
 



  



 



 



ABSTRAKT 

Tato diplomová zpracovává téma Talent management jako součást firemní strategie ve 

společnosti Démos trade, a.s. 

Práce se skládá ze dvou částí. První je zaměřena na teoretické poznatky z oblasti lidských 

zdrojů v podniku s důrazem na řízení talentů. V druhé praktické části je vytvořena koncepce 

talent managementu ve společnosti Démos trade, a.s. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the Talent management as a part of corporate strategy in 

Démos trade, a.s. 

The work id divided into two parts. The first is focused on theoretical knowledge in the field 

of human resources in the company with an emphasis on talent management. In the second 

practical part is created the concept of talent management in Démos trade, a.s. 
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1 Úvod 

 Ţijeme v době 21. století, která je charakteristická neustále se zvyšujícími poţadavky 

jak na jednotlivé organizace, tak i na jejich zaměstnance. Všechno je důsledkem rostoucího 

tlaku konkurence a vlivem globalizace. Pokud chtějí jednotlivé firmy tento tlak ustát a 

maximalizovat svoji trţní hodnotu, tak musejí mít před svou konkurencí určitou výhodu. 

Velké prosperující společnosti zaměřují svou pozornost ve stále větší a větší míře na lidské 

zdroje, neboť tyto jsou pokládány za jejich největší bohatství a vytváří přidanou hodnotu 

kaţdé společnosti. Tuto konkurenční výhodu mohou realizovat například správně nastaveným 

a funkčním systémem talent managementu. Koncepce talent managementu představuje 

moderní přístup, který je zaměřen na odhalování talentovaných a perspektivních jedinců, 

přinášejících společnosti při jejich vyuţití očekávaný prospěch. 

 Mnoho společností pouţívajících tento systém hovoří o řízení talentů jako o jedné 

z jejich strategií, bez které by se neobešli. Jen díky ní si mohou zajistit a udrţet talentované 

zaměstnance, kteří jim pomohou dosáhnout krátkodobých a dlouhodobých firemních cílů. 

 Cílem práce je na základě teoretických poznatků navrhnout nový nebo upravený 

postup pro práci s talenty s důrazem na plánování kariéry a nástupnictví ve společnosti Démos 

trade, a.s., která bude řešena v praktické části této diplomové práce. 

 V teoretické části diplomové práce je nejprve představena společnost Démos trade, a.s. 

Dále jsou vysvětleny teoretické poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů a teoretická 

východiska a přístupy k talent managementu s důrazem na kariérní plánování a plány 

nástupnictví. 

 Informace obsaţené v praktické části této DP byly získány na základě rozhovorů 

s personální manaţerkou a z  interních dokumentů společnosti. 
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2 Charakteristika společnosti Démos trade, a.s. 

 Společnost Démos trade, a.s. se sídlem v Ostravě – Kunčičkách, ulice Škrobálkova 

630/13 vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 11. 5. 1998, kdy došlo k transformaci 

z Démos v.o.s.  

 Zabývá se prodejem materiálů pro výrobu nábytku, design interiérů a staveb, jako 

např.: dodávky plošných materiálů, nábytkového kování a nábytkových hran, respektive se 

zaměřuje na komplexní a ucelené dodávky materiálu pro své zákazníky, mezi které patří jak 

výrobci nábytku a bytových zařízení, tak truhlářské firmy, architekti a realizátoři interiérů. 

V některých případech je moţno také dodávat obchodním firmám, které prodávají obdobný 

sortiment s místní působností. [16]
 

 Kromě samotného prodeje materiálů nabízí firma i mnoţství doprovodných sluţeb 

jako např. [16]: 

 Online prodej – mezi výhody Portálu24 Plus patří moţnost vytvoření a sledování 

objednávky, aktuální ceník s partnerskými slevami, přehled akcí a novinek, 

moţnost kalkulací zakázek. K portálu je 24h online přístup. 

 Podpora zákazníkům -  zahrnuje v sobě několik poloţek, od webových stránek, 

online prodeje, přes produktové a obchodní manaţery, zákaznické centrum a 

zákaznický servis na pobočkách, aţ po různé semináře, návody, vzorkovny 

materiálů. 

 Bonusový program – pro kaţdého zákazníka je připraven bohatý bonusový 

program, který zahrnuje např. věrnostní program, odběrový bonus, moţnost 

nastavení splatnosti faktur dle výše odběrů nebo moţnost sjednání kreditu pro 

odběr zboţí na fakturu. 

 Doprava – zboţí si zákazník můţe odebrat a odvézt sám nebo vyuţít sluţeb 

spedičních společností. 

 Vzorkovny – v současné době se nachází na území ČR 12 provozoven, přičemţ 

kaţdá z nich je vybavena základními vzorkovníky. 

 Nářezová centra – na některých provozovnách má zákazník moţnost nechat si 

nařezat zakoupený plošný materiál, řez přesně na míru dle přání zákazníka, olepení 

hranou, případně i CNC tvarové obrábění. 

 Ostatní sluţby – rychlé vyřízení reklamace, zákaznické sklady, likvidace dřevního 

odpadu. 
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2.1 Organizační struktura 

 V současných obtíţných podmínkách silné konkurence a rostoucích tlaků globalizace 

podnikatelského prostředí se pro organizace stále důleţitějšími stávají lidské zdroje. [7] 

 Společnost za dobu svého působení na trhu neustále zvyšovala počet zaměstnanců. 

V současnosti zaměstnává více neţ 400 kvalifikovaných pracovníků. V nedávné době firma 

expandovala na zahraniční trhy a to postupně na Slovensko (Démos trade, s.r.o.), do Polska 

(Demos trade, Sp. Z o. o.) a naposledy do Maďarska (Démos trade, a.s.). [16] 

 Na zahraničních trzích se společnost setkává s novou konkurencí. Pokud chce 

předstihnout tyto konkurenty a podstatně zvyšovat svoje trţby, realizovat konkurenční 

výhodu, musí přilákat, pěstovat a udrţet si talentované zaměstnance. Démos trade, a.s. chce 

být leaderem na trhu s produkty pro výrobu nábytku ve střední Evropě. Jedná se o společnost, 

která je dostupná širokému okruhu zákazníků, se kterými je v kontaktu díky veškerým 

moderním komunikačním kanálům, ale také prostřednictvím široké sítě poboček. 

 Jako svou konkurenční výhodu společnost vnímá zavádění produktových novinek na 

trh, dále v oblasti informačního servisu a poradenství[16]. Na realizaci této výhody firma 

potřebuje ty nejschopnější lidi. Z toho vyplývá, ţe v zájmu vlastní konkurenceschopnosti 

musí organizace tyto omezené zdroje talentovaných lidí nalézat, efektivně je rozvíjet, 

vyuţívat a hlavně udrţet. [7] 

 Na obrázku 1 je uvedena organizační struktura společnosti Démos trade, a.s. Firma 

strategicky a dlouhodobě investuje do produktové kvality a znalostí svých zaměstnanců 

prostřednictvím firemního e-learningu a školícího týmu. 
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Obr. 1 Organizační struktura [17] 

2.2 Hospodaření společnosti 

 Podniky existují proto, aby vyráběly a distribuovaly výrobky a poskytovaly sluţby 

zákazníkům. To je jejich hlavní poslání. Podniky však byly někým zaloţeny. Jejich vlastnící 

je vytvořili proto, aby jim vydělávaly peníze. Primárními cíli kaţdého podniku tedy jsou 

maximalizace zisku a růst trţní hodnoty akcií. 

 Trh s nábytkem v posledních letech zaznamenal spíše stagnaci. Prodejní marţe je 

ovlivňována cenovými tlaky na trhu a také vývojem kursů zahraničních měn. I přes tyto 

nepříznivé faktory a skutečnosti společnost Démos trade, a.s. kaţdoročně zvyšuje svůj obrat, 

jak lze vyčíst z obrázku 2. Jedním z důvodů je neustále se zvyšující počet odebírajících 

zákazníku nejen v České republice, ale i na Slovensku, Polsku a v Maďarsku. [17] 
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Obr. 2 Vývoj obratu v letech 2006-2012 [17] 

 Z obrázku 2 vyplývá, ţe největší narůst trţeb společnost zaznamenala v roce 2010. 

V předchozích letech firma investovala velké prostředky na zlepšení stávajících technologií a 

také postupně začaly vznikat dceřiné společnosti na Slovensku (2006) a v Polsku (2008). 

V roce 2009 se začalo dodávat zboţí také do Maďarska. Velmi důleţité pro plnění firemních 

cílů bylo i rozšíření velkokapacitního skladu pro nábytkové kování z roku 2007, kdy došlo 

ke zvětšení o nové prostory s dodatečnou kapacitou o objemu 26 000 m
3
 a s umístěním cca 

4000 ks euro palet. [16] 
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3 Lidské zdroje v podniku 

 Kaţdá organizace můţe fungovat jen tehdy, podaří-li se jí shromáţdit, propojit a 

vyuţívat materiální zdroje (např. stroje a jiná zařízení), finanční zdroje, informační zdroje a 

lidské zdroje. Materiální a finanční zdroje jsou důleţité, avšak samy o sobě nejsou k ničemu. 

Musí zde existovat síla, která je uvede do pohybu a bude s nimi pracovat. Tím motorem 

udrţujícím organizaci v chodu jsou lidské zdroje. Informační zdroje působí jako podpora lidí, 

jsou to v podstatě znalosti a dovednosti vybudované na základech, jimiţ jsou schopnosti lidí. 

[10] 

3.1 Řízení lidských zdrojů 

 V kaţdé průmyslově vyspělé zemi je řízení lidských zdrojů povaţováno za klíčový 

prvek, protoţe bez kvalifikovaných zaměstnanců není moţná existence jakékoliv organizace 

kdekoliv na celém světě. Stává se tedy základní sloţkou fungování společnosti. [7] 

 Řízení lidských zdrojů je nejsloţitější stránkou řízení a je zřejmě jednou z těch 

stránek, které je nejobtíţnější se naučit [15]. Řízení lidských zdrojů je moţno také definovat 

jako strategický a logicky promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího, tedy lidí, kteří 

v organizaci pracují a kteří samostatně nebo s přispěním svých kolegů přispívají k dosaţení 

cílů organizace. [1] 

 Při řízení lidských zdrojů by měl být především kladen důraz na tyto aspekty [11]: 

 Zájmy managementu. 

 Uplatnění takového přístupu, v němţ strategie lidských zdrojů jsou integrovány do 

strategie podniku. 

 Lidé musí být chápáni jako majetek, do nějţ se vyplatí investovat za účelem 

dosaţení cílů podniku. 

 Snaha dosáhnout přidané hodnoty prostřednictvím procesu rozvoje lidských zdrojů 

a řízení pracovního výkonu. 

 Oddanost zaměstnanců podnikovým cílům a hodnotám. 

 Potřeba silné podnikové kultury. 

Na Michiganské škole byla vytvořena jedna z prvních formulací pojetí řízení lidských 

zdrojů. Vyjádřili názor, ţe existuje cyklus lidských zdrojů, který je zobrazen na obrázku 3 a 

který tvoří čtyři typické procesy nebo funkce vykonávané ve všech organizacích. Jsou to [1]: 
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 výběr, 

 hodnocení, 

 odměňování, 

 rozvoj. 

 

Obr. 3 Cyklus lidských zdrojů [1] 

3.2 Řízení lidského kapitálu 

 Nejpodstatnější rozdíl mezi řízením lidského kapitálu a řízením lidských zdrojů 

spočívá v tom, ţe první směr bere lidi jako bohatství, zatímco druhý jako náklady. Je moţno 

tedy mluvit o tom, ţe v řízení lidského kapitálu „jsou lidé tím, kdo přidává hodnotu, a nikoliv 

reţijními náklady”, kdeţto v řízení lidských zdrojů „jsou lidé povaţováni za významné 

náklady a podle toho by měli být řízeni”. [1] 

 Ve druhé polovině minulého století došlo ve vyspělých ekonomikách k řadě změn, 

které významně ovlivnily podnikatelské prostředí. Došlo ke změně úhlu pohledu na člověka 

jako zaměstnance a na jeho význam pro organizaci. Objevil se koncept intelektuálního 

kapitálu. [7] 

Intelektuální kapitál je tvořen znalostmi, dovednostmi a schopnostmi zaměstnanců, 

které jsou organizaci k dispozici a které přispívají k procesům vytvářejícím hodnotu. Skládá 

se ze tří sloţek [10]: 

 Lidský kapitál – znalosti, dovednosti a schopnosti. 

 Společenský kapitál – veškeré znalosti vyplývající ze vztahů uvnitř i vně 

organizace. 

 Organizační kapitál – veškeré znalosti organizace, které jsou uloţeny 

v informačních systémech společnosti. 
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Lidský kapitál je nejdůleţitější sloţkou intelektuálního kapitálu. Jak uţ bylo zmíněno, 

lidé jsou v organizaci chápáni jako aktiva. A aktiva nebo jinak řečeno bohatství se musí 

zhodnocovat a rozmnoţovat. Odtud uţ je jen krůček k myšlence investování do lidského 

kapitálu. 

Hlavním efektem investování do lidského kapitálu pro zaměstnavatele je zvyšování 

výkonu, produktivity, flexibility a schopnosti inovovat, coţ vesměs pramení ze zvyšující se 

úrovně znalostí a schopností jednotlivých zaměstnanců. Také pracovníci by měli ve svém 

vlastním zájmu investovat do svých znalostí, schopností a dovedností, protoţe jim tyto 

investice přinášejí perspektivu lepší kariéry a s tím související vyšší úroveň výdělků či větší 

spokojenost s prací. [10] 

Pojetí intelektuálního a lidského kapitálu má z určitého hlediska své praktické 

vyústění v koncepci talent managementu. [7] 

3.3 Úloha personálního útvaru 

 Personalistika tvoří tu část řízení organizace, která se zaměřuje na vše, co se týká 

člověka v souvislosti s výkonem pracovní činnosti [7]. V rámci personální práce je třeba 

provádět řadu personálních činností [9]: 

 Vytváření a analýza pracovních míst – jedná se zejména o definování a vytváření 

pracovních úkolů a s nimi spojených pravomocí a odpovědností a jejich následné 

spojování do pracovních míst. 

 Personální plánování – odhadování plánované potřeby pracovníku a jejího pokrytí. 

 Získávání nových pracovníků – to zahrnuje všechny činnosti vedoucí k tomu, aby 

volná pracovní místa byla obsazena. 

 Hodnocení pracovníků – hodnocení pracovního výkonu zaměstnance. 

 Zařazování pracovníků a ukončování pracovního poměru – jedná se o 

rozmisťování pracovníků na konkrétní pracovní místa, jejich povyšování, 

převádění na jinou práce nebo propouštění. 

 Odměňování – týká se hmotných a nehmotných nástrojů ovlivňování pracovního 

výkonu a motivování pracovníků. 

 Vzdělávání a rozvoj pracovníků – identifikace potřeb vzdělávání, plánování 

vzdělávání a hodnocení jejích výsledků. 
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 Pracovní vztahy – především se jedná o vztahy mezi vedením firmy a zaměstnanci 

(např. odbory). Úkolem personálního útvaru je také zlepšovat vztahy mezi firmou 

a pracovníky i mezi pracovníky navzájem. 

 Péče o pracovníky – to jsou činnosti zaměřené na zlepšování pracovního prostředí, 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

 Personální informační systém – zjišťování, zpracování a následné uchovávání 

veškerých informací týkajících se pracovníků, práce, mezd a sociálních záleţitostí. 

V poslední době je trend zařazovat mezi samostatné personální činnosti také průzkum 

trhu práce nebo zdravotní péči o pracovníky. Všechny výše seřazené personální činnosti na 

sebe logicky navazují. Mimořádně důleţité však je, aby cíle a zásady uplatňované při 

provádění jednotlivých personálních činností byly vzájemně provázány, sladěny a 

podporovaly se. [10] 
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4 Teoretická východiska a přístupy k talent managementu 

 Organizace, které chtějí v rostoucí konkurenci přeţít a růst, jsou nuceny zavádět nové 

moderní metody a postupy, efektivní nástroje řízení. Vzhledem k tomu, ţe pracovní síla 

vytvářející hodnoty se postupně stala pro společnost klíčovým aktivem, stává se řízení 

lidských zdrojů základní sloţkou efektivního fungování organizace. 

 Současným moderním trendem v oblasti řízení lidských zdrojů v organizacích je 

zavádění tzv. talent managementu, jeţ je nástrojem řízení kariéry vybraných lidí. Čím dál tím 

větším problémem se pro firmy stává vyhledávání a získávání vhodných pracovníků, dále pak 

jejich motivace k vysokým výkonům a vyuţití jejich potenciálu, udrţení si klíčových lidí. 

Odchod kaţdého zaměstnance firmu něco stojí, problémem ovšem je odchod těch 

kvalifikovaných a talentovaných. 

 Většina manaţerů nemá přesnou představu, kolik jejich společnost fluktuace stojí. 

Kvalifikované odhady nákladů na fluktuaci se pohybují v rozmezí od 25% u méně 

kvalifikovaných zaměstnanců do téměř 200% ročního zaměstnaneckého platu u těch 

nejkvalifikovanějších pracovníků. [4] 

 Prvně se tento výraz objevuje v průběhu devadesátých let 20. století, kdy si manaţeři a 

personalisté jednotlivých firem začali uvědomovat, ţe lidé a jejich schopnosti mohou být 

nejdůleţitější konkurenční výhodou jejich organizací, a ţe je tedy nutné usilovat všemi 

dostupnými prostředky o to, aby si tyto nejtalentovanější zaměstnance udrţeli a aby tito 

pracovníci umoţnili jejich firmě získat konkurenční výhodu na trhu. Toto období bylo 

charakteristické postupným stárnutím populace a nejtalentovanější lidé měli na výběr 

z většího počtu zaměstnavatelů, kteří jim poskytnou nejlepší příleţitost se zřetelem na 

moţnost rozvoje jejich talentu. [13] 

4.1 Vymezení pojmu talent 

 Talent má kaţdý člověk na tomto světě, i kdyţ někteří jej mají více neţ jiní. Talentem 

můţe být jak sportovec, tak hudebník, herec, řečník, fyzik, lékař nebo klidně spisovatel tvořící 

představení. Z tohoto vyplývá, ţe talentovaný sportovec můţe být špatný hudebník, naopak 

výborný klavírista můţe být špatný sportovec. Kaţdý člověk na tomto světě má talent na něco 

jiného. 
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 V současném prostředí se rozlišují dva pohledy na to, kdo je to talent. V některých 

odborných literaturách se uvádí, ţe talent je mimořádně schopný jedinec s velkým 

potenciálem, který můţe mít rozhodující vliv na výkonnost celé organizace. Řízení talentů se 

tedy týká jen klíčových jedinců, tedy schopných lidí směřujících do vyšších či vrcholových 

funkcí. Tento pohled převládá i u nás, v České republice. Jiní odborníci a jiné odborné 

literatury tvrdí, ţe talent má kaţdý zaměstnanec v organizaci a talent management by se 

neměl omezovat jen na několik málo nejtalentovanějších jedinců. Jakou měrou přispějí méně 

talentovaní jedinci k naplňování úkolů organizací, závisí i na tom, jaká pozornost bude 

věnována rozvoji jejich talentu. [10] 

 V kaţdé firmě by si měli jasně definovat, koho budou povaţovat za talent. 

V současnosti převládá názor, ţe u talentovaného zaměstnance není rozhodujícím faktorem 

věk, ale výkonnost a respekt. Dalším důleţitým faktorem je perspektiva tuto výkonnost ještě 

zvýšit. [8] 

Proč je nutné, aby si v kaţdé firmě jasně definovali, koho budou povaţovat za talent? 

Přesné určení organizaci umoţní [5]: 

 Srovnání organizace s ostatními z hlediska talent managementu. 

 Vytvoření parametrů, na jejichţ základě se budou hodnotit zaměstnanci. 

 Rozvoj zaměstnanců jako hlavní firemní prioritu. 

 Zajistit, ţe je přesně stanoveno, čeho se talent management snaţí dosáhnout. 

 Soustředit pozornost na rozmístění zdrojů. 

 Objasnit zaměstnancům smysluplnost samohodnocení. 

 Jedna z nejběţnějších definic popisuje talentovaného člověka jako jednotlivce, který 

podává vysoký výkon a současně projevuje vysoký potenciál. [5] 

 Podle Koubka talentovaný zaměstnance pracuje s nadstandartní výkonností, svým 

chováním je vzorem ostatním kolegům, je u něj vysoká pravděpodobnost potenciálu 

k zvládnutí náročnější funkce, plní své úkoly nad rámec poţadavků a v neposlední řadě 

projevuje zájem o podnik a lidi v něm. [10] 

 Pellant a Thorne definují talent jako zvláštní schopnost nebo dovednost. [14]. 

 Trochu jiný pohled na pojem talent uvádí Colvin. Dle jeho názoru talent není všechno. 

Lidé tento pojem často pouţívají, kdyţ mluví o výborném výkonu nebo o někom opravdu 
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dobrém. Ve skutečnosti je to přirozená schopnost dělat něco lépe, neţ jak to umí většina lidí. 

To „něco” je docela konkrétní věc. [6] 

4.2 Vymezení pojmu talent management 

 Jak vymezit pojem talent management? Většina odborné veřejnosti se shodne na tom, 

ţe se jedná o identifikaci, získávání, rozvíjení a udrţení talentovaných lidí v organizaci, jak 

vyplývá z obrázku 4. 

 

Obr. 4 Proces talent managementu [8] 

 Talent management je moţno chápat jako pouţívání vzájemně propojeného souboru 

činností, které mají zabezpečit, aby organizace přitahovala, udrţovala, motivovala a rozvíjela 

talentované lidi, které potřebuje v současnosti i v budoucnosti. Cílem je zajistit tok talentů a 

uvědomit si, ţe talentovaní zaměstnanci jsou hlavním zdrojem organizace. [1] 

 Hroník uvádí, ţe talent management je nástrojem řízení kariéry a zvyšování 

výkonnosti vybraných lidí, stabilizačním faktorem talentovaných lidí v organizaci, zdrojem 

její konkurenční výhody. [8] 

 Berber a Berger chápou talent management jako systematický proces identifikace, 

udrţení, rozvoje a podpory nejlepších lidí v organizaci. [3] 
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 Jiný pohled na talent management uvádí, ţe je to proces, kterým organizace 

identifikuje, řídí a rozvíjí své zaměstnance v současné době a pro budoucnost. Tento proces se 

týká především [5]: 

 Vytyčení strategie, aby organizace splnila současné a budoucí poţadavky 

podnikatelského plánu. 

 Ustavení procesů měření kompetencí. 

 Vytvoření škály rozvojových nástrojů a procesů za účelem zajištění přístupu 

„šitých na míru” individuálním potřebám jednotlivých zaměstnanců. 

 Nastolení přístupů vůči těm zaměstnancům, kteří jiţ neodpovídají poţadavkům 

organizace. 

 Měření dopadů těchto strategií tak, aby tyto přístupy mohly být za účelem 

dosaţení vysoké výkonnosti nyní i v budoucích letech nepřetrţitě modernizovány 

a vylepšovány. 

Někteří autoři i lidé z praxe se domnívají, ţe talent management se týká jen klíčových 

lidí, tedy lidí směřujících do vyšších či vrcholových funkcí a pro ně připravovaných. Nicméně 

talent má kaţdý člověk v organizaci, i kdyţ je pravdou, ţe někteří jej mají více neţ jiní. 

Proces řízení talentů by se tedy neměl omezovat jen na několik málo favorizovaných jedinců, 

ale i na rozpoznávání, rozvíjení a vyuţívání talentu kaţdého pracovníka firmy. [9] 

4.3 Význam talent managementu 

 Během ţivota kaţdé společnosti kdekoliv na světě se vyskytne řada situací, které 

mohou negativně ovlivnit fungování celé organizace. Tyto situace musí být řešeny, jinak 

můţe dojít k poklesu efektivity práce, produktivity, dosahování vyšší návratnosti investic 

apod. Zásadním cílem kaţdé organizace je úspěšné zvládnutí problematiky řízení lidských 

zdrojů. Toto je rozhodující pro rozdělení organizací na ty prosperující a zbytek. 

V kaţdé komunitě existují určité společnosti, které si za dobu svého působení 

vybudovaly takovou pověst, ţe nemají nouzi o zaměstnance, kteří pro tyto firmy chtějí 

pracovat. Staly se tzv. „vyhledávanými zaměstnavateli”, coţ je v dnešní době záviděníhodný 

statut. Některé firmy si své renomé vybudovaly v průběhu mnoha let, jiné získaly svoji 

reputaci za poměrně krátkou dobu. [4] 
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 Myšlenka, ţe zaměstnanci jsou nejdůleţitějším firemním aktivem, zejména však 

talentovaní jedinci, kteří v největší míře ovlivňují výkon, a tedy konkurenceschopnost 

organizace má několik příčin [5]: 

 Potřeba neustálých inovací, výzkumu a rozvoje. 

 Zvyšující se specializace všech oborů spojená s prudkým nárůstem znalostí. 

 Nedostatek poţadovaných schopností u některých náročnějších povolání. 

 Neustále se sniţující flexibilita pracovní síly, která souvisí s hledáním ideální 

rovnováhy mezi prací a ţivotem (neochota stěhovat se za prací, hledání „ideální 

práce”) 

 Limitovaná flexibilita organizací provádět výcvik „na zelené louce”, coţ 

podporuje vyhledávání potřebných jedinců mezi zkušenými zaměstnanci na trhu 

práce. 

Talent management je celosvětově nejaktuálnějším tématem fungování organizací a 

prioritní záleţitostí manaţerů zabývajících se řízením lidských zdrojů ve společnosti. 

Podniky, které opomíjejí talent management ve světě, kde jsou znalosti nejdůleţitější hnací 

silou řady organizací a vlastně celých ekonomik, to konají na vlastní riziko. 

Mezi hlavní přínosy správně nastaveného a aplikovaného systému talent managementu 

patří [7]: 

 Talentovaní zaměstnanci přispívají největší měrou k naplňování strategie a 

ekonomických cílů organizace. 

 Dochází ke sniţování nákladů na fluktuaci a nábor nových zaměstnanců. 

 Jsou identifikováni a udrţeni talentovaní zaměstnanci. 

 Organizace s dobrou pověstí a fungujícím systémem talent managementu se pro 

talenty stává vyhledávaným a atraktivním zaměstnavatelem. 

 Plánování nástupnictví na klíčové pozice je efektivnější, zajišťování zaměstnanců 

se provádí z interních zdrojů. 

 Talentování zaměstnanci jsou umístěni na vhodné pozice, kde je jejich potenciál co 

nejlépe vyuţit. 

 Dochází k minimalizaci ztrát spojených s neobsazenými klíčovými pozicemi. 
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Získání a udrţení talentovaných zaměstnanců je důleţitou oblastí řízení lidských 

zdrojů, coţ potvrzuje elektronický průzkum, který byl zaměřen na trendy v oblasti talentů a 

největší personální problémy firem. Výsledky tohoto průzkumu znázorňuje obrázek 5. 

 

Obr. 5 Současné největší problémy organizací [7] 

Největším problémem organizací v ČR a SR je získávání nových talentů (84%) a 

jejich následné udrţení (58%). Naopak v zahraničí je pro organizace snadnější tyto talenty 

získat (69%), ale těţší je udrţet (66%). Dalším významným problémem v České a Slovenské 

republice jsou nedostatečné dovednosti přijímaných pracovníků (57%). Pouze 29% 

zaměstnavatelů uvedlo, ţe vnímá jako problém v jejich společnosti poţadavky zaměstnanců 

na rovnováhu pracovního a osobního ţivota. 

4.4 Filozofie talent managementu 

 Jedním z mnoha způsobů, jak mohou organizace zaujmout talenty, je zaměřit se na 

rozvoj své zaměstnavatelské značky. V dnešním moderním světě lidé stále váţněji uvaţují o 

sladění svých hodnot s hodnotami organizace, takţe při náborových akcích budou hledět 

nejenom na to, co jim daná organizace můţe nabídnout, ale stejně tak co oni mohou nabídnout 

firmě. [14] 
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 V devadesátých letech minulého století byl organizován výzkum, jehoţ cílem bylo 

analyzovat faktory, které nejvíce přispívají k dosaţení poţadovaného výkonu organizace. 

Analyzovali se jak úspěšné organizace, tak i ty firmy, které selhaly. Studií bylo zjištěno, ţe u 

neúspěšných firem infrastruktura systému řízení lidských zdrojů měla podobu 

nekonzistentních a nesouvisejících metod a nástrojů rozvoje lidských zdrojů. To znamená, ţe 

hodnocení výkonu, zjišťování potenciálu, hodnocení kompetencí, kariérní plánování a 

plánování nástupnictví, rozvoj, výcvik a výběr zaměstnanců nebyly vzájemně propojeny. [7] 

 Aby bylo moţno vypořádat se s výše uvedenými problémy, a také zavést strukturu 

činností vedoucích k rozvoji talentů je nutné v organizaci uplatnit filozofii talent 

managementu. Hlavním cílem této filozofie je zabezpečit dostatečný počet talentovaných, 

kvalifikovaných a organizaci oddaných jednotlivců schopných přispět k dosaţení současných 

a budoucích cílů organizace. [7] 

Filozofie talent managementu se skládá ze tří základních sloţek, jak vyplývá 

z obrázku 6. 

 

Obr. 6 Filozofie talent managementu – základní sloţky [3] 

Cannon a McGee uvádějí ve své publikaci, ţe 75% firem se věnuje určité formě talent 

managementu. Samotné zavádění je pro organizaci sloţité z hlediska finanční náročnosti a 

existence mnoţství různých přístupů k talent managementu. [5] 

 Většina firem se věnuje pouze určitému okruhu oblastí talent managementu. Ideální je, 

pokud se organizace snaţí propojit všechny, nebo alespoň většinu těchto činností tak, jak se o 

to některé organizace skutečně snaţí. Na obrázku 7 jsou znázorněny úrovně vyspělosti talent 

managementu, jak je s nimi moţno se v jednotlivých firmách setkat. 
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Obr. 7 Úrovně vyspělosti talent managementu [5] 

4.5 Strategie talent managementu 

 Bez strategie se personální proces talent managementu nedá uskutečnit, musí být 

zapracován do procesů celé společnosti. Základem je vytvoření takové strategie talent 

managementu, která je v souladu s podnikovou strategií společnosti. Součástí strategie by 

mělo být také vymezení klíčových rolí ve společnosti a stanovení potřeby talentů. 

 Zavádění talent managementu se postupně stává důleţitým nástrojem potřebným 

k dosaţení strategických cílů organizace. Mezi jeho největší výhody je moţno zařadit 

skutečnost, ţe „správní lidé jsou správných místech a ve správnou dobu”. Vše je spojeno 

nejen s identifikací talentů, ale i s jejich dalším vzděláváním, rozvojem, motivací, 

odměňováním. Kritéria vyhledávání, podpory a dalšího vzdělávání si kaţdá organizace 
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stanoví sama. Ideální je propojení všech okruhů činností a tím získání uceleného obrazu 

potencionálního výkonu v rámci strategického plánování. To je chápáno jako dlouhodobý 

proces související se strategií organizace. [7] 

Vytvoření strategie talent managementu v organizaci by mělo zahrnovat následující 

kroky [7]: 

 Prvním bodem je přípravná fáze, kdy je potřeba vytvořit tzv. business case (česky 

obchodní případ), a to za účelem vyčlenění zdrojů na tuto aktivitu. 

 Dalším bodem je určení klíčových kompetencí a talentů potřebných pro jejich 

zajištění. Tato aktivita pomůţe firmě se zaměřit na klíčové talenty, na jejich rozvoj 

a udrţení. 

 Důleţitou součástí strategie talent managementu jsou procesy hodnocení výkonu a 

předpovědi potenciálu jednotlivých zaměstnanců. Tyto audity by měly umoţnit 

nepřehlédnout skrytý, často nevyuţitý talent. 

 Podrobná kontrola procesů souvisejících se získáním, rozvojem a udrţením 

talentovaných zaměstnanců můţe napomoci zlepšit kritéria kvality pro 

budoucnost. 

 Dalším důleţitým bodem je zabudování cyklu plánování, rozhodování a kontroly 

týkající se talentů jako jedné z části pravidelného procesu kontroly řízení. 

 Posledním krokem je vyvarování se přílišné byrokracie. 

4.6 Modely talent managementu 

 V průběhu let, kdy docházelo k vývoji talent managementu v organizacích, se 

postupně vyprofilovaly dva modely přístupu k jeho řízení. Nejprve se pouţíval lineární 

model, který byl později nahrazen komplexnějším přístupem tzv. Develop-Deploy-Connect. 

4.6.1 Lineární model 

 Tento tradiční model je zaloţen na myšlence, ţe organizace nemají k dispozici 

dostatečné mnoţství talentovaných zaměstnanců. Hlavním cílem organizací je získat a 

následně udrţet tyto talenty jak je moţno vidět na obrázku 8. 
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Obr. 8 Lineární model [7] 

Jak dále vyplývá z obrázku 8, organizace se soustředí pouze na dva body procesu 

talent managementu. Toto zaměření můţe být problematické z několika důvodů. 

Zaměstnancům po jejich začlenění není věnována další pozornost, nemají moţnost přeřazení 

či přechodu na jinou pozici, coţ znamená, ţe jim je znemoţněn další rozvoj. Tímto přístupem 

organizace ignoruje záleţitosti, které mají pro talentované zaměstnance velký význam. 

K negativům tohoto modelu je moţno zařadit finanční náročnost, protoţe organizace 

vynaloţí mnohem více peněţních prostředků na nábor neţ na vzdělávání. Dále tento model 

neumoţňuje jednotlivcům a organizacím růst, rovněţ nelze měřit výkon a přínos zaměstnance 

pro organizaci. [7] 

4.6.2 Model Develop-Deploy-Connect 

 Tento model představuje komplexní přístup k problematice talent managementu. 

Zdůrazňuje především myšlenku, ţe maximální hodnotu organizaci přináší stav, při kterém 

dochází k systematickému rozvoji a motivaci zaměstnanců. Jinými slovy jde o hledání 

rovnováhy mezi tím, po čem talenti touţí a co je naplňuje, a tím, co vyţaduje organizace a co 

přispívá k naplnění jejich cílů. Model Develop-Deploy-Connect znázorňuje obrázek 9. 

 Na rozdíl od lineárního modelu tento přístup nezaměřuje svou pozornost jen na získání 

a udrţení talentů, ale hlavně na činnosti, které zaměstnance nejvíce zajímají. Jedná se o 

rozvíjení jejich schopností a rozmísťování v rámci organizace na taková místa, kde budou 

moci maximálně vyuţívat svůj potenciál ve spolupráci s lidmi, kteří jim jsou k dispozici při 

plnění zadaných úkolů. [7] 
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Obr. 9 Model Develop-Deploy-Connect [7] 

4.7 Procesy talent managementu 

 U některých lidí se můţe zdát, ţe jsou přirozeně úspěšní. Svůj talent a schopnosti 

vyuţívají různými způsoby ve svůj prospěch. Při dosahování úspěchu rozvíjejí své 

dovednosti, coţ znamená, ţe se toho více naučí. Díky tomuto koloběhu se jim nakonec 

podařilo dosáhnout mnohem více, neţ si kdy mysleli. [12] 

Ve skutečnosti se nejedná o ţádné nadlidi. Jedná se o talentované lidi, kteří poznali a 

vyuţili své nadání. Šli za příleţitostmi, které se jim naskytly – v těţkých i nadějných dobách – 

a vytěţili z nich, co se dalo. [12] 

Strategie talent managementu vyúsťuje do tří základních skupin procesů vedoucích 

k zabezpečení odpovídajícího talent-poolu – získání, rozvoj a udrţení talentů. Kaţdý z těchto 

procesů zahrnuje řadu činností, jeţ budou později detailně popsány. [7] 

Nedílnou součástí talent managementu je zabezpečení odpovídajícího talent-poolu. 

Jedná se o vytvoření skupiny pracovníků, u nichţ firma předpokládá, ţe mají dobrý potenciál 

na to, aby se připravili na budoucí převzetí klíčových pozic. Organizace si vytvoří z vlastních 

zdrojů databázi pracovníků, které dále cíleně připravuje, sleduje jejich motivaci a rozvoj 

v dané oblasti. 
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4.7.1 Získání talentů 

Získávání pracovníků je činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa v organizaci 

přilákala dostatečné mnoţství odpovídajících uchazečů o tato místa v poţadovaných 

termínech a s přiměřenými náklady. V našem pojetí se jedná o získávání talentovaných 

zaměstnanců. [10] 

Společnosti v současnosti obvykle počítají s nejbliţší budoucností. V dnešních 

nejistých časech je příprava na neznámé a ţivot v něm všeobecnou výzvou. Z tohoto hlediska 

podniky stále více uznávají význam svého intelektuálního jmění. [14] 

Z hlediska procesu získání talentů si organizace musí nejprve identifikovat klíčové 

role. Poté si musí firma zhodnotit, zda disponuje dostatečným mnoţstvím zaměstnanců 

s poţadovanými kompetencemi, kteří budou v budoucnosti potřeba ke splnění firemních cílů 

v závislosti na podnikatelské strategii. Pokud organizace dospěje k názoru, ţe nemá dostatek 

kvalifikovaných pracovníků, musí tyto talenty nalézt. Talenty můţe získat jak z vnějších 

zdrojů, tak ze zdrojů vnitřních. [7] 

Existuje několik způsobů získání nových talentů [7]: 

 Identifikace z vlastních zdrojů. 

 Vyhledávání mezi zaměstnanci konkurenčních firem, případně mezi dodavateli. 

 Moţnost nalezení talentovaného zaměstnance mezi firemními stáţisty. 

 Identifikace talentovaného studenta či absolventa. 

 Hledání mezi bývalými zaměstnanci organizace. 

 Oslovení přátel a známých současných zaměstnanců organizace. 

 Vyhledávání v databázích personálních agentur či jiných specializovaných firem 

zabývajících se náborem. 

 Prostřednictvím inzerce ve specializovaných periodikách, případně v denním tisku. 

 Obyčejným hledáním na internetu. 

 Identifikace talentů na kariérních veletrzích. 

 Celosvětový nábor a získání prostřednictvím asociací, dodavatelů a obchodních 

partnerů. 

 Vyuţití headhunterů. 

 Vyhledávání prostřednictvím odborných článků, odborných konferencí a 

podobných událostí týkajících se podnikatelské strategie dané firmy. 
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Mimořádnou roli při řízení talentů hraje strategie získávání talentů. Spočívá ve 

vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti firmy tak, aby se stala atraktivním 

zaměstnavatelem.  

Vytváření příznivé pověsti organizace pro budoucí pracovníky je koncepce, kdy se při 

získávání pracovníků uplatňují stejné marketingové zásady jako při práci se zákazníky. Tímto 

dochází k soustavnému zefektivňování procesu získávání pracovníků, například i pomocí 

aplikace některých marketingových přístupů. Návrh postupu potřebný k vytváření dobré 

značky můţe být následující [9]: 

 Analyzovat, co potenciální uchazeči o zaměstnání potřebují a chtějí, a vzít to 

v úvahu při rozhodování, co a jak by se jim mělo nabídnout. 

 Stanovit, do jaké míry hodnoty firmy, způsob řízení, styl vedení a vůbec přístup 

k lidem podporují vytváření atraktivní značky zaměstnavatele a snaţit se 

zabezpečit, aby tyto hodnoty byly vtěleny do prezentace značky. 

 Vytvářet dobrou pověst firmy i spravedlnost odměňování a příleţitost k rozvoji a 

růstu, péče o pracovníky a pracovní prostředí, vytváření rovnováhy mezi 

pracovním a mimopracovním ţivotem, styl vedení, kvalita manaţerů a klima a 

mezilidské vztahy ve firmě. 

 Porovnávat a zkoumat přístupy jiných firem za účelem získání nápadů pro zvýšení 

lesku značky. 

 Jednat čestně, poctivě a realisticky a respektovat zákony, zvyklosti a lidská práva. 

Samotný proces získání talentů se skládá ze tří základních kroků [7]: 

 První je potřeba určit klíčové kompetence a vytvořit hodnotící stupnici pro určení 

jejich přínosu pro organizaci. 

 Dalším krokem je hodnocení výkonu a předpověď potenciálu a vytvoření měřících 

stupnic pro jejich měření. 

 Poslední fází procesu získání talentů je vytvoření talent-poolu. 

Celý proces získání talentů je také moţno chápat a zobrazit, jak vyplývá z obrázku 10. 
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Obr. 10 Proces získání talentů [7] 

Prvním důleţitým krokem z hlediska získávání talentů, který musí organizace učinit, 

je identifikace klíčových kompetencí organizace. Jedná se o kompetence kritické pro úspěch 

kaţdého zaměstnance, a tedy i celé organizace. Velmi důleţitá je jejich specifikace, která 

vede k odlišení od konkurence a organizacím umoţňuje nadefinovat, kterým směrem by se 

měl talent jednotlivých zaměstnanců formovat tak, aby to vedlo k uţitku společnosti. [7] 

Při identifikaci klíčových kompetencí si organizace musí uvědomit svoji základní 

kompetenční orientaci, která je charakterizována hybnými silami firmy. Společnost nemůţe 

být nadprůměrná ve všech oblastech a kaţdá organizace má některé své kompetence více 

rozvinuté, některé méně. [8] 
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Mezi hybné síly organizace je moţno zařadit těchto 9 oblastí [7]: 

 nabízené výrobky a sluţby, 

 trţní potřeby, 

 technologie, 

 výrobní schopnost, 

 způsob prodeje, 

 proces distribuce, 

 přírodní zdroje, 

 velikost organizace a její růst, 

 míra návratnosti. 

Po stanovení důleţitosti jednotlivých hybných sil organizace je moţno přistoupit na 

samotnou identifikaci klíčových kompetencí. Kaţdá kompetence musí být obodována 

v závislosti na jejím relativním přínosu pro organizaci. Vzorová hodnotící stupnice můţe 

vypadat jako na obrázku 11.  

 

Obr. 11 Hodnotící stupnice [3]  

Po vytvoření hodnotící stupnice musí být pro kaţdou pozici v organizaci stanovena 

minimální úroveň kompetence nutná pro vykonávání daného pracovního místa. Tento souhrn 

minimálních úrovní je moţno vytvořit do tzv. kompetenční mříţky. [7] 

Dalším důleţitým krokem z hlediska získávání talentů je zhodnocení výkonu a 

předpověď potenciálu jednotlivých zaměstnanců. 
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Cílem hodnocení pracovního výkonu je měření aktuální výkonnosti v rámci těch 

oblastí, za které je zaměstnanec odpovědný. Hodnotí se na základě stupnice. Nejčastěji 

pouţívaná je v organizacích tato [7]: 

 velmi překračuje očekávání (5), 

 překračuje očekávání (4), 

 splňuje očekávání (3) 

 pod očekáváním (2) 

 hluboce pod očekáváním (1). 

Zaměstnance podávajícího vysoký výkon můţeme charakterizovat jako jednotlivce, 

který trvale překračuje či velmi překračuje očekávání. Stará se, aby týmové cíle byly 

dosaţeny, a členové týmu dávají najevo pocit loajality a komunity. Snaţí se uspokojovat přání 

zákazníků, v některých případech i nad rámec jejich poţadavků. V neposlední řadě se 

vyznačuje vysokou odolností a efektivně pracuje se zdroji organizace. [5] 

Potenciál pracovníků je moţno charakterizovat jako prognózu o moţných směrech 

rozvoje individuální kariéry na základě jeho hodnocení výkonu, výcviku a rozvoje a 

plánovaných úrovní kompetencí. Jinými slovy řečeno, který zaměstnanec je vhodný pro 

povýšení v rámci organizace a o kolik úrovní. Nejčastěji pouţívanou stupnicí, kterou 

organizace vyuţívají je [7]: 

 Vysoký potenciál – zaměstnance je moţno povýšit o dvě úrovně a více. 

 Vyšší potenciál – zaměstnance je moţno povýšit o nejvýše dvě úrovně. 

 Průměrný potenciál – zaměstnance je moţno povýšit o jednu úroveň. 

 Omezený potenciál – zaměstnanec je připraven pro horizontální přesun. 

 Ţádný potenciál – zaměstnance není moţno v současné době povýšit. 

Pracovníka s vysokým potenciálem je moţno charakterizovat jako kreativního člověka 

s širokým povědomím o podnikání společnosti a o své roli v této organizaci. Má respekt a 

důvěru kolegů. Vyznačuje se aktivním přístupem a je otevřen konstruktivní kritice a zpětné 

vazbě. [5] 

Posledním krokem fáze získávání talentů je vytvoření talent-poolu, tedy skupiny 

talentovaných zaměstnanců, kteří odpovídají předem daným kritériím. Společnost je můţe 

dále rozdělit na top talenty, talenty a moţné talenty. 
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Mezi top talenty patří jednotlivci, kteří podávají vysoký výkon a současně mají vysoký 

potenciál. Talenty je moţno vnímat jako zaměstnance s vyhovujícím výkonem, ale omezeným 

potenciálem. Mezi moţné talenty je moţno řadit zaměstnance s vysokým potenciálem, kteří 

v současnosti podávají průměrný výkon. [7] 

4.7.2 Rozvoj talentů 

Organizace by se měla všemi moţnými způsoby snaţit udrţet identifikované talenty. 

Těmto zaměstnancům by měla být poskytnuta moţnost dalšího rozvoje, získání schopností 

vyţadovaných pro práci v komplexnějších pracovních pozicích – nabídnout moţnost rozvoje 

jejich silných stránek, zlepšení jejich celkového individuálního výkonu i jednotlivých 

kompetencí, posílení jejich motivace a umoţnění rozvoje jejich kariéry. Pro talentované 

zaměstnance by měl být v organizaci vyvinut a následně realizován speciální rozvojový 

program s kombinací nejrůznějších metod rozvoje podle specifických potřeb konkrétní 

organizace. Rozvoj klíčových jedinců, jejich kariéry a talentu je chápán jako součást 

komplexního rozvoje organizace. [7] 

V praxi talent managementu se obecně vyuţívají dva základní typy programů [8]: 

 Trainee programy – jedná se o půlroční aţ roční program pro absolventy škol. Po 

dobu trvání tohoto programu se účastník řídí osobním rozvojovým plánem a 

úspěšným absolventům je nabídnuta moţnost dále pracovat v organizaci. 

 Talent development – tento program se týká talentů, kteří jiţ ve firmě pracují, ale 

zároveň stojí na počátku kariéry a potřebují si najít její směr. 

Rozvojový program můţe zahrnovat kombinaci nejrůznějších metod podle 

specifických potřeb konkrétní organizace [7]: 

 Metody on-the-job, neboli rozvoj na pracovišti při výkonu práce – např. koučink, 

mentoring, stínování, pověření úkolem, rotace práce, práce na projektech, plnění 

naléhavých úkolů, miniprojekty, stáţ (dočasné přeloţení), sdílení poznatků. 

 Metody off-the-job, neboli rozvoj mimo pracoviště – např. přednáška, seminář, 

případové studie, simulace, workshop, manaţerské hry, angaţovanost v charitě, 

development centrum, outdoor training/learning, e-learning, samostudium odborné 

literatury, rozvoj kompetencí. 
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Nejefektivnějším způsobem rozvoje talentů jsou metody on-the-job a konkrétně rotace 

práce a zapojení do projektů pod přímým dohledem nadřízeného, kouče nebo mentora. [2] 

S rozvojem talentů velmi úzce souvisí řízení kariéry, které je zaloţeno na poskytnutí 

příleţitosti lidem k postupu ve funkcích a rozvíjení jejich kariéry. Organizace si tak 

zabezpečuje přísun poţadovaných talentů. Mezi sloţky řízení kariéry patří kariérní plánování 

a plánování následnictví v klíčových rolích. [1] 

Mezi cíle politiky řízení kariéry z hlediska pracovníků patří vedení, podpora a 

povzbuzení, které zaměstnanci potřebují, mají-li realizovat svůj potenciál a dosáhnout 

úspěšné kariéry v organizaci a za druhé, poskytnout lidem příslib určitého vzdělávání a 

získávání zkušeností. Z hlediska organizace je cílem zajistit poţadované mnoţství talentů, 

které organizace potřebuje ke splnění svých strategických cílů. [1] 

Plánování kariéry se týká toho, jak lidé postupují ve své kariéře. V současnosti je 

typická kariéra charakteristická zastáváním více pozic, absolvováním více změn a prací pro 

více organizací. [7] 

Kariérní plánování je moţno chápat jako proces, v němţ jsou jednotlivému 

zaměstnanci definovány jednotlivé kroky potřebné k realizaci cílů jejich kariéry. Výsledkem 

tohoto procesu je plán kariéry, který je zpracován individuálně pro konkrétního zaměstnance. 

Tento plán je souhrnem jednotlivých rozvojových aktivit, které později umoţní zaměstnanci 

získat náročnější, prestiţnější i lépe placenou práci. Součástí procesu je průběţná kontrola 

plnění plánu a postup v kariéře by měl být sledován, organizace by se měla zajímat o to, jak 

se vyvíjí kariéra jednotlivců. [7] 

Plánování nástupnictví je proces, pomocí něhoţ si v organizaci určují jednotlivce, 

kteří budou ihned nebo v budoucnosti k dispozici, aby obsadili určité pracovní role či poskytli 

klíčové kompetence. Jinými slovy, plánování nástupnictví slouţí k pokrytí potřeby 

zaměstnanců v určitých, nejčastěji klíčových rolích. Týká se to i toho, jak bude toto 

nástupnictví řízeno. [7] 

Plánování následnictví je zaloţeno na informacích poskytovaných audity talentů, 

prognózami poptávky a nabídky a hodnoceními pracovního výkonu a potenciálu, aby bylo 

moţné odpovědět na tři základní otázky [1]: 
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 Jsou v organizaci k dispozici potencionální následníci, kteří jsou schopni 

v dlouhodobé perspektivě převzít klíčové role? 

 Mají dostatečnou výkonnost? 

 Mají správné dovednosti a vlastnosti pro budoucnost? 

Nejčastějším výsledkem plánování následnictví jsou plány nástupnictví v klíčových 

rolích. U těchto plánů se můţeme setkat s dodrţováním tří zásad [7]: 

 Kaţdá klíčová role má mít svého nástupce. 

 Vhodným počtem nástupců jsou dva aţ tři. 

 Kaţdý nástupce je připravován na více neţ jednu konkrétní roli – spíše na skupinu 

rolí. 

Mezi největší chyby, kterých se organizace dopouštějí, je to, ţe hledají nástupce aţ na 

poslední moţnou chvíli. V mnoha případech se stává, ţe tyto programy selhávají, protoţe 

nástupci mají tendenci odcházet. Nebaví je neustále čekat, ţe časem nastoupí na vyšší pozici, 

tak raději přijmou příleţitost jinde. Proto se organizacím nevyplatí si na určitou pozici 

vychovávat pouze jednoho nástupce. V současnosti se dává přednost všestranně vychovaným 

odborníkům, kteří se rychle zorientují na jakémkoli vedoucím postu. [7] 

S řízením kariéry velmi úzce souvisí koučování kariéry, které můţe vést 

k efektivnějšímu talent managementu. Mělo by zvýšit motivaci zaměstnanců, úroveň výkonu, 

přilákat a udrţet jednotlivce podávající vysoký výkon a přispět k rozvoji a úrovni nástupnictví 

v organizaci. [2] 

4.7.3 Udržení talentů 

Velmi důleţitou fází procesu talent managementu je udrţení talentů. V některých 

společnostech je tato oblast často nevědomky opomíjena. Organizace v některých případech 

po vytvoření kvalitního rozvojového plánu si myslí, ţe má hotovo, ale opak bývá pravdou. 

Nezačne-li totiţ pracovat na tom, aby byla vnímána jako organizace, kde lidé rádi pracují, 

můţe se stát, ţe jim talenti začnou odcházet ke konkurenci. Snahou organizace je tedy to, aby 

byla pro zaměstnance atraktivním a důvěryhodným zaměstnavatelem s vysokou kvalitou. 

Mezi faktory, které přispívají k tomu, aby organizace byla atraktivním 

zaměstnavatelem, je moţno zařadit [7]: 
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 Nabídka zajímavé a oceňované práce. 

 Zajištění příleţitosti ke vzdělávání a rozvoji a postupu v kariéře. 

 Respektování rovnováhy mezi pracovním a soukromým ţivotem. 

 Nabídka flexibilní pracovní role. 

 Nabídka kvalitních pracovních podmínek a vybavení. 

 Poskytnutí pocitu uznání, úcty a respektu. 

 Nabídka odpovídající odměny. 

 Prosazování přístupu společenské odpovědnosti organizace. 

Zjišťovat atraktivnost organizace mezi zaměstnanci můţe vedení podniku např. 

pomocí kontrolního seznamu otázek nebo pracovníci reagují na tvrzení, zda s nimi souhlasí, či 

nikoli, a to za pouţití hodnotící škály. Další moţností je provedení obyčejného průzkumu 

spokojenosti či nespokojenosti. [5] 

Vyhodnocení dotazníků by mělo proběhnout co nejdříve a následná diskuze se 

zaměstnanci by jim měla dát moţnost vyjádřit se a eventuálně i navrhnout řešení vedoucí ke 

zlepšení situace. [7] 

Nebezpečí, ţe talentovaní jedinci organizaci opustí, je reálné. Firma se můţe pokusit 

toto riziko rozpoznat pomocí tzv. analýzy rizika. Tu lze provádět tak, ţe se identifikují 

potenciální rizikové oblasti – talenti, kteří by mohli odejít – a pro kaţdou z nich jako jedince 

nebo skupinu odhadnout [1]: 

 Pravděpodobnost, ţe se to stane. 

 Jak závaţný důsledek bude mít ztráta pro podnik. 

 Lehkost, s jakou lze ztrátu nahradit, a kolik to bude stát. 

Kaţdý z těchto odhadů by měl být vyjádřen na stupnici: např. velmi vysoký, vysoký, 

střední, nízký, velmi nízký. Pohled na toto hodnocení u kaţdého z výše zmíněných tří odhadů 

by pak společnosti měl ukázat, kde by měla podniknout nezbytné kroky k udrţení 

talentovaných lidí nebo jejich skupin. [1] 

4.8 Hodnocení talent managementu 

Talent management by měl být v organizaci určitým způsobem hodnocen. 

K hodnocení se v praxi vyuţívá audit talent managementu a tzv. systém LAMP – hodnocení 

úspěšnosti. 
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Audit talent managementu umoţňuje identifikovat oblasti, které fungují a ty co naopak 

vyţadují naši pozornost. Nastiňuje také způsoby, kterými mohou být zjištěné nedostatky 

odstraněny. Audit by měl být proveden po implementaci celkového systému talent 

managementu nebo její dílčí části. Následně by měl být prováděn periodicky nejlépe jedenkrát 

ročně. [7] 

Hodnocení úspěšnosti talent managementu, hodnocení zlepšení znalostí a chování a 

vlivu těchto charakteristik na celou organizaci by mělo být provedeno jako součást 

průběţného hodnocení, společně s auditem talent managementu provedeným v úvodní fázi 

procesu. [7] 
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5 Návrh metodiky řízení talentů ve společnosti 

Systém talent managementu se skládá z řady provázaných dílčích činností. Aby 

systém byl efektivně vyuţíván ve společnosti, musí s ním být seznámeni všichni pracovníci 

dané organizace. Talent management by měl být úzce spojen s celopodnikovou strategií a 

v prvé řadě by měl být podporován a iniciován vrcholovým vedením společnosti. 

Při tvorbě a zavádění talent managementu ve společnosti je velmi důleţité zapojení 

manaţerů. Jedná se například o zapojení při identifikaci klíčových rolí a následné tvorbě 

kompetenčních modelů, diskuze na téma rozvoje talentů, vytváření kariérních plánů 

jednotlivých talentů, definování podmínek pro výběr mentorů a některé další činnosti. 

Společnost Démos trade, a.s. působí na našem trhu více neţ 20 let. V posledních letech 

došlo k prudkému zvyšování počtu zaměstnanců, expanzi na zahraniční trhy na Slovensko, do 

Polska a do Maďarska, coţ vedlo ke zvyšujícím se poţadavkům na lidské zdroje ve 

společnosti. Je potřeba získávat, rozvíjet a hlavně udrţet stávající klíčové zaměstnance, aby 

firma mohla plnit své strategické cíle. Firma se proto rozhodla pro zavedení systému talent 

management. Mezi další důvody je moţno zařadit: 

 Efektivní vyuţívání potenciálu stávajících a nových pracovníků. 

 Sníţení nákladů souvisejících s fluktuací a náborem nových pracovníků. 

 Posílení image společnosti – zaměstnanci zde pracují, protoţe mají příleţitost 

k osobnímu růstu a rozvoji 

V rámci společnosti Démos trade, a.s. metodika zavedení a vyuţívání talent 

managementu popisuje jednotlivé kroky v logické posloupnosti jednotlivých činností. 

5.1 Získání talentů 

5.1.1 Klíčové role 

Prvním krokem je identifikace klíčových rolí. Tyto role budou identifikovány na 

základě těchto definovaných kritérií: 

 vliv na zákazníka, 

 vliv na dodavatele, 

 vliv na střednědobé projekty, 

 vliv na finanční výkonnost, 
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 omezená dostupnost zdrojů, 

 málo nebo ţádné alternativy, 

 délka zaškolovacího procesu, 

 diskrétnost, práce s penězi – zodpovědnost, 

 právní povinnosti. 

Kaţdému z těchto kritérií bude přiřazena váha na zvolené stupnici 1 - 10 a následně se 

provede součet jednotlivých vah a po překročení určité hranice se tato pozice bude povaţovat 

za klíčovou. 

5.1.2 Kompetenční model 

Velmi důleţitým krokem je vytvoření kompetenčního modelu. Jedná se o souhrnný 

přehled kompetencí, tedy způsobilost vykonávat činnosti spojené s danou pozicí ve firmě. 

Model propojuje poţadavky na pracovní místo s hodnotami a principy organizace. 

Kompetenční model je tvořen tzv. klíčovými kompetencemi, které jsou důleţité pro 

všechny zaměstnance organizace, kteří přispívají k firemním hodnotám, firemní kultuře a 

k očekávaným výkonům. Jednou z moţností je vytvoření kompetenčních modelů specificky 

zaměřených na určitou skupinu pracovníků. 

V prostředí společnosti Démos trade, a.s. se poţadované chování vztahuje na všechny 

zaměstnance organizace. 

Kaţdý manaţer je povinen na začátku procesu hodnocení výkonnosti zaměstnance 

poţadované chování a kompetence projednat, tj. identifikovat běţné situace, se kterými se 

setkají, a projednat přiměřené chování v souladu s poţadavky. 

 Při stanovení cílů a hodnocení popisu pozice by manaţer a zaměstnanec měli 

projednat poţadované chování a vymezit, co toto chování znamená v konkrétní 

pozici dané osoby. 

 Přestoţe se na všechny zaměstnance vztahují všechny případy poţadovaného 

chování, některé mohou být pro konkrétní roli důleţitější a některé méně. To je 

vyjádřeno na hodnotící škále. 

 Účelem tohoto jednání je zajistit, aby manaţer a zaměstnanec společně vymezili 

význam poţadovaného chování a způsob, jak toto chování napomáhá dosahování 

krátkodobé a dlouhodobé výkonnosti. 
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V rámci zavádění systému talent managementu ve společnosti Démos trade, a.s., jsou 

vytvořeny tři typy kompetenčních modelů: 

 model management, 

 firemní model, 

 obchodní model. 

Model management je vytvořen pro manaţery společnosti. Zahrnuje tyto kompetence 

– vedení lidí, rozhodování, podnikatelské a strategické myšlení, personální dovednosti. 

Definice kompetence „vedení lidí”: 

 Umí stanovit cíle, vysvětlit jejich smysl, motivovat k jejich splnění. 

 Rozvíjí schopnosti prostřednictvím náročných cílů, úkolů a jejich vyhodnocení. 

 Poskytuje objektivní zpětnou vazbu, hledá příleţitosti k pochvale ostatních. 

 Efektivně rozděluje úkoly a deleguje odpovědnosti. 

 Buduje vysoce výkonné týmy. 

 Aktivně přistupuje ke změnám a řídí je, aby byly zakotveny a přetrvávaly. 

 Efektivně vede porady. 

Definice kompetence „rozhodování”: 

 Má odvahu a ochotu činit rozhodnutí s přiměřenými riziky a včas. 

 Při rozhodování vyuţívá přiměřených vstupů od zainteresovaných osob. 

 Přebírá odpovědnost za rozhodnutí a podporuje jejich realizaci. 

Definice kompetence „podnikatelské a strategické myšlení”: 

 Rozumí firemním a obchodním strategiím. 

 Při práci neustále vytváří přidanou hodnotu pro společnost. 

 Posuzuje a reaguje na trendy, které ovlivňují organizace. 

 Myslí a jedná nákladově jako vlastník. 

 Efektivně vyuţívá zdroje společnosti na základě principů neustálého zlepšování. 

Definice kompetence „Personální dovednosti”: 

 Umí si vybrat a začlenit správné lidi do týmu. 

 Zvládá základní personální činnosti. 
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 Pomocí vhodných metod zajišťuje rozvoj zaměstnanců. 

 Předává své dovednosti, vědomosti a připravuje své zástupce a nástupce. 

 Umí vést kritické pohovory a dokáţe přijmout i nepopulární opatření. 

Firemní model je vytvořen pro všechny zaměstnance organizace. Jeho dodrţováním 

se organizace stane výkonnější. Zahrnuje tyto kompetence – orientace na zákazníka, profesní 

odbornost, orientace na efektivitu a samostatnost, týmová a firemní spolupráce, spolehlivost, 

komunikace. 

Definice kompetence „orientace na zákazníka”: 

 Vykazuje zákaznický přístup, zná potřeby interních i externích zákazníků. 

 Naslouchá zákazníkům a předává informace jasně a včas. 

 Dosahuje vysoké míry spokojenosti zákazníka, naplňuje jeho potřeby, přičemţ 

zohledňuje ziskovost společnosti. 

 Aktivně navrhuje zlepšení sluţeb pro zákazníka. 

Definice kompetence „profesní odbornost”: 

 Dosahuje poţadovaných odborných znalostí a dovedností.  

 Neustále zvyšuje svou odbornou úroveň.  

 Znalosti a dovednosti efektivně vyuţívá při plnění úkolů. 

 Činí rozhodnutí na základě svých odborných zkušeností a znalostí. 

Definice kompetence „orientace na efektivitu a samostatnost”: 

 Přidělenou práci provádí samostatně, zodpovědně a ve stanoveném termínu. 

 Na odvedenou práci lze bezprostředně navázat, není potřeba ţádné opravy. 

 Vyuţívá nejefektivnější postupy a vyhledává příleţitosti pro jejich zlepšení. 

 Stanovuje si náročnější cíle pro sebe i ostatní. 

 Problémy řeší okamţitě, neskrývá je a součástí řešení je i snaha o zamezení jejich 

opakování. 

 Svým pozitivním přístupem a chováním motivuje a inspiruje ostatní. 

Definice kompetence „týmová a firemní spolupráce”: 

 Podporuje spolupráci v týmu i s ostatními týmy ve firmě. 

 Přijímá osobní odpovědnost i za úspěchy a neúspěchy týmu. 



37 

 

 Přispívá svou prací k plnění cílů a rozvoji týmu. 

 Hledá nejlepší řešení a nepracuje na úkor jiného týmu. 

Definice kompetence „spolehlivost”: 

 Plní závazky a sliby. 

 Svým jednáním udrţuje dobrou pověst společnosti a neporušuje její hodnoty a 

pravidla. 

 Prokazuje respekt k právům ostatních a odmítá diskriminaci. 

 Respektuje nadřízené a organizační strukturu společnosti. 

Definice kompetence „komunikace”: 

 Komunikuje otevřeně, jasně, uvádí informace kompletní a včas. 

 Naslouchá efektivně, snaţí se pochopit názory a oceňuje podněty ostatních. 

 Poskytuje ostatním snadný a efektivní přístup k informacím (na základě toho, co 

potřebují znát). 

 Rozlišuje podstatné od nepodstatného a informace pravidelně vyhodnocuje. 

Obchodní model je vytvořen pro obchodní pozice, jako např. obchodní manaţeři, 

produktoví manaţeři. Zahrnuje tyto kompetence – obchodní dovednosti, sociální dovednosti, 

znalost trhu a konkurence. 

Definice kompetence „obchodní dovednosti”: 

 Analytické myšlení, správná volba priorit. 

 Vyhledávání nových příleţitostí.  

 Orientace na cíl. 

 Argumentační a vyjednávací dovednosti.  

 Prezentační dovednosti.  

 Akčnost, dynamika. 

Definice kompetence „sociální dovednosti”: 

 Buduje síť efektivních vztahů a kontaktů (se zákazníky, dodavateli). 

 Správný odhad situace a přizpůsobení. 

 Umí řešit konfliktní a krizové situace. 
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 Přijetí odpovědnosti za výsledky své práce. 

 Pozitivní myšlení, ochota. 

Definice kompetence „znalost trhu a konkurence”: 

 Znalost a vyuţití konkurenčních výhod firmy. 

 Znalost sortimentní nabídky konkurence. 

 Přehled o cenové úrovni na trhu. 

 Sdílení informací o trhu a konkurenci. 

Kaţdá kompetence bude hodnocena na základě hodnotící stupnice, která je znázorněna na 

obrázku 12. 

Kompetence Úrovně chování Charakteristika 

 

1 

V chování jsou přítomny negativní projevy kompetence nebo 

důsledky její absence, významně nesplňuje očekávání. 

2 

Pouţívá chování spojené s kompetencí pouze minimálně nebo ho 

nepouţívá vůbec, i kdyţ to situace vyţaduje, mírně nesplňuje 

očekávání. 

3 

Je připraven pouţít kompetenci na podnět zvenčí, vţdy kdyţ to 

situace vyţaduje, splňuje očekávání na 100%. 

4 

Kromě chování uvedeného pod bodem 3 vybízí k pouţívání 

kompetence i ostatní, mírně překračuje očekávání. 

5 

Kromě uvedeného vytváří systémový předpoklad pro rozvoj a 

uplatnění kompetence s dopadem na větší organizační útvar, 

kompetence je velmi silnou stránkou, ovlivňuje díky ní celou 

organizaci, vysoce překračuje očekávání. 

Obr. 12 Hodnotící stupnice kompetencí 

U kaţdého modelu autor zvolil minimální úroveň kompetence nutnou pro její 

vykonávání, jak je znázorněno na obrázku 13. 
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Kompetence 
Model 

Management Firemní Obchodní 

Vedení lidí 4     

Rozhodování 4     

Podnikatelské a strategické myšlení 4     

Personální dovednosti 4     

Orientace na zákazníka   3   

Profesní odbornost   3   

Orientace na efektivitu   3   

Týmová a firemní spolupráce   3   

Spolehlivost   4   

Komunikace   3   

Obchodní dovednosti     4 

Sociální dovednosti     4 

Znalost trhu a konkurence     4 

Obr. 13 Kompetenční mříţka 

5.1.3 Hodnocení výkonu a předpověď potenciálu 

Neţ dojde k zavedení samotného systému talent managementu je potřeba mezi svými 

zaměstnanci identifikovat talenty. Pro identifikaci talentů autor zvolil hodnocení výkonnosti 

zaměstnance.  

Pro hodnocení výkonnosti jednotlivých zaměstnanců v rámci organizace si společnost 

určila pravidlo 10 – 70 – 20. 

Zmíněných 10% zaměstnanců je moţno charakterizovat jako ty, kteří nesplňují úroveň 

poţadavků dané pracovní pozice. Dělíme je do dvou skupin: 

 Pod úrovní poţadavků – nepřetrţitě nesplňuje dojednané krátkodobé a dlouhodobé 

poţadavky své role. Nedodrţuje poţadované chování a klíčové kompetence a jsou 

poţadovány kroky vedoucí ke zlepšení v rámci dojednané lhůty. 

 Rozvoj – úroveň a/nebo kvalita výstupu zůstává nezměněna, zachovává současný 

stav v týmu nebo obchodní jednotce. Převáţně nebo částečně splňuje dojednané 

krátkodobé a dlouhodobé poţadavky na výkonnost a standardy své role. Při plnění 

hlavních poţadavků částečně dodrţuje klíčové kompetence. 

Mezi ukazatele výkonnosti u skupiny „Pod úrovní poţadavků” se řadí: 

 Nesplňuje hlavní pracovní poţadavky. 
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 Nesplňuje významný počet cílů nebo splňuje cíle způsobem, který narušuje další 

odpovědnosti. 

 Minimální příspěvek k úspěšnosti organizace/jednotky. 

 Neupozorňuje na problémy při plnění cílů s dostatečným časovým předstihem tak, 

aby bylo moţno zasáhnout. 

 Ve srovnání s ostatními kolegy vyţaduje značné vedení nebo dohled. 

 Osobní priority staví před priority týmu a nepracuje s ostatními na plnění cílů. 

Mezi ukazatele výkonnosti u skupiny „Rozvoj” se řadí: 

 Splňuje hlavní standardy kvality. 

 Splňuje hlavní termíny. 

 V některých případech se zpoţďuje/nesleduje změny, odpovědnosti, technologie. 

 Při komunikaci a jednání s manaţerem o jakýchkoliv problémech při dosahování 

cílů/standardů pasivně reaguje. 

 Ve srovnání s ostatními kolegy je třeba více času a úsilí manaţera, aby splnil 

poţadované standardy. 

 Dosahuje poţadovaných výstupů na úkor vztahů s ostatními. 

 Má potíţe se spoluprací s ostatními na dosahování týmových cílů. 

Do nejpočetnější skupiny 70% zaměstnanců patří ti, kteří plní poţadavky daných 

pracovních pozic, ale zároveň nijak nevyčnívají. Pracovníky, patřící do této skupiny, je 

moţno charakterizovat: 

 Svou úrovní a/nebo kvalitou výstupu přispívá ke zvyšování výkonnosti týmu nebo 

obchodní jednotky. Neustále splňuje dojednané krátkodobé a dlouhodobé 

poţadavky na výkonnost a standardy své role. Neustále splňuje poţadované chování 

a projevuje klíčové kompetence. 

Mezi ukazatele výkonnosti u této nejpočetnější skupiny se řadí: 

 Splňuje pracovní poţadavky a očekávání. 

 Splňuje standardy kvality. 

 Přijímá náročné standardy. 

 Přejímá odpovědnost za činy a výsledky a podporuje ostatní, aby dělali totéţ. 
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 Proaktivně jedná a komunikuje s manaţerem o jakýchkoliv problémech při 

dosahování cílů, standardů. 

 Vysoká individuální výkonnost a stíhá/sleduje změny, odpovědnosti, technologie. 

 Dobře spolupracuje s ostatními na dosahování týmových cílů. 

Do poslední skupiny 20% zaměstnanců řadíme ty, kteří podávají mimořádný výkon a 

svým chováním a přístupem významnou měrou přispívají k plnění strategických cílů 

organizace. O této skupině lze hovořit jako o talentovaných zaměstnancích. 

Tyto talenty lze dělit dále na dvě skupiny: 

 Překračují očekávání – svou úrovní a/nebo kvalitou výstupu přispívá k pozitivním 

skokovým změnám týmu nebo obchodní jednotky. Překračuje dojednané 

krátkodobé a dlouhodobé poţadavky na výkonnost a standardy své role. 

Zaměstnanec představuje vzor dodrţováním poţadovaného chování a klíčových 

kompetencí. 

 Významně překračují očekávání – významně překračuje dojednané krátkodobé a 

dlouhodobé poţadavky a standardy své role, coţ vede k mimořádným přínosům a 

vlivu na tým, obchodní jednotku nebo celou organizaci. Zaměstnanec představuje 

vzor dodrţováním poţadovaného chování a klíčových kompetencí. 

Mezi ukazatele výkonnosti u skupiny „Překračují očekávání” se řadí: 

 Příspěvek můţe vést ke strategickým zdokonalením nad rámec své pracovní 

skupiny. 

 Navrhuje/přijímá náročné standardy. 

 Výstupy jsou podávány v nebo před daným termínem a/nebo pod úrovní rozpočtu, 

coţ vede ke značným úsporám. 

 Často přesahuje ostatní, kteří se potýkají s podobnými problémy. 

 Někteří lidé se na něj/ni obrací, pokud se setkají s problémy. 

 Předvídá a zvládá rizika a příleţitosti. 

Mezi ukazatele výkonnosti u skupiny „Významně překračují očekávání” se řadí: 

 Neustále usiluje o dokonalost. 
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 Příspěvky mají vliv a pravděpodobně ovlivní oblasti mimo tým daného 

zaměstnance, coţ vede k vynikajícím výsledkům dané funkce a/nebo oddělení 

a/nebo organizace. 

 Kvalitní práci je moţno pouţít pro stanovení standardů jeho/jejích kolegů. 

 Vnímá nové příleţitosti a přejímá iniciativu, aby podnítil(a) a dosáhl(a) velkého 

vlivu a vynikajících výsledků. 

 Často podává mimořádné výsledky navzdory obtíţným okolnostem prostředí (např. 

vysoká nejistota nebo změny). 

Hodnoceni jsou všichni zaměstnanci společnosti a je prováděno přímými nadřízenými 

těchto pracovníků, protoţe mají největší přehled o pracovním výkonu svých podřízených. 

Hodnocení je prováděno jedenkrát ročně pravidelně vţdy na konci roku, aby odpovědní lidé 

měli přehled o stavu pracovníků podávajících podprůměrný výkon, průměrný výkon a 

talentovaných zaměstnancích.  

Předpověď potenciálu provádí management společnosti na základě hodnocení výkonu 

u zaměstnanců, jejichţ výkon překračuje očekávání či významně překračuje očekávání. 

Organizace vyuţívá tuto měřící stupnici: 

 Vysoký potenciál – moţno povýšit o dvě úrovně a více. 

 Vyšší potenciál – moţno povýšit maximálně o dvě úrovně. 

 Průměrný potenciál – moţno povýšit o jednu úroveň 

 Omezený potenciál – moţno přesunout zaměstnance pouze horizontálně. 

 Ţádný potenciál – není moţno povýšit. 

Organizace vyuţívá pro předpověď potenciálu v menší míře rovněţ sluţeb Assessment 

a Development center a psychologického testování. 

Na základě vyhodnocení klíčových rolí, identifikaci klíčových kompetencí a hodnocení 

výkonu a předpovědi potenciálu, je vymezena skupina talentovaných zaměstnanců, kteří jsou 

navrţeni do programu Rozvoje talentů. Tito zaměstnanci jsou charakterizování vysokým 

výkonem a potenciálem pro další výkony a připravenosti k rozvoji. 

Odpovědní zaměstnanci rovněţ musí zhodnotit situaci, zda má podnik k dispozici 

dostatečné mnoţství pracovníků s klíčovými kompetencemi, se kterými je moţno nyní nebo 

v budoucnu počítat na obsazení klíčových pozic. 
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Pokud organizace nemá dostatek pracovníků s klíčovými kompetencemi pro obsazení 

těchto pozic, musí si talenty vychovat z vlastních zdrojů, případně získat ze zdrojů vnějších. 

 Pro vyhledávání talentů na obsazení klíčových pozic z vnějších zdrojů společnost 

vyuţívá sluţeb personálních agentur – tzv. headhunting. 

5.2 Rozvoj talentů 

Program rozvoje talentů společnosti Démos trade, a.s. je nastaven pro konkrétní skupinu 

talentovaných zaměstnanců. Jeho forma je zvolena v souladu s individuálními poţadavky 

jednotlivců zařazených do programu. 

Rozvojový program společnosti zahrnuje nejenom metody vzdělávání na pracovišti (on-

the-job), ale i metody pouţívané k rozvoji mimo pracoviště (off-the-job). Konkrétně se jedná 

zejména o: 

 koučink, 

 stínování – účast na schůzkách, 

 mentoring, 

 pověření náročným úkolem, 

 práce na projektech, 

 školení, 

 samostudium odborné literatury, 

 assessment centrum, 

 development centrum. 

Programy rozvoje talentů velmi úzce souvisejí s plánováním kariéry a plánováním 

nástupnictví. 

Proces plánování kariéry je vţdy individualizovaný pro kaţdého talentovaného 

zaměstnance společnosti. Probíhá ve čtyřech krocích: 

 1. Zaměstnanec sám hodnotí své individuální schopnosti, zvaţuje své zájmy a 

stanovuje své pracovní cíle. 

 2. Podnik hodnotí individuální schopnosti a rozvojový potenciál kaţdého 

zaměstnance. 
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 3. Zaměstnanec je informován o tom, jaké se mu nabízejí moţnosti a jakou kariéru 

můţe v podniku udělat. 

 4. Zaměstnanec a jeho nadřízený se radí, jak realisticky stanovit cíle kariéry 

zaměstnance a zpracovat plány. Výsledkem procesu plánování je plán kariéry. Ten 

představuje sekvenci jednotlivých rozvojových aktivit, které zahrnují vzdělávání, 

osvojování si znalostí a zkušeností. Nemusí nutně směřovat k povýšení, ale můţe se 

zaměřovat i na přechod na důleţitější práci, práci vyuţívající lépe dovednosti a 

schopnosti. 

Plánování nástupnických pozic je jeden z dlouhodobých cílů firmy. Společnost si 

stanovila, ţe kaţdý zaměstnanec na klíčové pozici musí mít svého nástupce. Výsledkem 

plánování nástupnictví je plán nástupnictví v klíčových rolích. 

5.3 Udržení talentů 

Jedním z nejdůleţitějších cílů procesu talent managementu ve společnosti Démos trade, 

a.s. je zajištění toho, aby talentovaní zaměstnanci organizaci neopouštěli. Mezi faktory, které 

přispívají k tomu, aby organizace Démos trade, a.s. byla atraktivním zaměstnavatelem, patří 

řada motivačních zaměstnaneckých výhod a benefitů: 

 Propracovaný systém vzdělávání. 

 Příspěvek na ţivotní pojištění, anebo důchodové pojištění. 

 Jazykové uplatnění. 

 Sleva na firemní výrobky/sluţby. 

 Příspěvek na stravování – stravenky 

 Příspěvek na sport/kulturu/volný čas. 

 Příjemné pracovní prostředí. 

 Moţnost seberealizace, uplatnění nápadů a znalostí. 

 Podpora kariérního růstu. 

V rámci udrţení talentů je v organizaci prováděna analýza rizika formou dotazníkových 

průzkumů mezi všemi zaměstnanci organizace. Na základě výsledků těchto dotazníků jsou 

vytipovány kritické oblasti, které můţou vést k odchodu talentovaných zaměstnanců. Po 

analýze kritických oblastí se společnost zaměří na stanovení kroků k jejich zamezení. 
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5.4 Audit talent managementu 

Autor ve spolupráci s personální manaţerkou společnosti provedl v organizaci audit 

talent managementu. Výsledky jsou znázorněny na obrázku 14. 

Ideální stav Současný stav 

Generální ředitel organizace se aktivně zajímá 
o talent management. Vrcholový tým se 
aktivně účastní talent managementu. 
Generální ředitel/vrcholový tým hrají vzorové 
role. 

Generální ředitel se aktivně zajímá o talent 
management, jeho realizace je definována v 
projektu. 

Plán existuje, je široce komunikován. 
Podnikatelský plán vyjasňuje záměry a cíle 
organizace pro období příštích tří až pěti let. 

Plán existuje, byl široce komunikován jak v 
managementu, tak jednotlivým zaměstnancům. 
Strategie a úkoly vyplývající z podnikatelského 
plánu byly zahrnuty do projektů. 

Existuje detailní analýza nabídky talentů, 
poptávky po nich a rozdílu mezi nabídkou a 
poptávkou. Do praxe jsou zavedeny metriky. K 
dispozici jsou data a existující talent-pooly. 

Existuje analýza pozic, potřebných pro naplnění 
budoucích potřeb vedoucích k naplnění strategie 
firmy. Metriky jsou zaváděny do praxe 
prostřednictvím hodnotících pohovorů a přípravy 
kariérních plánů. Data jsou k dispozici na základě 
hodnocení výkonu. 

Organizace má identifikovány své klíčové 
kompetence. Klíčové kompetence jsou všemi 
v organizaci chápány a uznávány. 

Organizace má definovány klíčové kompetence a 
chování v kompetenčním modelu. Byly vytvořeny 
managementem v rámci interního workshopu. 
Existuje firemní model, jehož kompetence jsou 
vyžadovány po všech zaměstnancích firmy. Dále 
obchodní model pro obchodní pozice a 
manažerský model, který doplňuje kompetence 
vyžadované od liniových manažerů. 
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Existuje kvalitní plánování scénářů. Scénáře 
jsou používány k identifikaci možných 
budoucích potřeb talentů. 

Existují pouze dílčí scénáře, které definují budoucí 
vývoj, co se týče potřeb organizace z hlediska 
pracovních pozic nezbytných pro naplnění 
strategie. Budoucí potřeby talentů jsou řešeny v 
rámci kariérních plánů jednotlivých zaměstnanců. 

Existuje jasná, měřitelná a pochopitelná 
definice talentu. 

Definice talentu existuje. V rámci hodnotících 
pohovorů jsou na škále a za jasných kritérií 
hodnoceni všichni zaměstnanci. Ti, jejichž výkon 
je zhodnocen na škále jako "přesahuje" nebo 
"vynikající", jsou dále hodnoceni z hlediska jejich 
potenciálu růstu na jinou pozici v organizaci, ať již 
horizontálně nebo vertikálně.  

Strategie talent managementu je zavedena do 
praxe. Strategie talent managementu 
vyhovuje současným a budoucím potřebám 
podnikání. Odstranění nesouladu v nabídce 
talentů a poptávce po nich je prioritou 
organizace. Akce a zásahy k odstranění 
nesouladu jsou plánovány a preferovány.  

Strategie talent managementu se do praxe teprve 
zavádí, také s ohledem na budoucí potřeby 
organizace a podnikání.  

Rozpočet je jasně definován, jeho velikost je 
adekvátní realizaci strategie talent 
managementu. Je vytvořena business case. 

Adekvátní rozpočet je jasně definován.  

Obr. 14 Audit talent managementu 

5.5 Návrhy a doporučení 

Získané poznatky z teoretické a praktické jsou podkladem pro vypracování návrhů a 

doporučení z hlediska zavádění procesů talent management ve společnosti Démos trade, a.s. 

5.5.1 Získání talentů 

Společnost má jasně definovaná kritéria, na jejichţ základě identifikuje klíčové role. 

Identifikace klíčových kompetencí proběhla na workshopu, který vedla personální manaţerka 

společnosti, a kterého se účastnilo vedení společnosti. Tento krok je vnímán velmi pozitivně, 

protoţe na identifikaci se podíleli všichni vrcholoví manaţeři a tím ukázali, ţe zavedení 

systému talent managementu je jedním z důleţitých cílů organizace. 

Identifikace talentů probíhá na základě hodnotících pohovorů mezi vedoucími 

zaměstnanci a jejich podřízenými. Zde je moţno spatřit určité riziko v moţné zaujatosti 

některých vedoucích vůči svým podřízeným, rovněţ v případě, ţe vedoucí (hodnotitel) je 

nadřízeným větší skupiny zaměstnanců, nemůţe mít dostatečný přehled o pracovním výkonu 
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svých podřízených. Bylo navrţeno hodnotit výkonnost zaměstnanců z více pohledů, např. 

v rámci pracovní skupiny mezi sebou nebo vyuţít externích sluţeb expertů při identifikaci 

talentů, výběr pak provádět na základě analýzy všech těchto hodnocení. 

Předpověď potenciálu je prováděna převáţně managementem společnosti na základě 

hodnotících pohovorů a v menší míře je vyuţíváno sluţeb Assessment a Development center. 

Bylo navrţeno větší vyuţití těchto externích sluţeb. Jedním z důvodů je velká pracovní 

vytíţenost manaţerů, oproti specializovaným centrům. Dalším důvodem je přesnější a 

kvalitnější odhad specializovaných center, protoţe mají více zkušeností s touto problematikou 

a na výběr z více metod, jak potenciál zaměstnance předvídat. 

Dále bylo navrţeno pravidelně jedenkrát ročně provádět analýzu 

konkurenceschopnosti v oblasti talentů. Tato analýza by měla být zaloţena na pravidelném 

sledování konkurenčních firem. 

5.5.2 Rozvoj talentů 

Talenti ve společnosti Démos trade, a.s. mají moţnost neustále prohlubovat své 

znalosti a schopnosti, dále umoţnění zvýšení jejich potenciálu s moţností budoucího 

kariérního postupu. K velkým plusům je moţno řadit velké mnoţství metod rozvoje jak na 

pracovišti (on-the-job), tak i mimo něj (off-the-job). 

Nedostatek lze vnímat v rozdílu rozvoje schopností a dovedností u talentovaných 

zaměstnanců a ostatních zaměstnanců, kteří nemají podobné moţnosti rozvoje, coţ můţe vést 

k demotivaci. Bylo navrţeno zvýšit informovanost mezi všemi zaměstnanci společnosti o 

programu talent managementu, protoţe pokud zvýší svou výkonnost, mohou být časem 

zařazeni do programu rozvoje talentů, coţ můţe být silným motivem. 

V oblasti plánování nástupnictví bylo navrţeno při hledání vhodného kandidáta na 

klíčovou pozici vypsání výběrového řízení z důvodu porovnání interního nástupce s vnějšími 

kandidáty. 

Rovněţ bylo navrţeno vytvoření tzv. trainee programu pro šikovné absolventy škol. 

Pro účastníka tohoto programu je vytvořen rozvojový plán, na jehoţ základě si ho firma 

připravuje pro určitou pracovní pozici, a pokud účastník programem úspěšně projde, má 

moţnost dále pracovat v organizaci. 
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5.5.3 Udržení talentů 

Pro talentované zaměstnance vytvořit podmínky pro maximální vyuţití jejich 

potenciálu a pro jejich maximální motivaci. Společnost Démos trade, a.s. poskytuje řadu 

výhod a benefitů všem svým zaměstnancům. V nedávné době společnost implementovala 

Cafeteria systém, kdy zaměstnanci sbírají body či kredity, které následně můţou utratit za 

libovolný zaměstnanecký benefit z katalogu odměn. Na základě zavedení tohoto systému bylo 

navrţeno talentovaným zaměstnancům rozšířit výběr zaměstnaneckých benefitů a současně 

těmto talentům přičítat více bodů či kreditů oproti ostatním zaměstnancům. 

5.5.4 Audit talent managementu 

Bylo navrţeno provádět auditu talent managementu jedenkrát ročně a zaměřit se na 

všechny jeho oblasti k získání ucelenějšího obrazu, zda je všechno správně nastaveno a 

případně napravení chybných kroků.  
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6 Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na řízení talentů ve společnosti Démos trade, a.s. 

Autor se rozhodl pro vytvoření koncepce talent managementu ve společnosti z důvodu 

neustále rostoucího počtu zaměstnanců a expanzi firmy na zahraniční trhy, která je 

doprovázena zvyšujícími se nároky na lidské zdroje podniku. Organizace vnímá stále větší a 

větší potřebu zaměřit se na talentované pracovníky, které povaţuje za klíčové při plnění 

strategických cílů firmy. 

Cílem práce bylo na základě teoretických poznatků navrhnout nový nebo upravený 

postup pro práci s talenty s důrazem na plánování kariéry a plánování nástupnictví. 

První kapitola obsahovala stanovení cílů práce. Druhá kapitola je zaměřena na 

charakteristiku společnosti Démos trade, a.s., na její historii, organizační strukturu a 

hospodaření společnosti. Třetí kapitola souvisela s výkladem pojmů a přístupů, které se týkají 

lidských zdrojů v podniku. Čtvrtá kapitola souvisela s výkladem pojmů a přístupů, které se 

týkají problematiky talent managementu. Pátá kapitola prezentuje aplikaci teoretických 

znalostí, analýzu vybrané problematiky spolu s některými návrhy a doporučeními. 

Výsledkem praktické části diplomové práce je koncepce talent managementu vhodná pro 

optimální a hlavně efektivní práci s talentovanými zaměstnanci ve společnosti Démos trade, 

a.s. a některé návrhy a doporučení v jednotlivých oblastech tohoto přístupu. Firma je ve fázi 

postupného zavádění talent managementu. 
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