perspektivou. Je na kaţdé 

firmě, jak si vymezí, koho bude povaţovat za talent. [11] 

Na 19. setkání „HR ţivě“ v únoru 2012 diskutovali účastníci nad tématem talent 

management. Celou diskusí přítomných zástupců společností se prolínala zkušenost z praxe: 

„Sponzorem talent managementu musí být vedení (případně vlastník či top management) 

společnosti, jinak není reálná šance ho ve firmě efektivně implementovat. HR oddělení může 

být pouze jeho garantem.“ [30] 

 

3.1 Identifikace talentů, talent pool 

Identifikace potenciálních talentů, budoucích vedoucích zaměstnanců, není snadný 

úkol, ale je to rozhodující úkol. Ne kaţdý má tu schopnost rozpoznat správného vedoucího 

zaměstnance. Podle Carnegieho existuje paralela: „Lidé se vyvíjejí stejným způsobem, jako se 

těţí zlato. Musíte vydolovat tuny hlušiny, abyste získali unci zlata. Ale nechoďte do dolů 
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hledat hlušinu, vydejte se hledat zlato.“ Chceme-li najít a vychovat pozitivní a úspěšné lidi, 

pak musíme hledat to dobré, nikoli to špatné. [17] 

Potenciál dle Náhlovského lze definovat jako soubor osobních předpokladů naučit se 

úspěšně vykonávat určitou činnost. Lidé svůj potenciál mohou znát, více či méně si ho  

i uvědomovat, v určité míře ho vyuţívat a vyuţíváním a učením jej neustále rozvíjet nebo ho 

nechávají spát a tím chátrat. Lidé s výrazným potenciálem jsou iniciativní, rádi se učí něčemu 

novému, jsou často hodně kritičtí. Pokud se jim nedostane povzbuzení a příleţitosti ukázat, co 

v nich je, začnou uvaţovat o odchodu z firmy nebo se stávají pasivními. K objevování 

potenciálu zaměstnanců je vhodné klást zaměstnancům specifické otázky, ale také je vystavit 

určitým výzvám a úkolům a sledovat, jak se k nim kdo postaví, kdo to bude brzy umět a kdo 

nikoliv. Z praktického hlediska jsou klíčové čtyři sloţky potenciálu: Motivace, která 

umoţňuje mobilizovat a soustředit na nějaký objekt nebo činnost svůj zájem, energii, 

zvídavost, nadšení. Učení představuje schopnost něco pochopit, porozumět podstatě věci či 

problému, osvojit si novou zkušenost. U motivovaných lidí je obvyklá radost z učení. Konání 

zastřešuje schopnost něco opakovaně konat a s lepším výsledkem neţ bývá obvyklé, neţ se 

očekává. Sebezlepšování a růst je schopnost učit se z vlastních zkušeností, poznávat, rozvíjet 

a lépe vyuţívat své schopnosti, posouvat přitom k lepšímu sám sebe. 

Člověk se musí sám aktivně a vědomě rozhodnout, do čeho půjde a do čeho ne. 

Potenciál se nejlépe aktivuje volním úsilím, cílevědomou a systematickou prací na sobě. 

Delegovanými úkoly poskytne manaţer příleţitosti k vyuţití a rozvíjení potenciálu svým 

lidem. Radost z učení, radost z poznávání nových věcí, vyuţívání a rozvíjení svých 

schopností je to, co nakonec rozhoduje o osobní úspěšnosti člověka. [18] 

Podle Cannona aMcGee je zaměstnanec s vysokým potenciálem člověk, který má 

důvěru nadřízených i podřízených, dosahuje a udrţuje si vysokou úroveň kompetencí, má 

aktivní zájem o dění a sám je také aktivní, kreativně přemýšlí a řeší problémy, vítá 

konstruktivní kritiku a zpětnou vazbu, má kritický úsudek, má široké povědomí o podnikání 

organizace a vnímá svou roli v dosahování cílů organizace, je schopen se stále učit. [6] 

Ze zkušenosti Hroníka: Pro hledání talentů z vlastních zdrojů nejčastěji pouţíváme 

především následující metody: fungující systém hodnocení, účast v projektech, development 

centre, 360° zpětná vazba, měření potenciálu, nominace.  
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Identifikace talentů a jejich následné zařazení do programu je pro organizaci nejen 

důleţité, ale i citlivé. Vybraní talenti nejsou pro druhé neznámými. Výběr musí být 

zaměstnanci vnímán jako spravedlivý. Proto se do vlastní identifikace talentů zahrnují 

kolegové. Děje se to ve formě návrhů či diskuzí nad nominací a jejím potvrzením. Důleţité je, 

aby nominace měla co nejširší podporu a nebyla jen rozhodnutím jednoho jediného člověka, 

přímého nadřízeného. Taktéţ nominovaný s širokou podporou kolegů bude mít s velkou 

pravděpodobností silnější závazek neţ při nominaci pouze personálním oddělením. [11] 

Talentovaní či schopní zaměstnanci jsou velmi vzácní. V některých organizacích se 

k nim z tohoto důvodu snaţí přistupovat odlišně. Zahrnují je do speciálních kategorií  

a zvýhodňují je před ostatními zaměstnanci. Podle Urbana tímto počinem však zpravidla 

motivaci ani stabilitu talentovaných zaměstnanců nijak podstatně nepodpoří. Firma tímto 

postojem dosáhne spíše demotivace všech ostatních zaměstnanců, kteří se mezi talentované 

„nedostali“.  

Nicméně talentovaní zaměstnanci většinou ani ţádné zvláštní zvýhodnění nevyţadují, 

a to s jednou výjimkou. Jejich práce se většinou opírá o přirozenou, vnitřní motivaci. To, co 

vyţadují, je moţnost pracovat samostatně, bez velkých zásahů a omezování ze strany 

nadřízených, a plně vyuţívat svých schopností. Pokud jim organizace poskytne tuto moţnost, 

cítí se zpravidla spokojeni. Podaří-li se organizaci jejich schopností vyuţít, bývají spokojeny 

obě strany. [25] 

Kociánová si uvádí, ţe jsou schopní lidé velmi ţádaní a je jim třeba učinit nabídku, 

která je dokáţe oslovit. Nemusí se přitom jednat pouze o finanční odměny či benefity, ale 

zejména o nabídku dalšího osobního rozvoje a kariérního postupu ve firmě. [13] 

Talent pool zahrnuje vytipované talenty firmy, je to celkový přehled moţných talentů. 

U kaţdého z talentů je uveden přehled schopností, dovedností, znalostí, pro jaký typ pozice 

mají dnešním pohledem potenciál a to pro blízkou budoucnost nebo v dalším horizontu  

od dvou do pěti let. V záznamech talentů nesmí chybět jejich zkušenosti, mobilita v rámci 

České republiky případně i zahraničí, jazyková vybavenost, odbornost, zájem o případné 

povýšení, tzv. měkké dovednosti apod. Tyto plány se každoročně revidují a aktualizují. 

Komunikace s talenty o jejich perspektivě moţného budoucího růstu a postupu je v rámci 

ročních hodnotících pohovorů. Praxe ukazuje, ţe komunikaci a informovanost potenciální 

uchazeči  

o vyšší pozice z řad talentů vítají, chtějí se zorientovat v situaci firmy, v tom, kde je jejich 
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místo, jaké mají moţnosti v případě budoucích změn. Otevřená diskuse manaţerů s talenty  

o výkonu, potenciálu, kariéře je zajímavá a má své výstupy. Je důleţité, aby talentovaní lidé 

ve firmě věděli, jaké kariérní možnosti v jejich firmě jsou, zda budou chtít svou kariéru 

rozvíjet, rozvíjet svůj vlastní potenciál tímto směrem a zda budou mít odvahu i ambice 

k tomuto kroku. 

 

3.2 Rozvoj talentů 

Podle Hroníka je rozvojový plán talentů základní metodou plánování kariéry. 

Kariérový plán povaţuje za synonymum, nikoli jinou kvalitu, protoţe kariéru lze chápat jako 

pohyb všemi moţnými směry.  

Rozvojový plán navazuje na hodnocení zaměstnanců, kde nadřízený spolu 

s hodnoceným dospějí k dohodě o rozvoji, ve které probíhá základní zadání – rozvojové cíle  

a oblasti rozvoje. Za opuštěnou lze povaţovat praxi, kdy sestavní rozvojového plánu měl  

ve své zodpovědnosti specialista rozvoje lidských zdrojů. Rozvojový plán si v současnosti 

kaţdý vytváří sám. Má k dispozici metodiku, podle které postupuje. Rozvojový plán obsahuje 

nejen vzdělávací aktivity, soustřeďuje se především na metody za chodu. Součástí metodiky 

jsou i limity, zejména finanční. Od rozvojového plánu je třeba odlišit tréninkový deník, který 

má operativnější povahu. Můţe být součástí rozvojového plánu. [11] 

Rozvojový plán se týká obvykle jen vybraných skupin zaměstnanců: 

 Současní manaţeři, 

 Specialisté s vysokým rozvojovým potenciálem (high potentials) 

 Talentovaní zaměstnanci, z nichţ budou vybráni budoucí vysocí manaţeři nebo 

specialisté, 

 Klíčoví zaměstnanci, vysoce výkonní (high performers) pracující v pro firmu 

strategicky významných profesích (core business). [24] 

 

3.3 Metody a programy rozvoje talentů 

Metody a programy pro rozvoj talentů mohou zahrnovat kombinaci nejrůznějších 

metod pouţívaných na pracovišti (častější) i mimo pracoviště (méně pouţívané) [10, 15]:  
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Metody používané na pracovišti:  

Koučing: kouč, přímý nadřízený či externista podněcuje a směřuje zaměstnance 

k vlastní iniciativě a k ţádoucímu výkonu. 

Mentoring: zkušený odborník talentovanému zaměstnanci radí, stimuluje jej  

a usměrňuje, předává mu praktické znalosti a dovednosti. 

Stínování: talent stráví určitou dobu (dny, obvykle týden) po boku manaţera, coţ má 

za cíl rozšíření obzorů, pochopení činností, které s sebou role manaţera přináší. 

Pověření úkolem: talent je pověřen úkolem, má všechny potřebné podmínky  

i pravomoci, při plnění úkolu je pečlivě sledován, smyslem je samostatnost a tvůrčí přístup. 

Obohacení práce (Job Enrichment): rozšíření pracovních činností o rozhodování, 

řízení a kontrolu. Delegace vyšší pravomoci a kompetencí, které umoţňují podílet se na 

tvorbě cílů, ovlivňovat určité operace, rozhodovat o způsobech dosahování výsledků. 

S růstem pravomocí roste odpovědnost, coţ působí na angaţovanost. 

Horizontální rozšíření činnosti (Job Enlargement): sniţuje úzkou specializaci 

zvětšením rozsahu činností. Moţnost vidět smysluplný výsledek své práce. 

Rotace práce (Job Rotattion): systematické střídání pracovišť různého odborného 

zaměření a různých úrovní řízení, Rozvoj flexibility, empatie, rozšíření specializace, 

komplexní vidění problémů, jejich provázanost. Rotace práce je vhodná na počátku kariéry, 

ale mnohem větší efekt můţe přinést zaměstnanci i organizaci v době plně rozvinuté kariéry. 

Participace: příleţitost ovlivňovat a zapojovat se do rozhodovacích procesů. 

Práce na projektech: akční učení, rozvoj týmové práce, schopnosti vést, flexibility, 

získání zpětné vazby od týmu. 

Plnění naléhavých úkolů: práce pod tlakem, v časové tísni. 

Miniprojekty: rozvoj kompetencí ve specifické oblasti. 

Stáž, dočasné přeložení: učení se akcí, trochu riskantní, ale roste zájem a motivace. 

Sdílení poznatků: konzultace problémů s kolegy, učení se jeden od druhého. 
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Mezi metody používané k rozvoji na pracovišti nebo mimo něj patří:  

Přednáška: zprostředkování faktických informací či teoretických znalostí. 

Seminář: přednáška spojená se skupinovou diskusí, výhodou aktivita účastníků. 

Případové studie: řešení skutečných nebo smyšlených problémů, rozvoj analytického 

myšlení, týmové práce, schopnosti nalézt řešení problémové situace. 

Simulace: konfrontace s identickým prostředím s reálně se vyskytující situací. 

Workshop: varianta případové studie, komplexní problémy řešeny v týmu. 

Manažerské hry: aktivní role, samostatné myšlení a reakce, ovládání emocí.  

Angažovanost v charitě/komunitě: rozvíjí širší perspektivu pohledu na svět. 

Assessment centrum: společné testy, rozhovory, hraní rolí, diskuse, prezentace  

za účelem přesnosti hodnocení výkonu a předpovědi potenciálu zaměstnance. 

Development centrum: podobné jako v assessment centru, ale cílem je vytvoření  

a realizace rozvojového plánu zaloţeného na vylepšení úrovně schopnosti jednotlivců. 

Outdoor training/learning: učení manaţerským dovednostem hrou v pohybu. 

E-learning: standardizovaná metoda rozvoje za pomocí PC, mnoho informací. 

Rozvoj kompetencí: rozvoj dle aktualizovaných rozvojových návodů. 

 

3.4 Hodnocení talent managementu 

Hodnocení talent managementu je zpětnou vazbou celého promyšleného projektu či 

procesu. Nesmíme zapomenout na to, kdo, jak a co hodnotí, aby výstupy měly smysl  

a vypovídací hodnotu. Průběh talent managementu hodnotí určitě sám účastník - talent, pak 

samozřejmě i jeho nadřízený a v neposlední řadě i HR specialista. Cílem hodnocení talent 

managementu je zjistit, zda je vzdělávání zaměřováno správným směrem, zda je účastník 

schopen své nově nabyté zkušenosti i dovednosti vhodně aplikovat, rozvíjet, předat dále.  

Jak v praxi talent management můţeme vyhodnotit? Není to jen číselnými výstupy  

z aktivit (původní počet navrţených, počet definitivně nominovaných a vybraných talentů, 
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celkový počet hodin absolvovaného školení, počet talentů, které byly povýšeny, celkové 

náklady na program), ale také referencemi a zpětnou vazbou, dotazníkovým šetřením. 

Horváthová navrhuje pro hodnocení úspěšnosti talent managementu audit a tzv. 

systém LAMP. Audit umoţňuje identifikaci, které části dané oblasti vyţadují ještě pozornosti, 

které jsou správně ošetřeny, nabízí nástin, jak zjištěné nedostatky odstraňovat. Systém LAMP 

je propracovaná tabulka s náhledem na ukazatele, současný stav, ideální stav, problémy  

a nedostatky, navrţení akce. Dotýká se několika oblastí problematiky: audit talent 

managementu a dále dílčích realizací – získání talentu, rozvoj talentu, řízení talentu, rozvoj 

talentu. [10] 

 

3.5 Problémy talent managementu 

Realizace talent managementu se neobejde bez řady nástrah. Vyplácí se myslet 

dopředu, s předstihem, a moţné potíţe se pokusit předvídat a předcházet jim včas.  

Podle Armstronga je třeba dát také pozor na to, aby se při informování o podnikové 

politice nepřehánělo. Vyvolávání očekávání o příleţitostech pro kariéru, vzdělávacích 

programech zcela šitých na míru, rozmanité a zajímavé práci v případě, ţe to pak neodpovídá 

realitě – tzv. over-marketing (nerealistická prezentace podmínek) vedou k nespokojenosti  

a předčasnému odchodu talentů z organizace. [1] 

Horváthová doporučuje pouţít níţe uvedený přístup v úvodní přípravné fázi talent 

managementu a dále určitě jako součást pravidelného kontrolního systému. Zamýšlí se nad 

problematikou z kaţdodenní praxe, nastiňuje moţné potíţe, přímo k nim předkládá otázky 

k zamyšlení. Mezi nejběţnější problémy v oblasti talent managementu patří [10]: 

Uznávanost plánu talent managementu a existence zapojení vrcholového vedení 

(Talent management statickou aktivitou. Odlišná fáze talent managementu neţ podnikatelské 

reality. Plán talent managementu mimo soulad s podnikatelským plánem). Témata 

k zamyšlení: Je vhodné pravidelné (např. čtvrtletní) krátké projednání talent managementu na 

jednání vrcholového vedení organizace? Je talent management podporován nejvyššími 

vedoucími pracovníky? Opravdu vychází plánování talent managementu z podnikatelského 

plánování? 
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Přehled o lidech (Přímý nadřízený nevidí kvalitní pracovní výkon. Informace nejsou 

aktuální/sdíleny. K dispozici příliš mnoho informací.) Jaká data a jak se shromaţďují? Které 

informace se sdílí a které ne a proč? Poskytují manaţeři odpovídající data v termínu? 

Zvládání konfliktních priorit (Odlišné priority v odlišných odděleních). Co je pro 

organizaci nejdůleţitější? Mají být různé plány pro uspokojení různých potřeb? Musí jedna 

skupina opustit své potřeby ve prospěch jiné či celé organizace? 

Technický versus manažerský talent (Manaţerský růst preferován před 

technickým.) Jaké máme technické specialisty? Můţeme si dovolit jejich ztrátu? Je dostatečný 

technický (odborný) talent pool? Jaký rozvoj je moţno těmto talentům nabídnou? 

Udržení zájmu talentovaných lidí (Polevení talentů. Včasná zpětná vazba.) Existuje 

systém včasného varování? Jak kvalitně poskytují přímí nadřízení zpětnou vazbu? Jsou talenti 

a jejich vedoucí v pravidelném kontaktu? Vyuţívá se mentoring nebo koučink? 

Zákonnost (Diskriminace. Včasná identifikace rizik. Chápání diversity.) Je nějaká 

skupina preferována před ostatními? Je proces výběru a rozvoje spravedlivý? Mají lidé 

odpovědní za talent odpovídající znalosti a dovednosti v oblasti diversity? Jsou známa 

potencionální rizika specifických pro firmu? 

Přesné měření výkonu (Obtíţnost. Zpětná vazba. Vyhýbání se konfliktu. Systém 

neodpovídá účelu.) Jaká je kvalita zpětné vazby, kvalita systému řízení výkonu? Je řízení 

výkonu v souladu s poţadavky či kompetencemi talent managementu dle současných potřeb a 

potřeb v budoucnosti? J je sledováno v rámci rozvojových aktivit zlepšení výkonu? Jak jsou 

takto získaná data propojena se systémem talent managementu? 

Zdroje (Není rozpočet pro podpůrné systémy. Prostor manaţerů pro aktivity talent 

managementu. Investice nevedou k růstu talentů. Chybí diskuse vyšších manaţerů nad plány. 

Přednost jiných priorit.) Jaký objem zdrojů můţe být k dispozici? Jaký objem zdrojů mají 

manaţeři k dispozici? Je způsob, který by mohl manaţerům pomoci preferovat talent 

management proti jiným aktivitám? Je talent management pro firmu skutečnou prioritou? 

Nástupnictví (Není dostatek připravených lidí. Bránění postupům. „Hromadění“ 

talentu. Malá organizace pro talent-pooly.) Jsou přímí nadřízení hodnoceni s ohledem  

na schopnosti rozvíjet talent? Existuje takový systém odměňování, který by dokázal 

jednotlivce přimět k posunu směrem nahoru? 
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Výpočetní technika (Náročný papírový systém. Nákladné a ne příliš vhodné 

automatizované systémy). Jaké informace jsou nezbytné? Jak je specifikován systém, který je 

potřeba? Je zajištěn náročný servis? Kdo odpovídá za tyto oblasti?  

Řízení lidí na dálku (Aktuálnost dat. Nesledován růst/rozvoj zaměstnanců. 

Odcizenost a demotivovanost.) Jaké postupy a procedury jsou nutné k vytvoření a zavedení? 

Jsou řízeni na dálku správní lidé? Jsou řízeni správnými lidmi? Jsou identifikována a řízena 

rizika?  

Prostor pro rozvojové aktivity (Nedostatek času pro rozvoj, příliš povinností. Není 

realizace naučeného. Chybí úvaha nad rozvojovými aktivitami.) Kdo vykonává práci, kdyţ 

zaměstnanec prochází právě výcvikem? Jak je zajištěn dostatek času pro zaměstnance, aby 

uvaţovali o výcviku? Jaké podpůrné formální procesy musí být nastaveny? 

Psychologická smlouva (Vyšší očekávání high-potentials. Demotivace ostatních.) 

Jakou podobu má původní smlouva? Je závazek všechny zaměstnance stejně vysoce hodnotit? 

Pokud ano, jak bude nyní komunikována potřeba talent poolu sloţeného z high-potentials? 

Odměňování (Za neexistující potenciál. Vysoké odměny za průměrný výkon.) Co 

skutečně chceme odměňovat? Dokáţou přímí nadřízení přesně změřit výkon a předpovědět 

potenciál talentovaného zaměstnance? 

Obvyklé chyby v této personální oblasti analyzuje Harvard Business Review [16]: 

Programy na podporu „stoupajících hvězd“ jsou dnes obvyklé, vysoce schopní  

a talentovaní jedinci mohou mít velký vliv na výsledky podniku. Tato kategorie talentů má 

příleţitost pro cílený rozvoj v rámci rotace v podniku nebo přidělováním jednorázových 

úkolů. Téměř 40% povýšení těch, kteří jsou identifikováni jako vysoce perspektivní, končí 

neúspěchem. Špatné postupy při rozvíjení budoucí generace vůdců se vyskytují zde: 

Předpoklad, že vysoce talentovaní jsou vysoce angažování: Ve vytipované skupině 

jsou přítomni statisticky tito lidé: jeden ze čtyř chce firmu do roka opustit, jeden ze tří 

připouští, ţe nepracuje naplno, jeden z pěti se domnívá, ţe jeho osobní ambice jsou zcela jiné, 

neţ ty, které pro něj plánuje jeho firma, čtyři z deseti příliš nedůvěřují svým kolegům a ještě 

méně nejvyššímu vedení. Tolik studie. Z čeho vyplývá tato negativita? Jeden z pohledů: 

Přehnaná očekávání a mnoho alternativ: Mnozí tito talentovaní lidé pracují tvrději  

a často i lépe neţ jejich kolegové a přirozeně očekávají, ţe jim organizace poskytne 
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stimulující práci, zajímavou kariéru, šanci. Pokud se talentům nedaří podle jejich představ, 

pak hledají zaměstnavatele, který více ocení jejich přínos. Řešení: Včas rozeznat talenty, 

vázat jejich soukromé cíle na firemní a umoţnit jim, aby pomáhali firmě řešit její problémy. 

Dál sledovat míru spokojenosti u těchto cenných zaměstnanců a věnovat jim patřičnou 

pozornost. V případě niţších finančních prostředků na bonusy můţe firma zváţit stimulaci 

talentů jinými metodami: veřejné ocenění, práce z domova, či jiná moţnost flexibilní práce, 

přístup k online diskusím správní rady. 

Srovnávání současného vysokého výkonu s budoucím potenciálem: Většina 

investic do talentů se plýtvá na jednotlivce, jejichţ potenciál vůbec není vysoký, stačí pouze 

pro současnou pozici, ale nemají vlastnosti pro úspěch ve funkcích, pro které se s nimi počítá. 

Řešení: hledat podstatné vlastnosti talentů – schopnost, angaţovanost, očekávání. Míra 

osobního spojení s firmou je z těchto vlastností nejdůleţitější. Dle zkušeností se doporučuje 

přímost směrem k talentům a klást jim cílené otázky: Kam aţ chtějí ve firmě vystoupat? Jak 

rychle? Jaké uznání povaţují za optimální? Jaké finanční ohodnocení své práce? 

Delegovat směrem dolů management špičkových talentů: Z praxe vychází, ţe 

linioví manaţeři znají své lidi nejlépe z kaţdodenního styku. Ale pokud talenty vybírá  

a kultivuje pouze vybraná jednotka, pak jsou kandidáti vybíráni jen na bázi svého 

dosavadního výkonu. Řešení: Odpovědnost za rozvoj hvězd musí sdílet i vyšší vedení.  

Ochrana stoupajících hvězd před selháním: Přílišná opatrnost brání opravdovému 

rozvoji talentů, ty nejsou dostatečně testovány. Řešení: Opravdový rozvoj talentů probíhá 

v podmínkách reálného tlaku.  

Očekávání, že talenti budou sdílet problémy podniku: Obvykle talentovaní lidé 

vkládají více úsilí neţ ostatní zaměstnanci. Řešení: vytvořit smysluplnou diferenciaci 

v odměňování, i skromné signály vedou k tomu, ţe se talenti cítí odměňováni. Jedná-li se se 

všemi stejně, nevede to k udrţení lidí, na nichţ nejvíce záleţí. 

Neschopnost propojit talenty s podnikovou strategií: firma, která nekomunikuje 

svou strategii, riskuje ztrátu angaţovaných lidí a to tehdy, kdyţ je nejvíce potřebuje. Řešení: 

dobře zváţit, kdo je talent, nerozpoznaný talent, kterému není naplněno očekávání, se můţe 

stát vekou brzdou. 



 

31 
 

3.6  Práce s talenty a plánování nástupnictví v praxi firem 

Key Plastic Janovice buduje z řad vedoucích zaměstnanců skupinu interních lektorů 

pro vytipované odborné oblasti. Tito lektoři (mentoři) jsou proškoleni nejen odborně, ale  

i lektorsky. V případě, ţe současný lektor z projektu vypadne, je definován jeho nástupce. 

Firma v rámci trendu „učící se organizace“ je více zaměřena na skutečné potřeby firmy. 

K dispozici je rozsáhlá firemní knihovna s odbornými publikacemi, vybranými odbornými 

periodiky a podrobnými osnovami školení. [33] 

V Barum Continental Otrokovice funguje systém nástupnictví, který umoţňuje hladké 

fungování firmy v dlouhodobém časovém horizontu. Jeho podstatou je neustálé vzdělávání 

zaměstnanců, kteří se připravují na vyšší pozici a současně konzultují vzdělávání pro svou 

současnou pozici. Tento kontinuální řetězec vzdělávání funguje uţ od nejniţšího článku 

firmy, od dělníků, přes mistry aţ po manaţery a zajišťuje neustálou přípravu zaměstnanců, 

kteří jsou díky tomuto systému schopni nastoupit na vyšší pozici. Zaměstnanec z vyšší pozice 

si předáváním zkušeností a znalostí vychovává svého nástupce pro chvíli, kdy by svou pozici 

opustil. V době své nepřítomnosti (nemoci, dovolené, osobního rozvoje, sluţebních cest) je jiţ 

tímto níţe postaveným zaměstnancem zastupován. Tzv. „áčkoví“ manaţeři a vedoucí se 

obklopují také „áčkovými“ lidmi a nebojí se s nimi pracovat v týmu, přestoţe jsou dovednosti 

těchto lidí mnohdy v dané oblasti větší neţ jejich, výsledkem těchto postojů a směřování jsou 

velmi kvalitní týmy. „Béčkoví“ manaţeři se obklopí „béčkovými“ lidmi, protoţe se bojí, aby 

je nepřerostli a neukázali jejich neschopnost. [34] 

Společnost Manpower řešila, co dělat s talenty, kteří krátce po ukončení programu 

v rámci talent managementu nezískají ţádné manaţerské místo. Jejich absolventi talent 

managementu končí program návrhem vlastního projektu a obhajobou tohoto projektu. Ti 

nejlepší z nich dostanou následně šanci na skutečnou realizaci včetně personálního zázemí. 

Talent je za celý projekt zodpovědný a současně řídí i celý projektový tým. Vzniká tak 

situace, kdy si v rámci talent programu vytvořil i novou pracovní pozici.  

Pro klíčové zaměstnance zavádí firma Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. „sezení 

2:1“, které spočívá v setkání talentovaného zaměstnance s přímým nadřízeným a nadřízeným 

ještě o jednu úroveň výše. Slyšet o moţnosti vlastního růstu ve firmě od vyššího manaţera je 

talentem vnímáno velmi pozitivně a s důvěrou. Povyšování probíhá jen uvnitř firmy, proto si 

kaţdý musí někoho vychovat, aby sám mohl růst.  
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Ve společnosti Tesco Tores ČR a.s. zastávají názor, ţe je důleţité říci talentu, ţe je 

klíčový, protoţe on musí být také spoluodpovědný za svou kariéru. [35] 

V podmínkách SPOLCHEMIE se programy zaměřují na rozvoj manaţerského 

potenciálu, expertního potenciálu, potenciálu zaměstnance, základní expertní a manaţerský 

rozvoj. S ohledem na aktuální stav a strategické cíle umísťuje talentový management 

zaměstnance na místa, kde budou největším přínosem. [36] 

Ve firmě Xerox měla snahu odcházející CEO připravit svou nástupkyni co nejlépe, 

přitom čerpala ze svých vlastních zkušeností. Předávala nástupkyni postupně stále větší 

odpovědnost, snaţila se umoţnit jí co nejvíce se poznat se členy správní rady, pomáhala 

nástupkyni vypořádat se se slabými stránkami, zejména s ovládáním emocí, zapojením 

vlastního týmu apod. [19] 

V Zentivě se při hledání talentů s nadprůměrným pracovním potenciálem řídí třemi 

základními faktory: výkon zaměstnance, doporučení přímým nadřízeným, posouzení silných a 

slabých stránek pomocí assessment a development center. Nicméně velmi důleţitý atribut je 

motivace k profesnímu výkonu, flexibilita, vytrvalost, ochota k učení se, dostatečná 

ctiţádostivost pro kariérní postup nebo pro prohloubení odbornosti. Zájem je o lidi kreativní 

v nových řešeních, loajální a motivované pro poţadovanou práci. Je kladen důraz na 

osobnost člověka v náhledu: odbornost se dá doškolit a prohloubit, ale osobnost člověka 

změnit nelze. Zentiva vyuţívá k personální práci softwarové řešení OrgPlus Enterprise 

americké společnosti HumanConcepts. [38] 

Společnost Princip dosahuje výborné výsledky díky lidem s nadprůměrným 

potenciálem. Jak rozpoznat skutečný talent? Rychle se učí, překračuje hranice a brzy se nudí, 

nesnáší ohraničení, potřebuje růst, být akční a „vtažen do hry“. Vtaţení do strategických 

rozhodování je pro něj často víc, neţ plat. Bez větších nároků nadřízeného je zklamaný, 

neumí přeţívat a pak nepomůţe ani příslib kariérního růstu. [39] 
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4. Představení společnosti 

4.1 O společnosti 

Akciová společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je podnikatelský subjekt, integrovaný 

podnik, zaměřený na hutní produkci. Oblast činnosti zahrnuje především výrobu a zpracování 

koksu, koksochemických výrobků, surového ţeleza a oceli a rovněţ hutní druhovýrobu, 

plynule litých předlitků a dlouhých a plochých výrobků, které tvoří největší podíl hutní 

výroby. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuţe a silniční svodidla. 

Servis a obsluţné činnosti jsou v převáţné míře zajišťovány vlastními obsluţnými závody. 

Společnost je největší výrobce oceli, v České republice patří k velkým 

zaměstnavatelům. Je ziskovou společností, jedním z největších plátců daní v České republice, 

zaměstnancům vyplácí druhou nejvyšší průměrnou mzdu v Moravskoslezském kraji. Je 

součástí skupiny ArcelorMittal, která je největší světovou ocelářskou společností. 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v rámci celého 

regionu. Snaţí se o budování pozitivních vztahů s vlastními zaměstnanci, s laickou i odbornou 

veřejností, s městem Ostrava, ostravským regionem, Moravskoslezským krajem i Českou 

republikou. Podporuje sportovní, kulturní a společenský ţivot nejen v regionu, ale v i v celé 

České republice (koncerty Janáčkovy filharmonie Ostrava, charitativní akce či řadu dalších 

volnočasových aktivit, sportovních událostí a turnajů). [32] 

 

4.2 Organizační schéma společnosti 

Organizační schéma společnosti zobrazuje organizační strukturu společnosti včetně 

nejvyšších manaţerských pozic.  

Na vrcholu organizace stojí generální ředitel a jemu podřízení ředitelé (ředitel pro 

výrobu, ředitel pro bezpečnost a zdraví, ředitel pro ţivotní prostředí, ředitel pro personalistiku 

a vnější vztahy, ředitel pro prodej a marketing, ředitel pro ekonomiku). Viz Příloha č. 4. 
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4.3 Lidské zdroje 

ArcelorMittal zaměstnává 4.200 lidí, dohromady s dceřinými společnostmi má více 

neţ 8.000 zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2011 činila 32.796 Kč. 

Zaměstnanci jsou společností ArcelorMittal vnímáni jako nejcennější kapitál, který se 

významně podílí jak na hospodářských výsledcích, tak na budování dobrého jména a značky 

ArcelorMittal v rámci regionu. 

Pravidla a normy chování firma uvádí ve svém kodexu. Při jednání se všemi 

zaměstnanci je uplatňován férový a nediskriminační přístup: zacházet a jednat s kaţdým 

čestně a důstojně, netolerovat diskriminaci, poskytnout všem rovné příleţitosti, mezi 

zaměstnanci rozlišovat pouze na základě jejich schopností či kvalifikace. 

Od svých zaměstnanců očekává mimo odpovědného přístupu k plnění všech 

stanovených úkolů také aktivní přístup k růstu osobní kvalifikace a kompetencí, 

součinnost v hledání moţností zlepšování kvality. (Příloha č. 5) 

Ročně investuje řádově desítky miliónů korun do vzdělávání, na zajištění příznivé 

atmosféry na pracovištích, do zvyšování bezpečnosti. V rámci vzdělávání v ArcelorMittal 

bylo v roce 2010 proškoleno 11.727 zaměstnanců v 111.229 školících hodinách a firma  

za školení uhradila celkovou částku ve výši 12.892.281 Kč. [32]  

Pracovní příleţitost pro absolventy středních a vysokých škol technických oborů 

během ročního programu (trainee program) nabízí seznámení se s pracovišti nejen v Ostravě. 

Program má za cíl umoţnit novým mladým zaměstnancům celkový pohled na firmu a najít 

své optimální místo v kariéře v rámci firmy.  

Unikátní projekt Steel akademie (2010) ve spolupráci s VŠB-TU obsahoval úzce 

profesionálně zaměřené workshopy a seminářů z oblasti hutnictví. Projekt byl  

pro zaměstnance firmy, pedagogy odborných škol v rámci regionu.  

Právní akademie pro vedoucí zaměstnance byla otevřena v roce 2010 za účelem 

poskytnutí všech důleţitých informací potřebných pro jejich profesi.  

Společnost ArcelorMittal byla obdrţela ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku 2013  

za kariérní příleţitosti ve společnosti, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, řízení výkonu. 



 

35 
 

Kaţdoročně vyhlašuje pro studenty vysokých škol několik témat bakalářských a 

diplomových prací.  

Ve zprávě o firemní zodpovědnosti ArcelorMittal za rok 2008 jsou zveřejněny 

výsledky průzkumu ve spolupráci s firmou Hewitt Associates v oblasti motivovanosti  

a spokojenosti zaměstnanců. Z průzkumu vyplývá motivovanost 42%, coţ je o 2% více neţ 

průměr ve výrobních společnostech ČR. 

V únoru 2013 byla společnost ArcelorMittal v rámci HR&Business hostitelem Fora 

více neţ 80 personalistů, HR manaţerů i generálních ředitelů z celé republiky. Pod názvem 

„Správní lidé na správných místech“ společně diskutovali nad prací s talenty a klíčovými 

zaměstnanci. Cílem Fora bylo ukázat na případových studiích efektivní postupy pro rozvoj 

potenciálu talentů firem. V malých skupinách proběhla diskuse nad postupy a projekty 

v oblasti talentů. 

V závěru Fora se všichni společně shodli na tom, ţe rozvoj talentů na všech úrovních 

je klíčovým nástrojem k udrţení konkurenceschopnosti a zajištění budoucnosti výrobních i 

nevýrobních firem. Úzká spolupráce personálního oddělení a managementu můţe vést 

k lepším výsledkům společnosti. 
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5. Analýza současného stavu v organizaci 

Personální činností v oblasti hodnocení zaměstnanců a talent managementu se 

v ArcelorMittal zabývá oddělení vzdělávání, rozvoje, náboru a GEDP.  

Oddělení má celkem 12 zaměstnanců včetně vedoucí oddělení a je členěno do tří 

úseků: nábor a administrativní podpora s příjímáním a ukončováním pracovního poměru, 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. K zázemí pro rozvoj zaměstnanců patří i školicí středisko, 

které bylo otevřeno v létě 2011 a stalo se kampusem ArcelorMittal University, která má sídlo 

v Lucemburku. Učebny nového školicího střediska mají kapacitu 520 osob, učeben je celkem 

šest. 

 

5.1 Hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení je prováděno pravidelně jedenkrát ročně v období od listopadu  

do prosince s pravidelným časovým harmonogramem jednotlivých navazujících činností: 

komunikace se všemi TH zaměstnanci o zahájení hodnocení (1 týden), hodnotící rozhovory se 

zaměstnanci (5 týdnů), zpracování výsledků hodnocení (3 týdny), kariérní komise (3 týdny), 

komunikace výsledků hodnocení podřízeným (2 týdny).  Poté na hodnocení navazuje 

vyplácení prémií podle výsledků hodnocení. 

Pro hodnocení zaměstnanců má firma svou koncepci, která je součástí programu 

GEDP (Global Exekutive Development programe). Program GEDP se věnuje globálnímu 

rozvoji zaměstnanců v ArcelorMittal a jeho podstatou je neustálé sledování výkonu  

a potenciálu svých zaměstnanců. Tento program umoţňuje nejen sledovat pracovní 

výkonnost zaměstnanců, identifikovat talentované zaměstnance, stanovit rozvojové aktivity, 

ale díky předchozím činnostem také získat co nejpřesnější výstupy pro stanovení odměn 

zaměstnanců. 

Program GEDP je souhrn všech na sebe navazujících procesů, které se prolínají 

celým rokem, má své pravidelné fáze: navrţení a stanovení individuálních cílů na daný rok 

(leden/únor), pololetní revidování těchto cílů (červen), které se provádí pouze u TH 

zaměstnanců a nemá charakter klasického hodnocení, závěrečné hodnocení celkového 

výkonu, hodnocení kompetencí, hodnocení celkového potenciálu zaměstnance  manaţerem 
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(listopad/prosinec) a následně kariérní komisí, která dává své doporučení a souhlas pro 

nominaci talentovaného zaměstnance do talent managementu. Moderace výsledků (leden), 

sdělení výsledků zaměstnancům (leden-březen), rozvojový individuální plán na další rok Na 

konci celého procesu je vyplácení finančního bonusu (zde se uplatňuje bonusový násobitel, tj. 

koeficient mezi celkovým výkonem a potenciálem). 

Součástí programu GEDP je navržení a stanovení svých osobních pracovních cílů 

TH zaměstnancem na kalendářní rok. Na základě těchto cílů je na konci roku hodnocen jeho 

celkový pracovní výkon a současně jeho nadřízený zhodnotí potenciál TH zaměstnance, tzn. 

jeho schopnost přijímat náročnější úkoly, větší zodpovědnost, schopnost se v rámci firmy  

ve svém pracovním zařazení posunout vertikálně v rámci hierarchie na náročnější  

a zodpovědnější pracovní funkci, kde bude sám plnit sloţitější pracovní úkoly a pracovat 

s podřízenými zaměstnanci. (Viz příloha č. 6 ) 

Další součástí programu GEDP je hodnocení kompetencí. U TH zaměstnanců se 

sleduje celkem 8 kompetencí, pro jejich hodnocení se pouţívá pětistupňová škála. Stupeň 

jedna je chápán jako nejhorší a stupeň pět jako nejlepší. Střední hodnota, takové stoprocentní 

plnění či očekávání výkonu je hodnocena tři. Hodnocení jedna nebo dvě u výstupu 

z kompetencí – tito lidé automaticky zařazování do programu školení, aby si danou 

kompetenci posílili. Součástí programu je intranetová aplikace, ke které mají přístup všichni 

TH zaměstnanci a zde si začátkem roku stanoví osobní pracovní cíle, které schvaluje jejich 

nadřízený. Na základě plnění těchto cílů, kdy kaţdý zaměstnanec má pět aţ osm cílů, podle 

toho na jaké respektive jak náročné pozici pracuje. Např. asistentka, sekretářka má třeba čtyři 

cíle, specialista, technolog má cílů jiţ více a manaţer můţe mít cílů třeba osm aţ deset. 

V rámci závěrečného hodnocení nadřízený posoudí osobní cíle u daného zaměstnance plus 

zhodnotí jeho celkový pracovní výkon. Pro hodnocení výkonu je opět pouţívána pětistupňová 

škála, i zde platí, ţe bodové hodnocení tři je chápáno jako stoprocentní plnění. Hodnocení 

čtyři aţ pět je jiţ něčím výjimečné, které přesahuje obvyklý výkon, práce tohoto zaměstnance 

má význam pro celou firmu nebo se v jeho výkonu stalo něco podstatného a mimořádného 

v daném období, proto je TH zaměstnanec ohodnocen takto vysokými body čtyři aţ pět. (Viz 

příloha č. 7) 

Potenciál je rovněţ hodnocen v rámci pětistupňové škály: 1 – bez dalšího potenciálu 

(hodnocený nemá další potenciál, současnou pozici zvládá s obtíţemi), 2 – dosaţený potenciál 

(hodnocený vyhovuje současné pozici, není schopen přijímat náročnější úkoly), 3 – další 
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potenciál (hodnocený je schopen přijímat náročnější úkoly a role), 4 – značný potenciál 

(hodnocený má schopnost i motivaci dále postupovat a přijímat na sebe vyšší zodpovědnost 

v jiných oblastech nebo funkcích), 5 – výjimečný potenciál (hodnocený má mimořádné 

schopnosti, znalosti i motivaci pro okamţité a úspěšné povýšení na důleţitější funkce v rámci 

slupiny ArcelorMittal). Toto je hlavní kritérium pro zvaţování, zda je zaměstnanec talentem 

a můţe se následně objevit v plánu nástupnictví. Do talent poolu je nominace při výstupních 

hodnotách: výkon tři, potenciál čtyři nebo pět. Další kritérium je zájem TH zaměstnance být 

v talent poolu a aktivně se ho účastnit. 

 

5.1.1 Proces hodnocení v ArcelorMittal 

Pravidelné hodnocení podřízených zaměstnanců je v ArcelorMittal nedílnou součástí 

práce kaţdého vedoucího zaměstnance, jedna z jeho základních manaţerských povinností. 

Hodnocení provádí vţdy přímý nadřízený zaměstnance, člověk, který své zaměstnance zná 

z kaţdodenního styku, má přehled o jejich práci, pracovních výkonech, potenciálu. Personální 

útvar je v rámci hodnocení manaţerům nápomocen metodikou, radami, připomínáním 

aktuálních termínů, není hodnotitelem. 

Pro hodnocení zaměstnanců vypracovalo oddělení vzdělávání, rozvoje a náboru 

zaměstnanců v rámci svého propracovaného programu GEDP  metodickou příručku: 

Příručka pro hodnotitele TH zaměstnanců.  

Příručka je obsahově velmi podrobně a systematicky zpracovaná se skutečnou znalostí 

praxe. Seznamuje hodnotitele s podstatou, filozofií a cíly hodnocení zaměstnanců, vysvětluje 

terminologii této důleţité personální oblasti, upozorňuje na případná úskalí, která mohou při 

hodnocení zaměstnanců nastat. Nezapomíná na doporučení i odpovědi na časté otázky méně 

zkušených hodnotitelů.  

Nechybí zde pro všechny závazné termíny celého procesu hodnocení, upozornění na 

důleţitost předchozí vlastní přípravy hodnotitele i hodnoceného, je navrţen způsob přípravy 

hodnotitele na hodnotící rozhovor, doporučení vhodných otázek pokládaných při rozhovoru 

hodnocenému, odkaz na intranetový e-formulář GEDP a jeho obsah a strukturu, práci 

s formulářem, rady pro přípravu vedení kvalitního hodnotícího rozhovoru. Hodnotitel má 
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přístup na formuláře všech svých podřízených, hodnocený zaměstnanec má přístup na svůj 

osobní formulář. 

Hodnocení pracovního výkonu zahrnuje rekapitulaci hlavních pracovních výsledků 

zaměstnance, projevů jeho pracovních postojů a pracovního chování, jsou pouţívána 

relevantní kritéria a je snaha o objektivní hodnocení. 

Stěţejní roli v hodnocení má kvalitní provedení hodnotícího rozhovoru a připravenost 

hodnotitelů, aby nešlo o pouhý formální proces, ale o prostředek ke zmapování potenciálu 

zaměstnanců. 

Pro zpracování výstupních dat z hodnocení zaměstnanců jsou v metodice uvedeny 

přehledné tabulky jednotlivých hodnotících škál: hodnocení pracovního výkonu, hodnocení 

kompetencí a hodnocení potenciálu. 

Hodnocení klíčových kompetencí je rozlišeno podle kategorií na TH zaměstnance  

a mistry. TH zaměstnanci jsou hodnoceni v těchto pěti klíčových kompetencích: řízení změn, 

rozhodování, orientace na výsledky, strategické myšlení, týmová práce, orientace na 

zákazníka, efektivní komunikace, učení a rozvoj. Pro mistry zahrnuje hodnocení klíčové 

kompetence: vedení lidí, týmové schopnosti, orientace na výsledky, komunikační dovednosti, 

inovace a samostatnost, přístup k bezpečnosti práce. [31] 

Při hodnocení kompetencí hodnotitel musí brát v úvahu pracovní zařazení 

hodnoceného zaměstnance a hlavně to, zda má či nemá podřízené zaměstnance.  

Příloha č. 1 dokumentu (Příručky pro hodnotitele TH zaměstnanců) obsahuje tabulky 

k vyhodnocení kompetencí: řízení změn, rozhodování, orientace na výsledky, strategické 

myšlení, týmová práce, orientace na zákazníka, efektivní komunikace, učení a rozvoj. 

Nechybí zde popis a také je vysvětleno, co které hodnocení znamená. 

Ve výkonové tabulce jsou stanoveny koeficienty – bonusové násobitele, které jsou 

pouţívány k výpočtu čtvrtletní prémie za individuální hodnocení zaměstnance. Základem pro 

výpočet je pracovní výkon a potenciál hodnoceného zaměstnance. Přílohou jsou pravidla pro 

prémie v roce a také praktický příklad výpočtu výsledné prémie. 

Při hodnotícím rozhovoru nadřízený zaměstnancům výsledky hodnocení pracovního 

výkonu a potenciálu nesděluje, můţe sdělit pouze hodnocení za dílčí cíle a kompetence.  
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Celkové výsledky hodnocení výkonu a potenciálu za celý závod podléhají schválení 

kariérní komise, proto se při hodnotícím rozhovoru zaměstnancům sdělovat nemohou. 

Spolupracuje oddělením vzdělávání a rozvoje při hodnocení s manaţery? Ano, 

informační kampaň je před spuštěním hodnocení, informace o termínech získají hodnotitelé  

i zaměstnanci z podnikového časopisu, hodnotitelé obdrţí metodiku ve formě broţury. 

Zájemcům, zejména z řad nových manaţerů, ale i těm zkušenějším pro osvěţení informací po 

roce, je nabízen seminář pro vedení hodnocení a hodnotících pohovorů. Oddělení vzdělávání, 

rozvoje a náboru hodnotitelům termíny připomíná a poskytuje metodické vedení a rady. 

 

5.1.2 Obsah hodnocení  

Obsah a struktura hodnotícího rozhovoru je v metodice stanovena, v úvodní fázi 

hovoří manaţer, cílem úvodu je vytvoření pozitivní atmosféry pro samotné hodnocení, 

opětovné vysvětlení účelu schůzky, seznámení s průběhem setkání a délkou rozhovoru.  

Následuje prostor pro hodnoceného, aby sám zhodnotil uplynulé období.  Hodnocení 

nadřízeným navazuje na sebehodnocení zaměstnance a je zaměřeno pouze na pracovní 

výsledky a chování, ne na osobnost podřízeného.  

Nadřízený sdělí hodnocenému svůj pohled a uvede fakta, rekapituluje výsledky práce 

hodnoceného, zhodnotí jeho celkový pracovní výkon podle plnění jednotlivých osobních cílů, 

posoudí plnění jednotlivých kompetencí, identifikuje případné problémy při plnění 

pracovních úkolů hodnoceného. Vyhodnotí efektivnost vzdělávání, které od posledního 

hodnocení zaměstnanec absolvoval a jeho vliv na pracovní výkon, získané znalosti a 

dovednosti. Stanoví poţadavky na získání či prohloubení kvalifikace dle poţadavků 

pracovního místa. Zváţí moţnosti dalšího rozvoje hodnoceného (zde můţe být hodnotiteli 

nápomocen Katalog vzdělávacích akcí) a moţnost kariérního postupu. Na tuto fázi navazuje 

diskuse nad návrhy osobních cílů na následující rok. Na závěr hodnotícího rozhovoru 

nadřízený shrne vše, co bylo řečeno a ukončí pozitivně rozhovor. 

Návrh otázek pro pouţití při hodnotícím rozhovoru: 

Jak hodnotíte letošní rok z hlediska plnění cílů? 

V čem vidíte hlavní důvody úspěchu/neúspěchu v rámci daného úkolu? 
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Ve které kompetenci byste se rád/a zlepšil/a v následujícím období? 

Jakou máte představu o vzdělávání a rozvoji v příštím roce? 

 

5.2 Talent management 

5.2.1 Historie talent managementu 

Historie talent managementu v ArcelorMittal se datuje od roku 2008, kdy došlo 

k  základům budování systému, příprava pilotního projektu proběhla v roce 2009 souběţně 

s programem GEDP, který poskytl nástroj jak identifikovat potenciální talenty do plánu 

nástupnictví. Pilotní projekt pro TH zaměstnance v roce 2010 s názvem VIZE byl obměněn, 

např. program „mezikulturní rozdíly“ byly nahrazeny jiným programem, později byly také 

zařazeny schůzky s generálním ředitelem.  

Program GEDP původně zahrnoval jen TOP manaţery, poté se rozšířil o vedoucí 

manaţery, následovalo zahrnutí mistrů a nakonec byli přidáni všichni TH zaměstnanci. 

Pomocným vodítkem při vývoji koncepce byly dotazníky, které po vyhodnocení přinesly 

náměty pro další činnost.  

 

5.2.3 Cíl talent managementu 

Talent management v ArcelorMittal si klade za cíl včasnou identifikaci talentů pro 

budoucí zajištění klíčových pozic firmy. Posílit plán nástupnictví z vlastních zdrojů, do plánů 

nástupnictví zařazovat zejména své talenty a vlastní zaměstnance, nenabírat zaměstnance 

zvenčí, zajistit podmínky pro kvalitní vzděláván, rozvoj a maximální výkon talentů, 

motivovat a stabilizovat všechny talenty: nové identifikované, právě rozvíjené talenty  

i prověřené talenty, kteří jiţ prošli delším rozvojovým programem ve firmě. Vytipovat  

a obsazovat správné lidi na správné pozice. To vše v souladu se zkušeností, ţe čas věnovaný 

na strategii talentů sniţuje náklady společnosti, zvyšuje její výkonnost a vytváří dlouhodobě 

kvalitní kompetenční úroveň společnosti, kvalitní budoucnost. 
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5.2.4 Identifikace talentů, talent pool  

Talent pool potvrzených (nominovaných) talentů do plánu nástupnictví spojeného 

s rozvojem a vzděláváním v rámci celého následujícího roku je výstupem z ročního 

komplexního hodnocení zaměstnanců. Dalším výsledkem hodnotícího pohovoru a celého 

hodnocení talentovaného zaměstnance s potenciálem je definice jeho konkrétních osobních 

rozvojových a vzdělávacích potřeb. 

Do talent poolu je zařazen kaţdý zaměstnanec, který má výsledné hodnocení výkonu 

3 a výše a hodnocení potenciálu 4 nebo 5 a toto hodnocení potvrdila kariérní komise. Je 

předpokladem, ţe zaměstnanec sám má zájem být součástí programu. Podmínkou je jeho 

aktivní účast ve všech aktivitách v talent programu. (viz Příloha č. 8) 

V ArcelorMittal talenty do talent poolu pro daný rok navrhuje jejich přímý nadřízený, 

který provedl i roční hodnocení svých podřízených zaměstnanců. Rozhodnutí přímého 

nadřízeného o zařazení či nezařazení zaměstnance do plánu nástupnictví podléhá následnému 

projednání a schvalování kariérní komise. Nominace do talent poolu a s ním spojená účast 

ve vzdělávacích a rozvojových aktivitách je stanovena na rok, poté záleţí na výsledcích 

dalšího hodnocení zaměstnanců. Talent se rekrutuje z těch jedinců, kteří mohou významně 

přispět k výkonu organizace. Kariérní komise probíhají na úrovni kaţdého z osmi závodů 

ArcelorMittal a projednávají za daný závod všechna hodnocení, výkon, potenciál 

zaměstnanců. Kariérní komise v podobě vrcholového managementu závodu má právo změnit 

rozhodnutí přímého nadřízeného a rozhoduje o definitivní podobě hodnocení. Toto přísnější 

opatření by mělo zabezpečit, aby byl výběr talentů transparentní a také aby se  do talent poolu 

dostali jen ti nejlepší, skutečně perspektivní zaměstnanci s vysokým potenciálem pro 

budoucnost firmy. 

5.3 Rozvoj a rozvojové programy 

Společnost nabízí svým zaměstnancům v rámci péče o zaměstnance celou řadu 

motivačních a rozvojových programů. Snaţí se zvolit správnou strategii, nabídnout dobré 

podmínky k práci i k rozvoji dovedností a dlouhodobou perspektivu. Díky řízení talentů firma 

disponuje větším počtem kandidátů na vedoucí pozice, ze kterých můţe v případě potřeby 

vybírat, důsledkem toho je mnohem méně nevydařených povýšení neţ v minulosti, zvyšují se 

kompetence zaměstnanců. Všechny tyto aktivity a záměrné kroky přispívají k tomu, ţe se ve 

firmě daří udrţovat fluktuaci zaměstnanců pod 2%.  
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S projektem talent management uspěla ostravská huť i v interní soutěţi, ve které 

získala od své mateřské společnosti ArcelorMittal ocenění za nejlepší personální projekt 

v Evropě.  

Mezi motivační a rozvojové programy patří například kariérní poradna pro všechny 

zaměstnance, pestré programy pro talenty, moţnost vyuţívat interní trh pracovních míst. 

Nechybí zde také pestrá paleta vzdělávacích programů šitých na míru, jazyková výuka, 

mentoring. Monitorování spokojenosti a motivovanosti zaměstnanců rovněţ není opomíjeno. 

I na základě výsledků z těchto šetření pak firma společně se zaměstnanci připravuje 

promyšlené akční plány, v současném trendu, které průběţně zavádí do praxe. 

Následující tabulka uvádí počet talentů, kteří na základě hodnocení přímým 

nadřízeným, následným schválením kariérní komisí a v neposlední řadě svým souhlasem 

s osobním rozvojem a kariérním plánem byli zařazení do rozvojových programů v období 

2009-2012: 

 

ROZVOJOVÉ PROGRAMY TALENTŮ 2009 2010 2011 2012 

 

Talent program VÝZVA 

(program pro talenty manuálních profesí) 

0 0 171 97 

Talent program VIZE 

(program pro nové talenty) 

Talent program ROZVOJ 

(individuální  pokračování talentů z VIZE) 

56 169 115 99 

LEADERSHIP AKADEMIE programy: 

Leadership 1.ročník INTEGRITA 

Leadership 2.ročník ODVAHA 

0 26 48 72 

Počet účastníků programů  

za celé čtyřleté období celkem 

56 195 334 268 

 

Tab. 1 Účastníci programů talent management 2009-2012. Zdroj: interní informace firmy. 

 

Za dobu fungování talent programu prošlo těmito programy celkem 585 

talentovaných zaměstnanců firmy. 
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Graf 1 Počet účastníků talent managementu 2009-2012 

 

 

 

Obr 1 Pyramida talentů firmy 2012-2013 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2009 2010 2011 2012

Talent program
VÝZVA

Talent program VIZE,
ROZVOJ

Leadership
akademie

Počet účastníků
programů celkem



 

45 
 

Firma se snaţí uváţlivě sestavit pro celý rok rozvojové programy podle skutečných 

potřeb svých talentovaných zaměstnanců s rozlišením, pro jakou cílovou kategorii jsou 

vzdělávací a rozvojové programy určeny. Zda jsou pro zaměstnance z řad dělnických profesí 

nebo TH zaměstnance, pro talenty, kteří jsou v talent poolu krátkou dobu, tj. zcela „nové“ 

talenty, pro absolventy předchozího vzdělávacího a rozvojového ročníku. Nebo jsou pro 

nejvyšší manaţery? To jsou základní rozlišovací podmínky pro plánování rozvojových a 

vzdělávacích programů. Cílem je nastartovat inovativní a kreativní myšlení kaţdého 

zaměstnance a vyplnit mezery v jeho současných dovednostech a schopnostech. 

Programy jsou pro talenty určeny v souladu se symbolickou pyramidou talentovaných 

zaměstnanců různé úrovně (viz Obr 1). Pomyslnou základnu tvoří program VÝZVA pro 

talenty manuálních profesí. Na první příčce pyramidy je program VIZE pro zcela nové 

talenty, na něj navazuje program ROZVOJ (PROGRES) jako individuální pokračování 

programu pro talenty absolventy. Na vrcholu pyramidy je méně početná skupina talentů 

v rámci tzv. leadership akademie: první ročník pod názvem INTEGRITA a na něj navazuje 

druhým ročníkem program ODVAHA. Program ODVAHA je přizpůsoben pro přípravu na 

vrcholové řízení společnosti s individuálním rozvojem manaţerů na špičce firemních pozic. 

 

VÝZVA – program pro talenty manuálních profesí 

Program není graficky znázorněn v pyramidě programů, kde se objevují programy pro 

od niţších manaţerských pozic přes střední aţ po nejvyšší. Prioritou programu VÝZVA je 

zvýšit inovační potenciál zaměstnanců manuálních profesí, podpořit a prohloubit jejich 

týmovou spolupráci. Vyprofilovat tzv. „pravé“ ruky mistrů. Pracovat dále s talenty z řad 

dělnických profesí, talentované dělníky přesvědčit ke zvýšení kvalifikace studiem střední 

školy a dosaţením maturity, je li tato kvalifikace v dané profesi vhodná a přínosná, např. 

v případě moţného postupu na pozici mistra. Konzultace a pohovory ke kariérnímu růstu, 

snaha podat zájemcům maximální informace kde a za jakých podmínek mohou dále studovat 

s vyuţitím nového vyššího vzdělání pro svou budoucnost ve firmě. Doporučovat vhodné 

přesuny v rámci interního trhu práce. 

Další aktivity k rozvoji talentů z řad manuálních profesí: exkurze v rámci firmy i 

mimo ni (jednotlivé provozy, např. ocelárna, vysoké pece, exkurze do externích firem), 

setkání s manaţery, setkání s generálním ředitelem (malá skupinka v počtu do 10 lidí, 



 

46 
 

komunikace, diskuse, vzájemné získání zpětné vazby v oblasti námětů, stíţností, ocenění), e-

learning (angličtina pro zájemce). 

Programy VÝZVA: Vedení týmů Assessment, bezpečnost práce Health&Safety (téma 

s vysokou důleţitostí k omezení pracovní úrazovosti a předcházení následků úrazů, 

celofiremní heslo: cesta k nulové úrazovosti), štíhlá výroba (štíhlé výrobě se věnuje velká 

pozornost, je snahou, aby mistři byli tahouny a příkladem pro ostatní zaměstnance), trendy, 

5S (program neustálého zlepšování kaizen), VIP kurz PP, Lean lego (analogie na stavění 

z lega). Programy v posledních letech probíhají v různých obměnách a variantách. 

 

VIZE – program pro nové talenty 

Aktivity: osobní kariérový rozhovor, vzájemná ostraţitost (jedná se o loňský projekt 

v souvislosti s bezpečností práce, bezpečnostní audity vedoucího provozu a maximálně dvou 

talentovaných zaměstnanců (předcházení tzv. provozní slepotě při kontrole bezpečnosti 

pracoviště). 

Další aktivity, základní balíček vzdělávání a rozvoje pro talenty nabízí: rotační 

mentoring program, exkurze, prezentace, nabídka e-learningu, CR (Corporate Responsibility) 

projekty, konzultace. 

Program VIZE: finanční minimum, týmové dovednosti  a práce v týmu, Belbin 

assessment (psychodiagnostika typu assessment centra pro speciální nebo manaţerské 

pozice). 

 

ROZVOJ (PROGRES) – individuální pokračování programu pro talenty 

absolventy 

Program rozvoj je určen pro talenty, z řad TH zaměstnanců, kteří jsou v talent 

managementu jiţ třetím rokem a buď jim ještě dobíhají kurzy a vzdělávací aktivity 

z minulých ročníků. Další rozvoj je plánován v souladu s poznatky a výsledky assessment 

centra. Plánované aktivity pro tuto kategorii: koučing, kariérový rozhovor, development 

centrum. Další aktivity, kafeterie: exkurze, prezentace, setkání s generálním ředitelem, e-
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learning, CR (Corporate Responsibility) projekty. Progres: development centrum, školení 

doplnění (maximálně jedno školení). 

 

INTEGRITA – Leadership akademie 1.ročník 

Cílem Leadership akademie je komplexní rozvoj měkkých manaţerských dovedností, 

příprava na manaţerské pozice, program je určen pro kandidáty do manaţerských pozic. 

Program leadership je plánován jako dvouletý. Sedmimodulový program, tj. sedm 

dvoudenních kurzů  plus  360° zpětná vazba (snahou je minimálně 6 hodnotitelů: 

sebehodnocení, nadřízení, podřízení, kolegové, hodnotí se v nadefinovaných kompetencích), 

individuálního koučingu, výuky angličtiny s přípravou na mezinárodní certifikát BEC, práce 

na projektech. Nástroje vedení lidí, manaţerská simulace, řízení konfliktů a vyjednávání, 

vedení týmů při řešení úkolů, komunikace pro pokročilé, finance pro nefinančníky. 

 

ODVAHA - Leadership akademie 2.ročník 

Navazující pokračování rozvojového programu Leadership akademie 1.ročník. 

V menším rozsahu kurzu, zde jsou jen kurzy čtyři. Vrcholové řízení – individuální rozvoj 

manaţerů pro přípravu na budoucí práci ve vrcholových funkcích. 

Nástavbová úroveň, 4 modulový program kurzů, hardkils, řízení změn, risk 

management, individuální koučing dle výsledků z hodnocení 360°, příprava na mezinárodní 

certifikát z angličtiny, účast v zahraničních stáţích, práce s mentory. manaţerská simulace 

Decison Base, projektové řízení. (Viz Příloha č. 9) 

 

Talentům na různých pozicích je nabízena kromě vertikální i horizontální mobilita 

v rámci interní trhu práce. Všechny volné pozice firmy se zveřejňují nejprve na firemním 

intranetu i nástěnkách. Teprve poté, kdyţ není pozice obsazena uchazeči z řad současných 

zaměstnanců či talentů, je zveřejněna mimo firmu pro externí uchazeče. Finanční, časové i 

odborné investice do interních kandidátů a jejich upřednostnění před uchazeči zvenčí se firmě 

zpravidla vrací ve větší loajalitě zaměstnance ke své firmě. 
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Talent management je přístupný všem talentovaným zaměstnancům firmy, není 

omezen věkem ani pohlavím. Záleţí pouze na výsledku ročního hodnocení, osobním zájmu 

zaměstnance a jeho aktivnímu přístupu v rámci svého rozvoje.  

V posledních letech se ve světě objevuje trend dát více prostoru také talentovaným 

ţenám a mají-li poţadované schopnosti a vysoký potenciál, podpořit je do manaţerských 

funkcí (genderová diverzita). Dle studií, které porovnávaly úspěšnost firem, kde je ve vedení 

přítomna alespoň jedna ţena, s firmami, ve kterých se ve vedení ţeny vůbec nevyskytují, mají 

firmy s podílem ţen ve vedení vyšší hodnotu. 

ArcelorMittal  se také zabývá touto myšlenkou, rozbíhají se aktivity pro ţeny: 

„women´s club“, mentoring pro ţeny, setkání s manaţerkami. Samozřejmě vzhledem k oboru 

podnikání nebudou ve firmě uţ z přirozené podstaty ţeny dominovat, ale mají moţnost se 

účastnit dění dle svých vlastních moţností a schopností. 

 

5.4 Plány nástupnictví 

Plán nástupnictví tvoří všechny manažerské pozice vytipované podle organizačního 

schématu ArcelorMittal pro manaţerské pozice. V plánu nástupnictví je uvedena funkce, 

současný manaţer, vytipovaný kandidát nebo kandidáti (moţní budoucí nástupci), jsou-li pro 

danou pozici. Aktuální formulář evidenčních plánů nástupnictví viz Příloha č. 9.  

Stav připravenosti kandidáta ukazuje časového rozlišení, zde se pouţívá pět 

kategorií: nástupce, který je připraven okamžitě nahradit současného manaţera na dané 

pozici, dále moţní nástupci dle odhadovaných lhůt podle aktuální připravenosti v rocích: 1-2 

roky, 2-3, 3-5, 5-8.  

Ne na všech místech vedoucích pozic je nyní vytipovaný budoucí moţný nástupce  

ve všech pěti kategoriích. Jsou kategorie, kde je momentálně nástupce, který je připraven 

okamţitě nahradit současného manaţera. Jinde je vytipován nástupce s určitými výhradami  

a omezeními a je nyní u něj ještě tzv. status emergency, tzn. ţe by funkci sice v případě 

nutnosti mohl převzít, protoţe zná dobře odbornou problematiku a zná obor, ale zatím nemá 

potřebné schopnosti a kompetence nutné pro výkon funkce manaţera. Pokud by bylo 

nezbytné, aby přesto funkci převzal, musel by se nadále a navíc za chodu rychle učit. 

V případě, ţe by toho nebyl schopen a situace by pro něj byla nad jeho současné moţnosti a 
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schopnosti, pak by se jednalo o přechodné řešení, neţ by za něj byl nalezen vhodnější 

kandidát, který by mnohem více splňoval nároky dané vedoucí pozice.  

Plán nástupnictví v současném stavu zahrnuje jen nástupce do manaţerských pozic, 

ale nezahrnuje klíčové pozice odborníků a specialistů, které se v organizaci vyskytují. 

Plány nástupnictví jsou v současné době vedeny systematicky v podobě tabulek 

v Excelu, firma zatím pro tyto účely nemá ţádný software. V dohledné době bude přecházet 

na nový software a předpokládá se, ţe by v něm snad mohla být pokryta i tato personální 

evidenční a plánovací oblast.  

Nabízí české firmy vhodný grafický program s rychlými výstupy pro plánování 

nástupnictví?  

Tzv. excelovské tabulky jsou pomocníkem pro jakousi systematickou evidenci a práci 

s daty a i v rámci plánování nástupnictví relativně postačující, samozřejmě úměrně k tomu, 

jaké mnoţství dat je třeba evidovat, zpracovávat a periodicky aktualizovat a nakolik je tento 

tabulkový systém pro dané mnoţství zpracovávaných informací ještě přehledný. 

Propracovaná aplikace, vyvíjená speciálně k tomuto účelu, můţe zcela dobře a efektivně 

excelovské tabulky nahradit. Nezanedbatelná bude jistě i otázka pořizovací ceny, kvality a 

pohodlí ovládání aplikace pro uţivatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

6. Zhodnocení, náměty a doporučení 

Na základě teoretických poznatků a rozhovorů s personálním oddělením jsem 

vytipovala oblasti, kde je moţno dát náměty a doporučení k uvedeným tématům: 

6.1 Hodnocení zaměstnanců 

Dobře nastavený proces hodnocení i velmi prakticky a obsahově zdařilou a 

propracovanou metodickou příručku k provedení hodnocení svých podřízených manaţerem 

jsem ocenila jiţ v předchozí kapitole. Nyní předkládám ke zváţení několik moţných 

doporučení: 

Kvalita prováděného hodnocení. Hodnotitelé mají maximální podporu ze strany 

personálního oddělení, ale to někdy nezaručí precizní provedení ročního hodnocení kaţdého 

zaměstnance podle osvědčených postupů doporučených v „Příručce hodnotitele TH 

zaměstnanců“. Hodnotící pohovor by neměl být formální záleţitostí z jakéhokoliv důvodu 

(nedostatku času či pocitu ztráty času méně podstatnou záleţitostí, dojmu zbytečnosti, 

neformálních/přátelských vztahů mezi nadřízeným a podřízeným), ale měl by to být 

prostředek ke společnému cíli – ke zlepšování pracovního výkonu, kompetencí i potenciálu 

zaměstnance v jeho osobní prospěch i prospěch firmy. 

Doporučení:  Motivovat a podnítit manaţery, aby hodnocení svých podřízených 

nepodceňovali, ale změnili svůj úhel pohledu na tuto manaţerskou činnost a dokázali proces 

hodnocení vést dle doporučení, současných trendů, v souladu s metodikou a hodnocení 

maximálně vyuţít pro zkvalitnění práce své i svých zaměstnanců. 

Způsob komunikace s podřízenými v rámci neformálního a formálního 

hodnocení. Nejčastější příčinou stresu zaměstnanců bývá obvykle špatná komunikace, 

komplikuje porozumění druhým i spolupráci v týmech. Pro efektivní komunikaci obecně platí 

ověřování porozumění mezi komunikačními partnery dotazováním „rozumím Vám dobře, 

ţe“, kladením otázek „jak to myslíte, jak budete postupovat?“, shrnutím domluvených závěrů 

dalších postupů „abych to shrnul, postup bude následující“. 

Doporučení: Doporučuji při neformálním i formálním hodnocení zaměstnanců vyuţit také 

osobnostní typologii MBTI. Osobnostní typ je lidem vrozený a během ţivota se uţ nemění, 

mění se schopnosti, ne osobnostní typ (extroverze/ introverze, smysly/intuice, myšlení/cítění, 

rozhodování/vnímání).  
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Další moţné vyuţití typologie MBTI v komunikaci s lidmi v těchto oblastech: 

konflikty, porady, koučování, mentoring, teambuilding, participativní manaţerský styl řízení. 

Volně dostupné a rychlé provedení i vyhodnocení testu online je zde: [37].   

 

6.2 Talent management 

Vnitřní silná motivace člověka. Zdroje na vzdělávání a další rozvoj zaměstnanců i 

talentů nejsou neomezené. Firma je nucena se svými prostředky uváţlivě hospodařit  

a zvaţovat, kterou oblast výdajů můţe „popustit“ a kde naopak musí šetřit. Ţijeme v době, 

kdy se díky krizím musí přistupovat ke škrtům v rozpočtu. Vzdělávat svou budoucnost, 

nadané a talentované zaměstnance je však nutností.  

Doporučení: Vzhledem k tomu, ţe talent bez výjimečně obrovské vnitřní motivace 

nemá takovou šanci uspět jako talent vnitřně silně motivovaný, doporučuji jiţ v rámci 

hodnotícího procesu při prvotním výběru talentů do talent poolu přihlíţet i k tomuto 

důleţitému kritériu, vnitřní silné motivaci člověka. 

Stabilizace rozvíjených talentů. Jaká je fluktuace v řadách talentů? Talenti nemají 

vůči svému zaměstnavateli ţádné závazky, stává se, ţe z firmy odchází, ale naštěstí se jedná o 

malé procento odchodů. Je moţné předejít ztrátě lidského kapitálu? Firma investovala do 

rozvoje svého talentovaného zaměstnance, očekává návratnost investice i vyuţití potenciálu 

svého talenta. Získání, adaptace a rozvoj nového talentovaného zaměstnance stojí další 

nemalé náklady. Při odchodu zaměstnance je prováděn výstupní pohovor, u talentů 

podrobnější, hledají se kroky, jak udrţet talentovaného zaměstnance.  

Doporučení: Zmapovat analýzu příčin odchodů talentovaných zaměstnanců. Byly-li 

náklady do vzdělávání vysoké, doporučuji zváţit a případně předem dohodnout moţné 

závazky talentů vůči firmě v případě jejich odchodu z firmy krátce po absolvovaném rozvoji  

a vzdělávání v talent managementu. 

Nabídka pracovního uplatnění i bývalým zaměstnancům – talentům. Zaměstnanci 

odcházejí z různých důvodů, nejen za příleţitostmi, které jim současný zaměstnavatel nemůţe 

nabídnout, někdy je to z osobních důvodů, ale situace se v průběhu času můţe měnit jak  

ve firmě, tak v ţivotě bývalého zaměstnance. 
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Doporučení: Pokud tomu nic nebrání (záleţí na konkrétních podmínkách), udrţovat 

vztahy s bývalými zaměstnanci, klíčovými odborníky a talenty, a v případě potřeby jim 

aktivně učinit novou nabídku pracovního uplatnění. 

Další typ vzdělávání – outdoorové programy. V programu vzdělávání talentů firma 

nabízí simulátor a záţitkovou pedagogiku, outdoor jako prostředek firemního vzdělávání  

a rozvoje firemní kultury zde zahrnut není.  

Doporučení: Doporučuji zváţit i outdoorové programy. Tyto programy neznamenají 

klasické vzdělávání ani pouhé pobavení. Jejich smyslem je hlavně otevření, nasměrování, 

posun. To vše znamená změnu. Změnu v lidech, v postojích lidí, vzájemné komunikaci  

a ostatních vazbách. Změnu, která účelně přispívá k růstu osobností, týmů, firmy, má 

nepřeberné moţnosti a těţko lze najít jiný efektivnější způsob, díky kterému v tak krátkém 

čase lze učinit posun u jednotlivců i skupiny jako celku. 

Pestrá paleta vzdělávacích aktivit, menší angažovanost talentů. Talentům je 

nabízeno mnoho vzdělávacích a rozvojových aktivit, společenská odpovědnost, participace, 

někdy však chybí samostatnost, aktivita a angaţovanost z jejich strany. 

Doporučení: Jak jsem jiţ uvedla výše, doporučuji nepodceňovat existenci a míru 

vlastní silné sebemotivace talentovaného jedince uţ při samotné identifikaci a výběru talentů 

do talent poolu. Dát příleţitost skutečně jen těm silně motivovaným. Více s nimi komunikovat 

o nabízených aktivitách, zda se setkávají s adekvátní odezvou. Případně vyuţít dotazníkového 

šetření.  

U lidí, kteří jsou jiţ v talent poolu zařazeni a jejichţ zájem kolísá nebo má dlouhodobý 

klesající trend, pokračovat v komunikaci, která by měla přispět k analýze příčin této změny, 

hledat optimální řešení a neopomíjet další motivaci talenta. 

V rámci ročního hodnocení zváţit, zda má opravdu smysl pokračování v talent 

managementu, nepodceňovat zde vzájemnou komunikaci talentovaného zaměstnance a jeho 

přímého nadřízeného, která můţe objasnit moţnou příčinu poklesu zájmu talenta (dlouhodobá 

únava, přetíţení pracovními úkoly, zdravotní či osobní problémy, nedostatek času na rozvoj). 

Moţná je lepší mít spokojeného zaměstnance v rámci jeho vlastní pracovní náplně neţ 

talentovaného, u kterého přidané rozvojové aktivity způsobují nestabilitu nebo pokles výkonu.  
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Předcházení demotivaci talentovaného zaměstnance. Dlouhodobé čekání na 

povýšení můţe být zdrojem demotivace talenta. Zvláště tehdy, nabývá-li dojmu, ţe jeho 

povýšení je v nedohlednu nebo se s ním aţ tolik nepočítá. Obdobný problém můţe nastat, 

pokud firma musí zeštíhlovat, zbylým zaměstnancům tento stav přináší více práce, ale také 

obavy z jejich moţného propuštění při dalším moţném zeštíhlování.  

Doporučení: Objeví-li se v práci talentovaného zaměstnance propad v jeho obvyklém 

výkonu, ztráta nadšení, doporučuji se zaměřit na včasnou komunikaci s talentem a zjištění 

příčin této změny. Odkládání rozhovoru aţ na pozdější dobu nebo na období hodnocení můţe 

způsobit, ţe náprava jiţ nebude moţná a talent se rozhodne opustit firmu, aby svůj potenciál a 

vůdcovské ambice realizoval. 

 

6.3 Plánování nástupnictví 

Klíčové (nepostradatelné) pozice specialistů, odborníků. V plánech nástupnictví 

jsou v současné době zmapovány plány od TOP manaţerů aţ po mistry, ale plán nástupnictví 

v nynější podobě ještě nezahrnuje klíčové pozice. 

Doporučení: Vzhledem k tomu, ţe se ve firmě mimo vedoucích pozic vyskytují 

rovněţ i tzv. klíčové (nepostradatelné, nezastupitelné) pozice některých specialistů, odborníků 

(např. to mohou být některé pozice technologů, laboratorních zaměstnanců, zaměstnanců, 

kteří ke svému výkonu potřebují certifikáty apod.), doporučuji zaměřit se i na tyto 

nemanaţerské, ale pro firmu klíčové pozice, a zahrnout je v dohledné době také do plánu 

nástupnictví. Nábor či proškolení a rozvoj specialisty trvá dlouhou dobu, jeho pozice je 

obvykle je vázána na vysoce odborné znalosti, které člověk získává a buduje po dlouhou dobu 

své kariéry, dále na vzdělání, certifikátech, znalostech firmy, zkušenostech z výroby a jejich 

procesů. Moţná jsou na dnešních klíčových pozicích lidé, kteří rádi své cenné celoţivotní 

zkušenosti předají svým mladším kolegům, aby tímto způsobem poskytli své znalosti firmě 

pro další plynulé pokračování. 

Genderová diverzita 

Doporučení: Hledat dále uplatnění pro talentované ţeny ve funkcích, podporovat 

jejich zájem podílet se na vedení firmy, pokračovat dál v nastaveném trendu.  
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Software pro plán nástupnictví. Plány nástupnictví jsou nyní vedeny v tabulkovém 

procesoru Excel. 

Doporučení: Na trhu je několik dodavatelů software pro personální účely a řízení 

lidských zdrojů. Uţivatelsky přívětivou technologii pro evidenci talentů a plán nástupnictví 

má v nabídce firma MMI, s.r.o., Praha, Organizační schémata jsou přehledná, kritéria pro 

plánování nástupnictví umoţní rychlou přípravu nástupnických plánů. (viz Příloha č. 10) 

 „Převis“ talentů nad volnými místy. Talentovaný zaměstnanec s vysokým 

potenciálem, který je zařazen v talent managementu jiţ třetím, čtvrtým rokem, co mu můţe 

firma nabídnout dále, kdyţ rozvojové programy vyčerpal, je schopný, výkonný a má potenciál 

převzít náročnější funkci, nicméně ţádné vedoucí místo není v daném okamţiku volné? 

Doporučení: Doporučuji podporovat motivaci těchto lidí, sepjetí s firmou, 

komunikovat s nimi, nevyřazovat je z talent managementu, je-li jejich rozvoj u konce, 

vynechat rozvojové aktivity na jedno období, po dalším hodnocení zváţit aktuální stav 

zaměstnance i moţnosti v kariérním plánu v rámci plánu nástupnictví. 

Stále motivovat tohoto zaměstnance, komunikovat s ním, podporovat jeho aktivitu a 

činorodost. Nedopustit pokles motivace směrem k demotivaci a rezignaci, která by vedla ke 

ztrátě potenciálu, výkonu nebo případnému odchodu špičkového zaměstnance z firmy. Zjistit, 

zda v jeho preferencích převaţuje ekonomický prospěch a touha po vyšším společenském 

postavení (převáţně osobní uţitek, případně potřeba moci) nebo zda je jeho motivace 

zaměřena více k podniku a převaţuje spíše morální uspokojení nad ekonomickým 

prospěchem. Mezi motivační faktory můţeme zařadit vyšší úroveň delegovaných úkolů, tj. 

určitou participaci na rozhodování a ovlivňování (pravomoci) v rámci přípravy na budoucí 

nástupnictví.  Potřeba být úspěšný, potřeba ocenění a uznání, potřeba seberealizace je u 

talentovaných lidí velmi vysoká. Je-li spojena s firmou, tj. pokud se takový talentovaný 

zaměstnanec hodně identifikuje se svou firmou, je ochoten dočasně (někdy i dlouhodobě, 

kdyţ má perspektivu) obětovat uspokojování řady svých zájmů a potřeb. Pravidelná 

komunikace a motivace je zde velmi důleţitým faktorem, který nesmí být opomíjen. Investice 

do vzdělávání, podpora rozvoje a jednání s respektem můţe talentovaného zaměstnance 

ovlivnit při jeho rozhodování, zda firmu opustit a hledat vlastní seberealizaci v povýšení 

mimo firmu nebo dále setrvat a podílet se na úkolech a výzvách svého současného 

zaměstnavatele. Uvolní-li se vedoucí místo, v ţádném případě ho neobsazovat z vnějších 

zdrojů. 
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Závěr 

Bez talentovaných lidí se ţádná firma neobejde. Jsou zdrojem potenciálu, hnací síly, 

pracovního nasazení, kreativity a s tím spojeného rozvoje firmy a její konkurenceschopnosti. 

Je na firmě, aby dokázala vytipovat a identifikovat své talentované zaměstnance, prověřila 

jejich potenciál pro budoucnost, dala jim prostor pro vzdělávání a rozvoj a umoţnila jejich 

osobní, pracovní i kariérní růst v souladu s jejich potřebami a také potřebami firmy i firemní 

strategií, aby co nejvhodněji sladila potřeby na obou stranách. 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit a ověřit, jak probíhá proces plánování 

nástupnictví v ArcelorMittal, zda v oblasti této personální práce vyuţívá doporučených a 

ověřených postupů, současných poznatků i moderních trendů v rámci hodnocení 

zaměstnanců, výběru zaměstnanců do talent poolu a plánu nástupnictví, rozvoje a vzdělávání 

talentovaných zaměstnanců. Zda je současný trend ve firmě v souladu s teoretickými 

poznatky nebo je ještě někde prostor pro úpravy a změny. 

V první části jsem se zabývala problematikou plánování nástupnictví z pohledu 

odborné literatury v rámci publikací, časopisů, internetových zdrojů. 

V praktické části jsem v úvodu představila společnost ArcelorMittal zejména 

v souvislosti s její pozicí zaměstnavatele a analyzovala současný stav hodnocení 

zaměstnanců, výběru zaměstnanců do talent managementu a plánu nástupnictví. K dispozici 

jsem měla konzultace oddělení vzdělávání, rozvoje a náboru zaměstnanců, materiály firmy 

k této oblasti jako je metodika a prezentace, materiály zveřejněné na webových stránkách. 

Zjistila jsem, ţe v oblasti personalistiky organizace pracují lidé se zájmem o svou 

práci a její kvalitu, ţe některé postupy jsou velmi propracované a oddělení stále hledá 

vylepšení, učí se z minulosti, v rámci získaných a ověřených zkušeností koriguje postupy a 

práci i na základě dotazníkových šetření a má zájem o co nejvyšší moţnou kvalitu. Metodická 

příručka pro hodnotitele je zpracovaná podrobně a zahrnuje všechny podstatné aspekty.  

V závěru své práce se zamýšlím nad moţnými doporučeními, ke kterým mne 

inspirovaly dosavadní zkušenosti v práci s lidmi, v rámci jejich motivace, postojů, potřeb, 

vzdělávání, dále porovnáváním dostupné literatury a skutečného aktuálního stavu. Povede-li 

některé z mých doporučení k zamyšlení či k realizaci v praxi, budou energie i čas věnovány 

této práci zhodnoceny. 
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Příloha č. 1: Plán následnictví typu řetězce [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkce Personální ředitel 

Vykonává K. Petr 

Náhrada M. Ryba 

Věk 42 

Nynější funkce Vedoucí oddělení 

  vzdělávání pracovníků 

Schopnosti Vynikající 

Připraven k povýšení Okamţitě 

 

  

 

 

  

 

Funkce 

Vedoucí oddělení 

vzdělávání zaměstnanců 

Vykonává M. Ryba 

Náhrada V. Král 

Věk 35 

Nynější funkce Referent v oddělení 

  vzdělávání zaměstnanců 

Schopnosti Velmi dobré 

Připraven k povýšení Za dva roky 
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Příloha č. 2: Plán následnictví typu pyramida [14] 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3: Schéma následnictví v manaţerských funkcích [2]: 
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Příloha č. 4: Organizační schéma ArcelorMittal [32]: 
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Příloha č. 5: Průzkum motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců [32]: 

 

 

 

 

Příloha č. 6: Formulář GEDP. Zdroj: materiály ArcelorMittal. 
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Příloha č. 7 Formulář Hodnocení kompetencí. Zdroj: materiály ArcelorMittal. 

 

 

 

 

Příloha č. 8: Schéma Identifikace talentů. Zdroj: materiály ArcelorMittal. 
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Příloha č. 9: Plán nástupnictví v manaţerských pozicích. Zdroj materiály Arcelor Mittal. 

Pozice BDE Název Současné zařazení Nyní Potenciální nástupce 

(Funkce)       připraven 1-2 roky 2-3 roky 3-5 let 5-8 let 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Příloha č. 9: Program Leadership akademie 2.ročník. Zdroj materiály ArcelorMittal. 
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Příloha č. 10: Nástin software pro plánování nástupnictví. Zdroj webové stránky. 

 

 

 


