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1 Úvod 

 Pro svou diplomovou práci autor zvolil téma talent managementu. K volbě tohoto 

tématu vedla především jeho aktuálnost. V dnešní době neustálých změn, inovací a velké 

globální konkurence jsou důležitou součásti k úspěchu organizace zaměstnanci a především ti 

talentovaní, kteří mohou být, díky své kreativitě, schopnostem a potenciálu pro organizaci 

konkurenční výhodou. Proto je důležité umět takové lidi rozpoznat, správně s nimi pracovat a 

udržet si je v organizaci a k tomu může pomoci právě talent management. 

 

 Cílem mé diplomové práce je analyzovat na základě teoretických poznatků, 

nestandardizovaného rozhovoru a dotazníkového šetření současný stav talent managementu 

ve společnosti Dalkia ČR a navrhnout doporučení pro zlepšení tohoto procesu. Tato analýza 

bude provedena pomocí informací získaných pomocí rozhovorů se specialistou lidských 

zdrojů, který spolupracuje na procesu talent managementu a také informací, získaných 

pomocí dotazníkového šetření, od zaměstnanců, kteří jsou zařazeni ve skupině talentů. 

 

 Diplomová práce bude rozdělena do čtyř částí. V první části diplomové práce se bude 

autor věnovat teorií talent managementu, která je důležitá k pochopení této problematiky. 

Autor se zde zaměří na definování pojmu talent a talent management z pohledu různých 

autorů. Dále zde bude zdůrazněna role specialisty lidských zdrojů v tomto procesu. Hlavním 

bodem této části bude popsání procesu talent managementu a uvedení metod a přístupů, které 

lze u jednotlivých částí tohoto procesu použít. V rámci teorie budou také uvedeny výhody, 

které talent management přináší organizaci a případná rizika s ním spojená. Bude zde 

uvedeno, jakým způsobem lze měřit a hodnotit talent management, jaké existují možnosti 

softwarové podpory talent managementu a také kterým výzvám bude talent management čelit 

v nejbližší době. Teoretická část bude zpracována především pomocí metody analýzy 

odborných publikací a studií. 

 Druhou částí bude zahájena praktická stránka diplomové práce. V této části Vás autor 

seznámí se společnosti Dalkia ČR. Budou zde uvedeny základní informace o této společnosti, 

jako jsou struktura společnosti, předmět činnosti a složení portfolia. Dozvíte se zde však 

hlavně informace související se zaměstnanci a to především s jejich strukturou, útvarem 

lidských zdrojů, který se zaměstnance stará a firemní kulturou, která má vliv na jejich činnost. 

Součástí charakteristiky společnosti Dalkia ČR bude také zmínka o pozornosti, kterou tato 

organizace věnuje společenské odpovědnosti. 
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 Ve třetí části bude za pomocí nestandardizovaného rozhovoru se specialistou lidských 

zdrojů rozebrána práce s talentovanými zaměstnanci ve společnosti Dalkia ČR. Bude zde také 

uveden metodický postup tohoto procesu. Pro zajištění komplexního pohledu na talent 

management ve společnosti Dalkia ČR bude také předmětem analýzy spokojenost a názory 

talentů na tento proces pomocí dotazníkového šetření. 

 Čtvrtá část bude obsahovat návrhy a doporučení, které na základě teoretických 

poznatků a analýzy společnosti Dalkia ČR, by mohli pomoci vylepšit proces talent 

managementu. 
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2 Teoretická východiska 

 Tato část je věnována teorii související s talent managementem. Jsou zde definovány 

základní pojmy tohoto tématu, proces talent managementu, jeho přínosy, rizika a výzvy, 

možnosti softwarové podpory a způsoby měření a hodnocení úspěšnosti tohoto procesu.  

2.1 Základní pojmy 

 Na začátku je třeba si ujasnit co je to vlastně talent a co představuje pojem talent 

management. Neexistuje zde jedna jednoznačně ustálená definice těchto pojmů. Proto bude 

dále uvedeno několik základních definic, které pomohou objasnit tyto dva pojmy. 

2.1.1 Talent  

Původ tohoto slova pochází ze starověkého Řecka, kde se jednalo o největší váhovou a 

peněžní jednotku. V dnešní době se podle Oxfordského slovníku definuje talent jako 

schopnost nebo dovednost. 

Hroník (2007) uvádí jako kritérium talentu výkonnost, respekt a také perspektivu, 

která umožní současnou výkonnost ještě zvýšit.  

Autoři Thorne a Pellant (2007) považují za hlavní vlastnosti typické pro talentované 

lidi tvořivost, neposednost, houževnatost, jedinečnost a odlišnost. Talentovaní lidé se také 

podle těchto autorů projevují následujícími vlastnostmi: 

• „jsou zvědaví, 

• mohou mít omezenou schopnost soustředit se, 

• stanovují si ambiciózní cíle, 

• lehce se začnou nudit, 

• netrpí „hlupáky“, 

• mají více nápadů, než jsou schopni realizovat, 

• když je něco zaujme, pracují dlouho a tvrdě, 

• když se nudí, chtějí být někde jinde.“  

 

Talentovaní lidé se také vyznačují svými potřebami, které jim pomáhají k růstu. Tito 

lidé tedy potřebují zejména: 

• uznání, 

• pocit, že spějí k něčemu významnému, 
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• rozmanitost, 

• podněty, 

• vzrušení, 

• pocit, že dělají rozdíl. (Thorne, Pellant 2007, str. 78) 

 

Berger (2004) používá pro talentované zaměstnance pojem Superkeepers. Tito 

talentovaní zaměstnanci jsou pak podle něj „velmi malá skupinka jednotlivců, kteří prokázali 

vynikající úspěchy, inspirovali ostatní k dosažení vynikajících úspěchů, a kteří ztělesňují 

klíčové kompetence a hodnoty organizace.“ 

 Dle poradensko-konzultační firmy v oblasti lidských zdrojů Mita Thor International 

(2014) je talent: 

• „Ten, kdo má mimořádné nadání a schopnosti. 

• Ten, kdo je schopen trvale dosahovat nadstandardního výkonu. 

• Ten, kdo je schopen vysokého zaujetí pro věc (dokáže nalézt vnitřní motivaci a je 

schopen dosáhnout a udržet vysokého pracovního tempa). 

• Ten, kdo je nadán tvořivostí a schopností řídit sebe sama (je schopen si naplánovat 

svou práci a určit si priority). 

• Talent přináší přidanou hodnotu firmě – kromě toho, co vymezuje náplň práce, 

přináší i něco navíc.“ 

 

 Dle autora z těchto výše uvedených definic vyplývá, že talentovaný člověk může být 

velmi složitý a na někoho může působit i roztržitým dojmem. Přesto však se tito lidé 

vyznačují velmi vysokým pracovním výkonem, vysokým potenciálem a tvořivostí, takže jsou 

přínosem pro organizaci. 

2.1.2 Talent management 

Talent management podle Armstronga (2007, str. 327) znamená: „řízení talentů 

pomocí používání vzájemně propojeného souboru činností, které mají zabezpečit, aby 

organizace přitahovala, udržovala si, motivovala a rozvíjela talentované lidi, které potřebuje v 

současnosti i v budoucnosti.“ 

Thorne a Pellant (2007) naopak uvádějí, že řídit talentované lidi lze velmi obtížně, 

proto talent management definují jako „rozvoj talentu“. 
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Shukla (2009) vysvětluje talent management jako „proces náboru, řízení, hodnocení, 

rozvoje a udržování nejdůležitějšího zdroje organizace – lidí.“ 

 Podle Horváthové (2011, str. 26) je talent management „vzájemně propojený soubor 

činností organizace, jejichž úkolem je získat, rozvíjet, motivovat a udržovat si talentované 

zaměstnance pro splnění současných i budoucích podnikatelských cílů“. 

Cannon a McGee (2007, str. 10) definuje talent management jako „proces, při kterém 

organizace identifikuje, řídí a rozvíjí své lidi dnes i pro budoucnost.“ Tento proces zahrnuje 

následující body: 

• Vypracování strategie, ve které si organizace vymezí své potřeby tak, aby 

vyhovovaly současným i budoucím požadavkům strategického obchodního plánu, 

• vytvoření postupu pro měření kompetencí, 

• vytvoření nástrojů a systémů, které budou vyhovovat individuálním potřebám 

zaměstnanců, 

• určení způsobů, jak získat a udržet si zaměstnance, kteří jsou klíčoví pro úspěch 

organizace, 

• zavedení vhodného přístupu k zaměstnancům, kteří již nesplňují organizační 

požadavky, 

• měření dopadu těchto strategií tak, aby talent management mohl být průběžně 

aktualizován a přinášel vysoký výkon i v budoucnu. (Cannon a McGee, 2007) 

 

 Talent management by se tedy dle autora dal shrnout jako proces, jehož výsledkem by 

mělo být udržení talentovaných zaměstnanců, kteří jsou klíčoví pro úspěch organizace do 

budoucna. 

2.2 Vymezení talent managementu  

 Po definování talent managementu je třeba zmínit, kdo se bude o tento proces starat a 

zajišťovat jeho realizaci. Pro vznik procesu talent managementu je zapotřebí podpora vedení 

organizace, jeho samotná správa a každodenní činnosti pak náleží oddělení lidských zdrojů. 

V rámci tohoto oddělení je vhodné, aby organizace měla jasně vyčleněnou pozici, která má 

nestarost právě tuto práci. Takováto pozice se může nazývat například specialista lidských 

zdrojů nebo talent manažer. 
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2.2.1 Role specialisty lidských zdrojů 

 Specialista lidských zdrojů má v organizaci na starost rozvoj a práci talentovaných 

zaměstnanců. Není to však osoba, která by sama měla za úkol řídit kompletní proces a veškeré 

činnosti spojené s prací s talenty. Je důležité, aby se na programu talent managementu podíleli 

také všichni manažeři, ať už linioví nebo vyšší. Manažeři především musí práci 

s talentovanými zaměstnanci a jejich rozvoj přijmout jako součást své manažerské práce, což 

také závisí od toho do jaké míry je talent management zakomponován do organizační strategie 

a jaké podpory se mu dostává od vrcholového vedení společnosti. Jsou to právě manažeři, 

kteří při práci s talentovanými zaměstnanci jsou v pozici koučů, mentorů nebo trenérů a mají 

tak velký vliv na rozvoj talentovaných lidí. 

 Specialista lidských zdrojů je však stále velmi důležitou součástí procesu talent 

managementu. Specialista lidských zdrojů v procesu talent managementu slouží jako 

koordinátor činností a spojovací článek mezi talent managementem a manažery. Jeho práce 

dále spočívá především v: 

• poskytování rad manažerům v tom jak by měli pracovat s talentovanými 

zaměstnanci, 

• prosazování strategie talent managementu do organizační strategie, 

• zdůrazňování významu vzdělání a rozvoje, 

• plánování a koordinaci vzdělávacích a rozvojových aktivity, 

• spolupráci s manažery a talentovanými zaměstnanci na sestavení a plnění 

rozvojového plánu, 

• radí a pomáhají talentovaným zaměstnanců při plnění jejich rozvojového plánu, 

• mohou se podílet na vzdělávacích akcích, 

• distribuují materiály a podklady talentům, 

• poskytují poradenství talentům atd. (Armstrong, 2007) 

2.2.2 Úroveň talent managementu v organizaci 

 V každé organizaci nemusí vnímat talent management jako komplexí strategii, která 

obsahuje všechny činnosti práce s talenty. V organizaci tedy může existovat několik úrovní 

práce s talentovanými zaměstnanci, od nulové úrovně až po strategický pohled, plně 

integrovaný talent management do strategie organizace. Jednotlivé úrovně jsou tedy 

následující: 
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1. úroveň - žádné strategické řízení talent managementu, bez vymezených postupů a 

činností. Pokud se v organizaci objeví talentovaný zaměstnanec, je s ním 

pracováno pouze v rámci neformálních náhodných činností. 

2. úroveň - s talentovanými zaměstnanci se pracuje pouze v rámci jednotlivých 

oddělených činností. Neexistuje zde stále celková strategie talent managementu 

nebo plán práce s talentovanými zaměstnanci. 

3. úroveň – v této úrovni se již jedná o koordinované činnosti a práci s vybraným 

okruhem talentovaných zaměstnanců. 

4. úroveň – navržen strategický plán talent managementu, který odpovídá strategii 

řízení lidských zdrojů a organizační strategii. 

5. úroveň - strategie talent managementu je v souladu s organizační strategií. Talent 

management je brán jako komplexní systematický proces všech činností 

(získávání, rozvoje a udržení). (CIPD, 2006) 

2.3 Proces talent managementu 

 Samotný proces talent managementu se dá shrnout, jak uvádí Horváthová (2011) nebo 

Cannon a McGee (2007), do těchto tří základních kroků: získání (identifikace a nábor), rozvoj 

a udržení talentů.  

V následujících podkapitolách budou podrobněji popsány jednotlivé části základních 

kroků talent managementu.  

2.3.1 Identifikace a získávání zaměstnanců 

 Proces talent managementu začíná získáváním talentů. Samotné získávání se skládá 

z několika dílčích kroků. Horváthová (2011) přehledně zobrazuje kroky procesu získávání 

talentů, viz obrázek č. 2.1. 
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Obr. č. 2.1 Proces získávání talentů 

 

 

 
Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent management. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. ISBN 978-80-7357-665-3. str. 51 

 

 Na začátku tohoto procesu musí společnost nejprve identifikovat klíčové role (pozice, 

kdy při jejich neobsazení dochází k narušení chodu celé organizace) a s tím související 

klíčové kompetence.  

 Pokud se organizace snaží určit, které pozice jsou pro ni klíčové, měla by se pokusit 

odpovědět na následující otázky: 

• Vyžaduje daná pozice specifické kompetence? 

• Může i krátkodobé neobsazení této pozice způsobit provozní komplikace? (ztráty, 

přerušení provozu, výpadky v poskytování služeb/výrobků, pokles výnosů atd.) 

• Je po dané pozici na trhu práce velká poptávka? 

• Ovlivní neobsazená pozice kompetentní osobou budoucnost organizace? (Berger, 

2004)  
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 Klíčové kompetence představují soubor důležitých faktorů, jako jsou znalosti, 

dovednosti, zkušenosti a vlastnosti a další, které zajišťují dosažení cílů. Podle průzkumu, 

který provedl Berger (2004) existuje kolem 30 klíčových kompetencí. Většina organizací 

běžně využívá při hodnocení procesu talentu zhruba třetinu klíčových kompetencí. 

Kompetence důležité v procesu talentu jsou tedy například: 

• akční orientace – zaměření na dosažení výsledku, překonávání překážek, přijímání 

zodpovědnosti za svou práci, stanovení standardů a vytváření výsledkově 

orientovaného prostředí ve společnosti, 

• interpersonální dovednosti – efektivní a produktivní zapojení do práce s ostatními 

zaměstnanci a vytváření dobrých vztahů na pracovišti, 

• komunikace – efektivní sdělování informací, naslouchání, akceptace názoru 

ostatních, 

• kreativita – přicházení s novými nápady a zlepšování stávajících postupů, 

podporování inovací, 

• orientace na zákazníka – budování důvěry u zákazníků, naslouchání zákaznickým 

potřebám. (Berger, 2010; Hroník, 2007; Horváthová, 2011) 

 

Organizace si tedy identifikuje své klíčové role a kompetence. Na základě tohoto si 

zjistí, zda li má zaměstnance s požadovanými kompetencemi, které budou potřebovat i do 

budoucna. Pokud firma nemá dostatečné vlastní zdroje těchto zaměstnanců, musí tyto 

zaměstnance přijmout. Takovéto zaměstnance může získat například vyhledáním u 

konkurenčních firem, na vysokých školách, mezi stážisty, na veletrhu pracovních příležitostí, 

mezi bývalými zaměstnanci, prostřednictvím internetu (webové stránky organizace, job 

servery, linkedin atd.), na doporučení, pomocí služeb agentur, headhunterů apod. 

(Horváthová, 2011) 

Organizace by ovšem neměly předpokládat, že se k nim talentovaní zaměstnanci 

budou hlásit jen tak. Takové to zaměstnance je třeba nějakým způsobem přimět k tomu, aby si 

vybrali právě danou společnost. Kromě nabídky benefitů a vysokých odměn je to i spousta 

dalších věcí, které potenciální talenty může zaujmout a přesvědčit, že daná organizace bude 

pro ně ta nejlepší. Toto téma je podrobněji vysvětleno v podkapitole 2.3.3. 

 

Pokud má firma určené koho potřebuje s jakými kompetencemi na jakou pozici a ví, 

zda bude vycházet z interních nebo externích zaměstnaneckých zdrojů, je třeba talentovaného 
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zaměstnance vybrat. Jak již bylo uvedeno výše, talentovaný zaměstnanec se vyznačuje 

především vysokým pracovním výkonem a potenciálem. Proto je zde nutné použít metody pro 

hodnocení výkonu a předpovědi potenciálu a objevit tak, talentovaného jedince mezi 

ostatními zaměstnanci a uchazeči. (Horváthová, 2011) Těmito metodami jsou, jak uvádí 

Cannon a McGee (2007) například:  

• Assessment centra – neboli v češtině diagnosticko-výcvikový program. 

Assessment centra využívají širokou škálu metod k hodnocení současného výkonu 

a budoucího potenciálu. Takovými metodami jsou například hraní rolí, testování 

osobností a různé skupinové a individuální úkoly, které simulují skutečnou práci 

na pracovní pozici. Výhodou této metody je, že si můžeme pozorovat uchazeče při 

různých situacích a zjistit zda bude vyhovovat požadavkům organizace. Pomáhá 

také velmi dobře odhadnout budoucí výkon talentovaného jedince. Naopak 

nevýhodou jsou vysoké náklady (odměny expertů a hodnotitelů, příprava 

programu, vybavení) a časová náročnost.  

• 360° zpětná vazba – Tato metoda poskytuje náhled na pracovní výkon 

zaměstnance z několika úhlů pohledu. Jak je vidět z obrázku 2.2 hodnocení 

zaměstnance probíhá na základě informací a zpětné vazby poskytnuté od přímých 

podřízených, nadřízeného, kolegů, interních zákazníků a sebehodnocení samotného 

talentovaného zaměstnance. Díky poskytnuté zpětné vazbě lze sestavit plán 

rozvoje a pracovat tak na odstranění slabých stránek výkonu. Výhodou této metody 

je, že talentovaný zaměstnanec získá povědomí o tom, jak jeho výkon vnímají lidé 

v jeho okolí. Mezi nevýhody této metody patří administrativa se zajištěním zpětné 

vazby od spousty lidí a riziko, že například kolegové mezi sebou neposkytnou 

upřímnou zpětnou vazbu. 
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Obr. č. 2.2 360° zpětná vazba 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

• Průběžné hodnocení – součástí tohoto jsou další metody (jako např. rozhovory, 

360° zpětná vazba apod.). Cílem je zajistit průběžné aktuální informace o výkonu 

sledovaného zaměstnance a určit tak směr jeho dalšího rozvoje nebo v případně 

zlepšujícího se výkonu, zařadit tohoto zaměstnance mezi talentované. Tato metoda 

se tedy používá pouze u interních zaměstnanců, kde je průběžné sledování možné. 

• Reference – pokud vybíráme talentovaného zaměstnance z externích zdrojů, je 

také vhodné informovat se o jeho pracovním výkonu u předchozího 

zaměstnavatele. 

• Rozhovory – existuje několik typů rozhovorů, pomocí kterých může organizace 

určit talentovaného zaměstnance. Takovými to typy rozhovorů jsou například: 

• Individuální pohovor – jde o nejběžnější metodu. Rozhovor probíhá jen 

mezi uchazečem a vedoucím pohovoru. Je zde riziko subjektivního 

hodnocení, proto je vhodné tento typ rozhovoru zařadit jako součást 

více kolového výběrového procesu a nepoužívat ho samostatně. 

• Panelový pohovor – této metody se účastní minimálně dva lidé, kteří 

dělají rozhovor s jedním uchazečem. Zapojuje se zde oproti 

individuálnímu rozhovoru například budoucí nadřízený, liniový 

manažer apod. Stejně jako u předchozí metody je vhodné tento pohovor 

kombinovat s dalšími metodami. 
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• Kompetenční rozhovor – jde o strukturovaný rozhovor, který podle 

stanovených kritérií zjišťuje kompetence uchazeče. Metoda vychází 

z předpokladu, že tak jak se uchazeč choval minule, bude se chovat i 

v budoucnu. Tazatel tedy musí zjistit, co přesně uchazeč dělal, jaké 

činnosti vykonával s jakým výsledkem, kdy a kde tyto činnosti dělal a 

to i na neúspěšné nebo konfliktní situace. Cílem je tedy zjistit co 

nejvíce a pokud možno co nejpodrobnější informace o činnostech a 

chování uchazeče. Výhodou této metody je větší objektivita a možnost 

hlubšího poznání uchazeče. Naopak nevýhodou je, že informace podané 

uchazečem nemusí být pravdivé (při pohovoru je většinou tendence se 

ukázat v „dobrém světle“ a neupozorňovat na své minulé chyby). 

(Horváthová, 2011)  

• Pracovní úkoly – uchazeč může projevit své znalosti, schopnosti a dovednosti 

přímo u konkrétního úkolu. Hodnotitel tak může posoudit jeho výkon při konkrétní 

situaci. Pokud je úkol vhodně nastaven může hodnotitel předpovědět i potenciál 

uchazeče. (Horváthová, 2011; Cannon a McGee, 2007; Armstrong, 2007) 

 

 Na základě hodnocení seřadí organizace uchazeče o program talent managmentu podle 

jejich výkonu a potenciálu do tzv. nine-box grid, což lze volně přeložit jako devíti bodová 

kvadrantová, neboli klasifikační mřížka. Podoba této klasifikační mřížky je zobrazena 

v obrázku č. 2.3.  
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Obr. č. 2.3 Devíti bodová klasifikační mřížka 

 

Zdroj: CLUTTERBUCK, David. The Talent Wave: Why Succession Planning Fails and What 

to Do About It. Great Britain: Kogan Page limited, 2012. ISBN 978-0-7494-5697-9 

(upraveno)  

 

 Tato mřížka rozčlení uchazeče o program talent managementu na ty s vysokým 

výkonem a potenciálem, které lze označit jako top talenty. Dále pak na ty, kteří se vyznačují 

solidním výkonem a mají předpoklad alespoň nějakého potenciálu k růstu. Takové můžeme 

označit jako možné talenty. S těmito dvěma skupinami se pak dále pracuje. V levém dolním 

rohu jsou pak uchazeči, kteří nemají požadovaný výkon ani potenciál. Pokud se jedná o 

zaměstnance, je třeba zvážit jejich další setrvání v organizaci. 

 

Zaměstnanci a uchazeči, kteří byli přiřazeni do kategorie top talentů, případně 

možných talentů, se tedy následně zařadí mezi skupinu talentů. Organizace mohou 

talentované zaměstnance spravovat v rámci tzv. talent poolu. Tento pojem se většinou do 

českého jazyka nepřekládá. Dal by se však vysvětlit jako zásobárna, bazén, nádrž či rezervoár 

talentů.  

Princip talent poolu spočívá v tom, že organizace má k dispozici zásobu množství 

talentů, které může využít v případech kdy je neobsazena klíčová pozice, nebo když nastanou 

změny vyplívající z rozvoje technologií, nových poznatků apod. Organizace se tedy tímto 

pojistí, že mají v takovýchto případech kde vzít zaměstnance s potřebnou kvalifikací, nebo 

potenciálem se daným změnám přizpůsobit a udržet tak konkurenceschopnost organizace. 

Organizace by se tedy měly snažit mít dostatečně velký talent pool. Optimální velikost je pak 

individuální podle typu organizace a oboru podnikání. (Cannon a McGee, 2007) 

Výkon 

P
ot

en
ci

ál
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Organizace si při sestavování talent poolu může zvolit ze tří různých typů. Typy talent 

poolu jak je uvádí Cannon a McGee (2007) a Horváthová (2011) jsou tedy následující: 

• Obecný talent pool – do tohoto typu talent poolu může vstoupit talent 

s jakýmikoli dovednostmi či znalostmi. Talenti rotují v organizaci bez specifického 

výcviku. Vybírá se zde na základě intelektu a kompetencí. Tento typ je vhodný pro 

absolventy škol.  

• Technický talent pool - zde se již vybírají talenti na základě jejich specifických 

dovedností potřebných pro budoucnost organizace. Vstoupit zde tedy mohou jen 

takoví talenti, kteří prokáží potenciál a výkon v technických dovednostech. 

• Vůdcovský talent pool – organizace zde vybírá talenty na základě vymezených 

specifických vůdcovských kompetencí. Takový talent musí určitou úrovní těchto 

kompetencí disponovat, nebo mít předpoklad, že tyto kompetence do budoucna 

zvládne.  

2.3.2 Rozvoj zaměstnanců 

 Organizace již tedy svého talentovaného zaměstnance identifikovala a zařadila do 

talent poolu. V dalším kroku by mu měla poskytnout možnost vzdělání a rozvoje, umožnit mu 

získání potřebných znalostí a dovedností pro výkon pozic s vyšší odpovědností a podporovat 

jeho potenciál. 

 

 Pro tento krok je důležité vytvořit s každým talentovaným zaměstnancem individuální 

rozvojový program, který mu pomůže dosáhnout požadované úrovně znalostí a dovedností 

pro konkrétní pozici. Podle Hroníka (2007) jsou v talent managementu následující dva typy 

rozvojových programů: 

• Trainee programy -  tento program je určen pro ty, kteří v organizaci nepracují. 

Zpravidla se jedná o absolventy škol, kteří se na dobu tohoto programu stávají 

zaměstnanci organizace. Program trvá obvykle půl roku až rok a na konci se 

úspěšným talentovaným účastníkům nabídne pracovní smlouva. 

• Talent development – v tomto programu jsou naopak talentovaní lidé, „kteří mají 

ve firmě již svou historii a kredit, zároveň stojí na počátku své kariéry ve firmě a 

potřebují si najít její směr.“(Hroník, 2007) 
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 V rámci těchto programů jsou používány různé metody rozvoje. Mezi některé 

rozvojové metody používané v organizacích patří například: 

• Rotace práce – job rotation. Podstatou této metody je dočasná výměna pracovních 

míst mezi zaměstnanci. Díky této rotaci může zaměstnanec vidět práci svých 

kolegů z jiné perspektivy než jen z jeho původního místa (příště si třeba rozmyslí 

kritizování práce kolegy, když si vyzkouší jeho místo) a především lépe uvidí práci 

společnosti jako celku a pomůže mu pochopit vzájemné vazby díky informacím 

z různých pracovišť. Rotace práce také pomáhá v rozvoji dovedností a schopností 

k vykonávání různých pracovních pozic a činí tak zaměstnance flexibilnějším. 

Nevýhodou této metody může být horší adaptace na nové místo (nový kolektiv, 

nová práce) a tím může dojít ke snížení pozitivního efektu z této metody. 

• Koučink – podle Horváthové (2011) je koučink „dlouhodobé instruování, 

vysvětlování a sdělování připomínek i periodická kontrola výkonu zaměstnance 

koučem“. Koučem může být nadřízený i osoba stojící vně organizace. Kouč 

pomáhá talentovanému zaměstnanci k dosažení optimálního výkonu pomocí 

podpory, spolupráce a kladení správných otázek. Charakteristické vlastnosti kouče 

jsou zobrazeny v tabulce č. 2.1. 

• Mentoring – Mentor předává talentovanému zaměstnanci své zkušenosti a 

znalosti. Mentoring je dle Hroníka (2007) založen na následujících předpokladech: 

o princip seniority (mentor je zralý, zkušený a respektovaný 

odborník), 

o princip exteritoriality (mentor není ze stejné organizační jednotky),  

o vztah je závislý na vzájemné volbě (mentor by neměl být přidělen, 

ale talentovaný zaměstnanec by si ho měl sám vybrat, je to tedy 

takový zaměstnanec, ke kterému talent vzhlíží a je pro něj vzorem).  

• Buddying - je to systém kdy je talent, který je v organizaci krátce, přidělen 

zkušenějšímu kolegovi, který se stává jeho „Buddy“, což by se dalo volně přeložit 

jako kamarád. Tento buddy následně předává a sdílí s talentem své znalosti, 

zkušenosti a pomáhá mu při řešení problémů. Na rozdíl od mentoringu je tento 

systém méně formální. Výhodou tohoto systému je, že se jedinec může lépe 

začlenit do kolektivu a má od buddyho také podporu a může s ním sdílet své 

problémy a nápady.  
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• Stínování – talentovanému zaměstnanci je umožněno po určitou dobu sledovat při 

každodenní práci jinou osobu, zpravidla manažera, který by měl být na pozici 

alespoň o dvě úrovně výše. Talent tak získá lepší přehled o tom, co obnáší práce 

manažera v dané organizaci. 

• Projekty – práce na projektech pomáhá talentovanému zaměstnanci rozvíjet 

schopnost týmové spolupráce. Práce na projektech slouží také jako stimul díky 

novým náročnějším úkolům. 

• Obohacování práce – job enrichment. K současné práci zaměstnance se přidává 

další, kvalitativněji náročnější, což vede k rozšiřování dovedností. Zároveň se tak 

zabraňuje monotónní práci. (Hroník, 2007; Cannon a McGee, 2007; Horváthová, 

2011) 

 

Tab. č. 2.1 Přehled vlastností kouče, trenéra a mentora 

 
Kouč Mentor  Trenér 

akční, výkonný moudrý, zkušený, 

odborník, je vzorem   

odborník na trénink, 

nemusí být odborníkem 

na danou profesi 

dává akční, učící se, 

otevřené otázky 

(podněcuje k hledání 

odpovědi)  

radí a poskytuje 

odpovědi 

dává hotové odpovědí 

(radí, chválí a 

upozorňuje na chyby) 

je příkladem ve 

výkonnosti 

je příkladem 

v angažovanosti 

trénuje mimo práci a 

pracoviště 

koučuje přímo při 

pracovním výkonu 

je výhradně z  

organizace 

vylepšuje schopnosti a 

dovednosti 

může být i externí metoda on the job může být i externí 

zaměřuje se na emoce a 

hodnoty 

 metoda off the job 

pomáhá k dožení změny 

a uvědomění si 

vlastních schopností 

  

metoda on the job   

 
Zdroj: HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-

80-247-1457-8 (upraveno) 
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 Výše uvedené metody spadají do kategorie rozvojových metod na pracovišti (on the 

job). Můžeme také použít metody rozvoje mimo pracoviště (off the job). Příklady těchto 

metod jsou následující:  

• Simulace – jde o rozvojovou metodu, při které se používá model reálné situace, na 

kterém se talentovaný zaměstnanec cvičí. Simulace se používá v případech, kdy se 

reálná situace běžně nevyskytuje, nebo by hrozilo nebezpečí ohrožení zdraví ze 

vzniklé situace, případně finanční ztráty (např. výcvik integrovaného záchranného 

systému, simulace obchodování na burzách). (Horváthová, 2011) 

• E-learning – je metoda elektronického vzdělávání, která díky rozšiřování a 

využívání informačně-komunikačních technologií se rychle rozšiřuje. E-learning je 

tedy formou výcviku především prostřednictvím počítačů, ať už napojených na 

internetovou síť (tedy online) nebo kurzech na CD, DVD případně dalších 

médiích. Podle Armstronga (2007) existují následující typy e-learningu: 

o Separovaný – osoba, která se takto vzdělává, není v kontaktu 

s instruktorem. Jde tedy o samostatné učení. 

o Živý – vzdělávající osoba je v kontaktu s instruktorem, ale nejsou 

na stejném místě. Kontakt se uskutečňuje přes internet pomocí 

různých diskuzí nebo programů, např. Skype. 

o Kolaborativní – tento typ je založen na vzdělávání pomocí 

předávání znalostí, které se uskutečňuje díky online diskuzím a 

chatu.  

Výhodou této metody je, že účastník může postupovat dle vlastního tempa, má 

rychle k dispozici aktualizované materiály, tyto materiály se také mohou dostat 

velmi rychle ke všem účastníkům kurzu. E-learning je také zajímavý z pohledů 

nižších nákladů (není třeba platit nájem prostor, energie, apod.) Nevýhodami této 

metody jsou: vyšší náklady související s nákupem potřebné techniky a zajištění 

dalšího vybavení, nemožnost hodnotit neverbální komunikaci, někteří, především 

starší, lidé také mohou mít averzi k této nové formě vzdělávání. (Vodák a 

Kucharčíková, 2011) 

• Outdoor training – tato metoda je optimální především pro rozvoj týmové 

spolupráce a interpersonální komunikace. Tyto dovednosti se rozvíjí za pomocí her 

a sportovních aktivit, které jsou zaměřeny na manažerské dovednosti, jako 

například hledání řešení problémů, koordinace a spolupráce, vedení lidí. Tyto 
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aktivity je vhodné realizovat zejména v přírodě, případně také tělocvičnách, 

sportovních zařízeních apod. (Horváthová, 2011) 

• Přednášky – představují prezentaci určitého tématu a předání teoretických 

znalostí. Tato metoda není však příliš efektivní. Posluchač má pouze pasivní roli, 

chybí tedy vzájemná interakce s přednášejícím. Přednášky mohou být sice efektní, 

díky multimediálním pomůckám, avšak nebývají efektivní, co se týče 

zapamatování si přednášeného tématu.  

• Semináře – semináře jsou podobné jako přednášky avšak mají výhodu v tom, že 

zahrnují diskuzi a názory účastníků a je tedy zajištěna interakce mezi posluchačem 

a moderátorem.  

• Workshop – metoda, obdobná případovým studiím, která slouží k prodiskutování 

a hledání možných řešení u předem zadaných situací. Je také možné takto řešit 

konkrétní pracovní problémy. Tato metoda podporuje rozvoj týmové spolupráce, 

komunikačních a manažerských dovedností. (Horváthová, 2011; Vodák a 

Kucharčíková, 2011) 

• Trénink – jak uvádí Vodák a Kucharčíková (2011) je trénink: „formou 

zážitkového učení vycházejícího ze skutečnosti, že lidé se mnohem více a rychleji 

naučí, když si něco vyzkoušejí, než když si informace přečtou, respektive 

vyslechnou jako na přednášce“. Účastníci se zapojují formou hraní rolí, 

skupinových úkolů a podobných zážitkových úkolů, které mohou zvýšit 

připravenost na budoucí náročné pracovní úkoly. Součástí tréninku je také 

průběžné vyhodnocování a poskytování zpětné vazby u vykonávaných aktivit. 

Přehled charakteristiky trenéra ve srovnání s koučem a mentorem je uveden 

v tabulce č. 2.1. (Vodák a Kucharčíková, 2011) 

• Společenské události – na první pohled nemusí vypadat jako rozvojová aktivita, 

ale pomáhají k vytvoření firemní kultury a pocitu sounáležitosti s organizací a 

zaměstnanci, což je také velmi přínosné, jelikož tyto faktory také mohou 

podporovat lepší pracovní výkon. (Cannon a McGee, 2007; Armstrong, 2007) 

 

 Volbu metod, které organizace použije pro vzdělání a rozvoj svého talentovaného 

zaměstnance, ovlivňuje několik faktorů. Mezi tyto faktory patří především podle Vodáka a 

Kucharčíkové (2011) následující: 
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• Lidský faktor – zde mají vliv na volbu metody především samotní zaměstnanci, 

jejich věk, současná úroveň znalostí, motivace k učení atd. Vliv má také osoba 

lektora a jeho odborná úroveň a zkušenosti. 

• Časové a materiální faktory – u tohoto faktoru záleží především na tom, kolik 

času a peněz uvolní organizace na vzdělávací aktivity. Také má vliv na 

rozhodování, zda má organizace vlastní vzdělávací zařízení. 

• Cíle učení -  faktorem pro volbu metody jsou také požadované schopnosti, 

vědomosti a dovednosti, které by si měl talentovaný zaměstnanec osvojit. Podle 

toho jaké znalosti jsou třeba doplnit, se tedy vybere nejvhodnější metoda. 

2.3.3 Udržení zaměstnanců 

 Poté co organizace investovala do identifikace a především do rozvojových aktivit 

talentovaného zaměstnance spousty peněz a času, přichází na řadu důležitá fáze celého 

procesu, udržení si tohoto talentovaného zaměstnance. 

 Proto, aby si tyto talentované zaměstnance organizace udržela, měla by být pro ně 

atraktivním zaměstnavatelem, což znamená být takový zaměstnavatel, pro kterého 

zaměstnanci budou rádi pracovat a budou hrdí na to, že jsou součástí takovéto organizace. 

Pokud se organizace chce stát atraktivním zaměstnavatelem, měla by věnovat pozornost 

následujícím faktorům: 

• Společenská odpovědnost – tento faktor má stále větší význam. Talentovaný 

zaměstnanec bude spíše preferovat organizaci, která prospívá společnosti než 

takovou, která je zaměřena pouze na zisk, bez ohledu na okolní prostředí. 

Organizace, která zohledňuje společenskou odpovědnost, se při svém podnikání 

zaměřuje na oblast sociální (dobročinnost, komunikace se stakeholdery), 

environmentální (ekologie, recyklace, šetrné využívání přírodních zdrojů) a 

ekonomickou (transparentnost, odmítání korupce). (Kunz, 2010) 

• Organizační kultura – jde o soubor hodnot, norem, postojů, které ovlivňují 

chování zaměstnanců v organizaci. Díky dobré kultuře se talentovaný zaměstnanec 

může více ztotožnit s organizací a může mít také pozitivní vliv na udržení 

zaměstnance v organizaci a na jeho výkon. Aby kultura v organizaci byla vnímána 

jako dobrá, měla by být založena na faktorech, jako jsou například slušnost, 

spravedlnost, podpora a pomoc spolupracovníků a nadřízených, důvěra apod. 

(Armstrong, 2007)  
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• Podpora vzdělání a růstu – pokud si chce organizace udržet talentovaného 

zaměstnance, musí mu poskytnout možnost růstu. Většinou však organizace, které 

mají program talent managementu, věnují vzdělání pozornost, protože je tato 

oblast jednou ze základních součástí strategie talent managementu 

• Vyvážení osobního a pracovního života – talentovaní zaměstnanci budou 

upřednostňovat organizaci, která jim umožní skloubit jejich osobní život s prací. 

Flexibilní pracovní doba, možnost částečného úvazku, práce z domova jsou jedny 

z hlavních faktorů, díky kterým bude organizace zajímavější pro talentované 

zaměstnance. (Berger, 2004) 

• Zajímavá práce – zaměstnancům je třeba také nabídnout práci, která je bude 

bavit, bude zajímavá, náročná a rozmanitá. Práce postavena na jednoduchých 

opakujících se úkolech talentované zaměstnance, vzhledem k jejich povaze, velmi 

rychle přestane bavit a dlouho je v organizaci neudrží.  

• Moderní pracoviště – kvalitní a moderní pracoviště a pracovní pomůcky mají 

pozitivní vliv na talentovaného zaměstnance i na jeho výkon. Talent se nebude 

pravděpodobně snažit dostat do společnosti, kde mají starou výpočetní techniku, 

rozviklané židle apod. 

• Uznání – v organizaci by se mělo projevovat uznání talentovaným zaměstnancům. 

Díky tomu budou spokojenější a motivovanější, je tak menší šance, že by dali 

přednost konkurenční společnosti.  

• Odpovídající odměna a benefity – výše odměny by měla odpovídat přínosu 

talentovaného zaměstnance, jeho kreativním schopnostem a potenciálů, který pro 

organizaci má. Organizace by také měla zvolit vhodný způsob odměňování 

v závislosti na věku talentovaného zaměstnance, neboť s věkem se mění i jeho 

priority a potřeby. V tabulce 2.2 jsou znázorněny tyto potřeby odměn a benefitů 

v závislosti na věku a životní etapě. (Horváthová, 2011) 
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Tab. č. 2.2 Potřeby talentovaných zaměstnanců v závislosti na věku 

 
Věk Události Potřebná odměna/benefit 

23 Začátek pracovního života Odpovídající základní plat 

Výhodné půjčky 

Dovolená 

30 Svatba Flexibilní pracovní doba 

Peněžní odměna 

31+ Děti Flexibilní pracovní doba 

Pracovní volno 

Pojištění 

Podpora péče o děti 

35+ Pořízení domu Vysoký plat a bonusy 

Jistotu zaměstnání 

35-40 Děti nastupují do školy Pracovní volno 

Flexibilní pracovní doba 

44-47 Krize středního věku Tvůrčí volno (sebevzdělání) 

Koučink, poradenství 

Podpora rozvoje 

50+ Děti nastupují na vysokou školu Studijní fondy 

Bonusy 

Možnost úvěrů 

60-80 Odchod do důchodu Příspěvek na penzi 

Pojištění 

 
Zdroj: CANNON, James A. a Rita McGEE. Talent Management and Succession Planning. 
London: CIPD, 2007. ISBN 978-1-84398-173-2. str 384 
 

 Další možností jak si udržet talentované zaměstnance je zavedení plánu nástupnictví. 

Zařazením vybraných talentů do toho plánu se jim dá najevo, že se s nimi počítá do budoucna 

na konkrétní pozici, obvykle vyšší manažerskou.  

Plán nástupnictví (následnictví) je tedy dlouhodobý proces, který určí konkrétní 

zaměstnance, kteří v případě potřeby nahradí současné zaměstnance na vyšších pozicích. 

V tomto plánu nejde tedy jen o to mít náhradu za generálního ředitele, ale za všechny vyšší a 

liniové manažery. Cílem je tedy zajistit, pomocí personálních rezerv, pokrytí klíčových pozic 

pro budoucnost. 

 Pokud tedy organizace chce zavést plán nástupnictví, musí provést několik nezbytných 

kroků, proto aby byl tento proces efektivní. Těmito postupnými kroky jsou: 
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• Posouzení organizace – při sestavování tohoto plánu se musí brát v úvahu 

budoucí vývoj organizace. Aby tedy plán nástupnictví mohl fungovat a mít svůj 

požadovaný přínos je také nezbytné, stejně jako u talent managementu, aby měl 

podporu vrcholového vedení organizace a být v souladu se strategií společnosti. 

• Identifikace klíčových pozic a kompetencí – důležitá součást plánu nástupnictví, 

jelikož neobsazenost těchto pozic může narušit chod organizace. Pokud organizace 

má zpracovaný program talent managementu, musí své klíčové pozice a s nimi 

související kompetence již mít určeny.  

• Přiřazení talentů – vybrat takové talentované zaměstnance, kteří odpovídají 

požadavkům na klíčové pozice a zařadit je do plánu nástupnictví.  

• Rozvoj nástupců – prohlubování znalostí a dovedností nástupců potřebných pro 

danou pozici. Součástí je také vzdělání v nových kompetencích a znalostech, které 

může přinést rozvoj technologii apod. Jinými slovy, požadavky například na 

ředitele lidských zdrojů mohou být za deset let úplně jiné, proto je třeba nástupce 

na tuto pozici neustále rozvíjet a rozšiřovat jejich znalosti o nové trendy, metody a 

postupy. 

• Flexibilita – plán nástupnictví by měl být dynamický. Měli by se tedy přibírat noví 

nástupci a naopak vyřazovat lidé, kteří již nesplňují požadavky, nerozvíjí se a 

nenaplňují svůj potenciál. 

• Monitorování, hodnocení, revize – dobrý plán by také měl být průběžně 

kontrolován, měl by být měřitelný jeho přínos (fluktuace, počty nástupců apod.) a 

v případě komplikací prováděny nápravné opatření. (Atwood, 2007; Horváthová, 

2011) 

 

Při realizaci plánu nástupnictví je třeba dbát následujících zásad: 

• „Každý manažer by měl mít svého nástupce. 

• Vhodný počet nástupců jsou dva až tři. 

• Každý nástupce je připravován na více než jednu konkrétní pozici, většinou na 

skupinu pozic.“ (Hroník, str. 104, 2007) 

 

Výhodou tohoto plánu je především to, že pomůže odstranit časovou prodlevu mezi 

odchodem klíčového pracovníka a přijetím nového na jeho místo. Nedochází tedy ke ztrátám 

z neobsazenosti klíčové pozice a není také třeba pokaždé provádět nové nákladné výběrové 
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řízení. Kromě finanční stránky je také výhoda v tom, že si organizace může sama vychovat 

odborníka pro danou klíčovou pozici, který bude odpovídat přesně vymezeným klíčovým 

kompetencím a bude tak splňovat konkrétní požadavky. Pro talentované zaměstnance je 

výhoda tohoto plánu v tom, že se zajistí jejich kariérní růst a mají také možnost neustálého 

vzdělávání i po ukončení programu talent managementu. Plán nástupnictví, pokud je veden 

odděleně od talent managementu, může pomoct odhalit případné nedostatky u rozvoje talentů. 

2.4 Přínosy a rizika talent managementu 

 Každá společnost, která má v plánu zavést cokoli nového, musí nejprve zhodnotit, 

zdali to bude mít pro ni přínos a jaká jsou s tím spojená rizika. Talent management není 

výjimkou, proto jsou v této diplomové práci uvedeny některé klady i zápory, které mohou být 

s tímto procesem spojeny. 

2.4.1 Přínosy talent managementu 

 Podle společnosti Deloitte (2013) spočívá hlavní výhoda talent managementu ve 

fungování modelu „správní lidé na správných místech a ve správnou dobu”, což umožňuje 

zaměstnancům plnit firemní strategie a zvyšovat konkurenceschopnost. Dle společnosti 

Deloitte (2013) má talent management i tyto další výhody:  

• „Talentovaní zaměstnanci přispívají větší měrou k naplňování celofiremní strategie 

a ekonomických cílů, 

• sníží se náklady na fluktuaci a nábor nových zaměstnanců, 

• společnost se pro talenty stane vyhledávaným a atraktivním zaměstnavatelem, 

• budou udrženi klíčoví a talentovaní zaměstnanci, 

• zefektivní se plánování nástupnictví klíčových pozic, zajišťování zaměstnanců z 

interních zdrojů a jejich motivace, 

• talentovaní zaměstnanci budou umístěni na vhodných pozicích a jejich potenciál 

bude lépe využit, 

• budou minimalizovány ztráty spojené s neobsazenými klíčovými pozicemi.“ 

 

 Talent management také pomáhá, jak je tomu například i ve společnosti Dalkia, 

zvyšovat motivaci zaměstnanců, kteří jsou vybráni do skupiny talentovaných a jejich 

identifikaci ze společností. Společnost tímto dává najevo, že si těchto zaměstnanců velmi váží 

a věnuje jim zvýšenou pozornost při jejich rozvoji.  
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2.4.2 Rizika talent managementu 

 Firma Oracle ve svém článku uvádí, že dle studie McKinsey (2007) existuje 7 

hlavních překážek a rizik pro existenci dobrého talent managementu. Těmito překážkami 

jsou: 

• manažeři nevěnují dostatek času a pozornosti talent managementu organizace 

nepodporuje konstruktivní spolupráci a sdílení zdrojů, 

• linioví manažeři nejsou dostatečně odhodláni k rozvoji kariéry a schopností 

zaměstnanců, 

• linioví manažeři nejsou ochotni rozlišit své zaměstnance na ty s top, průměrným 

nebo podprůměrným výkonem, 

• ředitelé nejsou dostatečně zapojeni při tvorbě strategie talent managementu, 

• manažeři nedávají do souladu strategii talent managementu s firemní strategií, 

• linioví manažeři neřeší v rámci výkonu efektivitu. 

 

 Horváthová (2011) uvádí jako možné problémy související s talent managementem 

následující: 

• přehled o lidech – tento problém souvisí s tím, že zaměstnanec sice podává kvalitní 

výkon a má potřebný potenciál, ale nikdo si ho ve firmě nevšimne, 

• technický vs manažerský talent – problém spočívá v tom, když se program talent 

managementu zaměří jen na manažerské pozice, což způsobí, že talentovaní 

techničtí pracovníci mohou být nespokojeni, 

• přesné měření výkonu – neochota přímých nadřízených poskytovat zpětnou vazbu, 

neschopnost přesně změřit výkon a přínos talentovaných zaměstnanců, 

• zdroje - společnosti nemají dostatek finančních prostředků na program talent 

managementu nebo upřednostňují jiné priority. 

2.5 Výzvy talent managementu 

V současnosti největší výzvy a obavy týkající se talent managementu ukazuje studie 

Talet Edge 2020: Blueprints for the new normal, kterou realizovala společnost Deloitte a které 

jsou zobrazeny v obrázku č. 2.4. Výzkum byl proveden v roce 2010 a bylo při něm 

celosvětově dotázáno více než 300 vedoucích zaměstnanců a talent manažerů.  
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Obr. č. 2.4 Současné výzvy týkající se talent managementu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DELOITTE. Talent Edge 2020: Blueprints for the new normal. [online]. 2010. [cit. 15. 

1. 2014]. Dostupné z: http://dupress.com/articles/talent-edge-2020-blueprints-for-the-new-

normal/?id=us%3Ael%3Adc%3Aredirect. str. 5  

 

Dle tohoto výzkumu je hlavní výzvou pro talent management v současnosti soutěž o 

talentované zaměstnance v celosvětovém měřítku a především na rozvíjejících se trzích jako 

jsou například Čína, Indie nebo Brazílie. Dalšími důležitými body současnosti jsou 

především: 

• rozvoj lídrů a plánování nástupnictví,  

• udržení si talentovaných zaměstnanců na všech úrovních,  

• řízení a rozvoj tréninkových programů, 

• vytváření kariérních příležitostí a pracovních výzev,  
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• udržení morálního zapojení zaměstnanců. (Deloitte, 2010)  

2.6 Softwarové řešení talent managementu 

 Jedním ze zjištění studie Talet Edge 2020: Blueprints for the new normal společnosti 

Deloitte, která byla zmíněna již výše je, že téměř tři čtvrtiny dotázaných vedoucích 

pracovníků a talent manažerů se hodlá více věnovat technologickému řešení talent 

managementu. Současně také bylo zjištěno, že téměř třetina dotázaných má v současnosti 

strategii na zavedení technologického řešení do talent managementu a další třetina 

vyhodnocuje možnost toto řešení zavést. Pouze 6% manažerů uvedlo, že o softwarové řešení 

neplánují. (Deloitte, 2010) 

 Důvodu pro to zavést softwarového řešení talent managementu existuje několik. 

Hlavním důvodem je především ten, že software umožní sledovat metriky a klíčové ukazatele 

výkonnosti a poskytne tak lepší možnost hodnocení efektivnosti strategie talent 

managementu. Další důvody seřazeny podle četnosti odpovědí manažeru, které zjišťovala 

společnost Software Advisor, jsou zobrazeny v obrázku č. 2.5.  

 

Obr. č. 2.5 Důvody zavedení softwaru 

 

Zdroj: SOFTWARE ADVICE. Compare Talent Management Software Systems. [online]. 

2014. [cit. 15. 3. 2014]. Dostupné z: http://www.softwareadvice.com/hr/talent-management-

software-comparison/, (upraveno) 

 

 Trh se softwarem pro talent management zažívá v posledních letech celosvětově velký 

rozmach. Tento segment rostl každoročně o zhruba 20% a v roce 2012 dosahoval hodnoty 4 
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mld. dolarů. Předními zavedenými značkami v tomto oboru jsou Taleo od společnosti Oracle, 

Kenexa (IBM) a SAP. Mezi tyto zavedené pronikají i nové značky. V obrázku č. 2.6 je 

zobrazeno 10 nejpoužívanějších softwarových řešení pro talent management, seřazených 

podle počtu uživatelů. (Bersin, 2012)  

 

Obr. č. 2.6 Nejpoužívanější talent management software 

 

Zdroj: CAPETRRA. Top talent management software. [online]. 2013. [cit. 15. 3. 2014]. 

Dostupné z: http://www.capterra.com/infographics/top-talent-management-software. 

(upraveno) 

2.7 Měření talent managementu 

 Měření a hodnocení je důležitou součástí procesu talent managementu, ať už se jedná 

o měření účinnosti procesu a jeho jednotlivých fází, nebo vlivu celé strategie talent 

managementu na organizaci.  

 Pro hodnocení úspěšnosti programu talent managementu slouží systém LAMP. 

Podstatou tohoto systému je porovnání současného stavu talent managementu v organizaci 

s optimálním a v případě neshody navrhnutí nápravných činností. Body, které popisují ideální 

stav a se kterými se následně srovnává současný stav, jsou například: podpora talent 

managementu od vrcholového vedení, existence jasné definice talent managementu, 

definované klíčové pozice a role, strategie talent managementu je v souladu se strategií 

podniku atd. (Horváthová, 2011) 
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 Další ukazatele, které na rozdíl od předchozí metody už poskytují konkrétní číselné 

hodnoty, jsou například: 

• Pokrytí klíčových pozic – jde o procentuálně vyjádřený poměr počtu pokrytých 

klíčových pozic následníky k počtu pozic, které jsou identifikovány jako klíčové. 

• Míra dobrovolné fluktuace talentů – určuje se jako počet dobrovolných odchodů 

talentů k celkovému počtu talentů ve skupině nebo v talent poolu. 

• Rozsah skupiny nástupnictví – vyjadřuje počet nástupců k počtu 

identifikovaných klíčových pozic (Saratoga, 2012) 

• Talent recruitment index – vyjadřuje, kolik procent talentovaných zaměstnanců 

bylo získáno z celkového počtu zaměstnanců získaných z externích zdrojů. 

(Finanční management, 2010) 

• ROI – míra návratnosti investic. Je založena na základě korelace změny výše 

investic do rozvoje a změny ve výkonu organizace. (Cannon a McGee, 2007) 

 

 Kromě těchto ukazatelů lze vyhodnocovat samozřejmě i další, které nepoužívají jen 

v souvislosti s talent managementem, ale prací s lidskými zdroji obecně (např. počty 

povýšených zaměstnanců, náklady na vzdělání jednoho zaměstnance, výnosy na pracovníka, 

struktura pracovníků atd.). Tyto ukazatele mohou být v organizaci součástí metody KPI (Key 

Performance Indicators) neboli klíčových ukazatelů výkonnosti, které pomohou začlenit 

měření talent managementu do kontextu celé organizace.  

 Další metodou, sloužící k hodnocení programu talent managementu je benchmarking. 

Stejně jako předchozí metoda KPI i Balanced scorecard umožní propojit a sjednotit hodnocení 

programu talent managementu s hodnocením celé organizace. K realizaci této metody bude 

organizace potřebovat externí společnost, neboť sama by pravděpodobně neměla přístup 

k informacím z jiných organizací. Tato metoda je založena na srovnávání vybraných 

ukazatelů (např. ukazatelů zmíněných výše) v rámci více organizací, nejlépe působících ve 

stejném oboru. 

 Metodou používající se k měření výkonnosti podniku a lze také použít v souvislosti 

s lidskými zdroji a telent managementem je Balanced scorecard. Základem této metody je 

pohled na organizaci z: 

• finanční perspektivy – sleduje ukazatele, které hodnotí finanční stabilitu 

organizace, např. cash flow, obrat, likviditu, návratnost investic apod. 
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• zákaznické perspektivy – vypovídá o zákaznících a trhu pomocí ukazatelů o jejich 

počtu, spokojenosti, počtu reklamací, vztahu k organizaci, podílu na trhu apod. 

• perspektivy interních procesů – zaměřuje se na výkonnost interních procesů 

sledováním nákupu, řízením a plánováním výroby, rychlosti vyřizování 

objednávek, produktivity, rychlostí inovací apod. 

• perspektivy k učení a růstu – tato perspektiva vytváří podporu k tomu, aby 

předchozí tři mohli dosáhnout co nejlepších výsledků. Ukazatele hodnotící tuto 

perspektivu mohou být například fluktuace zaměstnanců, výdaje na výzkum a 

vývoj, čas věnovaný vzdělání, počty certifikátů apod. (Vodák a Kucharčíková, 

2011) 

 

Při využití metody Balanced scorecard na oblast lidských zdrojů by se mělo oddělení 

lidských zdrojů podle Vodáka a Kucharčíkové (2011) zaměřit na následující činnosti:  

• program rozvoje strategických kompetencí – hodnotí se zde dosažení těchto 

kompetencí. Souvisí to také, jak již bylo zmíněno výše s identifikací klíčových rolí 

a pozic 

• proces řízení výkonnosti – je založen na definování, vyhodnocení a odměňování na 

základě výkonnosti. Součástí je také podpora při stanovování a plnění 

výkonnostních cílů. 

 

 

Shrnutí teoretické části 

V první části teorie byly na základě názorů různých autorů sestaveny definice talentu a 

talent managementu. Dále zde byla uvedena role, kterou má v procesu talent managementu 

specialista lidských zdrojů. Autor v teoretické části především objasňuje samotný proces 

talent managementu, skládající se ze získávání, rozvoje a udržení talentů a možnosti jakými 

lze realizovat jeho jednotlivé části. V závěru teoretické části byly uvedeny přínosy a rizika 

spojená s talent managementem, způsoby jak lze měřit efektivitu talent managementu a 

softwarové možnosti pro podporu tohoto procesu.  
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3 Charakteristika společnosti Dalkia Česká republika 

 Tato část je věnována představení společnosti Dalkia ČR. Jsou zde uvedeny základní 

informace o společnosti, jejím podnikání a oblasti působnosti v České republice. 

Samozřejmostí jsou také informace o útvaru lidských zdrojů, zaměstnancích, jejich struktuře a 

firemní kultuře. 

3.1 Základní informace 

Společnost Dalkia Česká republika, a. s. (dále jen Dalkia ČR) se sídlem v Ostravě, je 

členem skupiny Dalkia v České republice (dále jen skupina Dalkia). Majoritním vlastníkem 

skupiny Dalkia je francouzská společnost Veolia Environnement. Pod tuto francouzskou 

společnost v České republice patří také firmy Veolia Voda a Veolia Environmentální servis 

(zajišťuje nakládání s odpadem, jeho skladování, svoz, třídění a likvidaci).  

 Společnost Dalkia ČR patří mezi největší výrobce tepla a elektrické energie 

v kogeneraci (současně vyrábí elektřinu i teplo, což umožňuje zvýšit využití paliv). Zajišťuje 

správu a provoz tepelné sítě a zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla. Poskytuje energetické 

služby pro průmyslový a terciární sektor. Dalkia ČR je také výrobcem a dodavatelem chladu. 

(Dalkia, 2013) 

 

 Do skupiny Dalkia patří v České republice také několik dceřiných firem. Struktura a 

postavení jednotlivých dceřiných firem jsou znázorněny na  obrázku v příloze č. 1.  

Z organizační struktury v příloze č. 1 vyplývá, že se společnost Dalkia ČR dále dělí na 

čtyři vnitřní organizační jednotky (regiony). Jsou to Region Východní, Střední a Severní 

Morava a Region Čechy. Pod Region Čechy dále spadají společnosti Dalkia Kolín (provozuje 

mimo jiné i vodní elektrárnu) a Dalkia Mariánské lázně. Region Severní Morava je největší 

organizační jednotkou společnosti Dalkia ČR (do toho regionu spadá například i elektrárna 

Třebovice).  

Nejvýznamnější dceřinou společností je při srovnání obratu společnost Dalkia Industry 

CZ, která měla za rok 2012 obrat 1,9 mld. Kč. Tato společnost patří do skupiny Dalkia od 

roku 2010 (dříve se společnost jmenovala NWR Energy). Dalkia Industry je výhradní 

dodavatel všech energií potřebných pro průmyslovou činnost ve společnosti OKD. Pro doly 

společnosti OKD zajišťuje distribuci elektrické energie, výrobu tepla, teplé vody a stlačeného 

vzduchu. Pod společnost Dalkia Industry CZ spadají společnosti Dalkia Commodities CZ, 
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která nabízí kompletní služby spojené s dodávkami elektrické energie a společnost Dalkia 

Powerline, zabývající se nákupem a distribucí elektrické energie v Polsku.       

 Dceřiná společnost Olterm & TD Olomouc (dále jen Olterm), je společným podnikem 

Dalkia ČR, která vlastní 66% společnosti a města Olomouc (34% společnosti). Firma Olterm 

v Olomouci a okolí distribuuje dálkové teplo, provozuje lokální kotelny a zajišťuje chod 

Plaveckého bazénu Olomouc. V roce 2012 měla tato společnost obrat přes 400 mil Kč  

 Další dceřinou společností je AmpluServis. Tato společnost zajišťuje, především pro 

firmy ve Skupině Dalkia, ale i mimo tuto skupinu, služby spojené s opravami, údržbou, revizí 

a servisem energetických zařízení v teplárnách, elektrárnách a průmyslových podnicích. 

 Působnost společnosti Dalkia ČR a jejich dceřiných společností je vyznačena 

v obrázku 3.1 (Dalkia, 2013) 

 

Obr 3.1 Působnost společnosti Dalkia ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DALKIA. Interní dokumenty. 2013 

3.2 Portfolio společnosti 

Podle údajů za rok 2011 má společnost Dalkia ČR ve svém portfoliu více než 260 000 

bytů po celé České republice, 116 zdravotnických zařízení. Své služby také poskytuje 187 

kulturním a sportovním zařízením a zařízením pro volnočasové aktivity a dále také 372 

institucím pro vzdělání a výzkum. V oblasti průmyslu a obchodu zajišťuje služby pro zhruba 
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230 průmyslových závodů a zásobuje energiemi téměř 2,5 mil m2 plochy pro terciární a 

obchodní sféru.  

V grafu 3.1 je zachyceno, jak se jednotliví klienti podíleli na obratu společnosti Dalkia 

ČR. Z obrázku je patrné, že největší podíl na obratu mají byty a průmysl. (Dalkia, 2013) 

 

Graf 3.1 Struktura obratu dle typu klienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DALKIA. Interní dokumenty. 2013 

 

 V grafu 3.2 je zobrazen podíl jednotlivých činností společnosti na celkovém obratu. 

Činnosti spojené s elektrickou a tepelnou energií mají tedy největší podíl na obratu 

společnosti a jsou tedy pro firmu nejdůležitější. 

 

Graf 3.2 Struktura obratu dle činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DALKIA. Interní dokumenty. 2013  



37 

3.3 Zaměstnanci 

 Ve společnosti Dalkia ČR se o zaměstnance stará úsek lidských zdrojů, který je řízen 

ředitelkou pro lidské zdroje. Úsek lidských zdrojů na ředitelství v Ostravě metodicky vede 

jednotlivé personální útvary na regionech. Tento úsek zahrnuje cca 18 zaměstnanců. 

Organizační struktura úseku lidských zdrojů na ředitelství je uvedena v příloze č. 2. Z přílohy 

je patrné, že úsek pro lidské zdroje zodpovídá také za mzdové účetnictví.  

Na jednotlivých regionech jsou personální útvary vedeny personálními náměstky, kteří 

mají na starosti personalistiku i mzdové účetnictví v daném regionu. 

 Součástí práce úseku lidských zdrojů na ředitelství společnosti je i talent management, 

kterým se zabývá útvar rozvoje a kompetencí. Tento útvar zajišťuje především následující 

činnosti: 

• zpracování výkazů a statistik z personální oblasti, 

• spolupráce se školami - zpracovávání a aktualizace Metodického pokynu pro 

realizaci studentských stáží, kompletace témat pro studentské projekty, diplomové 

práce a bakalářské a zprostředkovává nabídku studentům, spolupráce na přípravě 

propagačních materiálů/brožur pro školy a studenty, hodnocení stáží za DČR, 

příprava podkladů pro rozšíření spolupráce, účast na jednáních o spolupráci s VŠ a 

SŠ, aktivní účast a organizační zajištění účasti na personálních veletrzích, 

• hodnocení ECHOS - aktualizuje metodiku pro hodnocení ECHOS, příprava 

podkladů a organizační zajištění hodnocení ECHOS, zpracování výstupů z 

hodnocení ECHOS, aktualizace a správa výstupů z ECHOS, implementace nových 

akvizic do hodnocení ECHOS, rozvoj zaměstnanců dle výstupů ECHOS 

• Talent management - plány osobního rozvoje- evidence plánů, kontrola plnění 

plánů, plán nástupnictví dle podkladů z divizí, regionů a společností 

• aktualizace "Pravidel pro mobilitu", 

• aktualizace "Integrační příručky pro zaměstnance", 

• evidence adaptačních plánů, aktualizace pravidel pro průběh adaptačního procesu. 

(Dalkia, 2013) 

3.3.1 Práce se zaměstnanci  

Společnost Dalkia ČR soustavně pracuje na řízení a rozvoji lidských zdrojů. Od roku 

2008 je držitelem certifikátu Investor in People (IIP). V roce 2013 proběhla recertifikace a 

společnost Dalkia ČR dosáhla na úroveň stříbrného certifikátu. IIP je mezinárodně uznávaný 
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certifikát, který sleduje jak je podnik schopný efektivně využívat, řídit a vzdělávat své 

zaměstnance. Uděluje se na základě auditu lidských zdrojů certifikačním orgánem 

International Quality Center. Tento certifikát dokazuje, že společnosti daří propojit cíle 

zaměstnanců s cíli podniku. Přispívá to také ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti 

podniku a zlepšení spokojenosti a motivace zaměstnanců.  

Společnost je také držitelem ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku 2012 a opakovaně 

také držitelem ocenění „Nejlepší zaměstnavatel Moravskoslezského kraje“. To vše svědčí o 

tom, že se v této firmě klade velký důraz na práci se zaměstnanci. (Dalkia, 2013) 

3.3.2 Struktura zaměstnanců 

K 1. 1. 2013 pracovalo ve společnosti Dalkia ČR téměř 1700 zaměstnanců. Oproti 

stejnému dni předešlého roku poklesl počet zaměstnanců zhruba o 2%. Většinu ze 

zaměstnanců společnosti tvoří muži, kteří představují 81% všech zaměstnanců společnosti. 

V grafu 3.3 je přehled struktury zaměstnanců podle nejvyššího dosaženého vzdělání. (Dalkia, 

2012) 

 

Graf 3.3 Struktura zaměstnanců podle vzdělání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DALKIA. Výroční zpráva. [online]. 2012. [cit. 15. 12. 2013]. Dostupné z: 

http://www.dalkia.cz/cz/vyrocni-zpravy 

 

V následujícím grafu 3.4 je zobrazena struktura zaměstnanců podle věkového složení. 

Jednotlivé věkové kategorie se v grafu uvádějí včetně hraničních let (např. do 29 let včetně).  
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Graf 3.4 Struktura zaměstnanců podle věku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DALKIA. Výroční zpráva. [online]. 2012. [cit. 15. 12. 2013]. Dostupné z: 

http://www.dalkia.cz/cz/vyrocni-zpravy 

 

Podle uvedených informací ve firmě Dalkia ČR je zaměstnáno pouze 4% zaměstnanců 

mladších 30 let. Je to dáno i tím, že je ve společnosti nízká úroveň fluktuace zaměstnanců (za 

rok 2013 byla míra fluktuace cca 3,5%), lidé zde většinou pracují velmi dlouho, což vyplývá i 

z grafu 3.5. V tomto grafu je vidět, že 2/3 všech zaměstnanců pracují pro firmu Dalkia 15 a 

více let a přes 30% zaměstnanců pracuje v této společnosti více než 25 let.  

Graf. 3.5. Struktura podle délky zaměstnání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DALKIA. Výroční zpráva. [online]. 2012. [cit. 15. 12. 2013]. Dostupné z: 

http://www.dalkia.cz/cz/vyrocni-zpravy 

 



40 

3.3.3 Firemní kultura 

Firemní kultura ve společnosti Dalkia ČR je postavena na pěti etických kodexech. 

Kodexy jsou rozděleny podle jednotlivých oblastí, pro které jsou určeny. Obecně se dá říct, že 

tyto kodexy jsou pro zaměstnance určitým návodem a příručkou, kterou by se měli řídit ve 

svém každodenním firemním životě. Popisuje například zásady spolupráce s kolegy, 

nadřízenými, podřízenými a zákazníky, směr osobního rozvoje a vztah k životnímu prostředí 

atd. Etický kodex skupiny Dalkia v ČR tvoří tyto dokumenty: 

• Kodex manažera. 

• Kodex zaměstnance. 

• Kodex přístupu k zákazníkům. 

• Kodex bezpečnosti práce. 

• Politika udržitelného rozvoje. 

 

 Kodexy jsou sepsány jasně, stručně, srozumitelně, jsou přeloženy i do francouzského 

jazyka (mateřský jazyk vlastníka společnosti) a všechny kodexy jsou graficky zpracovány 

přehledně na jednu stránku. Základními body v Kodexu manažera jsou: povzbuzuji (manažer 

dává práci smysl a jde ostatním příkladem), rozvíjím (napomáhání novým kolegům, rozvoj 

dovedností pomocí svěřování pravomocí), komunikuji (pořádání porad, naslouchání), 

organizuji (řízení časových a lidských zdrojů za účelem dosažení cílů), přebírám 

zodpovědnost a rozhoduji (etické jednání, řešení sporů), rozhoduji. Kodex zaměstnance se 

zaměřuje na spolupráci, rozvoj, vzdělání, angažovanost, porozumění, respekt (firemní kultury 

a pravidel) a komunikaci. (Dalkia, 2013) 

3.3.4 Společenská odpovědnost 

Společnost Dalkia patří mezi firmy, které kladou velký důraz na společenskou 

odpovědnost. Za svou činnost v této oblasti získala Dalkia, mimo jiných ocenění, například 

také v roce 2011 Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost mezi 

firmami nad 250 zaměstnanců. 

Dalkia podporuje společenské, kulturní a sportovní akce konající se v městech, kde 

působí. Dále také organizuje různé akce pro děti a zaměstnance.  

V rámci společenské odpovědnosti byl také založen v roce 2000 Nadační fond Dalkia 

Česká republika. Cílem tohoto fondu je především pomáhat snižovat nezaměstnanost 

v regionech kde společnost působí a podporovat drobné podnikatele (fyzické i právnické 
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osoby) při tvorbě nových dlouhodobých pracovních míst. Díky tomuto fondu bylo od jeho 

vzniku vytvořeno už více než 1700 nových pracovních míst, z toho více než 200 míst pro 

osoby se zdravotním postižením.  

Dalším fondem ve společnosti je Nadační fond Dalkia Humain, který se zaměřuje na 

podporu svých současných i bývalých zaměstnanců, kteří se ocitnou v těžké životní situaci. 

Současným zaměstnancům také přispívá například na narozené nebo adoptované děti.  

Nadační fond Dalkia životní prostředí pomáhá snížit dopady výroby na okolní 

prostředí, především pomoci využívání obnovitelných zdrojů a sanacemi pozemků 

postižených výrobou. (Dalkia, 2013) 
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4 Analýza práce s talentovanými zaměstnanci ve společnosti 

Dalkia Česká republika 

 V této části se autor věnuje popisu a analýze talent managementu ve společnosti 

Dalkia. Jsou zde uvedeny jednotlivé postupné kroky práce s talentovanými zaměstnanci a je 

zde také vyhodnocen jejich názor na talent management.  

4.1 Práce s talenty  

 V roce 2004 začala společnost Dalkia věnovat pozornost práci s nadanými 

zaměstnanci. Základem postupného budování talent managementu byla práce s vybranými 

zaměstnanci označovanými jako „významní kádři“ zahrnutými do skupiny s označením PS, 

což je zkratka pro  particulierement suivis neboli v českém překladu obzvláště sledovaní (dále 

v této diplomové práci budou významní kádři a skupina PS označováni současnými názvy 

talentovaní zaměstnanci neboli talenti a skupina talentů). 

 Za dobu existence talent managementu ve společnosti Dalkia ČR prošlo nebo ještě 

stále prochází tímto programem 60 zaměstnanců. Z toho celkového počtu 60 talentů jich 28 

změnilo pracovní pozici, 23 se posunulo vertikálně na vyšší pozici a 5 zaměstnanců změnilo 

pozici horizontálně v rámci společnosti. Dále z 60 zaměstnanců už 36 ukončilo působení ve 

skupině talentů. Z těchto 36 zaměstnanců jich 11 řádně ukončilo program, 21 následně přešlo 

do skupiny nástupnictví a 4 zaměstnanci ve společnosti z různých důvodů skončili. 

V současné době stále je ve skupině talentů 23 zaměstnanců (1 na mateřské dovolené). 

 Je zde třeba také zdůraznit, že ve společnosti Dalkia ČR zaměstnanci ve skupině 

talentů nemají nárok na žádnou speciální finanční odměnu, ani jim není automaticky zaručena 

pozice s vyšší odpovědností. Ve společnosti také není používán software k práci 

s talentovanými zaměstnanci. 

3.3.4 Identifikace 

 Důležitou součásti této práce byla, a stále také je, identifikace talentovaných 

zaměstnanců. Společnost Dalkia začala vybírat zaměstnance do skupiny talentů pomocí 

hodnocení ECHOS (Evaluation Collégiale des HOmmes et des Structures, volně přeloženo 

jako hodnocení lidí a struktury). ECHOS je velmi důkladné hodnocení, které pomáhá 

identifikovat nové a potvrzovat stávající talenty na základě jejich předpokladů. ECHOS se 

netýká všech zaměstnanců, ale přibližně jen 15% pozic (cca 340 pozic) a zaměstnanců, 

z nichž se také většinou talenti rekrutují. Přibližně 7% ze zaměstnanců hodnocených metodou 
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ECHOS spadá do skupiny talentů. ECHOS také slouží k hodnocení významnosti jednotlivých 

pozic v rámci organizační struktury. Od roku 2004 se toto hodnocení provádí v intervalu 

jednou za dva roky. 

 Dalším prvkem, který se postupně začal ve společnosti Dalkia při práci s talenty 

používat, byla THOMAS analýza. Pomocí této analýzy se zjišťují pracovní charakteristiky 

zaměstnance. Například se zjistí, zdali bude talent schopen se adaptovat, umožní porozumět, 

jak se člověk chová v pracovní situaci, jestli je inovátor nebo realizátor, určí se jeho silné a 

slabé stránky a zhodnotí manažerské, technické a prodejní schopnosti. 

3.3.4 Rozvoj a vzdělání 

 V rámci potřeby pracovat s těmito talentovanými zaměstnanci vznikaly první plány 

osobního rozvoje. Na individuálních schůzkách se zaměstnancem se řeší (i na základě 

výsledků THOMAS analýzy, ročních hodnotících rozhovoru a výstupů z hodnocení ECHOS), 

kterým směrem se bude ubírat jeho další rozvoj, jaké školení a kurzy bude absolvovat a jaké 

vzdělání si doplní. Při první individuální schůzce s talentovaným zaměstnancem se mu také 

sdělí, že si ho společnost váží, má o něj zájem a počítá s ním do budoucna, čímž mu dodává 

pocit jistoty. Mimo to se jednou ročně realizují hodnotící rozhovory s nadřízenými. Tyto 

rozhovory se netýkají jen talentů, ale absolvují je všichni zaměstnanci společnosti. 

Hodnotícím rozhovorem se vyhodnocuje uplynulé období a současně se plánuje další rozvoj 

zaměstnance a cíle na následující rok. Hodnotící rozhovor je individuální a existuje o něm 

písemný záznam, který se ukládá v osobních materiálech hodnoceného. Hodnotící rozhovor je 

zároveň významným nástrojem pro řízení dle cílů (MBO = management by objective). 

 Ve společnosti Dalkia věnují vzdělání a rozvoji zaměstnanců obecně velkou 

pozornost. Tím pádem i účastníci programu talent managementu mají široké možnosti 

vzdělávání a rozvoje, navíc mají oproti ostatním zaměstnancům nadstandardní možnosti. 

Například v letech 2008 - 2009 měli k dispozici modulárně vzdělávací program pro talenty, 

kde si talenti mohli vybrat oblasti, ve kterých potřebují získat nové nebo prohloubit své 

stávající znalosti, ať už se jednalo o právní znalosti, technické nebo manažerské dovednosti, 

aj.     

 Společnost Dalkia je také jedním z vlastníků Institutu environmentálních služeb, 

a.s. (dále jen IES). Tento institut poskytuje přes 200 různých vzdělávacích a rozvojových 

aktivit, kurzů a školení. IES nabízí především všeobecně zaměřené kurzy například z oblastí: 
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• managementu (např. time management, vysokoškolské vzdělání v oboru 

management, projektový management, koučování motivace a vedení a další 

kurzy.), 

• marketingu (např. kurzy orientace na zákazníka, marketing, public relation, 

psychologie prodeje atd.), 

• osobních kompetencí (např. asertivita, rétorika, prezentační dovednosti atd.), 

• počítačových dovedností, 

• jazykových kurzů (nabídka především různých úrovní kurzů anglického, 

francouzského a ruského jazyka, je zde také možnost absolvovat jazykový kurz ve 

Francii). (Dalkia, 2013) 

 

 Kromě těchto všeobecných kurzů tento institut poskytuje také speciální kurzy 

z oblastí, ve kterých společnost Dalkia podniká, například kurzy z oblasti energetiky. 

 V rámci školení může také talent absolvovat program SHERPA nebo MBA pro 

manažery. SHERPA (sharing eastern european potentials) je na míru vytvořený program pro 

společnost Dalkia. Cílem tohoto programu je rozvoj manažerských kompetencí, které účastník 

uplatní při své práci. Jde také o výměnu zkušeností a praktik v rámci divizí střední a východní 

Evropy. Tento kurz je možné absolvovat jen ve francouzském případně anglickém jazyce. 

Českou variantou je SHERPa Local, která je vedena v českém jazyce. Poptávka po SHERPě 

Local byla vyvolána tím, že ne všichni adepti vhodní pro SHERPu byli i dostatečně jazykově 

vybaveni pro studium v cizím jazyce. 

 Pro rozvoj talentovaných zaměstnanců se také uplatňují mobility a stáže. Talent může 

absolvovat stáže v České republice i v zahraničí. Dalkia také podporuje mobilitu zaměstnanců 

mezi divizemi, díky tomu mají příležitost komplexně poznat působnost a práci ve společnosti 

Dalkia. Jedná se tedy o formu metody vzdělávání na pracovišti, tzv. rotace práce (job 

rotation). 

 

 Při vzdělání a rozvoji se klade velký důraz na propojení s pracovní náplní a efektivitu 

aktivit. Přínos tohoto vzdělávání je jedno z témat na pravidelných individuálních rozhovorech. 

Pro hodnocení efektivity vzdělávání se zavedl Formulář na vzdělávací akci. Zaměstnanec 

musí nadefinovat očekávaný přínos a kritéria hodnocení. Tento formulář je know how 

společnosti Dalkia, proto bude jen v bodech zmíněn jeho obsah a pointa. Formulář se skládá 

z následujících bodů: 
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• identifikace vzdělávací akce, 

• cíl akce, 

• přínos pro zaměstnance a firmu, 

• kritéria hodnocení, 

• schválení nadřízených, 

• hodnocení úspěšnosti akce dle kritérií. 

3.3.4 Udržení a plán nástupnictví 

 Program talent managementu slouží ve společnosti Dalkia jako motivační prvek pro 

zaměstnance. Zařazení do tohoto programu by pro tyto zaměstnance mělo být motivující a 

dávat jim pocit důležitosti a to hlavně proto, aby společnost nepřicházela o talentované 

zaměstnance, kteří jsou svým pracovním výkonem, potenciálem a možnými nápady přínosní 

pro společnost i do budoucna. 

 Jak postupně narůstaly počty talentů, objevila se nová potřeba s nimi dále pracovat, 

aby se i po absolvování programu talent managementu dalo zaměstnancům najevo, že jsou 

pro společnost důležití. Logickým vyústěním bylo propojení talent managementu s plány 

nástupnictví. Ve společnosti Dalkia není zatím plán nástupnictví vnímán jakou součást talent 

managementu. Jedná se v podstatě o další samostatný program, do kterého mohou nastoupit 

talentovaní zaměstnanci po ukončení talent managementu. Do plánu nástupnictví se zařazují i 

zaměstnanci, kteří neprošli talent managementem, ale počítá se s nimi pro postup na vyšší, 

obvykle manažerské, pozice. Rozdíl mezi talent managementem a plánem nástupnictví je 

v tom, že v plánu nástupnictví jsou profesně starší zaměstnanci. Neexistují kritéria jako 

věková hranice či stanovený počet let profesních zkušeností, podle kterých by se zaměstnanci 

zařazovali, jde pouze o intuitivní a individuální posouzení. Tato intuice vychází z toho, že pro 

program talent managementu se očekávají zaměstnanci s kratšími profesními zkušenostmi, 

případně absolventi, kteří nastoupí do společnosti. Plán nástupnictví je naopak pro ty, se 

kterými se počítá pro vyšší manažerskou pozici například pro ředitelskou, vedoucí útvaru, 

náměstek apod. Další rozdíl spočívá v tom, že v plánu nástupnictví jsou zaměstnanci 

konkrétně určeni, na které pozice ve společnosti by mohli v případě potřeby postoupit. Oproti 

tomu talent management nezaručuje nikomu konkrétně postup na danou pozici. V plánu 

nástupnictví mají tedy zaměstnanci připraven plán rozvoje, který je zaměřen na rozvoj 

kompetencí očekávaných od pozice, pro kterou je zaměstnanec určen. 

 Plán nástupnictví má v podstatě jen jedno hlavní úskalí. To spočívá v tom, že nástupci 

mohou na vyšší pozici čekat velmi dlouho, i mnoho let. Tím ovšem může docházet u 
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účastníka tohoto programu k postupnému snižování motivace a odhodlání se dále zlepšovat 

nebo vzdělávat. Jelikož je ve společnosti Dalkia velmi nízká fluktuace. Ve skupině talentů je 

za celou dobu existence tohoto programu fluktuace 1,8%, což znamená, že pouze 3 

talentovaní lidé odešli z vlastních důvodů. Tato nízká fluktuace svědčí také o tom, že 

demotivace není natolik velká, aby zaměstnanci opouštěli společnost. Tomuto faktu také 

napomáhá to, že společnost Dalkia se snaží být atraktivním zaměstnavatelem především 

pomocí benefitů, společenské odpovědnosti, firemní kultury a prací se zaměstnanci za které 

získala řadu ocenění, jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole.  

4.2 Kroky talent managementu 

 Společnost Dalkia má pro talent management zpracován metodický pokyn, kde je 

jasně vymezeno, jak se má v této oblasti postupovat. Pokyn definuje pravidla pro práci se 

zaměstnanci, kteří patří do skupiny talentů. Systém práce s talenty se skládá z mnoha 

navazujících kroků. Metodický pokyn je důvěrným interním materiálem společnosti Dalkia, 

proto zde záměrně nebude zveřejněno jeho plné znění. Postup při práci s talenty dle 

metodického pokynu je tedy následující:  

1. Navržení zaměstnance do skupiny talentů v rámci hodnocení ECHOS 

• Participace ve skupině talentů je založena na principu dobrovolnosti. 

Každému nově navrženému zaměstnanci je zaslán dopis (uveden v příloze 

č. 3), který ho informuje o navržení do skupiny talentů. Cílem tohoto 

dopisu je vysvětlit smysl talent managementu, informovat o dobrovolnosti 

přistoupení ke skupině talentů, o plánovaném osobním setkání, atd. 

2. Aktualizace seznamu talentů 

• Útvar, který má tyto záležitosti na starosti, aktualizuje seznam talentů na 

základě výstupů z ECHOSu a pravidel limitace pro účast ve skupině 

talentů. Tato činnost je prováděna průběžně během celého roku. Důvody 

pro vyřazení ze skupiny talentů jsou následující: 

o limitace dosaženou pozicí - talent dosáhl pozice s vyšší 

odpovědností, 

o limitace dobou – maximální doba, kterou může zaměstnanec setrvat 

ve skupině talentů je omezena na 3 roky, 

o limitace splněním rozvojového cyklu – přestože zaměstnanec nebyl 

ve skupině 3 roky, ani nedošlo k postupu na pozici s vyšší 

odpovědností, mohly být splněny cíle vytyčené v IPOR 
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(zaměstnanec pouze „čeká“ na nabídku pozice s vyšší 

odpovědností. Resp. mu již nabídka byla učiněna a zaměstnanec ji 

nepřijal), 

o limitace hodnocením ECHOS – zaměstnanec nebyl na základě 

hodnocení ECHOS potvrzen ve skupině talentů,  

o limitace přestupem do plánu nástupnictví – pokud zaměstnanec 

přechází do skupiny nástupnictví je ze skupiny talentů automaticky 

převeden, 

o jiné (osobní důvody) – samotný zaměstnanec může dát kdykoliv 

podnět k vystoupení ze skupiny, vyřazení ze skupiny může 

navrhnout také příslušný ředitel nebo ŘLZ na základě zdůvodnění. 

3. THOMAS analýza 

• Dalším krokem je provedení THOMAS analýzy. Pomocí této analýzy se 

zjišťují osobnostní a pracovní předpoklady, tzv. pracovní profily, všech 

účastníku programu talent management. Podstoupení THOMAS analýzy je 

podmínkou pro vstup osloveného zaměstnance do skupiny talentů. 

4. Individuální plán osobního rozvoje (dále jen IPOR) 

• Po absolvování analýzy následuje sestavení individuálního plánu osobního 

rozvoje. 

5. Osobní rozhovor 

• S předchozím krokem souvisí také naplánování a uskutečnění osobního 

setkání s talentem. Vedoucí útvaru pro rozvoj a kompetence naplánuje 

osobní rozhovor se zaměstnancem ve skupině talentů ve spolupráci 

s příslušným útvarem lidských zdrojů. Tohoto setkání se účastní vedoucí 

útvaru pro rozvoj a kompetence, příslušný vedoucí útvaru lidských 

zdrojů/specialista lidských zdrojů a případní další účastníci se řeší 

individuálně. O výstupech z osobního pohovoru jsou následně písemně 

informováni všichni zainteresovaní. Pro vedení osobního rozhovoru má 

společnost Dalkia sestaven harmonogram, kterým se řídí. Při rozhovoru se 

zaměstnanci vysvětlí přínosy zařazení mezi talenty, jakými jsou například 

zvýšená péče ze strany úseku lidských zdrojů, ucelená nabídka 

vzdělávacích akcí, intenzivnější jazyková příprava atd. Také se 

zaměstnanci vysvětlí, že zařazení mezi talenty neznamená automatické 
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nárok na vyšší pozici nebo mzdové ohodnocení. Vyslechne se také názor 

samotného zaměstnance na zařazení do skupiny talentů. 

6. Předávání informací 

• Hlavní smysl tohoto bodu spočívá v tom, aby každý, kdo se podílí na tomto 

procesu (útvar lidských zdrojů, vedoucí zaměstnance, specialista lidských 

zdrojů atd.) měl včas všechny aktuální a potřebné informace, které souvisí 

s daným zaměstnancem, který je zařazen ve skupině talentů (informace o 

průběhu školení, počtu absolvovaných školení, změny atd.) 

7. Příprava vzdělávacích akcí z IPOR 

• Vzdělávací akce zaměstnanců ve skupině talentů koordinuje specialista 

lidských zdrojů, nebo příslušný útvar lidských zdrojů, pod který 

zaměstnanec patří v rámci členění společnosti. Tito pak spolupracují 

s pobočkou Institutu environmentálních služeb na Moravě nebo v Praze, 

která zajišťuje jednotlivá školení. Vybrané vzdělávací akce mohou probíhat 

ve Francii. 

8. Hodnocení plnění IPOR 

• Hodnocení plnění individuálního plánu osobního rozvoje probíhá 1x ročně 

během osobního rozhovoru vždy za uplynulý rok. Jednou za dva roky 

probíhá hodnocení ECHOS. Zaměstnanci ve skupině talentů, kteří již 

splnili rozvojový cyklus nastavený v IPOR obdrží dopis. Cílem tohoto 

dopisu je informovat zaměstnance ve skupině PS o ukončení rozvojového 

cyklu. (Dalkia, 2013) 

4.3 Analýza talent managementu z pohledu talentů  

 Doposud byla praktická část sestavena jen z pohledu personálního oddělení. Proto 

bylo provedeno primární šetření mezi současnými talenty s cílem zjistit jejich spokojenost a 

názory na program talent managementu. Spokojenost bude vyhodnocena na základě toho, 

zdali je pro ně talent management motivující, vidí v něm přínos pro jejich rozvoj, jsou 

dostatečně informování, vidí šanci na kariérní růst a hodnotí společnost jako atraktivního 

zaměstnavatele. 

4.3.1 Dotazníkové šetření 

 K zjištění spokojenosti autor využil metodu primárního šetření, konkrétně bylo 

zvoleno dotazování pomocí elektronického dotazníku. Dotazník, uvedený v příloze č. 4, 
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vytvořil autor zcela samostatně. Za účelem vyššího užitku pro společnost Dalkia autor při 

sestavování hypotéz spolupracoval se specialistkou lidských zdrojů.   

 Hlavním argumentem pro volbu této metody šetření je geografické rozmístění 

respondentů. Dalším důvodem je zachování anonymity a tím i snaha o vyšší otevřenost a 

ochotu k vyplnění dotazníku.  

4.3.2 Výzkumné otázky 

 Na základě informací získaných nestandardizovaným rozhovorem se specialistkou 

lidských zdrojů ze společnosti Dalkia ČR o programu talent managementu byly sestaveny 

následující hypotézy: 

1) Více než 75% dotázaných má dostatek informací o programu talent managementu.  

2) Pro více než 75% současných talentů je motivující samotná účast v programu 

talent managementu.   

3) Více než polovina respondentů pokládá talent management za přínosný pro ně 

samotné.  

4) Z respondentů pro něž osobně má účast ve skupině talentů přínos, spočívá z více 

než 40% tento přínos ve větší šanci na kariérní postup.  

5) Méně než 20% dotázaných mělo někdy návrh na vylepšení talent managementu.  

6) Více než 70% současných talentů by uvítalo možnost setkat se s vedením 

společnosti.  

7) Méně než 40% dotázaných vidí své šance na postup na pozici s vyšší odpovědností 

jako ne příliš dobré (tzn. průměrná, nižší nebo žádná šance na postup).  

8) Maximálně 30% talentům se sníží motivace, pokud by jim nebyla nabídnuta vyšší 

pozice nebo finanční ohodnocení.   

9) Pro více než 75% dotázaných je společnost Dalkia atraktivní zaměstnavatel.  

4.3.3 Realizace výzkumu 

Za respondenty pro tento dotazník byli zvoleni zaměstnanci, kteří jsou v současnosti 

zařazeni ve skupině talentů. Před samotným oslovením respondentů bylo provedeno testování 

dotazníku neboli pilotáž. Tohoto testování se účastnily celkem čtyři osoby: specialistka 

lidských zdrojů, ředitelka pro lidské zdroje Dalkia ČR, personalistka a vedoucí útvaru rozvoj 

a kompetence. Z pilotáže nevzešly žádné připomínky. Po provedeném testování dotazníku byl 

výše zmíněným respondentům prostřednictvím emailu zaslán odkaz na vyplnění dotazníku, 

který byl realizován formou  Google dokumentů.  
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 Samotné dotazování probíhalo v březnu a respondenti měli 5 dní na vyplnění 

dotazníku. Celkem bylo osloveno s žádostí o vyplnění dotazníku 22 talentů (jeden talent 

odešel v průběhu realizace práce na mateřskou dovolenou). Vyplněných dotazníků bylo 20, 

což představuje téměř 91% návratnost. 

 

Tab. 4.1 Návratnost dotazníků 

Počet oslovených respondentů 22 

Počet vyplněných dotazníků 20 

Návratnost 90,9% 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.4 Vyhodnocení primárního šetření 

Otázka č. 1 Délka zaměstnání u společnosti 

Z grafu 4.1 vyplývá, že nejvíce respondentů pracuje pro společnost Dalkia ČR mezi 5 

až 10 lety. Naopak žádný respondent nepracuje ve společnosti Dalkia méně než 3 roky. 

Obecně je ve skupině talentů velmi málo zaměstnanců pracujících pro společnost méně než 3 

roky. Tato skutečnost může být díky velmi nízké fluktuaci a tudíž malému počtu nových 

zaměstnanců. Případně může být důvodem i to, že si společnost nevybírá nové zaměstnance, 

kteří by mohli být ve skupině talentovaných. 

 

Graf č. 4.1 Délka zaměstnání u společnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 2 Myslíte si, že máte dostatek informací o výhodách začlenění do skupiny talentů? 

 Jak můžete vidět v grafu č. 4.2, 20% respondentů nemá dostačující množství 

informací, které by objasnily výhody začlenění do skupiny talentů. Dle názoru autora je toto 

číslo vysoké vezmeme li v úvahu nízký počet talentů a to že jim je věnována zvláštní 

pozornost. Na druhou stranu není nikdo, kdo by o výhodách členství ve skupině talentů vůbec 

nevěděl. 

 

Graf č. 4.2 Myslíte si, že máte dostatek informací o výhodách začlenění do skupiny 

talentů? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 3 Víte, na koho se v rámci společnosti obrátit s případným dotazem ohledně práce s 

talenty? 

 Tato otázka dopadla vcelku jednoznačně. Pouze jeden respondent nevěděl, na koho by 

se s případným dotazem týkajícím se talent managementu měl obrátit. 

 

Otázka č. 4 Je pro Vás samotného/samotnou motivující účast ve skupině talentů? 

 Pro téměř polovinu všech respondentů je motivující samotná účast ve skupině talentů. 

Jak je dále možno vidět v grafu č. 4.3 pouze jeden respondent, což představuje 5%, rozhodně 

není motivován jen samotnou účastí ve skupině talentů. Celkově se dá říct, že pro velkou 

většinu, přesněji 85%, je do jisté míry motivující jen samotná účast ve skupině talentů. 
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Graf č. 4.3 Je pro Vás motivující samotná účast ve skupině talentů? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 5 Je podle Vás osobně začlenění do skupiny talentů přínosné? 

 Jak je patrné z grafu č. 4.4 15% respondentů se domnívá, že je pro ně spíše nepřínosné 

jejich zařazení do skupiny talentů. Naopak 50% dotázaných tvrdí, že je pro ně zařazení mezi 

talenty spíše přínosem. 35% respondentů je přesvědčeno, že je pro ně začlenění do skupiny 

talentů přínosné. 

 

Graf č. 4.4 Je podle Vás osobně začlenění do skupiny talentů přínosné? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 6 V čem vidíte hlavní přínos talent managementu? 

 Jako hlavní přinos talent managementu uvedla téměř polovina všech respondentů, dle 

grafu 4.5, prohloubení znalostí a dovedností. Druhá nejčastější odpověď s 29% byla uváděna 

větší šance na kariérní postup. Třetí nejčastější odpověď (18%) bylo uváděno zvýšení 

motivace. 12% dotázaných uvedlo, že je pro ně talent management přínosný tím, že se zvýší 

jejich šance na udržení ve firmě 

 

Graf č. 4.5 V čem vidíte hlavní přínos talent managementu? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 7 Měli jste někdy nápad na vylepšení talent managementu? 

 Většina respondentů na tuto otázku odpověděla stejně a to že nikdy neměli žádný 

návrh na vylepšení talent managementu. Pouze jeden respondent měl nápad, což navazuje na 

otázku č. 8: jaký jste měli nápad?. Tento respondent by přivítal zpětnou vazbu, alespoň co půl 

roku, aby věděl, jak pokračuje v plnění plánu a případně byly vyslechnuty a diskutovány jeho 

připomínky, názory, nápady a zájem o další oblasti vzdělání. V otázce č. 9, která zjišťovala, 

zda byl návrh vyslechnut, případně přijat nebo se mu alespoň věnovala pozornost, uvádí tento 

respondent, že jeho návrh byl vyslechnut. 

 

Otázka č. 10 Uvítal/a byste možnost setkání talentů s vedením společnosti? 

 Pouze 20% dotázaných (čtyři respondenti), jak lze vidět v grafu č. 4.6, by uvítalo 

možnost setkání se s vedením. Ostatní respondenti nejsou rozhodnuti, zda by byli pro setkání 

s vedením či nikoli. Nikdo však není proti této možnosti. 
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Graf č. 4.6 Uvítali byste možnost setkání s vedením společnosti? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 11 Jak hodnotíte své šance po absolvování talent managementu na postup na pozici 

s vyšší odpovědností? 

 Jak lze vidět z grafu č. 4.7 pouze 10% (dva respondenti) si myslí, že mají velkou šanci 

na postup na pozici s vyšší odpovědností. 30% dotázaných hodnotí své šance jako vyšší. 

Největší část respondentů (55%) hodnotí šanci na postup jako průměrnou. Pouze 5% (jeden 

respondent) si myslí, že jeho šance na postup jsou nižší i přesto, že absolvoval program talent 

managementu.  

 

Graf č. 4.7 Šance na postup na pozici s vyšší odpovědností 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 12 Bylo by pro Vás demotivující, pokud by Vám do 5 let od skončení programu 

talent managementu nebyla nabídnuta vyšší pozice nebo finanční ohodnocení? 

 Pro zhruba polovinu dotázaných dle grafu č. 4.8 by bylo do jisté míry demotivující, 

pokud by do 5 let od konce programu talent managementu nebylo nabídnuto povýšení nebo 

lepší finanční ohodnocení. Velmi demotivující by tato situace byla pro 25% talentů. Naopak 

35% dotázaných by tato situace spíše nevadila. Pouze 5% (jeden respondent) uvedl, že by se 

výše popsaná situace vůbec neprojevila na jeho motivaci. 15% dotázaných v současné chvíli 

neví, zda by takováto situace měla vliv na jejich motivaci. 

 

Graf č. 4.8 Bylo by demotivující, pokud by Vám do 5 let nebyla nabídnuta vyšší pozice 

nebo finanční ohodnocení? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 13 Je pro Vás společnost Dalkia atraktivní zaměstnavatel? 

 Jak lze vidět v grafu č. 4.9, nenašel se respondent, pro kterého by společnost Dalkia 

ČR nebyla atraktivní zaměstnavatel.  Z 20 odpovědí 18 respondentů uvedlo, že je pro ně tato 

společnost atraktivním zaměstnavatele, zbylí dva respondenti se k tomuto názoru spíše 

přiklánějí. 
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Graf č. 4.9 Je pro Vás společnost Dalkia atraktivní zaměstnavatel? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 14 Připomínky, názor nebo nápady týkající se talent managementu 

 Na tuto otázku odpovědělo 5 respondentů. Tři z těchto respondentů hodnotí pozitivně 

program talent managementu a zdůrazňují kladný vliv tohoto programu na jejich znalosti, 

dovednosti a možnosti rozvoje. Jeden respondent by uvítal více informací o procesu talent 

managementu. Poslední respondent, který na tuto otázku odpověděl, váhá nad skutečným 

přínosem tohoto programu. 

4.3.5 Vyhodnocení výzkumných otázek 

 Výzkumná otázka č. 1 se na základě výsledků dotazníku potvrdila. Jelikož více než 

75% dotázaných má dostatek informací o programu talent managementu. Přesněji 80% 

dotázaných má dostatek informací o talent managementu. Současně až na jednoho 

respondenta by všichni dotázaní věděli, na koho se mají v případě potřeby informaci o talent 

managementu obrátit. 

 Přesto že se hypotéza potvrdila, u takto malé skupiny vybraných zaměstnanců by dle 

autorova názoru měla být větší informovanost. O tom svědčí i fakt, že 20% dotázaných si 

myslí, že spíše nemá dostatek informací o výhodách začlenění do skupiny talentů. Na druhou 

stranu, ti co uvedli, že nemají dostatek informací, vědí, na koho by se měli s případnými 

dotazy obrátit. 
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 Výzkumná otázka č. 2 se také potvrdila. Pro 85% současných talentů je do jisté míry 

motivující samotná účast v programu talent managementu. Dva respondenti uvedli, že 

samotná účast pro ně spíše není motivující a pouze jeden talentovaný zaměstnanec uvedl, že 

jen samotná účast ve skupině talentů není motivující.  

 I přesto, že 15% dotázaných nestačí k zvýšení motivace jen samotná účast mezi 

vybranými talentovanými zaměstnanci, je dle autorova názoru tento počet přijatelný. Se 

zařazením do skupiny talentovaných není spojena žádná finanční odměna ani záruka vyšší 

pozice, proto 85% je podle autora vysoké číslo a svědčí o tom, že se těmto lidem dává 

dostatečně najevo jejich důležitost pro společnost a to i bez konkrétních příslibů odměn nebo 

vyšší pozice. Dalo by se tedy i říci, že spokojenost těchto talentů je postavena na uznání. 

 

 Výzkumná otázka č. 3 se rovněž potvrdila. Více než polovina respondentů pokládá 

talent management za přínosný pro ně samotné. U této hypotézy dokonce 85% respondentů 

pokládá talent management za přínosný pro ně samotné. Pouze tedy 15% dotázaných spíše 

nevidí v tomto programu přínos pro ně samé. 

 

 Výzkumná otázka č. 4 navazující na předchozí hypotézu se nepotvrdila. 

Z respondentů pro něž osobně má účast ve skupině talentů přínos, jen 29% vidí hlavní přínos 

ve větší šanci na kariérní postup. Je to tedy znatelný rozdíl oproti odhadu, že více než 40% 

respondentů bude vnímat hlavní přínos v šanci na kariérní postup. 

 Zde se ukázalo, že talentovaní zaměstnanci ve společnosti Dalkia vidí hlavní přínos 

programu talent managementu v prohloubení znalostí a dovedností (41% respondentů) a až na 

druhém místě je přínos v podobě kariérního postupu. Tato skutečnost může souviset s tím, že 

talentovaní zaměstnanci mají k dispozici velké množství vzdělávacích aktivit, ale nemají jistý 

kariérní postup. Proto většina vidí přínos právě ve vzdělávacích a rozvojových akcích a pouze 

29% respondentů vidí přínos v kariérním postupu. 

 

 Výzkumná otázka č. 5 se potvrdila. Méně než 20% dotázaných mělo někdy návrh na 

vylepšení talent managementu. Ve skutečnosti návrh na vylepšení měl pouze jeden 

respondent, což představuje 5% z dotázaných. Jak již bylo uvedeno výše, tento respondent by 

přivítal zpětnou vazbu a možnost aby byly diskutovány jeho připomínky, názory, nápady a 

zájem o další oblasti vzdělání. 

 Zjištění, že pouze jeden talentovaný zaměstnanec měl nápad na vylepšení programu 

talent managementu, může být částečně v rozporu s definicemi talentů, které tvrdí, že tito lidé 
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jsou kreativní a mají rádi změny. Je taky možné, že talenti nejsou ze strany společnosti 

vhodně podněcováni ke zpětné vazbě. 

 

 Výzkumná otázka č. 6 se nepotvrdila. Zde se odhad toho, že by více než 70% 

současných talentů uvítalo možnost setkat se s vedením společnosti, ukázal jako velmi 

nepřesný. Pouze 20% dotázaných by tuto možnost uvítalo. Ostatní respondenti jsou v této 

otázce v současnosti nerozhodnuti.  

 Tyto výsledky svědčí o tom, že možnost setkání talentů s vedením společnosti není 

třeba zcela odmítnout. Je ovšem velmi důležité takovéto setkání nastavit a prezentovat tak, 

aby se nerozhodnutí talenti přiklonili pro tuto možnost. 

 

 Výzkumná otázka č. 7 se také nepotvrdila. Předpoklad, že méně než 40% 

dotázaných vidí své šance na postup na pozici s vyšší odpovědností jako ne příliš dobré (tzn. 

průměrná, nižší nebo žádná šance na postup), byl nesprávný. Své šance na postup hodnotí 

pouze jako průměrné 55% dotazovaných a 5% respondentů uvádí, že jejich šance na postup 

jsou nižší.  

 

 Výzkumná otázka č. 8 se nepotvrdila. Zde se předpoklad od reality odlišoval o 15%. 

Ve skutečnosti se tedy 45% talentům sníží motivace, pokud by jim nebyla nabídnuta vyšší 

pozice nebo finanční ohodnocení. Na druhou stranu téměř stejný počet respondentů (40%) 

tvrdí, že by se jejich motivace nesnížila. Zbytek dotázaných neví, jaký by to mělo výhledově 

vliv na jejich motivaci.  

 Z tohoto zjištění tedy vyplývá riziko, že z dlouhodobého hlediska pokud se nebude se 

zaměstnanci dále pracovat, hrozí riziko, že části talentovaných zaměstnanců poklesne 

motivace a tudíž i dlouhodobý užitek z programu talent managementu.  

 

Poslední výzkumná otázka č. 9 se potvrdila. Tato otázka dokonce překonala 

očekávání. Všichni dotázaní uvedli, že je pro ně do jisté míry společnost Dalkia ČR atraktivní 

zaměstnavatel. 

 Tomuto faktu dle autora napomáhá i to že společnost Dalkia ČR má vymezenou 

firemní kulturu, věnuje čas a prostředky práci se zaměstnanci a klade také důraz na 

společenskou odpovědnost. Tyto faktory pak pomáhají tomu, aby byla tato společnost 

vnímána jako atraktivní zaměstnavatel, což má zpětně vliv i na program talent managementu, 

jelikož takovýto zaměstnavatel si lépe udrží stávající a přiláká nové talentované zaměstnance.
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5 Návrhy a doporučení 

 Na základě informací získaných nestandardizovaným rozhovorem se specialistou 

lidských zdrojů a pomocí dotazníkového šetření lez obecně z autorova pohledu říci, že proces 

talent managementu je ve společnosti Dalkia ČR dobře propracovaný a talenti jsou většinou 

spokojení se současným stavem. Na tomto procesu je také patrné, že prošel delším vývojem, 

během kterého byly laděny nedostatky. V současnosti již tedy nemá žádné podstatné chyby, 

které by znemožňovaly efektivitu tohoto procesu. 

I přesto z analýzy pomocí rozhovoru a dotazníku vyplynulo několik věcí, které by 

mohli pomoci zlepšit proces talent managementu. Dále tedy budou uvedeny návrhy a 

doporučení, které by dle autora mohli vést ke zlepšení a mohly by také přinést změnu a 

zatraktivnění tohoto procesu. 

 

1. Doporučení 

 Prvním doporučením pro zefektivnění procesu talent managementu je zavedení 

softwaru pro práci s talenty. Jak již bylo zmíněno v teoretické části diplomové práce, 

existuje spousty společností, které se specializují na software pro talent management a zajistili 

by také kompatibilitu se stávajícím softwarovým vybavením společnosti Dalkia ČR. Výhoda 

zavedení softwaru by spočívala v tom, že by bylo možno lépe hodnotit efektivitu talent 

managementu, dle různých ukazatelů (například náklady na vzdělání, počty vzdělávacích 

aktivit apod.). Bylo by také velmi přínosné, kdyby k tomuto softwaru měli přístup i 

zaměstnanci ve skupině talentů. Měli by tak aktuální online přístup k informacím například o 

tom jaký je jejich pokrok v plnění rozvojového plánu, které vzdělávací aktivity ještě musí 

absolvovat, které aktivity si mohou zvolit apod. Mohli by také hodnotit prostřednictvím 

softwaru vzdělávací aktivity, vkládat své připomínky, návrhy a požadavky. Těmito funkcemi 

by se současně vyšlo vstříc požadavkům z dotazníkového šetření na více informací o 

programu talent managementu a zlepšení zpětné vazby o rozvoji a to vše bez nutnosti 

vyžadování informací, nebo čekání na osobní schůzky. Autor by doporučil software od 

společností IBM, SAP nebo Oracle, jelikož tyto společnosti by měli být schopny vyhovět 

všem individuálním požadavkům a také jsou odzkoušeny množstvím uživatelů. Cenu 

softwaru nelze vzhledem k individuálním požadavkům přesně určit. Díky těmto požadavkům 

bude ovšem vyšší než standardní nabídka. 

 Pokud by případně software byl velmi nákladný, nebo neměl navrhované funkce, bylo 

by vhodné, aby tuto zpětnou vazbu a informace poskytoval specialista lidských zdrojů na 
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pravidelných osobních schůzkách s talentovaným zaměstnancem v alespoň půlročním 

intervalu. Na základě výsledků dotazníky by této možnosti byli nakloněni i někteří 

respondenti. 

 

2. Doporučení 

 Druhý návrh je zaměřen na oblast udržení. Jak mimo jiné vyplynulo z rozhovorů se 

specialistou lidských zdrojů, bylo by vhodné spojit talent management s plánem 

nástupnictví. Toto spojení by mohlo vyřešit otázku další práce s talentovanými zaměstnanci 

po ukončení programu talent managementu. Talent management by tedy zastřešoval práci 

s talenty i plán nástupnictví. Zaměstnanci by v rámci tohoto programu byli rozděleni na 

talenty a nástupce, jelikož talenti by na rozdíl od nástupců ještě nebyli určeni na konkrétní 

pozici, případně skupinu pozic. Nástupci by tedy představovali vyšší úroveň v programu 

talent managementu, na kterou by bylo možno mimo jiné postoupit z pozice talenta. Po té co 

by talent absolvoval rozvojový cyklus dle svého individuálního rozvovjového plánu, by se 

vyhodnotilo, zda bude jeho participace ve skupině klasicky ukončena výstupním sezením, 

nebo zda se naváže postupem do skupiny nástupců. Pro postup by se vyhodnotilo, zda 

dosahuje potřebných znalostí a dovedností pro klíčové pozice, případně zda má stále potenciál 

tyto znalosti a dovednosti zvládnout. Při zařazení mezi nástupce by dále probíhal jeho rozvoj 

s tím, že už by se připravoval na konkrétní pozici. U nástupců by bylo následně třeba 

pravidelně hodnotit, zda se přizpůsobují kompetencím pro klíčové pozice, které se časem 

mohou měnit (například změny technologií, nové metody apod.). Díky tomuto spojení do 

jednoho programu by vznikla kontinuita v rozvoji talentů, což by mělo jistě pozitivní vliv na 

jejich spokojenost a zvýšila by se pravděpodobnost udržení talentovaných zaměstnanců ve 

společnosti. Tato možnost by tedy mohla zmírnit zjištění dotazníkového šetření, kdy téměř 

polovina dotázaných uvedla, že by se jim po konci talent managementu časem snížila 

motivace, pokud by jim nebyla nabídnuta vyšší pozice nebo finanční ohodnocení, protože 

jako nástupci by se už připravovali na konkrétní pozici (skupinu pozic).  

 

3. Doporučení 

Třetí doporučení se týká plánování setkání talentovaných zaměstnanců s vedením 

společnosti. S přihlédnutím k výsledkům z dotazníku autor navrhuje, aby tato otázka byla 

dále diskutována s talentovanými zaměstnanci, protože pouze 20% dotázaných by tuto 

možnost uvítalo. Většina zůstává v této otázce nerozhodnuta. Proto by bylo vhodné udělat 

mezi talentovanými zaměstnanci na toto téma průzkum a zjistit tak co by uvítali, neboť 



61 

setkání je pro talenty a měli by s tímto nápadem ztotožnit a nevnímat ho pouze jako další 

povinnost. Je třeba také pro takovýto výzkum nabídnout varianty, které by je mohly zaujmout. 

Zjistit tak zda by uvítali například formální setkání nebo spíše neformální a dát jim na výběr 

z možností jak by takové setkání mohlo vypadat. Varianty by mohly být od společenských 

akcí, jako je například ples nebo raut, po čistě formální schůzku s vedením, na které budou 

informováni o aktuálním děni ve společnosti a v programu talent managementu a o jeho 

dalším vývoji a kde by mohli diskutovat s vedením své nápady a připomínky. Tímto by talenti 

získali i zpětnou vazbu o programu talent managementu, kterou žádali v dotazníkovém 

šetření. U talentovaných zaměstnanců tyto diskuze s vedením může podpořit pocit toho, že 

jsou pro společnost důležití, když se jim vedení společnosti takto věnuje. Tématem prvního 

setkání by mohli být například výsledky a zjištění této diplomové práce. Setkání s vedením 

společnosti za účasti útvaru rozvoje a kompetencí, ředitelky lidských zdrojů a vrcholového 

vedení by mohli probíhat pravidelně jednou za rok.    

 

4. Doporučení 

 Poslední doporučení se týká větší angažovanosti talentovaných zaměstnanců. Cílem 

tohoto návrhu je především snaha o to, aby talentovaní zaměstnanci nevnímali talent 

management jen jako formální zařazení do skupiny, ale aby měl tento program, slovy jednoho 

z respondentů „skutečný přínos“. Tohoto přínosu pro talentované zaměstnance a současně 

také pro společnost Dalkia ČR lze dosáhnout pomocí zapojení talentovaných zaměstnanců do 

spolupráce se studenty. Tato spolupráce by probíhala formou vyhlášení témat bakalářských a 

diplomových prací jednotlivými talenty. Talent by měl povinnost vyhlásit minimálně jedno 

téma bakalářské nebo diplomové práce za dobu jeho účasti ve skupině talentů. Témata by byla 

následně prezentována na webových stránkách a kariérních veletrzích, kterých se společnost 

účastní. Talentovanému zaměstnanci by za bakalářskou/diplomovou práci, označenou 

příslušným hodnotícím jako zdařilou, náležela finanční odměna. Kromě většího zapojení 

talentů by přínos spočíval i ve výsledcích diplomových prací a možnosti identifikovat nadané 

studenty. Další variantou spolupráce se studenty je prostřednictvím stáží. V současnosti 

realizuje Fond Dalšího Vzdělávání projekty stáží, do kterého se organizace mohou přihlásit a 

vybrat si vhodného stážistu. Výhodou tohoto programu spolu se zapojením stávajících talentů 

je možnost nalezení nových talentů pro společnost a současně minimální náklady pro 

společnost. Odměnu stážistovi a talentovanému zaměstnanci, který se mu věnuje, hradí 

příslušný Fond. 
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6 Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo analyzovat současný stav talent managementu ve 

společnosti Dalkia ČR a navrhnout doporučení, které by mohlo pomoci zlepšit tento proces. 

Analýza byla provedena metodou nestandardizovaného rozhovoru se specialistou lidských 

zdrojů a pomocí primárního šetření provedeného mezi současnými talenty společnosti Dalkia 

ČR. 

 

 V teoretické části byly nejprve definovány základní pojmy související s talent 

managementem. Hlavní pozornost byla v této části zaměřena na proces talent managementu, 

jeho jednotlivé kroky a metody, které lze při realizaci těchto kroků uplatnit. Byly zde také 

uvedeny výhody a rizika související se strategií talent managementu. Zmíněny zde byly také 

studie naznačující výzvy, které talent management čekají v nejbližší době. V závěru teoretické 

části byly uvedeny možnosti měření efektivity tohoto procesu a software sloužící k podpoře 

měření a hodnocení procesu talent managementu. 

 

 Na začátku praktické části autor představil společnost Dalkia ČR, ve které byla 

realizována analýza procesu talent managementu. Představení bylo zaměřeno především na 

oblast působnosti a předmět podnikání společnosti a na práci se zaměstnanci a jejich 

strukturu. Představení z tohoto pohledu je důležité, protože Dalkia ČR je velkou společností 

se zahraničním vlastníkem a věnuje pozornost práci se zaměstnanci. Právě takovéto 

společnosti v současnosti obvykle realizují proces talent managementu.  

 Dalším bodem praktické části byla samotná analýza procesu talent managementu, 

která probíhala na základě rozhovoru a primárního šetření. Nejprve byl zmapován vývoj práce 

s talentovanými zaměstnanci až po jeho současný stav a metodické kroky, za pomocí kterých 

dnes talent management ve společnosti Dalkia ČR probíhá. Na základě této analýzy bylo 

zjištěno, že je talent management chápán ve společnosti Dalkia jako systematický proces 

skládající se ze tří základní kroku identifikace, rozvoj a udržení. První dva kroky jsou velmi 

dobře zpracovány především díky metodě identifikace ECHOS a možnostem rozvoje. Udržení 

prozatím také funguje a talentovaní zaměstnanci téměř neodchází. Otázkou je ovšem zda by 

to také fungoval při zvětšujícím se počtu talentů a stále nízké fluktuaci ve společnosti. Zde by 

se dalo do budoucna navázat dalším zkoumáním. 

Pro zjištění názoru talentovaných zaměstnanců na tento proces bylo využito primární 

šetření. Výsledkem tohoto šetření bylo, že talentovaní zaměstnanci jsou se současným stavem 
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většinou spokojeni. Objevilo se pouze pár připomínek a nápadů, které byly zohledněny 

v návrzích a doporučeních.  

 Do budoucna by také autor doporučil sledovat trendy v oblasti talent managementu a 

studie věnující se této problematice, což pomůže udržet program talent managementu aktuální 

a konkurenceschopný. 

 

Autor věří, že tímto splnil stanovený cíl diplomové práce. Výsledky této práce, návrhy 

a doporučení by tedy mohly sloužit společnosti Dalkia ČR jako podklad pro zlepšení a 

oživení procesu talent managementu. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1  

 

Organizační struktura společnosti Dalkia ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DALKIA. Interní dokumenty. 2013 
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Příloha č. 2 

 

Organizační struktura úseku lidských zdrojů společnosti Dalkia ČR 

 

 

 
Zdroj: DALKIA. Interní dokumenty. 2013 
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Příloha č. 3 

 

Vzor dopisu společnosti Dalkia o přijetí do skupiny talentů 

 

Vážený/á pane/paní, 

 

mou příjemnou povinností je informovat Vás o návrhu ze strany vedení společnosti na Vaše 

zařazení do skupiny talentů. 

Skupinu označujeme zkratkou PS (z francouzského particulierement suivis = obzvláště 

sledovaní). Jedná se o úzkou skupinu zaměstnanců společnosti Dalkia v ČR, jejíž členové jsou 

pro nás talenti s vysokým potenciálem, který chceme podporovat. Vytvořením skupiny talentů 

(PS), která existuje již od roku 2006, se snažíme maximálně podporovat rozvoj kompetencí 

všech talentů a to nejen v rámci zastávané pozice, ale i s výhledem do budoucna 

 Přistoupení ke skupině je otázkou svobodného rozhodnutí zaměstnance. Skupina je 

otevřená a případný odchod ze skupiny nemá negativní dopad na výkon aktuální pozice. 

Přínos členství spočívá ve věnování zvláštní pozornosti ze strany úseku lidských zdrojů ŘS. 

Konkrétně se jedná o vytvoření plánu osobního rozvoje, nabídku nadstandardního vzdělávání, 

jazykového vzdělávání, stáží a dalších rozvojových akcí. Společnost nedává žádný závazek ve 

smyslu zajištění pozice s vyšší odpovědností či mzdového zvýhodnění, ale garantuje 

zvýšenou pozornost o kariérový růst talentovaného zaměstnance. V průběhu participace ve 

skupině dosáhlo 47% (tj. 15 ze 32) talentů postupu na pozici s vyšší odpovědností. 

V nejbližší době Vás kontaktuje vedoucí útvaru rozvoje a kompetencí, pan …., který 

řídí tento proces. Domluví si s Vámi osobní setkání s možností účasti Vašeho nadřízeného. 

V případě, že budete souhlasit, sestaví spolu s Vámi při tomto setkání Váš individuální plán 

osobního rozvoje (IPOR). 

 

Přeji Vám mnoho úspěchů a těším se na další spolupráci. 

 

…………………. 

Ředitelka pro lidské zdroje 

 

Zdroj: DALKIA. Interní dokumenty. 2013 
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Příloha č. 4 

 

Dotazník - Talent management 

 

Vážená paní, vážený pane,  

jsem studentem druhého ročníku navazujícího magisterského studia na VŠB-TU Ekonomické 

fakultě a píši diplomovou práci na téma Talent management. Chtěl bych Vás požádat o 

vyplnění toho dotazníku, který bude součástí mé diplomové práce a pomůže zhodnotit 

současnou situaci talent managementu ve skupině Dalkia v ČR. Výsledky budou užitečnou 

zpětnou vazbou pro tým, který o talenty pečuje a budou využity k dalšímu rozvoji talent 

managementu. 

Dotazník je anonymní. Při vyplňování postupujte dle pokynů. Děkuji za Vaši ochotu a čas. 

Výsledná diplomová práce bude uložena na personálním oddělení ředitelství společnosti k 

nahlédnutí pro případné zájemce. 

 

1. Délka zaměstnání u společnosti 

a) do 3 let 

b) do 5 let 

c) do 10 let 

d) do 15 let 

e) nad 15 let 

 

2. Myslíte si, že máte dostatek informací o výhodách začlenění do skupiny talentů? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

3. Víte, na koho se v rámci společnosti obrátit s případným dotazem ohledně práce s talenty? 

a) ano 

b) ne 
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4. Je/byla pro Vás samotného/samotnou motivující účast ve skupině talentů? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

5. Je podle Vás osobně začlenění do skupiny talentů přínosné? 

Pokud jste odpověděl/a spíše ne nebo ne pokračujte otázkou č. 7 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

6. V čem vidíte hlavní přínos talent managementu? 

a) zvýšení motivace 

b) prohloubení znalostí a dovedností 

c) větší šance na kariérní postup 

d) větší šance na udržení se ve firmě 

e) Jiné:  

 

7. Měli jste někdy nápad na vylepšení talent managementu? 

pokud zaškrtnete ne, pokračujte otázkou č. 10 

a) ano 

b) ne 

 

8. Jaký jste měli nápad? 

 

9. Byl váš návrh vyslechnut, případně přijat nebo se mu alespoň věnovala pozornost? 

a) ano 

b) ne 
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10. Uvítal/a byste možnost setkání talentů s vedením společnosti? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

 

11. Jak hodnotíte své šance po absolvování talent managementu na postup na pozici s vyšší 

odpovědností? 

a) velká 

b) vyšší 

c) průměrná 

d) nižší 

e) žádná 

 

12. Bylo by pro Vás demotivující, pokud by Vám do 5 let od skončení programu talent 

managementu nebyla nabídnuta vyšší pozice nebo finanční ohodnocení? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne 

 

13. Je pro Vás společnost Dalkia atraktivní zaměstnavatel? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

14. Zde máte prostor sdělit Vaše připomínky, názor nebo nápady týkající se talent 

managementu 

 

 


