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1 Úvod 

Pre prosperujúcu organizáciu je v súčasnej dobe veľmi dôležité klásť veľký dôraz na ľudské 

zdroje. Predstavujú totiž jeden zo základných faktorov určujúcich a vytvárajúcich bohatstvo, 

profit či pridanú hodnotu pre každú organizáciu. Aby mohli byť ľudské zdroje maximálne 

využité, je potrebné ich riadenie a rozvoj zacieliť na efektívnosť. Žijeme v období, kedy 

organizácie pokladajú manažment ľudských zdrojov za prvoradý, keďže jeho správne a 

vhodné prevádzanie  dokáže  odhaliť a využiť vzácny ľudský potenciál ukrytý v každom 

jednotlivcovi. Riadenie ľudského potenciálu smeruje do koncepcie talent manažmentu. Jedná 

sa o moderný prístup zameraný na riadenie talentovaných, perspektívnych jednotlivcov, ktorí 

sú schopní zabezpečovať plnenie stanovených cieľov a prinášať organizácii očakávaný 

prospech. Táto zaujímavá a v súčasnosti vysoko aktuálna koncepcia prenikla a rozširuje sa 

v povedomí  organizácií už aj na Slovensku. 

Diplomová práca sa skladá z dvoch základných častí. Prvá teoretická časť sa zameriava na 

vymedzenie základných pojmov a všeobecnú charakteristiku  problematiky ľudských zdrojov, 

samotného riadenia ľudského potenciálu, jeho uplatňovania, využívania a v teoretickej rovine 

načrtáva koncepciu talent manažmentu. Aby sme mohli analyzovať postupy talent 

manažmentu,  jeho konkrétne podieľanie sa na rozvoji ľudského potenciálu, je nevyhnutné  

pochopiť, čo znamenajú pojmy ľudské zdroje, ľudský potenciál, a tiež metódy a prístupy novo 

uplatňujúceho sa talent manažmentu.  

Druhá praktická časť práce sa tematicky rozdeľuje na dve časti. V prvej sa sústreďuje  na 

charakteristiku vybranej organizácie, v druhej sa pokúša predostrieť  analýzu organizácie 

z hľadiska rozvoja ľudského potenciálu prostredníctvom jednotlivých prístupov talent 

manažmentu. Analýza by mala ukázať aktuálny stav rozvoja potenciálu zamestnancov 

organizácie a zároveň prispieť novými návrhmi na zlepšenie skúmanej problematiky 

v organizácii, na ktoré autorka upozorňuje v závere práce. 

Cieľom diplomovej práce je analyzovať a komplexne zhodnotiť prístup talent manažmentu 

determinujúci rozvoj ľudského potenciálu v praxi na vybranej organizácii. Poskytnúť návrhy 

a opatrenia na možné zlepšenie v rámci riadenia perspektívnych, talentovaných 

zamestnancov, na ktorých stojí  rast produktivity, efektivity a úspešnosti organizácie. 
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2 Teoretické východiska prístupu k rozvoju ľudského 

potenciálu organizácie 

V nasledujúcej kapitole sa venujeme teoretickým charakteristikám a definíciám pojmov, 

súvisiacich s riadením a rozvojom ľudského potenciálu organizácie, a najmä s problematikou 

manažmentu talentu.  A následne uvedené teoretické východiska sa snažíme v ďalšej kapitole 

aplikovať a komparovať  s praktickou situáciou. 

2.1 Východiska talent manažmentu 

Aby sme sa dostali ku problematike rozvoja ľudského potenciálu organizácie prostredníctvom 

manažmentu talentu (z angl. talent management, viď. Armstrong 2007, s. 327) je podstatné 

objasniť najskôr pojem a význam riadenia ľudských zdrojov a ich rozvoja pre zvyšovanie 

organizačnej efektívnosti. Do tejto oblasti spadá aj problematika ľudského kapitálu, 

predstavujúceho významné aktívum a bohatstvo, ktorým organizácia disponuje, aj 

problematika rozvoja ľudského potenciálu organizácie, chápaného ako súhrn schopností, 

vedomostí, zručností a motivovanosti pracovníkov organizácie. Jednou zo súčasných ciest 

rozvoja ľudského potenciálu organizácie je aplikácia manažmentu talentu.  

2.1.1 Vymedzenie pojmu riadenie ľudských zdrojov 

Ako zdôrazňuje väčšina autorov, zaoberajúcich sa praxou aj teóriou riadenia a rozvoja 

ľudských zdrojov (Koubek 2002, Armstrong 2007, Dvořákova 2007, Horváthová 2011, 

Mateiciuc 2011),  ľudské zdroje predstavujú jeden z najdôležitejších zdrojov podieľajúcich 

sa na rozvoji, úspechu a efektivite každej organizácie.  Zohrávajú dôležitú úlohu pri riadení, 

zlaďovaní  a optimalizovaní materiálnych a finančných zdrojov, dosahovaní vytýčených 

cieľov a zároveň fungovaní celej organizácie. Ľudské zdroje sú považované za to 

najcennejšie, čo podnik, firma či spoločnosť má, za najväčšie bohatstvo organizácie.  Sú 

rozhodujúcim nástrojom zvyšovania konkurencieschopnosti, efektívnosti a výkonnosti 

organizácie.  

Ľudské zdroje ako pojem môžeme vymedziť tak, že predstavujú ľudí pracujúcich 

v organizácii a prinášajúcich jej pridanú hodnotu a profit.  Ľudia  sú dnes stále častejšie 

pokladaní za významný organizačný zdroj, bez ktorého organizácia nemôže fungovať. 

V manažérskej terminológii rozumieme pod týmto pojmom osoby, resp. súbory osôb 
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vyznačujúcich sa určitými osobnými vlastnosťami, kompetenciami, pracovnou kapacitou, 

ktorých má organizácia k dispozícii, a pomocou ktorých môže dosahovať svoje ciele, plniť 

svoje účely, uskutočňovať svoje zámery a poslanie. Preto je nevyhnutné, aby sa každá 

organizácia v záujme neustáleho napredovania starala o svojich zamestnancov, poznala nielen 

ich individuálny potenciál, ale aj názory, potreby, očakávania, stanoviská, túžby a ašpirácie.  

Dôležité je vhodné rozmiestenie personálu v rámci personálnej optimalizácie organizácie, 

jeho vzdelávanie, vedenie a motivácia a náležitá vnútro organizačná komunikácia, aby bolo 

zabezpečené ako efektívne využívanie, tak aj uplatnenie ľudského potenciálu.   

Riadenie ľudských zdrojov, ako aj personálne riadenie, personálna práca, personalistika, či 

personálna administratíva predstavujú vejár pojmov, ktoré sú často krát chybne považované 

za synonyma, nejde však o identické pojmy. Skôr ide o pojmy, ktoré vystihujú určitú 

fázovitosť manažérskeho prístupu k riadeniu ľudí v organizáciách. V stručnosti ide 

o nasledujúce vývojové fázy: 

1. vývojová fáza – vymedzenie tradičného poňatia personálnej práce – personalistiky, ktorá 

v riadení zohráva len pasívnu úlohu. Personálne oddelenie vykonáva len administratívne 

činnosti, poskytuje servisné služby pre ostatné oddelenia podniku, poskytuje informácie o 

pracovníkoch podniku, zabezpečuje personálnu administratívu. 

2. vývojová fáza – začiatok – obdobie 2. svetovej vojny, dochádza k odlišnému chápaniu 

personálnej práce, pracovník predstavuje takmer nevyčerpateľný zdroj prosperity a 

konkurencieschopnosti podniku, z pasívnej úlohy prechádza personalistika do aktívnej 

úlohy, dochádza k personálnemu riadeniu, ktoré je orientované na vnútorné podmienky 

podniku a má operatívny charakter. 

3. vývojová fáza. – 50. - 60. roky, úplne nová koncepcia – prvý raz vymedzenie pojmu  

riadenie ľudských zdrojov, stáva sa základom celého personálneho riadenia a je jeho 

najdôležitejšou zložkou. Vyznačuje sa prechodom od administratívnej činnosti ku 

koncepčnej, má strategický charakter, prechádza sa od vnútorného riadenia ku 

zohľadňovaniu aj vonkajších faktorov (EuroEkonóm [online] 2012). 

V koncepcii riadenia ľudských zdrojov sú personálna práca a súvisiace organizačné činnosti 

chápané nielen ako záležitosť personalistov, ale zároveň sa stávajú súčasťou každodennej 

práce všetkých manažérov. V literatúre existuje viacero teoretických vymedzení tejto 

koncepcie. 
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Napr. podľa Mateiciuca (2011, s. 220) riadenie ľudského zdroja sa stalo pokročilou 

koncepciou prístupu organizácií k personálu, ktorá bola uplatňovaná od 80. let 20. storočia a 

vychádzala z personálneho manažmentu, avšak zásadným spôsobom prekračovala jeho 

horizont. Riadenie ľudských zdrojov môžeme pokladať teda za ucelenú a pokročilú koncepciu 

personálneho manažmentu. Jedná sa o komplexnejší súbor manažérskych postupov a praktík, 

než je personalistika a personálny manažment, slúžiacich k získavaniu a udržaniu 

zamestnancov v organizácii za účelom toho, aby podávali kvalitný výkon a dosahovali 

stanovené ciele organizácie (Mateiciuc 1999, 2011). 

Armstrong (2007) vysvetľuje riadenie ľudských zdrojov ako logicky premyslený a strategický 

prístup k riadeniu toho najcennejšieho, čo organizácie majú – k riadeniu ľudí, ktorí sú 

v organizácii zamestnaní a prispievajú svojím výkonom k dosahovaniu jej cieľov. 

Pod pojmom riadenie ľudských zdrojov inak aj manažment ľudských zdrojov alebo human 

resources management (HRM) rozumieme súbor činností a rozhodnutí, týkajúcich sa 

zamestnancov spoločnosti, teda ľudských zdrojov, ktoré sa prostredníctvom manažérskych 

úloh a činností (plánovanie, organizovanie, koordinovanie, vedenie a kontrola) podieľajú na 

dosiahnutí a splnení cieľov podniku ako celku. Účelom riadenia ľudských zdrojov je stotožniť 

ciele zamestnancov so strategickými cieľmi organizácie. Globálnym cieľom manažmentu 

ľudských zdrojov je dosiahnuť konkurenčnú výhodu.  

Pod pojmom riadenia ľudských zdrojov si môžeme takisto predstaviť určitú koncepciu, ktorá 

je zameraná na všetko, čo sa spája s ľuďmi v pracovnom procese. Ako uvádza Horváthová 

(2011, s. 14) „riadenie ľudských zdrojov je jadrom a najdôležitejšou oblasťou celého riadenia 

organizácie“.  

HRM môžeme chápať aj ako taký prístup k personálnemu riadeniu, v ktorom sú pomocou 

ľudských zdrojov uvádzané do pohybu ostatné zdroje so snahou determinovať ich využívanie. 

Takto je význam ľudských zdrojov zvýraznený skôr ako majetok organizácie, než ako 

náklady organizácie.  

Hlavnou úlohou riadenia ľudských zdrojov vo všeobecnosti je zaisťovať neustále 

zvyšovanie výkonu organizácie. Ide o primárny cieľ každého podniku, pretože zvyšovať 

výkon znamená rast rentability a efektívnosti, čo v konečnom dôsledku vedie k úspešnosti 

celého podniku, a čo predstavuje dosiahnutie stanovených cieľov. Za zvyšovaním výkonu 

stojí neustále zlepšovanie využívania zdrojov, ktorými organizácia disponuje, či už ide 
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o zdroje materiálne, finančné, informačné alebo ľudské. A teda riadením ľudských zdrojov je 

podmienené neustále zlepšovanie využitia a neustály rozvoj schopností ľudí, čo vedie 

k zlepšovaniu využitia ostatných zdrojov. Všeobecnú úlohu riadenia ľudských zdrojov 

môžeme znázorniť aj schematicky. (obr. 2-1) 

Obr. 2-1 Všeobecná úloha riadenia ľudských zdrojov 

 

 

AKO? 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KOUBEK. J. Řízení lidských zdrojů. Základy modernej personalistiky. Praha : Management Press, 2007. 

399 s. ISBN 978-80-7216-168-3 

Konkrétne úlohy v rámci riadenia ľudských zdrojov tradičného prístupu sa zameriavajú 

na tieto princípy: 

1. Zabezpečiť pre organizáciu potrebný počet zamestnancov v požadovanej kvalifikačnej 

štruktúre. 

2. Zabezpečiť optimálne využívanie pracovných síl. 

3. Zabezpečiť osobný rozvoj zamestnancov organizácie. 

4. Zabezpečiť stotožnenie zamestnancov s cieľmi a kultúrou organizácie. 

5. Dodržiavať zákony v oblasti zamestnávania ľudí, ľudských práv. 

Slúžiť  tomu aby bola organizácia 

výkonná 

Zvyšovaním produktivity + 
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zdrojov 
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Riadenie ľudských zdrojov 
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Medzi hlavné úlohy HRM v súčasnej dobe definované iným spôsobom patrí: 

1. Zlepšenie kvality pracovného života. 

2. Zvýšenie produktivity zamestnancov. 

3. Zvýšenie spokojnosti zamestnancov. 

4. Zlepšenie rozvoja zamestnancov. 

5. Zvýšenie ich pripravenosti na zmeny. 

Na základe týchto úloh môžeme vymedziť jednotlivé personálne činnosti. Koubek (2007) 

rozlišuje  tieto personálne činnosti:  

1. Vytváranie pracovných miest a ich analýza, ide o definovanie pracovných úloh, 

právomoci a zodpovednosti s nimi spojených, determinovanie popisu a špecifikácie 

pracovných miest. 

2. Personálne plánovanie, v ňom zahrnuté plánovanie potreby zamestnancov 

v organizácií a plánovanie osobného rozvoja zamestnancov. 

3. Získavanie, výber, prijímanie a adaptácia zamestnancov. 

4. Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov. 

5. Rozmiestňovanie zamestnancov a ukončenie pracovného pomeru, ide o povyšovanie, 

preraďovanie, penzionovanie a prepúšťanie zamestnancov. 

6. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, identifikácia potrieb vzdelávania a rozvoja, 

plánovanie vzdelávania a hodnotenie výsledkov vzdelávania, vzdelávacie programy. 

7. Pracovné vzťahy medzi vedením organizácie a odbormi, medzi vedením 

a zamestnancami, medzi zamestnancami navzájom, komunikácia v organizácií. 

8. Starostlivosť o zamestnancov. 

9. Personálny informačný systém, zisťovanie, uchovávanie, spracovanie a analýza dát 

týkajúcich sa personálnych činností. 

Avšak nejde o jediné vymedzenie personálnych činností, v odbornej literatúre sa môžeme 

stretnúť s celou radou rôznych poňatí a počtov personálnych činností, ktoré sa dotýkajú 

systému talent manažmentu. Talent manažment je tvorený práve týmito činnosťami s tým 

rozdielom, že uplatňuje tie najlepšie prístupy a praktiky, ktoré sú v praxi už osvedčené 

a prepracované a zároveň sú všetky činnosti a aktivity personálnej práce vzájomne prepojené 

a zladené do súdržného systému, ktorý pomáha organizáciám získať a udržať si talentovaných 

ľudí, čo je v niektorých prípadom značným problémom (Horváthova 2011, Koubek 2002).  
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Mateiciuc (2011, s. 260) pri riešení činnostnej koncepcie riadenia ľudských zdrojov rozlišuje 

tri úrovne optimalizačných činností, nástrojov a opatrení v oblasti ľudských zdrojov:   

1. Strategická úroveň riadenia ľudských zdrojov – do tejto najvyššej úrovne je 

umiestnená tvorba stratégie riadenia ľudských zdrojov a personálnej stratégie 

organizácie. 

2. Analyticko-diagnostická a koncepčná úroveň riadenia ľudských zdrojov – na 

strednej úrovni sú predstavované analyticko-diagnostické aktivity (týkajúce sa 

personálu) a koncepčné, projekčné a rozvojové aktivity (zahrňujúce tvorbu 

personálnej politiky, personálne plánovanie a tvorbu programov a projektov 

v personálnej oblasti. 

3. Intervenčná a realizačná (zasahovacia, implementačná) úroveň riadenia 

ľudských zdrojov – ide o tretiu a zároveň najnižšiu úroveň vyjadrujúcu manažérske 

zásahy (intervencie) do personálneho systému organizácie, ktoré sú uskutočňované 

ako individuálne, smerom k jednotlivcom, tak i hromadne, smerom ku skupinám 

(zahrňuje rutinné odborné personálne činnosti, riadenie ľudských zdrojov manažérmi, 

vytváranie priaznivých pracovných podmienok pre prácu).  

2.1.2 Vymedzenie pojmu intelektuálny a ľudský kapitál 

V druhej polovici 20. storočia sa začalo hovoriť o znalostnej ekonomike, ktorá poukazuje na 

informácie a znalosti ako na primárny zdroj ekonomického rastu, predtým ho predstavovali 

prírodné zdroje a fyzická práca. Išlo o zmeny prejavujúce sa hlavne vo vyspelých 

ekonomikách a týkajúce sa nového pohľadu na človeka ako zamestnanca. Vyvinul sa nový 

koncept – intelektuálny kapitál. Opäť sa stretávame s pojmom, ktorý môžeme 

charakterizovať celou radou definícií. Môže ísť o rôzne všeobecné definície alebo 

vymedzenia, ktoré vznikli  na základe rôznych meraní a výskumov tohto pojmu. 

Podľa Dvořákovej (2007) je intelektuálny kapitál kombináciou troch zložiek: ľudského 

kapitálu, kapitálu vzťahov a štrukturálneho kapitálu. Táto definícia vychádza z projektu 

Meritum z roku 2002. 

Ľudský kapitál je nehmotnou zložkou a je tvorený získanými vedomosťami, znalosťami, 

schopnosťami, skúsenosťami, návykmi ľudí. Príkladom ľudského kapitálu je napr. schopnosť 

inovovať, učenie sa, flexibilita, lojalita zamestnancov, motivácia, vzdelávanie, čiže 
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predstavuje to, čo človek už vie, dokáže urobiť a uplatniť v živote. Ľudský kapitál je statickou 

veličinou. Tu sa dostávame k pojmu ľudský potenciál, ktorý vystupuje ako dynamická 

veličina. A rozdiel medzi týmito dvoma pojmami, čiže kapitálom ako reálnym stavom 

a možným stavom vyjadruje priestor, o ktorý môže jedinec zvýšiť svoj potenciál. Pod 

pojmom potenciál rozumieme možnosť, spôsobilosť k výkonu.  

Kapitál vzťahov je definovaný ako kapitál spojený s vonkajšími vzťahmi organizácie, čiže 

so zákazníkmi, dodávateľmi, partnermi, investormi, odberateľmi a s tým ako tieto vonkajšie 

subjekty vnímajú organizáciu. Príkladom je napr. image organizácie, vzťahy s dodávateľmi 

a odberateľmi, lojalita a spokojnosť zákazníkov, obchodný vplyv a pod. 

Štrukturálny kapitál predstavuje znalosti, ktoré v organizácii zostanú na konci pracovného 

dňa. Ide o organizačné procedúry, postupy, databázy atď. Príkladom je teda organizačná 

flexibilita, využívanie informačných a komunikačných technológií, schopnosť organizácie 

učiť sa atď. 

Vyústením poňatia intelektuálneho kapitálu v praxi je koncepcia talent manažmentu. 

Z definície intelektuálneho kapitálu vyplýva, že pre organizáciu majú prvotný význam jej 

jednotliví zamestnanci. Práve oni sú, ako nositelia ľudského kapitálu, hybnou silou, ktorá 

uvádza do pohybu finančné, materiálne a informačné zdroje, a tým zabezpečuje plánované 

riadenie celej organizácie. Z tohto dôvodu je nutné prilákať, získať, vybrať vhodných 

zamestnancov a primeraným spôsobom ich odmeňovať, starať sa o nich a motivovať ich 

k tomu, aby z organizácie neodišli, snažiť sa udržať si ich, hlavne tých talentovaných, pretože  

s ich odchodom by odišli aj schopnosti, znalosti, skúsenosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 

pre správne fungovanie organizácie. Ľudia ako ľudské zdroje sú vnímaní ako najväčšie 

bohatstvo, ktorým organizácia disponuje, a aby zaistila požadovaný rast výkonu, produktivity, 

kvality, flexibility je nutné investovať do ľudí, do ľudského kapitálu. A zároveň na druhej 

strane aj samotní ľudia musia investovať do svojich schopností, znalostí a zručností, aby sa 

zvýšila ich spokojnosť s vykonávanou prácou (Dvořáková 2007).  

Mateiciuc (2011) súbežne s rastúcim významom ľudského prvku v organizácii vysvetľuje, že 

ľudia so svojimi aktivitami v organizácii sú pokladaní za hlavné aktívum a bohatstvo tejto 

organizácie, čiže predstavujú ľudský, intelektuálny a sociálny kapitál, do ktorého sa oplatí 

investovať, pretože prináša úžitok. Kubátová a Puchynger (2005 viď. Mateiciuc 2011) 

definujú ľudský kapitál ako súhrn vedomostí, schopností a znalostí všetkých členov 
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organizácie. Zároveň pokladajú ľudský kapitál za jednu zo zložiek intelektuálneho kapitálu 

vedľa kapitálu relačného a štruktúrneho (porov. Dvořáková 2007).  

Ďalej podľa Mateiciuca (2011) je vedľa kapitálové aspektu ľudskej výkonnosti dôležitý 

i potenciálny aspekt ľudskej výkonnosti, ktorý predstavuje to, čo môžu ľudia dosiahnuť pre 

organizáciu s kompetenciami, ktoré majú k dispozícii. Ľudský kapitál vychádza 

z ekonomického pohľadu zatiaľ, čo ľudský potenciál má korene vo fyzikálnom základe. 

„Termín potenciál je odvodený z latinského slova potentia, čo znamená sila, moc, vláda a v 

širším zmysle taktiež schopnosť, mohutnosť či zdatnosť, a je tiež slovným základom pojmu 

možnosť – potencialita“ (Mateiciuc 2011, s. 204). Ľudský potenciál teda predstavuje ľudské 

sily (schopnosti, vlastnosti, spôsobilosti,...) využívané pri plnení organizačných úloh.  

Rozlišujeme osobný individuálny ľudský potenciál a ľudský potenciál organizácie. Osobný 

potenciál jedinca predstavuje spôsobilosť k určitému výkonu jedinca a pod pojmom ľudský 

potenciál organizácie rozumieme úhrnnú spôsobilosť všetkých členov organizácie k plneniu 

ich úloh za účelom dosahovaniu organizačných cieľov. Riadenie ľudského potenciálu sa 

blízko dotýka novej koncepcie akou je riadenie talentov, ktorú si podrobnejšie 

charakterizujeme v nasledujúcom texte.  

2.2 Základy talent manažmentu 

2.2.1 Vymedzenie pojmu talent 

Pojem talent má niekoľko významov. Najčastejšie pod ním chápeme mimoriadne nadanie 

umožňujúce originálne a nadpriemerné výkony, súbor mimoriadnych schopností, vlôh, 

silných stránok, ktorými sa jedinci navzájom odlišujú a pomocou, ktorých dokážu smerovať k 

úspechu. Existujú tri stupne rozvoja ľudských schopností, ktoré označujeme pojmami 

nadanie, talent a genialita. Pod pojmom nadanie rozumieme schopnosť jedinca v určitej 

oblasti dosiahnuť nadpriemerný výkon. Talent ako druhý stupeň rozvoja schopnosti 

predstavuje vysoko vyvinuté schopnosti, ktoré umožňujú vynikajúce výkony. Genialita je 

najvyšším stupňom vývoja schopností človeka a umožňuje vytvárať vrcholné diela.       

(Plháková 2004)   

V slovníku cudzích slov sme sa mohli dopátrať k nasledujúcej definícii. Talent predstavuje 

starogrécku váhovú jednotku (150 kg) alebo jednotku množstva peňazí, schopnosť, nadaného 

človeka,  niekedy dochádza i k stotožňovaniu pojmov nadanie a talent, a to z toho dôvodu, že 
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oba pojmy sú spojené so schopnosťami jedinca, avšak talent ako sme sa už mohli dočítať je 

vyšším stupňom nadania. 

Podľa Hroníka (2007) môžeme o talente povedať, že nie je limitovaný vekom, ale výkonnosť 

a rešpekt sú kritéria talentu. Talent sa taktiež vyznačuje perspektívou, potenciálom. Má v 

danej chvíli nielen vysokú výkonnosť, ale aj potenciál, že túto výkonnosť ešte zvýši. 

Cheese (2008) označuje talent ako špeciálni dar, väčšinou spojený s umením, športom nebo 

intelektuálnou činnosťou. S určitou mierou nepresnosti a v prenesenom význame býva ako  

talent označovaná osoba alebo skupina osôb, ktorá sa vyznačuje talentom. 

Horváthová (2011) definovala pojem talent prostredníctvom viacerých definícii od rôznych 

odborníkov. Jedni hovoria o talente ako o mimoriadne schopnom zamestnancovi s veľkým 

potenciálom, ktorý má významný vplyv na výkon organizácie. Z toho nám takisto vyplýva, že 

talent nemusia mať všetci zamestnanci, ale len tí najschopnejší, ktorí väčšinou zastávajú 

vrcholové pozície (alebo ovplyvňujú určité významné oblasti organizačnej aktivity – pozn. 

aut.). A práve fakt, že talenty sú vyhľadávané predovšetkým na týchto pozíciách, je 

zdôraznený v štúdií s názvom Talent management: The State of the Art, ktorú vypracovala 

britská konzultačná spoločnosť Towers v roku 2005.  

Iní odborníci zase poukazujú na to, že talent môže mať ktokoľvek v organizácii, kto dokáže 

a je schopný viesť svoju činnosť smerom k dosahovaniu organizáciou stanovených cieľov. 

A z toho nám vyplýva, že za talentovaného jedinca môžeme považovať aj vysoko 

produktívneho robotníka, ktorého je náročné zohnať na požadovanú pozíciu. Iba on so 

svojimi schopnosťami dokáže vykonávať náplň práce podľa požiadaviek organizácie a 

využívanie jeho schopnosti v pracovnom procese nie je pre neho náročné.  

Odborníci popisujú nositeľa talentu ako plne sústredeného, orientovaného na výkon, plného 

optimizmu, sebaistoty a sebadôvery, vynikajúceho nenútenosťou, charizmou a pôvabom, ako 

nadaného jedinca, ktorý disponuje väčšími schopnosti v porovnaní s inými. Charakteristickým 

rysom talentovaných jedincov býva aj ich vysoká seba zdatnosť (self-efficacy) v poňatí 

kanadského psychológa Banduru (porov. Mateiciuc 2012).  

Horváthová (2011) zaraďuje medzi schopnosti, ktorými by mal človek považovaný za talent 

disponovať tiež napr. komunikačné schopnosti, kreativitu, podnikavosť, schopnosť využívať 

inšpiráciu, iniciatívu, schopnosť kritického, strategického myslenia, schopnosť adaptovať sa 
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na zmeny a pracovať v tíme atď. Musíme si uvedomiť, že talentovaný jedinec teda podáva 

vyšší výkon ako ostatní a tento fakt zároveň poukazuje  na jeho vyšší potenciál.  

Ešte pred využívaním a riadením talentu zamestnancov je dôležitá identifikácia 

talentovaných ľudí. Hroník (2007) pri identifikácie talentov z interných zdrojov popisuje 

nasledovné metódy ako hľadať talenty: 

 Meranie ľudského potenciálu 

 Development centre 

 Účasť na projektoch 

 360° spätná väzba 

 Fungujúci systém hodnotenia  

 Nominácie 

Identifikácia talentov z vnútorných zdrojov a ich zaradenie do programu uplatnenia 

a využívania talentov organizácie je veľmi dôležitý a podstatný krok prístupu manažmentu 

talentov. Výber by mal byť objektívny, čo značí, že by sa malo jednať o skutočné talenty 

dobre využiteľné pri realizácií cieľov organizácie. Mal by byť taktiež spravodlivý, pretože ide 

o výber z vlastných zdrojov a vybraní ľudia nie sú pre ostatných neznámymi. Do procesu 

identifikácie talentov sú tým pádom zahrňovaní spolupracovníci. Ide o formu návrhu na 

nomináciu, ktorá si vyžaduje širšiu podporu a nemala by byť založená len na rozhodnutí 

priameho nadriadeného, mala by byť cestou všeobecného konsenzu.  Proces zaraďovania ľudí 

medzi talentovaných sa prelína s ich identifikáciou a získavaním.  

2.2.2 Talent manažment 

S pojmom talent manažment (TM) sa niektorí jednotlivci nikdy nestretli, niektorí síce áno, 

ale nevedia presne, čo tento pojem znamená, a čo všetko zahŕňa. Preto sa pokúsime vniesť 

trochu svetla do tejto oblasti. Tento pojem je známy už dlhšiu dobu v zahraničí a pomaly 

začína prenikať a udomácňovať sa aj na Slovensku. Z pohľadu jeho histórie však nejde o 

absolútnu novinku. Dá sa povedať, že koncepcia talent manažmentu je uplatňovaná a úspešne 

funguje najmä v ambicióznych a prosperujúcich organizáciách už niekoľko rokov, len nemala 

presne určený názov, nebola jasne pomenovaná a i v súčasnosti ju niektoré organizácie 

uvádzajú do praxe bez toho, aby jej priradili názov. V dnešnej dobe môžeme konštatovať, že 
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sa vníma ako téma vysoko aktuálna. Existuje mnoho poňatí manažmentu talentov, ktoré sa 

v konečnom znení prakticky zhodujú. 

Armastrong (2007) chápe talent manažment ako vzájomne prepojený súbor činností, ktorých 

úlohou je zabezpečiť prilákanie, získanie, rozvíjanie a udržanie talentovaných ľudí, ktorých 

organizácia potrebuje pre jej efektívne fungovanie. 

Hroník (2007) pokladá talent manažment za príležitosť, ktorá zvyšuje pravdepodobnosť 

uplatnenia sa jednotlivca v organizácii v cenenej pozícii, ale zároveň poukazuje na to, že nie 

je zárukou kariéry, to môžu byť len výsledky. 

Od Horváthovej (2011) sa dozvedáme, že talent manažment je praktický systém, proces  

získavania, rozvoja a udržania talentov, s touto definíciou sa zhoduje väčšina odbornej 

verejnosti.  Za talent sa považuje jedinec, ktorý podáva vysoký výkon, čím prejavuje aj 

uplatňuje svoj veľký potenciál. Talentovaný jedinec sa však neprejavuje iba vysokým 

výkonom, ale aj originálnymi postupmi a výsledkami. Manažmentom talentu sa rozumie  

vzájomne prepojený súbor činností a aktivít prebiehajúcich v organizácii, ktorých úlohou je 

získavať, rozvíjať, motivovať a udržovať si ľudí s talentom potrebných pre dosahovanie 

a plnenie súčasných i budúcich podnikateľských cieľov. 

Manažment talentu predstavuje okrem vyššie spomenutých postupov aj organizačnú aktivitu a 

opatrenia v tých organizáciách, ktoré spolupracujú s vysokými školami. Ich stratégia spočíva 

v tom, že oslovujú študentov a absolventov vysokých škôl, ktorí disponujú výrazným 

odborným, intelektovým a osobnostným potenciálom, s cieľom sformovať si kvalitného 

budúceho zamestnanca a zabrániť tak jeho uloveniu zo strany konkurencie. (Zoznam [online] 

2011). 

Jednoducho povedané ide o schopnosť manažérov dosiahnuť toho, aby sa zamestnanci 

organizácie stali jej organickou súčasťou, splynuli s jej procesmi, cieľmi, kultúrou. Talenty sa 

vyskytujú v populácii len zriedkavo, sú vzácnymi a ťažko ich vyhľadať a získať. Talentovaní 

pracovníci organizácie získavajú priestor pre spolupodieľanie sa na ovplyvňovaní druhých, 

vedení aj rozhodovaní.  Aj keď ich právomoci, kompetencie a zodpovednosti za ich pôsobenie 

v organizácii sú vymedzené, čas od času prejavujú schopnosť ich prekročiť. Talentovaní 

zamestnanci môžu pracovať prakticky na všetkých dôležitých, špecializovaných, kreatívnych 

a riadiacich pozíciách organizácie.  
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Zo strany manažmentu musia byť vytvorené priaznivé podmienky pre uplatňovanie talentov. 

Manažéri musia dokonale poznať prácu zamestnancov, podporovať úspešné pracovné aktivity 

a akceptovať aj občasné zlyhania, ale rozhodne poznať aj ich príčiny. Len tak je možné, že 

dokážu využiť potenciál talentovaných zamestnancov pre dosahovanie cieľov organizácie. 

Takéto postoje a konanie manažmentu predstavuje základ, akési jadro, o ktoré sa opiera 

systém talent manažmentu. 

Čoraz viac organizácií si uvedomuje, že talent manažment sa stáva nevyhnutnosťou, pretože 

hľadanie vhodných ľudí stojí čas a peniaze, a preto je dôležité vybrať v ten správny čas 

správnych ľudí a snažiť sa ich udržať, lebo inak vznikajú náklady súvisiace s odchodom  

týchto šikovných ľudí. Uvedomujú si aj prínosy, ktoré prináša uplatnenie filozofie talent 

manažmentu. 

Správne nastavený a aplikovaný systém talent manažmentu má nasledujúce hlavné prínosy: 

 Zamestnanci disponujúci s talentom, zároveň s vysokým potenciálom prispievajú 

väčšou mierou k naplňovaniu stratégie a podnikateľských cieľov organizácie. 

 Klesajú náklady spojené s fluktuáciou a náborom nových zamestnancov. 

 Organizácia pôsobí ako vyhľadávaný a atraktívny zamestnávateľ. 

 Talentovaní zamestnanci sú identifikovaní, rozvíjaní a udržaní. 

 Nástupníctvo na kľúčové pozície, zaisťovanie zamestnancov z interných zdrojov je 

efektívnejšie. 

 Umožnenie umiestniť  talentovaných zamestnancov na vhodných pozíciách, kde je ich 

potenciál lepšie využitý. 

 Minimalizácia strát spojená s neobsadenými kľúčovými pozíciami. 

Cieľom talent manažmentu je sústavne vytvárať v organizácii primeraný „rezervoár“ talentov 

– talent-pool – zahŕňajúci vysoko talentovaných, kvalifikovaných a angažovaných 

jednotlivcov, schopných prispievať k dosiahnutiu organizáciou stanovených cieľov. 

Celý systém, tzv. „filozofia“ (alebo presnejšie povedané ideológia) talent manažmentu pri 

jeho implementácii sa skladá z troch základných zložiek resp. krokov, a to: 
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1. Navrhnutie a vytvorenie systému talent manažmentu odpovedajúceho potrebám 

organizácie. 

2. Prostredníctvom softwarového vybavenia zachytenie talent manažmentu. 

3. Implementácia talent managementu do organizácie (Horváthová 2011). 

2.2.3 Riadenie kariéry 

Armstrong (1999) definuje riadenie kariéry ako systematický a kontinuálny proces 

plánovania, realizácie a kontroly organizačných dráh a individuálneho kariérneho rozvoja. 

Zamestnancom je poskytnutá možnosť postupu a budovania kariéry, čím si zabezpečuje 

potrebné talenty. 

Riadenie kariéry sa skladá z dvoch procesov: plánovania kariéry a plánovania následníctva. 

Plánovanie kariéry predstavuje postup jedinca v organizácii, kedy sú brané do úvahy potreby 

organizácie, výkon, potenciál jednotlivých pracovníkov.  

Medzi všeobecné ciele riadenia kariéry patrí: 

 Zabezpečenie uspokojenia potrieb organizácie v oblasti následníctva v manažérskych 

funkciách. 

 Poskytnutie vzdelávania a získavania skúsenosti, ktoré vybavia zamestnancov 

znalosťami, vedomosťami. 

 Poskytnutie ľudom disponujúcim príslušným potenciálom vedenie a podporu, ktoré 

potrebujú, ak majú realizovať svoj potenciál a dosiahnuť úspešnú kariéru v organizácii 

tak, aby to odpovedalo ich talentu a ašpiráciám.  

2.2.4 Strategické prístupy uplatňované pri riadení talentov 

Stratégia talent manažmentu ako stratégia riadenia talentov by mala byť v súlade 

s podnikateľskou stratégiou organizácie, aby bola práca s talentovanými ľuďmi efektívna.  

Tvorba tejto stratégie je charakterizovaná ako proces, ktorý vychádza z podnikateľskej 

stratégie organizácie a špecifických potrieb talentov. Pri jej zhotovovaní by mali byť 

realizované nasledujúce kroky: 
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1. Prvým krokom je príprava, ktorá spočíva vo vytvorení tzv. business case. Ide 

o vyčlenenie zdrojov na zavedenie talent manažmentu do organizácie. V niektorých 

prípadoch je užitočné vytvorenie špeciálneho tímu, ktorý sa bude venovať talent 

manažmentu. 

2. Identifikácia kľúčových kompetencií a talentov potrebných pre organizáciu umožní 

zaistiť očakávané a dôležité talenty. Dôležitý je i rozvoj zamestnancov za účelom 

zachytenia ich potenciálu, a to hlavne v oblastiach, ktoré budú zdrojom pridanej hodnoty. 

3. Realizácia procesov hodnotenia výkonu a predpovedi potenciálu by mala zaistiť 

neprehliadnuť skrytý talent. 

4. Preskúmanie procesov, ktoré organizácia využíva pre získanie, rozvoj a udržanie 

talentov. 

5. Ukončenie plánovania, rozhodovania a kontroly talentov pomáha organizácii sústrediť sa 

na oblasť talent manažmentu.  

6. Vyvarovanie sa zbyrokratizovania celého procesu. 

Obr. 2-2 Vzťah medzi podnikateľskou stratégiou organizácie a talent-poolu 

 

 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent management. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 249 s. ISBN 978-

80-7357-665-3. 

Po zostavení podnikateľskej stratégie, organizácia vykonáva činnosti, ktoré sa viažu k talent 

manažmentu: 

 Identifikácia talentov, ktorí sú nutní ku splneniu podnikateľských cieľov organizácie 

a talentov, ktorých má momentálne k dispozícii. 

 Analýza a hodnotenie existujúcich a potrebných talentov. 

 Získavanie talentov, ktorých organizácia potrebuje. 

 Rozvíjanie talentov, ktorých má organizácia k dispozícii a využiť naplno ich potenciál. 
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stratégia 

Stratégia riadenia 

ľudských zdrojov 

Stratégia 

riadenia talentov 

Talent - pool 
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 Udržanie talentov, zaistiť aby talentovaní ľudia z organizácie neodchádzali. 

 Zaistenie toho, aby talenty boli prínosom pre organizáciu. 

 Komplexné zhodnotenie úspešnosti procesu. 

Medzi dva základné prístupy k talent manažmentu zaraďujeme tradičný lineárny model 

a model Develop-Deploy-Connect (rozvoj-rozmiestnenie-prepojenie), ktoré definuje 

Horváthová na základe  skúsenosti poradenskej spoločnosti Deloitte získaných v štúdii It´s 

2008: Do You Know Where Your Talent Is? Why Acquisition and Retention Strategies Don´t 

Work. V nasledujúcom texte sa budeme bližšie venovať tejto problematike. 

Tradičný lineárny model 

Tento model sa uplatňuje v prípade, keď organizácie nemajú k dispozícii dostatočné 

množstvo talentov, a tak sa zameriavajú na dva koncové body procesu, a to získavanie 

a udržanie talentovaných ľudí, vynechávajú rozvíjanie a rozmiestnenie týchto ľudí.  

Obr. 2-3 Tradičný model talent manažmentu 

 

Zdroj: STAŇKOVÁ, P.; KAZDOVÁ, A. Talent Management Workshop : Objevem talentů vše nekončí, ale 

začíná. Deloitte [online]. 2002 (viď. Horváthová 2011) 

 

Jeho najväčšou nevýhodou podľa Kazdovej je, že je finančne náročný, zameriava sa skôr na 

formálne metriky a výstupy ako na výkon a prínos zamestnancov. Model je rigidný, 

jednosmerný a neumožňuje jednotlivcom a organizáciám flexibilne rásť. Je odrhnutý od 

širších podnikateľských zámerov organizácie. Ale, aby bola stratégia talent manažmentu 

efektívna je potrebné zahrnúť do nej všetky činnosti, čiže ako získavanie a udržanie, tak 

i rozmiestnenie a rozvoj talentov  (Horváthová 2011). 

Model Develop-Deploy-Connect 

Model predstavuje zreteľný odklon od tradičnej stratégie talent manažmentu, nazývaný aj ako 

srdce riadenia talentov popisuje jednotlivé kroky, pomocou ktorých organizácie môžu prijať 

talenty, vytvárať priaznivé prostredie pre efektívne nasadenie a umožniť lepšie prepojenie 

medzi pracovníkmi. Ide o komplexný prístup k talent manažmentu a maximálnu hodnotu 

Získať  Udržať Rozvíjať Rozmiestniť 
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organizáciám prináša v prípade, ak dochádza k rozvoju a motivácii zamestnancov práve 

v tých oblastiach, ktoré maximálne prispievajú k naplneniu strategických cieľov. Svoju 

pozornosť teda venuje predovšetkým činnostiam, ktoré najviac zaujímajú zamestnancov, čiže 

rozvíjaniu ich schopností a ich rozmiestňovaniu na také pozície, na ktorých budú môcť 

maximálne využiť svoj potenciál a nakoniec ich prepojovaniu s ľuďmi, s ktorými budú môcť 

spolupracovať pri plnení svojich úloh.  

Talent sa stáva čím ďalej, tým vzácnejší pre organizácie, ktoré potrebujú rozvíjať stratégiu 

riadenia talentov. Organizácia by mala disponovať znalosťou ako prilákať a udržať si talent, 

ktorý produkuje najvyššiu hodnotu, a na základe tejto znalosti vytvoriť účinnú stratégiu.        

V skutočnosti proaktívne organizácie dokážu previesť výzvu na príležitosť tým, že zmenia 

svoje procesy riadenia talentov do dobre navrhnutej talent stratégie. Mať správny tím je 

všetko, čo odlišuje spoločnosť od konkurencie. 

Bližší pohľad na model Develop-Deploy-Connect: 

Rozvoj (development): Dnešné organizácie potrebujú zmes vysoko analytických ľudí s 

technickým dôvtipom, kreativitou a prispôsobivosťou pri riešení zložitých a rýchlo sa 

meniacich problémov. Zamestnanci sa učia najviac tým, že riešia problémy reálneho života. 

Učenie sa prebieha prostredníctvom získavania skúsenosti na pracovisku s podporou 

manažéra, mentora, kouča.  

Rozmiestnenie (deployment): Predstavuje umiestnenie zamestnanca v štruktúre organizácie 

spolu s najlepšími špecialistami, aby sa mohol od nich učiť,  nájsť pre neho takú rolu, v ktorej 

by mohol využívať svoje kompetencie. Rozmiestnenie talentov zahŕňa aj pomoc tým, ktorí sa 

nezhodujú v konkrétnej úlohe, môžu byť veľmi schopní, ale momentálne sa nachádzajú na 

nesprávnej  pozícii. 

Prepojenie (connecting): Tri druhy prepojenia sú najdôležitejšie: spájanie ľudí s ľuďmi na 

cestách, ktoré podporujú osobný a profesijný rast, spájanie ľudí z dôvodu dosiahnutiu účelu a 

spájanie ľudí so zdrojmi, ktoré využívajú na plnenie úloh (Deloitte. Generational Talent 

Management [online] 2012, Deloitte. Managing the talent crisis in global manufacturing 

[online] 2012, Deloitte. The heart of talent management [online] 2011). 
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Obr. 2-4  Model Deploy-Develop-Connect 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: STAŇKOVÁ, P.; KAZDOVÁ, A. Talent Management Workshop : Objevem talentů vše nekončí, ale 

začíná. Deloitte [online]. 2002 (viď. Horváthová 2011) 

 

2.3 Procesy talent manažmentu 

Vyústením tejto stratégie sú potom jednotlivé procesy talent manažmentu, ktoré vedú 

k splneniu jeho cieľov. Jedná sa o získanie, rozvoj a udržanie talentov. V nasledujúcom texte 

si bližšie popíšeme zmienené procesy.  

2.3.1 Získanie talentov 

Ako organizácie získavajú talentovaných ľudí, aké zdroje majú k dispozícii, čo je základom 

pre ich prilákanie? Aj na tieto otázky dostaneme odpovede v nasledujúcom texte. Na začiatok, 

teda prvým krokom k získaniu potenciálnych talentov je identifikácia týchto talentov 

a kompetencií, ktorými musia disponovať,  ktorú sme už v skratke zmienili pri definovaní 

talentu, a ktorú v nasledujúcej časti kapitoly rozvinieme spolu s procesom získania. Po 

identifikácii, keď už máme vybrané potenciálne talenty je dôležité sústrediť energiu a čas na 

ich prilákanie, aby nám ich neprevzala konkurencia, tým dochádza k realizovaniu procesu 

získania týchto talentov prostredníctvom ako interných tak i externých zdrojov.  

Horváthová uvádza, že talenty môžeme získať pomocou nasledujúcich možnosti: 

 Vyhľadávať ich medzi súčasnými zamestnancami. 

 Identifikovať ich medzi zamestnancami konkurenčných, dodávateľských organizácií. 

 

Prepojenie 

 

Rozmiestnenie 

 

Rozvoj 
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 Vyhľadávať ich medzi zamestnancami, ktorý vykonávajú v organizácií stáž. 

 Identifikovať talentovaných študentov a absolventov. 

 Osloviť bývalých zamestnancov. 

 Osloviť známych súčasných zamestnancov organizácie. 

 Identifikovať ich v databázach agentúr a špecialistov zaoberajúcich sa náborom, 

získavaním. 

 Vyhľadávať ich prostredníctvom  inzerátov tlače. 

 Identifikovať ich prostredníctvom internetu. 

 Vyhľadávať ich pri príležitosti výstavných veľtrhoch. 

 Náborom a získavaním prostredníctvom asociácií, dodávateľov, obchodných 

partnerov. 

 Identifikovať ich prostredníctvom odborných konferencií, odborných článkov. 

 Využiť headhunterov.  Headhuntering predstavuje vyhľadávanie a následne oslovenie 

vytipovaných potenciálnych pracovníkov. Headhunteri zvyčajne vyhľadávajú 

takýchto odborníkov a špecialistov v kruhoch stredného (middle) a vrcholového (top) 

manažmentu (Natália Kuľková [online] 2011). 

Koubek (2009) poukazuje na to, že nie je dôležité koľko a aké talenty organizácie získajú, ale 

hlavne to, ako hospodária s talentami, ktorých majú, ako ich motivujú a rozvíjajú, a akú 

stratégiu volia , aby si ich udržali.  

Nižšie uvedený obrázok od Horváthovej vykresľuje celý proces získavania talentov. 

V obrázku 2-5 môžeme vidieť tri základné kroky procesu získavania talentov: 

 Identifikácia kľúčových kompetencií a vytvorenie hodnotiacej stupnice. 

 Hodnotenie výkonu a predpoveď potenciálu a vytvorenie meracích stupníc. 

 Vytvorenie talent-poolu. 
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Obr. 2-5 Proces získavania talentov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent management. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 249 s. ISBN 978-

80-7357-665-3. 

Kľúčové kompetencie sú predpokladom trvalého úspechu organizácie, preto ich identifikácia 

je dôležitým krokom, ktorý musí urobiť. Umožňujú organizáciám definovať, akým smerom 

by sa mal talent formovať, aby to viedlo k úžitku a naplneniu plánovaných cieľov. Kľúčové 

kompetencie by mali poskytovať významnú hodnotu pre zákazníka a prispievať 

k uspokojovaniu potrieb zákazníka, vytvárať bariéry vstupu konkurencie a umožniť 

organizácii vstúpiť na širokú škálu trhov. Každá kompetencia by mala byť posúdená 

v závislosti na jej relatívnom prínose  pre organizáciu. Pre každú pozíciu musí byť stanovená 

minimálna úroveň kompetencií potrebná pre vykonávanie danej práce. Hodnotiť kompetencie 

podľa pozícií môžeme prostredníctvom kompetenčného modelu resp. kompetenčnej mriežky. 

Po identifikovaní kľúčových kompetencií nasleduje ďalší krok, čiže hodnotenie výkonu 

a predpoveď potenciálu. 

Hodnotenie výkonu zabezpečuje meranie aktuálnych výsledkov, ktoré zamestnanec 

dosahuje. Najčastejšie sa v organizácii používajú tieto meracie stupnice: 

 Veľmi prekračuje očakávania (5) 

Identifikácia kľúčových rolí 

Vymedzenie potreby získania 

talentov 

Identifikácia kľúčových kompetencií + vytvorenie hodnotiacej stupnice 

Hodnotenie výkonu a predpoveď potenciálu + vytvorenie meracích 

stupníc 

Identifikácia talentov 

Talent-pool 

Vnútorné 

zdroje 

Vonkajšie 

zdroje 
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 Prekračuje očakávania (4) 

 Spĺňa očakávania (3) 

 Pod očakávaním (2) 

 Hlboko pod očakávaním (1) 

Pri získavaní talentov z vonkajších zdrojov sa pri hodnotení výkonu upravuje meracia 

stupnica takto: 

 Veľmi prekračuje ostatných kandidátov (5) 

 Prekračuje ostatných kandidátov (4) 

 Rovná sa ostatným kandidátom (3) 

 Pod úrovňou ostatných kandidátov (2) 

 Hlboko pod úrovňou ostatných kandidátov (1) 

Predpoveď potenciálu vyjadruje prognózu možného postupu v organizácii podľa hodnotenia 

výkonu, výcviku, rozvoja, preferencií v kariére a úrovne kompetencií. Pre predpoveď 

potenciálu jednotlivcov používajú organizácie nasledovné meracie stupnice: 

 Vysoký potenciál (5) – s možnosťou povýšenia o dve a viac úrovne. 

 Vyšší potenciál (4) – možnosť povýšenia o maximálne dve úrovne. 

 Priemerný potenciál (3) – možnosť povýšenia o jednu úroveň. 

 Obmedzený potenciál (2) – možnosť laterálneho presunu. 

 Žiadny potenciál (1) – bez možnosti povýšenia. 

Avšak musíme si uvedomiť, že voľba podoby meracích stupníc závisí vždy na konkrétnej 

organizácii.  

Vo všeobecnosti poznáme štyri prístupy merania výkonu:  

 Trait – based: prístup založený na vlastnostiach, rysoch, vhodný pre všetkých 

zamestnancov, výkon je ovplyvňovaný určitými vlastnosťami a meria osobné 

charakteristiky zamestnanca, dôraz je kladený na osobnosť, štýl a hodnoty, hodnotenie 
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je založené na vnímaní. Silnou a zároveň slabou stránkou je jednoduchosť 

prevádzania. 

 Behaviour – based: prístup založený na chovaní, vhodný pre zamestnancov na 

vedúcich pozíciách, výkon je ovplyvňovaný určitým chovaním, meria to, čo 

zamestnanec robí, posilňuje kultúru a hodnoty organizácie, hodnotenie je založené na 

prejavených jednaniach. Slabou stránkou ja časová náročnosť vytvorenia a hodnotenia 

prístupu, meranie určitých typov chovania. Za silnú stránku môžeme pokladať to, že 

pomáha pochopiť, ako má byť daná práca vykonaná. 

 Knowledge – based: prístup založený na znalostiach a vedomostiach, vhodný pre 

zamestnancov na vedúcich pozíciách, administratívnych pracovníkov a špecialistov, 

výkon je ovplyvňovaný určitými znalosťami a vedomosťami, ktoré zodpovedajú 

cieľom organizácie, hodnotenie je založené na osvojení si danej znalosti. Slabou 

stránkou prístupu je fakt, že zamestnanci nemusia využívať určité znalosti a meranie 

niektorých schopností je náročné. 

 Result – based: prístup založený na výsledkoch, vhodný pre riadiacich pracovníkov, 

manažérov a špecialistov, výkon je ovplyvňovaný dosahovaním cieľov, meria to, čo 

zamestnanec dosahuje, hodnotenie je založené na dosiahnutých výsledkoch. Slabou 

stránkou je časová náročnosť vytvorenia a hodnotenia prístupu a jeho použitie je 

obmedzené pre práce, u ktorých sú merané špecifické ciele. Silnou stránkou je 

zdôraznenie výsledkov a povzbudenie zapojenia zamestnancov. 

Ktorý typ hodnotiaceho systému organizácia použije závisí na tom, čoho sa organizácia snaží 

dosiahnuť a či je jej prioritou práca zamestnancov, osobný rast a rozvoj, plánovanie výkonu, 

či kontrola. Ďalšími faktormi môže byť napr. veľkosť organizácie, jej stratégia a ciele, 

podnikateľské prostredie, dostupnosť zdrojov a pod. 

Pri hodnotení výkonu a  predpovedi potenciálu organizácie môžu využívať niektoré z nižšie 

uvedených metód: 

 Systém pravidelného hodnotenia – zisťuje ako zamestnanec plní svoje úlohy 

a požiadavky svojej role, ako vykonáva svoju prácu, teda aký je jeho aktuálny 

pracovný výkon. Takisto hodnotí i pracovné chovanie, vzťahy medzi 

spolupracovníkmi, zákazníkmi, s ktorými pri svojej práci prichádza do kontaktu. 

Prostredníctvom hodnotenia sa rozpoznáva potenciál hodnotiaceho zamestnanca. 
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Súčasťou takéto systému hodnotenia je viacero metód, príkladom môže byť napr. 

hodnotiaci pohovor, kde je zamestnanec hodnotení najskôr sám sebou a potom svojim 

nadriadeným. Pohovor na jednej strane hodnotí výkon zamestnanca a strane druhej 

určuje jeho budúci potenciál (Horváthová 2011). 

 Hodnotenie podľa stanovených cieľov (MBO – Management by objectives) – 

prvým krokom je stanovenie a vymedzenie cieľov najčastejšie podľa metódy SMART 

(presne a jasne definované, terminované, reálne a merateľné ciele), ide o proces 

definovania cieľov v organizácii tak, že manažéri a zamestnanci súhlasia s cieľmi 

a chápu, čo je potrebné urobiť v organizácii. Podstatou MBO je participovanie 

účastníkov pri stanovení cieľov, výbere aktivít a rozhodovaní. Dôležitou súčasťou je 

meranie a porovnávanie skutočného výkonu zamestnanca. Ideálny prípad je, keď sa 

zamestnanci podieľajú na stanovovaní cieľov a postupe ich dosahovania, pretože to 

prináša väčšiu pravdepodobnosť, že budú plniť svoje povinnosti. MBO zahŕňa 

priebežné sledovanie a spätnú väzbu v procese, aby bol dosiahnutý vytýčený cieľ. 

Nakoniec dochádza k meraniu a posudzovaniu stanovených cieľov, ku kontrole, k 

prevádzaniu opatrení zlepšenia a stanoveniu nových cieľov. Stanovuje sa približne 3 – 

5 cieľov. (Horváthová 2011). 

 Assessment centre (AC) – inými slovami aj diagnosticko-vycvikový program alebo 

hodnotiace centrum. Jedná sa o metódu založenú na skupine simulácií typických 

ukážok práce, pracovných činností, riešení praktických každodenných problémov 

a pod. Pomocou týchto simulovaných prác, ktoré monitorujú správanie a chovanie 

zamestnancov v rôznych situáciách, spoluprácu v tímoch, zvládanie problémových 

situácií, dokážeme otestovať a predvídať nielen budúci pracovný výkon, ale súčasne 

i pracovný potenciál. Okrem simulovaných úloh AC využíva pohovory, testy 

osobnosti a testy schopnosti. Tato metóda umožňuje zamestnancovi, potenciálnemu 

talentu  hlbšie spoznať organizáciu, jej kultúru, ciele a uvedomiť si potrebu splynúť 

s organizáciou. AC je finančne a časovo náročná metóda garantuje však väčšiu 

efektívnosť výberu talentovaných zamestnancov. Aj keď na druhej strane predvedený 

výkon účastníka AC v umelo vytvorených podmienkach sa nemusí zhodovať 

s výkonom v reálnych podmienkach. 

 Analýza kritických situácií – jedná sa o vedenie písomných záznamoch o situáciách 

pozitívneho a aj negatívneho výkonu určitého zamestnanca. Situácie sú zhromaždené 
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za určité časové obdobie, zvyčajne to býva 14 dní až 1 mesiac, pomáhajú pri 

hodnotení výkonu zamestnanca.  

 360° spätná väzba – jedná sa o hodnotenie pracovného výkonu zamestnanca 

prostredníctvom viacerých hodnotiteľov. Na obrázku 2-6 môžeme vidieť, kto sa môže 

hodnotenia zúčastňovať. Metóda odkrýva silné a slabé stránky jedinca, na základe 

čoho sú vytvorené návrhy na elimináciu slabých stránok a využitie tých silných. 

Obr. 2-6  360° Spätná väzba 

 

 

 

 

 

Zdroj: HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků.1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 240 s. 

ISBN 978-80-247-1457. 

 Testy pracovných spôsobilostí – jedná sa väčšinou o doplnkovú metódu, poznáme 

napr.: testy inteligencie, testy schopností, testy osobnosti, testy znalostí a vedomosti. 

 Behavioralny (kompetenčný) rozhovor – ide o testovanie zvolených kompetencií 

prostredníctvom vopred pripravených štruktúrovaných rozhovorov, predpokladá sa, že 

ak sa jednotlivec v minulosti choval určitým spôsobom, bude sa pravdepodobne jeho 

chovanie v budúcnosti opakovať. 

 Práca na projekte  

 Dočasné preloženie  

 Vykonávanie role  

 Referencie  

Hodnotený 

Podriadený 
Dodávateľ 

Zákazník 

Spolupracovník 
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Spolupracovník 

„laskavý“ 

Nadriadený 



29 

 

Musíme si však uvedomiť, že sa nemôžeme spoľahnúť len na jednu z týchto metód. Je vhodné 

využiť kombináciu viacerých, aby sme mohli čo najobjektívnejšie zhodnotiť súčasný výkon 

zamestnancov a s najväčšou pravdepodobnosťou prognózovať ich budúci potenciál. 

Pri hodnotení výkonu zamestnancov sa kladie veľký dôraz na voľbu, správny výber 

hodnotiteľov. Vo väčšine prípadov býva hodnotiteľom priamy nadriadený, ktorý má možnosť 

sledovať pracovný výkon hodnoteného, pozná úlohy, prácu i podmienky hodnoteného. Avšak 

nie vždy je možné prevádzať hodnotenie priamym nadriadeným, pretože v niektorých 

prípadoch nemá možnosť sledovať prácu hodnoteného a tak sa hodnotenia zúčastňujú napr. 

podriadení, osoby rovnakého postavenia, klienti alebo externí experti, dodávatelia a pod. 

Vytvorenie talent-poolu predstavuje posledný krok procesu získania talentov, ktorý spočíva 

vo vymedzení skupiny talentovaných zamestnancov. Do tejto skupiny spadajú jednotlivci, 

ktorí vyhovujú vopred stanoveným kritériám (kľúčovým kompetenciám a požadovanému 

výkonu s očakávaním potenciálom) a sú na základe toho označení za talenty, ktoré môžeme 

rozdeliť do troch skupín na top talenty, talenty a možné talenty. Talent-pool môžeme 

rozdeliť na tri základné typy: 

 Všeobecný talent-pool – členovia: ľudia disponujúci vedomosťami bez špecifického 

výcviku (napr. absolventi), 

 Vodcovský talent-pool – členovia: ľudia s vodcovskými kompetenciami (napr. 

dôstojníci v ozbrojených silách), 

 Technický talent-pool – členovia: ľudia so špecifickými, technickými vedomosťami 

(napr. vedci)   (Horvathová 2011). 

2.3.2 Rozvoj talentov 

Ak už organizácia získala požadované talenty musí sa sústrediť na to, ako čo najlepšie využiť 

ich potenciál, aby podávali predpokladaný pracovný výkon. To je možné len za predpokladu, 

že sa im budú venovať, motivovať a odmeňovať ich, zabezpečovať rozvoj ich schopnosti, 

vedomosti, celkových kompetencií. Preto by mali vytvoriť špeciálne rozvojové programy, 

ktoré zabezpečia rozvoj talentovaných ľudí.  

Hroník (2007) vyčleňuje dva základné typy programov:  
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 Trainne programy – jeho účastníci sa stávajú zamestnancami organizácie po dobu 

trvania tohto programu, obvykle tento program trvá pol roka až rok. Pre každého 

účastníka sa vytvára rozvojový plán, ktorý má rozmanitú štruktúru. Po skončení 

programu je jeho účastník úspešným absolventom a je mu ponúknutá práca 

v organizácii. 

 Talent development –  jeho účastníkmi sú ľudia, ktorí už nejakú dobu vo firme 

pracujú, zároveň však stoja na začiatku svojej kariéry a potrebujú nájsť jej smer. 

Môžu vzniknúť štyri kombinácie, podoby talent developmentu: generálny 

(medzinárodný vs. lokálny) program zameraný na rozvoj manažérskych kompetencií, 

špeciálny (medzinárodný vs. lokálny) program zameraný na rozvoj určitého 

odborného zamerania. 

       Obr. 2-7  Zameranie talent developmentu 

 

 

 

Zdroj: HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků.1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 240 s.        

ISBN 978-80-247-1457. 

V rámci týchto programov sa využívajú rôzne metódy k rozvoju a to buď: 

a) Na pracovisku (on-the-job) 

 Mentoring – proces pomocou, ktorého skúsený odborník – mentor pomáha 

zamestnancovi pri rozvoji jeho potenciálu, radí mu a predáva praktické znalosti 

a vedomosti.  

 Koučing – spôsob podpory rozvoja schopností, zručností manažérov i zamestnancov. 

Koučovanie je cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka, 

ktoré sa uskutočňuje za účasti odborníka na koučovanie, kouča. Pomáha rozvíjať 

pracovný potenciál jednotlivca a umožňuje maximalizovať jeho výkon. Kouč 

podnecuje premýšľanie pracovníka, čím mu pomáha jasnejšie si uvedomovať 

Generálny 

Medzinárodný Lokálny 

Špeciálny 
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súvislosti, zvyšovať jeho vnútornú angažovanosť a zdokonaľovať sa, pritom využíva 

jeho vnútornú motiváciu (Suchý 2007). 

 Tieňovanie – proces, v ktorom sa zamestnanec zúčastňuje dennodenného programu 

manažéra, čo mu umožňuje lepšie pochopenie jeho pracovnej náplne (Hroník 2007). 

 Rotácia (job rotation) – premiesťovanie zamestnanca na rôzne úseky, pracoviská 

s cieľom obohatiť ho o nové skúsenosti, schopnosti fungovania týchto častí 

organizácie, zoznámiť ho s pracovnými postupmi a úlohami celej organizácie. 

 Stáž, dočasné preloženie 

b) Mimo pracoviska (of-the-job) 

 Prednáška, seminár, simulácia, prípadová štúdia, workshop, e-learning 

2.3.3 Udržanie talentov 

Keď už organizácia získala potrebné talenty vzniká ďalší problém s ich udržaním. Podľa 

Hronika (2007) povaha činností zameraných na udržiavanie talentov v organizácii je skôr 

psychologická ako právna. Medzi hlavné činnosti, aktivity patrí: 

 Zdieľanie hodnôt a vízií spoločnosti. 

 Rozvoj commitmentu. 

 Perspektíva rastu. 

Horvathová (2011) uvádza, že cieľom udržania talentov je zaistenia toho, aby talentovaní 

ľudia zostali v organizácii, boli lojálni a oddaní, a aby neopúšťali organizáciu. 

A takisto ako u Hroníka (2007), je podstatné, aby bola organizácia uznávaná, chovala sa 

eticky, ponúkala dobré pracovné podmienky, mala jasnú víziu, dobrú povesť, image a pod. Je 

dôležité, aby bola atraktívnym zamestnávateľom k tomu prispievajú nasledujúce faktory: 

ponuka zaujímavej a oceňovanej práce, zaistenie vzdelávania a rozvoja a postupu v kariére, 

zaistenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ponuka flexibilnej pracovnej 

role, ponuka kvalitných pracovných podmienok, vytváranie pocitu uznanie, úcty, ponuka 

zodpovedajúcej odmeny, uplatňovanie prístupu spoločenskej zodpovednosti organizácie 

(CSR). 
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3 Charakteristika analyzovanej organizácie 

V tejto kapitole sa zameriavame na identifikáciu a analýzu organizácie, na ktorej bude 

prevádzaný výskum. Jedna sa o jednu z významných strojárskych spoločností pôsobiacich na 

Slovensku, ktorá úspešne figuruje v ekonomike severného regiónu republiky od roku 1999. 

Charakterizovaná je spoločnosť s názvom INA Kysuce, a.s. so sídlom v Kysuckom Novom 

Meste. Na začiatok predstavujeme históriu spoločnosti, ako sa vyvíjala a dosiahla svoje 

súčasné postavenie na trhu, ďalej máme popísaný profil a predmet činnosti spoločnosti 

a nakoniec približujeme i organizáciu a riadenie spoločnosti. 

3.1 Vznik a história spoločnosti 

V roku 1946 založili súrodenci Dr. Wilhelm a Dr. Georg Schaeffler firmu INA v Nemecku, 

konkrétne v Herzogenaurachu. Neskôr táto firma rozšírila svoje pôsobenie aj na Slovensko 

a vybudovala už druhú dcérsku spoločnosť INA Kysuce. Prvou bola INA v Skalici založená 

v roku 1991. Nasleduje stručný chronologický prierez histórie vzniku spoločnosti INA 

Kysuce. 

 Máj 1999 – vznik projektu INA Kysuce, a.s. 

 Jún 1999 – založenie INA Kysuce, a.s. 

 Júl 1999 – položenie základného kameňa stavby 

 August 1999 – výstavba nového závodu  (rozloha 21 355 m2) 

 Október 1999 – začiatok výroby v prenajatých priestoroch  

 Máj 2000 – začiatok inštalácie technológie v novom závode 

 Júl 2000 – slávnostné odovzdanie stavebného projektu 

 August 2000 – slávnostné odovzdanie technológie 

          – spustenie  sériovej výroby  

 September 2000 – oficiálne otvorenie nového závodu  

 Apríl 2002 – začiatok 2. etapy výstavby INA Kysuce, a.s. (rozloha25 240  m2) 

 Marec 2003 – ukončenie 2. etapy výstavby INA Kysuce, a.s. 

 Jún 2004 – začiatok 3. etapy výstavby INA Kysuce, a.s. (rozloha 35 430 m2) 

 August 2005 – ukončenie 3. etapy výstavby INA Kysuce, a.s. 

 Október 2005 – začiatok 4. etapy výstavby INA Kysuce, a.s. (rozloha 2980m2)     

 Jún 2006 – ukončenie 4. etapy výstavby INA Kysuce, a.s. 

 September 2006 – zmena názvu spoločnosti INA Kysuce, a.s. na Schaeffler Slovensko     
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 Máj 2007 – začiatok výstavby etapy haly SMB – Konštrukcia špeciálnych strojov  

 December 2007 – ukončenie výstavby etapy haly SMB 

3.2 Profil spoločnosti  

INA v Kysuckom Novom Meste ako priemyselný komplex v súčasnosti disponuje vlastným 

vývojom produktov, modernou technológiou a organizáciou svojich činností, vyškoleným 

kvalifikovaným personálom, pracovným prostredím na svetovej úrovni.  

INA Kysuce akciová spoločnosť so sídlom v Kysuckom Novom Meste bola založená 

zakladateľskou zmluvou a zaraďuje sa medzi strojárske spoločnosti. Spoločne s ďalšími 

dvoma organizáciami (LuK, FAG) sa zlúčili do spoločnosti Schaeffler Gruppe, aby vytvorili 

silnejšiu konkurencieschopnú spoločnosť. „Spoločne hýbeme svetom...“ – to je hlavná 

myšlienka spoločnosti Schaeffler. So svojimi tromi silnými značkami INA, FAG  a LuK je 

spoločnosť Schaeffler činná v oblasti automobilového priemyslu.  

Dá sa povedať, že všetko čo sa hýbe má v sebe určitý sklad, hnací mechanizmus alebo 

impulz. Práve toto bola hlavná myšlienka spoločnosti Schaeffler, pomáhať ľuďom 

prostredníctvom transportu. Spojenie v rámci skupiny Schaeffler umožnilo spoločnosti INA 

a FAG disponovať vo výrobe mimoriadne širokým know-how a všetkými možnými 

technológiami pre maximálnu hospodárnosť a presnosť výroby veľkých sérií. 

Spoločnosť Schaeffler je renomovaným vedúcim dodávateľom valcových ložísk a lineárnych 

produktov v oblasti automobilového  priemyslu v Nemecku a na celom svete. Úspech 

spoločnosti je založený na značnej inovačnej schopnosti, globálnom priblíženiu sa 

zákazníkom a na rýchlych reakciách na špeciálne požiadavky zákazníkov. 

V nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť, ako sa spoločnosť postupne vyvíja a dokázala sa 

preorientovať, a zároveň prepracovať zo stredného podniku na veľký za relatívne krátke 

obdobie. Takže môžeme podotknúť, že INA Kysuce, a.s. patrí medzi prosperujúce 

organizácie a základom všetkých doterajších úspechov a perspektívneho vývoja je 

predovšetkým tvrdá práca zamestnancov spoločnosti. 
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Tab. 3-1 Vývoj spoločnosti INA Kysuce, a.s. v časovom horizonte 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Obrat            

v mil. sk 
15 400 1778 2300 3500 4000 6000 

Počet 

zamestnancov 
191 597 938 1300 1500 1900 2379 

Zdroj: Interné zdroje spoločnosti 

INA patrí zároveň medzi najväčšieho zamestnávateľa v okrese Kysucké Nové Mesta s počtom 

obyvateľov 33 850. Zamestnáva približne 3800 pracovníkov, čím sa zaraďuje medzi veľké 

podniky. Z nasledujúceho grafu 3-1 môžeme vyčítať, že spoločnosť zamestnáva až 75% 

svojich pracovníkov z okresu, kde pôsobí. Taktiež vidíme, že zamestnáva pracovníkov i z 

okolitých miest a to hlavne zo susedských okresov ako z okresu Čadca (11%) a Žilina (12%). 

Graf 3-1 Regionálna štruktúra zamestnancov spoločnosti INA Kysuce, a.s. k 31. 12.2009 

 

Zdroj: Interné zdroje spoločnosti 

Keď sa pozrieme na vekovú štruktúru zamestnancov spoločnosti INA zobrazenú na grafe 3-2, 

zistíme, že spoločnosť zamestnáva takmer všetky vekové kategórie. Z grafu však vyplýva, že 

sa podnik orientuje prevažne na mladšiu pracovnú silu, najviac pracovníkov dosahuje vek od 

18 – 32 a priemerný vek zamestnancov je 32 rokov, čo svedčí o tom, že spoločnosť 

uprednostňuje mladých ľudí. Je to predovšetkým z toho dôvodu, že väčšinu zamestnancov 

predstavujú robotníci a mladší pracovníci vykazujú vyššiu produktivitu práce.  
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Graf 3-2 Veková štruktúra zamestnancov spoločnosti INA Kysuce, a.s. k 31. 12. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interné zdroje spoločnosti 

3.3 Predmet činnosti spoločnosti 

Spoločnosť Schaeffler Gruppe, teda ako sme sa už mohli dočítať, vyrába pod silnými 

značkami INA a FAG a patrí medzi celosvetovo popredných dodávateľov značne rozsiahlej 

ložiskovej výroby (vyrába kvalitné valivé ložiská, kĺbové ložiská,  klzné ložiská, lineárne 

produkty, diely motorov a špecifické  príslušenstvo pre ložiská) pre strojársky, automobilový 

priemysel a letectvo. Výrobný program spoločnosti INA spočíva vo výrobe ložísk týchto 

typov: 

 presné radiálne guľkové ložiská – jednoradové, dvojradové, 

 guľové ložiská s kosouhlým stykom – jednoradové, dvojradové, 

 axiálne guľové ložiská, 

 ložiská s upínacímí  liatinovými ložiskovými telesami, 

 ložiska s napínacími liatinovými ložiskovými telesami, 

 ložiska s upínacímí plechovými ložiskovými telesami, 

 upínacie ložiska s guľovou plochou vonkajšieho krúžku, 

 upínacie ložiská s valcovou plochou vonkajšieho krúžku, 

 upínacie ložiská s guľovým obvodovým tlmením, 

 upínacie ložiska s palcovou dierou, 

 korozivzdorné upínacie ložiská a ložiskové telesá, 

 upínacie ložiská a ložiská s ložiskovými telesami pre  extrémne teploty, 

 reťazové napínacie kladky, 
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 remeňové napínacie kladky, vodiace kladky- jednoradové, dvojradové, 

 ložiská s rôznymi druhmi tesnením a rôznymi prevedeniami uchytenia na hriadeľ 

 remenica s voľnobežkou 

 zdvihové kladky 

 nápravové ložiská 

Taktiež disponuje vlastným know-how beztrieskovej výroby presných výrobkov. To 

umožňuje presnú výrobu vo veľkých sériách pomocou modernej technológie. Technické 

know-how a odborné znalosti a skúsenosti využíva INA aj pre vývoj a výrobu ďalších 

produktov a postupne sa vypracovala i na vedúcu pozíciu vo výrobe motorových dielov, čím 

si zaisťuje úspech na trhu a samozrejme predstavuje pre ostané firmy silnú konkurenciu 

(Kormancová 2010). 

Politika kvality 

Politika kvality sa orientuje na zákazníka. Požiadavka na kvalitu znie byť nielen dobrý, ale 

výborný. Meradlom je kvalita spoločnosti INA Kysuce z pohľadu zákazníka, ako aj aktívny 

prístup k potrebám a očakávaniam jej zákazníkov. Tvrdá práca spoločnosti je zameraná na 

neustále zlepšovanie sa s cieľom „Nula chýb“ a stanovovanie opatrení na zabránenie chýb vo 

všetkých oblastiach. Výsledkom činnosti musí byť bezchybná práca v každom čase a na 

každom pracovisku spoločnosti. 

INA Kysuce je certifikovaná podľa nasledovných noriem: VDA6, ISO 9001, ISO 14001, ISO 

TS 16 949:2009. 

3.4 Organizácia a riadenie spoločnosti 

V organizačnej štruktúre sa vymedzujú ako vertikálne, tak i horizontálne vzťahy v riadení 

spoločnosti a špecifikujú sa jednotlivé funkcie. Za chod celej spoločnosti je zodpovedný 

výkonný riaditeľ stojací na jej čele. Za administratívne činnosti výkonného riaditeľa 

zodpovedá sekretariát a výsledky jednotlivých činností sú predkladané valnému 

predstavenstvu a nakoniec sú kontrolované  dozornou radou. 

Riadiace orgány: 

 Zhromaždenie 

 Dozorná rada 
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 Valné predstavenstvo 

 Riaditeľ 

Na nižšom stupni organizačnej štruktúry vystupujú jednotlivé odbory, úseky, útvary 

a oddelenia, na čele ktorých stoja vedúci pracovníci. Organizačná štruktúra pozostáva 

z nasledovných úsekov (útvarov): 

 riaditeľstvo  

                      Výroba Industry:  S01, S02, S03, S07, SCM-planer 

                      Výroba Automotive:  S05, S06, S08, S10, S12, S13, S15, S16,  

                                                          SCM Pláner, Expedícia na zákaz 

                      Centrálne útvary: útvar konštrukcie, technológie a náradia 

                                                     údržba strojov, zariadení a budov 

                                                    zabezpečenie kvality, logistika 

                                                   personálny odbor, ekonomický odbor 

                                                   strategický nákup, Skúšobňa, MOVE - oddelenie 

                                                     vývoj strojových systémov, S04 

Obr. 3-1 Organizačná štruktúra spoločnosti INA Kysuce, a.s. 

 

 

 

Zdroj: Interné zdroje spoločnosti 
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4 Analýza prístupu vybranej organizácie k uplatňovaniu talent 

managementu 

Táto kapitola sa venuje analýze problematiky talent manažmentu a jeho vplyvu na rozvoj 

ľudského potenciálu. Pojem talent manažment, i keď ide o novátorskú koncepciu v oblasti 

manažmentu, je v organizácii už dlhšie známy, na rozdiel od mnohých iných podnikov na 

Slovensku, ktoré takisto zavádzajú do praxe  princípy, postupy a metódy talent  manažmentu, 

ale pod týmto názvom ho nepoznajú.  

V praktickej časti sa zameriavame na analýzu jednotlivých princípov spomínanej koncepcie, 

ktoré organizácia využíva pri hľadaní svojich budúcich potenciálnych zamestnancov a rozvoji 

a udržaní súčasných zamestnancov. Pre zber dát, ich analýzu a vyhodnotenie sme použili   

metódy, uvedené v nasledujúcom texte. 

4.1 Špecifikácia predmetu analýzy  

Predmetom analýzy sú premenné, ktoré musíme vybrať a sledovať, aby sme mohli prevádzať 

výskum. Medzi zvolené premenné sme vymedzili identifikáciu a získavanie talentov, ich 

rozvoj, vzdelávanie a udržanie, možnosť ich osobného a profesijného rastu (procesy talent 

manažmentu). Sledovanie súboru premenných nám pomôže priblížiť a posúdiť mieru 

ľudského potenciálu zamestnancov organizácie, a tým odhaliť silné, ale i slabé stránky 

jedného z najdôležitejších zdrojov organizácie, akými sú ľudské zdroje. 

4.2 Postup analýzy a použité metódy 

Pre zber dát je dôležité zvoliť vhodný postup a metódy na ich získanie. Môžeme využívať 

rôzne kombinácie dostupných metód, postupov a praktík ako najúčinnejšie zachytiť 

požadované údaje, previesť ich analýzu a dopátrať sa k vierohodným a objektívnym 

výsledkom. Pri analýze zvolenej problematiky bol stanovený nasledujúci postup:  

1. Analýza dostupných dokumentov 

2. Dotazníkové šetrenie 

3. Pološtrukturovaný rozhovor 



39 

 

4.2.1 Analýza dostupných dokumentov 

Prvý krok bol sprevádzaný návštevou vybranej spoločnosti, pri ktorej personalista poskytol 

autorke práce dostupné materiály a dokumenty o základnej charakteristike organizácie. 

Analýza poskytnutých dokumentov pomohla podať skutočný obraz o súčasnom stave 

organizácie na trhu, na ktorom figuruje už niekoľko rokov. Takisto ako ostatné podnikateľské 

subjekty i spoločnosť INA Kysuce, a.s. je senzibilná na vývoj svetového trhu, a zároveň si 

dokáže udržať progresívny smer. 

4.2.2 Dotazníkové šetrenie 

V ďalšom kroku pre hlbšiu a širšiu analýzu získavania, vzdelávania, uplatňovania a udržania 

zamestnancov v organizácii bola použitá metóda dotazníkového šetrenia, keďže forma 

dotazníka predstavuje významný zdroj získania potrebných dát a teda bola vyhodnotená pre 

výskum ako vhodná. Do úvahy sme tiež vzali fakt, že pre jednotnosť formulácie je týmto 

vytýčeným postupom možné zaistiť prehľadné a časovo menej náročné hromadné spracovanie 

a vyhodnotenie získaných údajov.  Prednosťou dotazníka vo všeobecnosti nie je ani tak hĺbka 

preniknutia do problematiky ako šírka záberu.  Jeho slabými stránkami  sú najmä návratnosť a 

platnosť (validita) získaných údajov. Jedná sa o subjektívne hodnotenie, ktoré býva oproti 

iným metódam menej validné,  napriek tomu by mu mali  podniky venovať adekvátnu 

pozornosť. Výsledok prevedeného šetrenia umožní prieskum v konkrétnej organizácii. 

Cieľom tohto šetrenia je získať zovšeobecnený pohľad na problematiku rozvoja ľudského 

potenciálu. 

Vzor dotazníka je súčasťou príloh diplomovej práce. Dotazník obsahoval 17 otázok. 

Hlavných 14 otázok sa týkalo konkrétnych vybraných premenných, o ktorých sme sa zmienili  

v časti špecifikácie predmetu analýzy a posledné 3 z nich vystupovali ako identifikačné 

otázky, ktoré mali charakterizovať respondentov podľa pohlavia, veku a miesta trvalého 

pobytu. 

Základná charakteristika vzorky respondentov 

Vzorka respondentov, ktorí sa zúčastnili dotazníkového šetrenia bola zámerne vybratá 

spomedzi špecialistov a odborníkov pracujúcich v organizácii. Nešlo o náhodný výber. 

Dôvodom zámerného výberu vzorky respondentov pre šetrenie bol fakt, že odborníci (tiež 

produktívni a perspektívni pracovníci) s bohatými skúsenosťami, dokážu podať komplexnejší 

pohľad na riadenie perspektívnych zamestnancov, s ktorými pracujú, komunikujú, dostávajú 
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sa do kontaktu s výsledkami ich práce a hodnotia ich, riešia problémy s výkonom, 

produktivitou a efektívnosťou plnenia ich úloh a pod. Dotazník bol predložený 35 

zamestnancom – odborníkom, pracujúcich na vyšších pozíciách (manažér, personalista, 

vedúci zodpovedajúci za výrobu,...) 

4.2.3 Rozhovor s personalistom 

Ako posledný krok pri analýze danej problematiky sme zvolili pološtrukturovaný rozhovor 

vedený s jedným z personalistov spoločnosti. Dôvodom výberu tejto metódy bol fakt, že tento 

typ dialógu je flexibilný, otvorený a prispôsobuje sa komunikácii a respondentovi. Vďaka 

priamemu kontaktu je možné minimalizovať zlé vzájomné pochopenie, čo zvyšuje platnosť 

(validitu) zistení. Rozhovor teda umožňuje cielenejšie, presnejšie a hlbšie preniknutie do 

problematiky. Hlavnou  nevýhodou rozhovoru je náročnosť na ľudské zdroje a na čas pri 

zbere.  

Rozhovor pozostával z vopred pripravených otázok, otázok z dotazníka a z doplňujúcich  

otázok, ktoré sa vynorili v priebehu rozhovoru na základe spätnej väzby, reakcií a reflexií na 

zistené skutočnosti. Tým bolo umožnené i hlbšie spoznanie špecifickej situácie, údajov a ich 

spracovania. Pri rozhovore zodpovedná osoba autorke poskytla ďalšie dokumenty na 

doplnenie analýzy skúmanej problematiky a vysvetlila princíp a celý proces identifikácie, 

výberu talentovaných pracovníkov, ktorí musia spĺňať na začiatku požadované kritéria, prejsť 

pohovorom, po výbere rôznymi školeniami ako doma tak i v zahraničí. Z rozhovoru autorka 

mohla zistiť, aké zdroje na identifikáciu vo väčšine prípadov organizácia využíva a prečo, 

ďalej pochopiť, aký je rozdiel medzi  rozvojom perspektívnych pracovníkov a rozvojom 

každého zamestnanca organizácie, a čo takýto rozvoj ľudských zdrojov so sebou prináša. 

Personalista zároveň predstavil rôzne benefity a zamestnanecké výhody pre talentov ako 

motiváciu na ich prilákanie a udržanie, jedná sa o výhody, ktoré boli zistené analýzou 

dostupných dokumentov, doplnené o ďalšie, ktoré majú možnosť poberať práve 

identifikované talenty. 

4.3 Výsledky analýzy  

Prostredníctvom vyššie uvedených metód sa nám podarilo získať informácie na analýzu 

procesu manažmentu talentov v spoločnosti INA. Rozbor umožnil nazrieť do jeho podstaty, 

poukázal na priebeh jeho implementácie do organizačnej stratégie, na jeho vplyv na rozvoj 
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ľudskej spôsobilosti (potenciálu), odhalil jeho silné a slabé stránky. Zároveň sme mali 

možnosť priblížiť rozvoj potenciálu ostatných pracovníkov spoločnosti INA a možnosť 

porovnať s rozvojom talentov. 

Analýza dostupných dokumentov ponúkla základné informácie o spoločnosti a budúce 

očakávania ohľadne jej vývoja, rastu obratu, investícií do školstva a informácie podporujúce 

motiváciu zamestnancov (sociálny program na rok 2012).  

Pre rok 2012 ako aj po minulé roky sa očakáva rast obratu o 10% a takisto vyšší objem 

investícií oproti minulému roku, zhruba o 20%. INA investuje veľa do školstva, pretože jej 

záleží na tom, aby sa pre ňu vychovali a neskôr aj pracovali ľudia s dostatočnou teoretickou 

prípravou, s príslušným vzdelaním a kvalifikáciou .  

Takisto ďalší vývoj pracovnej spôsobilosti zamestnancov je súčasťou podnikového kódexu 

spoločnosti a kladú naň veľký dôraz, pretože predstavuje podstatnú investíciu do budúcnosti 

podniku. Okrem osobného rozvoja odborných znalostí zamestnancov spoločnosť dbá na 

rozvoj sociálnych a metodických odborností.  

Motiváciou pre zamestnancov, aby neopúšťali zamestnanie, je množstvo výhod, ktoré im 

spoločnosť poskytuje aj v rámci svojej sociálnej politiky. Sociálny program na rok 2012 

vyčleňuje prostriedky zo sociálneho fondu, a tie sú čerpané pre zamestnancov na tieto 

aktivity:  

 doprava – príspevok na cestovné autobusovou dopravou takmer v plnej výške, 

 strava – príspevok na stravovanie, 

 zájazdy pre zamestnancov firmy a ich rodinných príslušníkov, 

 sociálna výpomoc – príspevok zamestnancom, ktorí sú dlhodobo PN – 3 mesiace 

a viac 

- príspevok pri prvom odchode na dôchodok 

- výpomoc pri úmrtí zamestnanca 

- jubilejné odmeny (50, 55, 60 rokov), 

 pitný režim – príspevok na pitný režim počas letných mesiacov, 

 balíčky pre deti zamestnancov pri príležitosti MDD a Mikuláša, 

 kultúrne podujatia –  rôzne divadelné predstavenia, 
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 športové podujatia – futbalové zápasy, letný a zimný športový deň, ktoré organizuje 

firma, 

 príspevok zamestnancom, ktorí darujú pravidelne krv, príspevok pri úmrtí, odchodu do 

dôchodku, 

 koncoročné balíčky pre zamestnancov,  

 DDS max. 3% hrubej mesačnej mzdy poisteného. 

Dotazníkové šetrenie prinieslo odpovede na otázky o záujme organizácie získavať 

vzdelaných a kvalifikovaných ľudí, o identifikácii perspektívnych pracovníkov v rámci 

spolupráce s vysokými a strednými školami, o podmienkach a možnostiach ďalšieho 

vzdelávania a rozvoja zamestnancov a intenzite jeho motivácie a o udržaní a fluktuácii 

zamestnancov v organizácii. Šetrenie bolo zamerané na potenciálnych i súčasných 

pracovníkov. Z rozhovoru autorka zistila, že identifikácia talentov sa orientuje prevažne na 

zdroje zvonku, vnútorné zdroje na vyhľadávanie talentov využíva len  minimálne. Z toho 

dôvodu sa autorka domnieva, že odpovede zo  šetrenia prinesú skôr informácie o všetkých 

zamestnancoch, ich postupnom rozvoji, motivácii, než o tých talentovaných. Dotazník bol 

zaslaný 35 respondentom – pracovníkom pôsobiacich na vyšších pozíciách (išlo napr. 

o manažérov, personalistov, vedúcich z oblasti výroby, konštrukcií, technológií, skladov, 

zabezpečovania kvality,...).  Návratnosť dotazníka dosiahla 77%, kedy kompletne vyplnilo 

dotazník 27 zamestnancov z 35 opýtaných (graf 4-1).  

Graf 4-1 Návratnosť dotazníka 

 

Zdroj: Výsledky dotazníkového šetrenia 

Veková štruktúra respondentov sa pohybuje v rozmedzí  35 - 44 rokov a 45 – 54 rokov, 

znázorňuje to graf 4-2.  
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Graf 4-2 Štruktúra respondentov podľa veku 

 

Zdroj: Výsledky dotazníkového šetrenia 

Z grafu 4-2 vyplýva, že šetrenia sa zúčastnilo 70% mužov a 30% žien, teda dotazník vyplnilo 

19 mužov a 8 žien. Dotazník bol doplňujúcim zdrojom pre analýzu. 

Graf 4-3 Štruktúra respondentov podľa pohlavia 

 

Zdroj: Výsledky dotazníkového šetrenia 

Rozhovor s kompetentnou osobou bol poslednou metódou analýzy procesu riadenia talentov 

v INE, prostredníctvom, ktorého autorka mohla detailnejšie doplniť zistené údaje z analýzy 

dokumentov a dotazníkového šetrenia a zároveň overiť ich správnosť. Ako funguje stratégia 

manažmentu talentov v spoločnosti INA je uvedené v nasledujúcej podkapitole.  

4.3.1 Manažment (riadenie) talentov v spoločnosti INA Kysuce 

Stratégiu talent manažmentu uplatňuje INA od roku 2005, avšak v období finančnej krízy 

prestala byť súčasťou podnikovej stratégie a v roku 2010 sa spoločnosť rozhodla ju opäť 
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aplikovať. Podľa INY je talent management charakterizovaný ako identifikácia, cielený 

rozvoj a umiestnenie talentov s cieľom zabezpečiť krytie kľúčových pozícií dnes a do 

budúcnosti. Dôvodom jeho aplikácie je skutočnosť, že svet Schaeffler sa mení, to zn. mení sa 

z hľadiska veľkosti organizácie, zvýšenia medzinárodnosti, novej organizačnej štruktúry, 

budovania a rozšírenia výrobných kapacít. To so sebou prináša mnohé požiadavky ako napr. 

požiadavky na zvýšenie počtu zamestnancov a  nové požiadavky na zamestnanca. Dôsledkom 

toho je, že skupina Schaeffler musí udržať vnútorný trh práce s cieľom čeliť nedostatku 

kvalifikovaných pracovníkov a zvýšiť reputáciu za účelom zvýšenia počtu externých 

uchádzačov.  

„Každý podnik je vždy len tak dobrý, ako dobrí sú jeho zamestnanci“ – skupina Schaeffler, 

a teda aj INA sa riadi týmto mottom. Organizácia spája dlhodobé strategické zameranie          

s najmodernejšími metódami manažmentu a atraktívnymi pracoviskami. Zárukou náskoku 

pred konkurenciou je tvorivé nasadenie, rýchlosť a vysoká osobná zodpovednosť, kreativita a 

cieľavedomosť zamestnancov. Pre osobný rozvoj je charakteristické trvalé ďalšie vzdelávanie 

a ponúkajú sa pestré možnosti ďalšieho odborného rastu. Dotazníkové šetrenie potvrdilo, že 

spoločnosti INA záleží na vzdelanosti a odbornej kvalifikácií svojich zamestnancov. 

Dokumentuje to graf 4-4, z ktorého vyplýva, že 25 respondentov zo všetkých opýtaných tvrdí, 

že INE rozhodne záleží na vzdelanosti a kvalifikácii pracovníkov a 2 respondenti 

konštatovali, že organizácii skôr záleží na vzdelanosti a kvalifikácii. 

Graf 4-4 Dôležitosť zamestnávania odborne fundovaných a vzdelaných ľudí 

v organizácii. (Otázka č. 1) 

 

Zdroj: Výsledky z dotazníkového šetrenia. 

Manažment (riadenie) talentov v INE ako proces pozostáva nasledujúcich krokov. 
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Vonkajšie a vnútorné vyhľadávanie talentov / Zdroje identifikácie talentov 

Spoločnosť pôsobí vo svojom obore celosvetovo. Aké zdroje využíva pri vyhľadávaní a 

získavaní pracovníkoch s vysokým potenciálom je stanovené na vodcoch, vrcholových 

manažéroch spoločnosti INA Kysuce v rámci Schlaeffer Gruppe, do ktorej INA patrí. 

Z rozhovoru autorka zistila, že pri  vyhľadávaní, získavaní a samotnom výbere talentov sa 

INA orientuje výhradne na externé zdroje (vyhľadávanie talentov mimo organizácie). 

Zdôvodňuje to skutočnosťou, že to prinesie do firmy novú krv, nové myšlienky, postoje, 

názory, a umožní to vychovať talentov podľa vlastnej potreby. Interné zdroje pre 

identifikáciu talentov sú takmer nevyužívané a na tento fakt reagoval personalista ako na 

jeden z prípadných nedostatkov prístupu riadenia talentov.  

Identifikácia a overovanie talentov, kritéria výberu 

Pri rozhovore s kompetentnou osobou bolo autorke práce objasnené ako funguje proces 

identifikácie perspektívnych pracovníkov. Najskôr je zisťovaná potreba obsadzovania 

kľúčových pozícií, aké rezervy (pools) následníkov (môže isť o globálne alebo národné 

rezervy) na zmienené pozície je potrebné mať k dispozícii. Pričom však pracovníci 

pomenovaní do rezervy, nie sú o tom informovaní a voľné pracovné miesta sa prednostne 

obsadzujú  osobami z tejto rezervy. Ďalej dochádza k identifikácii samotných kľúčových 

pozícií ako rozhodujúcich pozícií, ktoré sú kľúčom k úspechu organizácie a kľúčových 

spôsobilostí (kompetencií), ktoré by mali spĺňať potenciálni uchádzači, zaujímajúci sa o tieto 

pozície. V súvislosti s identifikáciou kľúčových kompetencií sa viažu základné kritéria 

výberu potenciálnych uchádzačov považovaných za nositeľov vzácneho potenciálu. Medzi 

tieto kritéria sa zaraďuje predovšetkým vysokoškolské vzdelanie (uprednostňuje sa strojárske 

zameranie, keďže firma pôsobí v tomto odvetví) a znalosť cudzieho jazyka (prednosť má 

nemecký jazyk ako oficiálny jazyk materskej spoločnosti). Ide o proces plánovania 

následníctva. 

Z dotazníkového šetrenia bolo zistené, že INA na identifikáciu vhodných pracovníkov 

využíva okrem štandardných personálnych činností aj spoluprácu so strednými a vysokými 

školami. Z 27 zúčastnených respondentov označili odpoveď „rozhodne áno“ až 21 

respondentov a 6 z opýtaných sa priklonili k odpovedi „skôr áno“ (graf 4-5). Otázka sa však 

orientuje na  identifikáciu všetkých možných zamestnancov nielen tých perspektívnych. 

Výsledky autorke nepriniesli očakávané zistenia ohľadne uplatňovania talent manažmentu, 
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a tak pri rozhovore za účelom overenia týchto zistení personalista potvrdil, že INA vo vysokej 

miere využíva spoluprácu so strednými a vysokými školami, ale pri vyhľadávaní 

perspektívnych a talentovaných pracovníkov sa orientuje výhradne iba na spoluprácu 

s vysokými školami (jedno z kritérií pri identifikácii). 

Graf 4-5 Vyhľadávanie a identifikácia vhodných potenciálnych zamestnancov  pre 

organizáciu prostredníctvom spolupráce s vysokými a strednými školami. 

(Otázka č. 2) 

 

Zdroj: Výsledky z dotazníkového šetrenia. 

Ako už autorka opakovane uviedla,  interné zdroje na vyhľadávanie talentov sú využívané len 

v minimálnej miere, dá sa povedať, že takmer nevyužívané, a to hlavne z dôvodov 

vyskytujúceho sa nepatrného podielu týchto talentov a vzniku možných problémov z ich 

náhradou na pozíciách, ktoré momentálne obsadzujú. Zamestnanci môžu zaznamenávať 

postup z rámci tzv. tried (1.- 5. trieda), ale na rovnakej úrovni, pozície, čo im zabezpečuje 

prakticky len vyšší plat. Tým si ich dokážu udržať aj bez konkrétneho plánovania kariéry.  

Avšak v prípade, že sa objaví neprehliadnuteľný talentovaný jednotlivec manipulujúci 

s vysokým potenciálom vo vnútri organizácie, ktorá musí čeliť rozhodnutiu ako s ním 

„naložiť“, existujú kritéria pre zahájenie TM z interných zdrojov. Pracovníci musia 

disponovať veľmi dobrým výkonom na súčasnej pozícii v spojení s potenciálom pre 

pokračujúce úlohy (možnosť odbornej, projektovej alebo manažérskej kariéry), vysokou 

orientáciou na výkon a pripravenosťou na rozvoj, ďalej záujmom o pochopenie súvislosti 

presahujúcich oblasť a vysokým významom nadmerných odborných kompetencií (v 

zmysle spôsobilostí). Možní sú kandidáti s pomenovaním prvého stupňa (napr. odborný 

referent, Associate Project Manager /pomocný projektový manažér/) a prevažne sa jedná o 

pracovníkov, ktorí ešte neboli ustanovení do manažmentu skupiny Schaeffler.  
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Výberový pohovor a zaradenie do programu rozvoja 

Ak už firma našla dostatočné množstvo vhodných kandidátov na obsadzovanie kľúčových 

pozícií nasleduje výber tých „najlepších“. INA musí dôkladne dbať na vysokú kvalitu 

pohovoru, na čom sa odrazí kvalitný výber perspektívnych pracovníkov. Typ pohovor, ktorý 

uchádzači musia absolvovať je predstavený výberovou komisiou (2+1), ktorá pozostáva z 

dvoch pracovníkov, z personalistu zo spoločnosti a z riaditeľa zvonku (z Nemecka), a tí 

vedú rozhovor s jedným uchádzačom. Tento typ pohovoru je rozdelený na 2 časti: 

V prvej časti sa vedie komunikácia medzi predstaviteľmi výberovej komisie a kandidátom, 

komisia zoznamuje uchádzača v základných bodoch so spoločnosťou INA i so skupinou 

Schaeffler, informuje ho o jej poslaní a cieľoch, predkladá a poukazuje na mnohé výhody 

(napr. na podnikateľský kódex), ktoré majú byť motiváciou pre dotyčnú osobu, na druhej 

strane jasne stanovuje, čo od neho očakáva, požaduje, obracia sa na uchádzača s otázkami 

o rodine, skúma jeho reakcie, zisťuje, aké sú jeho očakávania, postoje, nároky a predstavy, 

napr. o výške platu, kariérnom raste, možnosti sebarealizácie, osobného rastu a profesijného 

rozvoja.  

Po skončení dialógu sa prechádza na praktickú časť pohovoru, v ktorej sa overujú 

prostredníctvom testov pracovnej spôsobilosti uvedené znalosti a schopnosti uchádzača, 

v prítomnosti nemeckého riaditeľa sa overuje znalosť nemeckého jazyka (prípadne anglického 

jazyka), schopnosť a úroveň jeho komunikácie, skúmajú sa manažérske vedomosti, znalosti, 

takisto sa predkladá technologický výkres, ktorý uchádzať musí dokázať rozanalyzovať, 

popísať, čo presne predstavuje. 

Školenie talentovaných zamestnancov  

Vybraní kandidáti (talentovaní pracovníci), prechádzajú po svojom zaradení korporačnou 

edukáciou v podobe rôznych školení, prostredníctvom ktorých majú na programe v rámci 

pracovnej doby intenzívne jazykové kurzy nemeckého jazyka, sú poverení spracovaním 

projektu alebo pracovnej úlohy, mávajú pravidelne stretnutia s vedúcimi organizačných 

divízii, s vedúcou personálneho odboru a vedúcou HR (human resources) z centrály. Od 

talentov sa očakáva  najväčší prínos vo všetkých oblastiach od činností výskumných, 

konštrukčných cez technologické aktivity až po ekonómiu, riadenie ľudských zdrojov. 

Vzhľadom na tento fakt prechádzajú organizačnými školeniami a sú zaraďovaní do 
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jednotlivých aktivizačných činností na základe charakteru svojho potenciálu a potrieb 

organizácie.  

Školenia sa obvykle uskutočňujú  v dvoch fázach. V prvej fáze  prebiehajú školenia na 

Slovensku v lehote 3 mesiacov a v druhej fáze sa účastníci presúvajú na školenia do 

zahraničia, konkrétne do materskej spoločnosti sídliacej v Nemecku (viď. príloha č. 3), kde 

doba trvania školiaceho procesu je 1 a pol roka. Až po ukončení spomínaných školení sa 

určia pracovné role, pozície, na ktoré sú talenty najviac vhodné. Stávajú sa plánovanými 

nasledovníkmi kľúčových pozícií a hovorí sa im „kádrové rezervy“ (plánovanie 

následníctva) a pôsobia ako globálne (môžu ísť o rezervu riadiacich pracovníkov tzv. 

executive pool alebo o rezervu odborníkov tzv. professional pool) alebo národné (regionálne) 

rezervy. Tieto údaje  autorke poskytol personalista pri rozhovore. 

Porovnanie rozvoja talentov s rozvojom ostatných zamestnancov 

Z analýzy realizovanej prostredníctvom rozhovoru boli zistené nasledujúce skutočnosti. 

Spoločnosť INA venuje značnú pozornosť rozvoju všetkých svojich zamestnancov 

a pristupuje k nemu podľa jednotlivých úrovni, na ktorých jednotliví zamestnanci pôsobia. 

Rozvoj spôsobilosti (potenciálu) pracovníkoch INY označovaných ako talenty je sústavný, 

nepretržitý proces, v ktorom  podstupujú títo ľudia pravidelné školenia, kurzy a vzdelávacie 

programy, aby boli neustále pripravení na rýchle zmeny na trhu, v turbulentnom 

ekonomickom  prostredí. Majú v rukách právomoci a zodpovednosť, ktoré si vyžadujú 

vysokú kvalifikáciu, odbornosť, pripravenosť, flexibilnosť.  

Na zistenie rozvojových predpokladov, potenciálu, možnostiach ďalšieho vzdelávania 

a rozvoja pracovníkov využíva INA systém development centre (DC) – centrum pre rozvoj. 

Development centrum sa používa na posúdenie pracovníka, jeho silných a slabých stránok, 

oblasti jeho ďalšieho vzdelávania, akými smermi rozvoja sa chce vydať, aký je mobilný, 

flexibilný, pripravený a ochotný pracovať aj v iných oblastiach, nakoľko je jeho kariéra pre 

neho dôležitá, ako dokáže bojovať s časovým tlakom, pracovným zaťažením a stresom. DC 

umožňuje organizácii takisto posúdiť prípadné bariéry a nájsť efektívne cesty, akými možno 

tieto bariéry v oblasti spôsobilostí (kompetencií) eliminovať. Informácie, ktoré organizácia 

získa pri posúdení pracovníka na základe DC sa využívajú na nastavenie jeho individuálneho 

rozvojového plánu, plánu vzdelávania. Účastníci DC dostávajú priebežnú aj konečnú spätnú 
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väzbu (feedback) z procesu posúdenia, na ktorý nadväzuje systém vzdelávania pracovníkov, 

systém hodnotenia pracovníkov, systém sociálnych benefitov.  

Pri rozvoji potenciálu talentovaných pracovníkov INA využíva takisto coaching  

(koučovanie) – jednu z metód rozvoja na pracovisku (on-the-job). Prostredníctvom tohto 

spôsobu rozvoja sa snaží INA uvoľňovať a posilňovať potenciál talentovaného pracovníka 

priamo v praxi pri jeho práci za účasti kouča, ktorý pomáha rozvíjať potenciál pracovníka a 

umožňuje maximalizovať jeho výkon. Kouč sprevádza pracovníka pri práci, pri jeho 

každodenných aktivitách a usmerňuje ho pri jednotlivých rozhodnutiach, podnecuje 

premýšľanie človeka, čím mu pomáha jasnejšie si uvedomovať súvislosti, zvyšovať jeho 

vnútornú angažovanosť, zdokonaľovať sa.  

Ostatní produktívni zamestnanci INY nie sú nepovšimnutí z hľadiska ich ďalšieho rozvoja, 

majú podobné možnosti rozvoja a vzdelávania, teda získavania nových skúsenosti, zručností, 

znalostí, či vedomosti. Výsledky analýzy šetrenia poukazujú na nasledujúce fakty:  

 V INE prebieha sústavný rozvoj potenciálu personálu, pravidelne sa uskutočňujú 

školenia, kurzy, či vzdelávacie programy, čo má za následok lepšiu pripravenosť 

pracovníkov na efektívne plnenie pracovných úloh. Až 20 (74%) respondentov sa 

priklonili k tejto skutočnosti, 7 (26%) opýtaných reagovalo na rozvoj potenciálu 

pracovníkov názorom, že školenia, kurzy a vzdelávacie programy prebiehajú na základe 

jeho predpokladanej potreby. O tom, že organizácia venuje pozornosť rozvoju svojich 

pracovníkov len v minimálnej miere alebo vôbec sa nezmienil ani jeden respondent, 

z čoho môže autorka usudzovať, že organizácia kladie na ľudské zdroje a ich riadenia 

a rozvoj veľký dôraz. 

 Vnútorná klíma spoločnosti je priaznivá pre formovanie a ďalší rozvoj ľudského 

potenciálu na všetkých úrovniach. Až 12 (48%) účastníkov výskumu ohodnotilo vnútornú 

klímu za skôr priaznivú pre rozvoj potenciálu zamestnancov na všetkých úrovniach. 9 

(33%) respondentov za rozhodne priaznivú, 4 (15%) sa vyjadrili, že „skôr nie“ 

nepovažujú vnútornú klímu za priaznivú. 2 (7%) respondenti nedokázali posúdiť, či 

organizačná klíma je priaznivá pre rozvoj potenciálu pracovníkoch na všetkých 

úrovniach organizačnej štruktúry (graf 4-6). 

 Tieto výsledky doplnené o získané informácie z rozhovoru, autorke práce pomohli 

pochopiť, že záleží na funkcii (úrovni), ktorú vykonávajú zamestnanci, tak napr. 
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robotníci na najnižších pozíciách väčšinou obsluhujúci stroje a technické zariadenia  sú 

síce pravidelne školení, ale len v oblastiach, ktoré si vyžaduje vykonávanie ich práce. 

Zaškoľovaní sú i v prípadoch, kedy sa objavujú nové technológie. Sú limitovaní prevažne 

na tieto možnosti rozvoja, nie sú im poskytované informácie o školeniach iného 

zamerania. Dostávajú to, čo potrebujú ku kvalitnému vykonávaniu svojej práce 

Graf 4-6 Priaznivosť vnútornej organizačnej klímy pre formovanie a ďalší rozvoj 

ľudského  potenciálu na všetkých úrovniach. (Otázka č. 4) 

  

Zdroj: Výsledky z dotazníkového šetrenia. 

 Ďalšie výsledky z dotazníkového šetrenia to len dokazujú, keď sa autorka pýtala na 

dostupnosť informácií ohľadne pripravovaných školeniach, kurzoch pre všetkých 

zamestnancoch 13 (48%) respondentov označilo odpoveď „skôr áno“ a 9 (33%) 

respondentov „skôr nie“, ďalší 3 (11%) sa priklonili k odpovedi „rozhodne áno“ a 2 (7%) 

odpovedali „rozhodne nie“. Je to pravdepodobne z toho dôvodu, že informovanosť 

o možných školeniach je síce adekvátna, nie však na všetkých úrovniach, ako už bolo 

spomenuté, na pozíciách robotníkoch nie sú dostupné informácie o všetkých 

pripravujúcich sa školeniach, ale len o tých, ktoré by mali absolvovať, čiže ktoré sa 

týkajú oblasti, v ktorej pôsobia (graf 4-7). 
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Graf 4-7 Dostupnosť informácií o pripravovaných školeniach, kurzoch a vzdelávacích      

programoch, ktoré by zamestnanci organizácie mohli absolvovať. (Otázka č. 5) 

 

Zdroj: Výsledky z dotazníkového šetrenia. 

Na vyšších pozíciách majú už rozšírenejšie možnosti vzdelávania, naskytujú sa im 

príležitosti zúčastňovať sa školení, kurzov, programov zameraných i na intelektuálnu 

stránku rozvoja. Majú dostupné informácie o všetkých pripravovaných školeniach. 

Napr. môžu získať alebo si rozšíriť jazykové znalosti, čo im umožní jazykový kurz 

prebiehajúci mimo pracoviska počas pracovnej doby (of-the-job). INA uplatňuje rôzne 

metódy rozvoja spôsobilosti pracovníkov, či už ide o prednášky, semináre, workshopy 

alebo e-learningy. 

 Výsledky dotazníka priniesli takisto informácie o intenzite motivácie k vzdelávaniu 

a rozvoju zamestnancov (24 respondentov označilo, že zamestnanci sú primerane 

motivovaní a 3 sa prikláňali k odpovedi, že sú nadpriemerne motivovaní – otázka č. 6), 

ďalej  o výkone zamestnancov a spokojnosti vedúcich s výkonom svojich podriadených 

po absolvovaní rôznych školení a o tom, čo zamestnanci očakávajú od týchto školení. Čo 

sa týka výkonu zamestnancov po absolvovaní školení, výsledky z dotazníkového šetrenia 

poukázali na fakt, že zamestnanci po absolvovaní podnikových školení naozaj podávajú 

vyšší a kvalitnejší výkon, dokážu sa lepšie orientovať v pracovných problémoch 

a zaujímajú pozitívnejšie postoje k práci. (z 27 respondentov až 22 označilo odpoveď 

„skôr áno“ a 5 zase „rozhodne áno“ – otázka č. 10). A takisto pri zisťovaní spokojnosti 

vedúcich s výkonom svojich podriadených po absolvovaní školení sa ukázalo, že až 18 

respondentov je skôr spokojných a 9 opýtaných je rozhodne spokojných  s ich výkonom 

(otázka č. 12). Keď sa autorka pýtala na druhy kurzov, školení, ktoré sú najväčším 

prínosom pre kvalitné vykonávanie práce respondenti zaujali rovnaké stanovisko a za 
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najúčinnejšie školenia označili školenia týkajúce sa kvality práce, 100% kvality 

a technológie výroby (otázka č. 11). Pri skúmaní očakávaní zamestnancov od 

jednotlivých podnikových školení (otázka č.13) sa na prvé miesto dostalo získanie 

nových vedomostí, poznatkov (kedy za týmto faktorom stálo 27 účastníkov 

dotazníkového šetrenia), na druhom mieste sa umiestnilo podávanie lepšieho výkonu 

spolu s podporovaním osobného rastu a sebarealizácie (tieto skutočnosti označilo 24 

respondentov), menej respondentov označilo, že od absolvovania podnikových školení 

očakávajú možnosť lepšieho finančného ohodnotenia (19), uplatnenie svojich schopností, 

predpokladov (18), nadviazanie kontaktu s odborníkmi (10). 

A tak keď si porovnáme rozvoj potenciálu talentovaných a ostatných pracovníkoch nájdeme 

určité rozdiely, napr. talenty sa zúčastňujú školení po dobu takmer dvoch rokoch, a to ako 

doma tak i v zahraničí, čo so sebou prináša bohatý rozvoj znalostí, vedomostí, zručností, 

schopností a mnoho prospešných skúseností so zahraničím. Zatiaľ, čo sa na zamestnancov 

organizácie síce nezabúda a organizácia zabezpečuje pravidelné školenia, nemajú možnosti 

takejto úrovne rozvoja, aj keď niektoré školenia prebiehajú takisto v zahraničí. INA sa snaží 

im poskytnúť potrebné možnosti rozvoja, aby mohli dôkladne, starostlivo a efektívne 

vykonávať pracovné úlohy.  

Z finančných investícií do vzdelávania a rozvoja môžeme len odhadnúť, že ide o niekoľko 

násobné rozdiely v investovaní do ľudského potenciálu talentovaných pracovníkov 

v porovnaní s ostatnými pracovníkmi. 

Motivácia a udržanie talentov 

Personalista autorku v skratke oboznámil so systémom motivácie, ktorého súčasťou sú i 

benefity, ktoré poberajú aj talentovaní pracovníci. Okrem zamestnaneckých výhod a benefitov 

predostretých na základe rozboru autorke poskytnutých dokumentov môžu využívať i mnohé 

ďalšie, ktoré ostatní zamestnanci nemajú možnosť poberať. Medzi tieto benefity sa zaraďujú 

napr. mobilné telefóny, notebooky, osobné automobily. Tieto výhody a možnosť kariérneho 

postupu by mali byť dostatočnou motiváciou, aby talentovaní pracovníci neopúšťali 

organizáciu. A z analýzy dokumentov, výsledkov dotazníkového šetrenia a získaných 

informácií z rozhovoru autorka zistila, že INA nemá problém s udržaním zamestnancov, teda 

ani s vysokou fluktuáciou, ktorej priebeh INA sleduje v pravidelných mesačných intervaloch. 

Tá sa pohybuje od 0,5 % do 1 %, čo môžeme zhodnotiť ako primeranú alebo „zdravú“ 
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fluktuáciu zamestnancov. Pri otázke existencie problému udržania zamestnancov alebo 

vysokej fluktuácie respondenti odpovedali buď „skôr nie“ (63%) alebo „rozhodne nie“ (37%), 

INA nemá problémy s udržaním pracovníkov či fluktuáciou. Čo len potvrdilo zistenú hodnotu 

fluktuácie zamestnancov a  minimálny problém s udržaním zamestnancov.  

4.3.2 Zhrnutie talent manažmentu 

Pre rýchlejší náhľad do problematiky talent manažmentu v organizácii autorka venuje 

nasledujúcu časť textu krátkemu zhrnutiu riadenia talentov v spoločnosti INA Kysuce. 

V skratke poukáže na ciele riadenia talentov, globálne a národné (regionálne) rezervy a na 

pozitívne a negatívne dopady talent manažmentu a jeho  možné prínosy a riziká. 

Obr. 4-1 Schéma uplatňovanej firemnej koncepcie manažmentu talentov 

 

Zdroj: Interné zdroje spoločnosti  
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– Nové formulovania otázok: "Kto má potenciál pre akú oblasť, funkciu?" a  

"Kto má potenciál pre konkrétnu riadiacu alebo kľúčovú pozíciu?" 

– Rezerva (Pool) pre  interné obsadenie miest: národne, regionálne a globálne 

– Viac kvality pri výbere kandidátov 

– Národné rezervy (Pools): zemepisne, regionálne špecifické, prispôsobené 

lokálnym skutočnostiam 

 Kvalita v manažmente (riadení) talentov: 

– výber pracovníkov  – kvalita namiesto kvantity 

– pragmatické východisko: zjednodušenie, zredukovanie zoznamov 

Globálne rezervy (Pools) 

Stanovenie cieľa: 

 Pool (rezerva) pracovníkov s potenciálom na zohľadňovanie pri celosvetovom  

obsadzovaní miest  

Proces  

 regionálni HR – manažéri pomenujú v odsúhlasení s krajinami  nositeľov potenciálu, 

ktorí sa majú podporovať, a ktorí prichádzajú do úvahy pri medzinárodnom 

obsadzovaní miest, 

 výber podľa stanovených kritérií a posúdenie príslušným HR, 

 účastníci musia spĺňať vymenované kompetencie, predpoklady, 

 zodpovednosť pre zaručenie kompetencií, predpokladov je na národnej strane  (môže 

sa vykonať individuálne alebo podľa  vypracovaných programov), 

 pracovníkom nie je pomenovanie v rezerve aktívne známe, nadriadený informuje 

pracovníka, keď prídu na rad opatrenia pre rozvoj, 

 voľné, neobsadené miesta sa obsadzujú prednostne s osobami z rezervy,  

 identifikovaní pracovníci sa môžu s prihliadnutím podporovať (ako "následník bez 

konkrétnych  predbežných následníkov"), 

 ročná kontrola s regionálnymi HR – manažérmi (v nadväznosti na porady 

nadriadených a plánovanie následníctva) a kontinuálne aktualizovanie v prípade 

potreby ako aj  spravovanie rezerv (Pools) v CC-PE (kompetenčnom centre – 

personálny rozvoj). 
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Národné, regionálne rezervy 

Stanovenie cieľa spočíva v: 

 národné, regionálne rezervy sa môžu opačne zriadiť v krajinách, regiónoch, 

 národné rezervy sa môžu definovať na základe požiadaviek špecifickým pre danú 

krajinu po odsúhlasení s  regionálnym HR –  zodpovedným pracovníkom, 

 programy rozvoja a špeciálne moduly sa môžu primerane zrealizovať pre všetky  

cieľové skupiny, 

 pri pracovníkoch z národných rezerv, ktorí boli pomenovaní v medzinárodných 

rezervách, je potrebné zabezpečiť splnenie kritérií s pomocou národných opatrení pre 

rozvoj ("Program perspektívnych pracovníkov" Nemecka ako porovnanie, 

Benchmark). 

Na základe uvedených skutočností zistených prevádzaným výskumu prístupu talent 

manažmentu v organizácii, autorka poukazuje na niektoré pozitívne, ale i negatívne stránky 

a prínosy, či riziká tak  rýchlo rozširujúceho a uplatňujúceho sa talent manažmentu. 

Aplikácia a implementácia talent manažmentu v praxi môže priniesť ako pozitívne tak i 

negatívne dopady. Organizácia by mala efektívne zhodnotiť, či sa bude pri výbere svojich 

budúcich potenciálnych pracovníkoch orientovať skutočne na tých najlepších, a či investície 

do rozvoja, vzdelávania a udržania zamestnancov prinesú očakávané „ovocie“. 

Tab. 4-1 Pozitívne a negatívne dopady TM  

Pozitívne dopady TM Negatívne dopady TM 

 Lepšie finančné ohodnotenie 

 Kontakt s odborníkmi 

 Získanie nových poznatkov, vedomostí 

 Vyššia výkonnosť zamestnancov 

 Vyššia výkonnosť celej organizácie 

 Zefektívnenie práce, pracovných úloh 

 Zvýšenie produktivity, rentability 

 Zníženie fluktuácie zamestnancov 

 Zabezpečenie atraktivity organizácie 

ako zamestnávateľa 

 Finančne a časovo náročné 

 Riziko neúspechu prístupu 

 Psychická záťaž pre zamestnancov 

 Riziko nevyužitia ľudského potenciálu 

 Riziko straty zamestnancov 

 

Zdroj: Vytvorené autorkou. 
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V celku môžeme skonštatovať, že praktické využívanie talent manažmentu je viac menej 

úspešné a prínosné, a to nielen pre organizáciu, ale i pre samotných pracovníkov. Pretože 

nájsť vhodných kandidátov na voľné kľúčové pozície v správny čas, to znamená mať náhradu, 

rezervu na tieto pozície, prináša so sebou mnohé výhody, tak napr. predíde sa zvyšovaniu 

nákladov, dôjde k úspore času, efektívnejšie sa využije potenciál talentov, umožní sa 

efektívne plánovanie nástupníctva a kariéry, a tým sa zvýši konkurencieschopnosť jednak 

samotných talentov a jednak organizácie. 

Spoločnosť INA sa snaží a chce pre seba získať zamestnancov, ktorí majú potenciál pre ďalší 

rozvoj a sú schopní dosahovať vynikajúce výsledky. Avšak i to so sebou prináša mnohé 

riziká. Pretože aj keď sa organizácii podarí získať týchto zamestnancov nemusí sa jej podariť 

odhaliť a rozvíjať ich potenciál, tým pádom nie sú pre organizáciu väčším prínosom. Na 

druhej strane hrozí riziko, že organizácia zamestnáva pracovníkov s vysokým potenciálom, 

ale nevšimne si tento ich potenciál, ktorým disponujú, preto ho nevyužije. A  k tomu dôjde 

hlavne v prípade, ak sa zameria pri vyhľadávaní talentov výhradne na externé zdroje, čo 

v skutočnosti aj robí. Na posilňovaní rizík sa podpisuje i rastúci konkurenčný boj 

o talentovaných pracovníkov. 

Tab. 4-2 Prínosy a riziká TM 

Prínosy TM Riziká TM 

 Možnosť umiestnenia talentov na          

vhodných pozíciách 

 Lepšie využitie potenciálu talentov 

 Efektívnejšie plánovanie kľúčových pozícií 

 Klesajúce náklady plynúce z fluktuácie 

 Úspora času a nákladov 

 Zlepšenie konkurencieschopnosti talentov 

i organizácie 

 Možnosť nevyužitia potenciálu, ktorým talenty 

disponujú 

 Talent nemusí znamenať pre organizáciu prínos 

 Možnosť nepovšimnutia si talentovaného jedinca  

 Veľký konkurenčný boj o talenty 

Zdroj: Vytvorené autorkou. 

Syntetický obraz vplyvom vonkajšieho prostredia a vnútorných potenciálov organizácie je 

zrejmý z nasledujúcej tabuľky 4-3.  
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Tab. 4-3 Analýza SWOT z pohľadu talent manažmentu a rozvoja ľudského potenciálu 

organizácie 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vytvorené autorkou. 
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5 Návrhy a doporučení pre manažment 

INA pristupuje k riadeniu talentov kvalitne a efektívne, snaží sa minimalizovať náklady 

spojené s týmto moderným prístupom. Jej organizácia pri rozvoji potenciálu ako 

talentovaných tak i ostatných pracovníkov je takmer dokonalá a aj napriek tomu by sa dali 

urobiť opatrenia na skvalitnenie a zlepšenie celého procesu. Autorka pri analýze skúmanej 

problematiky našla pár nedostatkov, ktoré by sa mohli eliminovať, a tým by sa mohla zvýšiť 

efektivita v rámci talent manažmentu. A tak nasledujúci text poskytne radu možných návrhov 

a opatrení pre manažment. 

Pri identifikácii talentovaných pracovníkov sme mohli zistiť, že INA sa zameriava výhradne 

na externé zdroje. Áno vonkajšie zdroje sú dobrým prínosom nových pracovníkov, zabezpečia 

príležitosť získať nových ľudí s novými ideami, víziami, ktorých je možnosť vychovať  podľa 

vlastnej potreby. Ale treba vyzdvihnúť aj fakt, že v spoločnosti môžu figurovať rovnako 

talentovaní a možno aj viac ako tí, ktorých vyhľadávajú mimo organizácie. Títo pracovníci 

možno podávajú vysoký výkon a prinášajú požadovanú pridanú hodnotu na určitej pozícii 

a náhrada za nich by mohla spôsobiť isté ťažkosti, ale ak by boli títo ľudia posunutí vyššie 

mohli by byť viac prospešnejší pre firmu, prinášať oveľa väčší profit. Takisto vyhľadávanie 

z interných zdrojov má mnohé výhody, napr. keďže ide o zamestnancov organizácie vyplýva 

nám z toho, že títo zamestnanci organizáciu dobré poznajú, identifikujú sa s jej poslaním, 

víziami, cieľmi, kultúrou, zároveň organizácia dobré pozná svojich zamestnancov, vie čo od 

nich môže očakávať, ako sú v súlade jej potrebami, cieľmi. Preto by INA pri identifikácii 

pracovníkov s vysokým potenciálom mala zvážiť na aké zdroje sa zameria, mala by možno 

prisúdiť väčšiu váhu interným zdrojom ako doteraz. 

Z predchádzajúceho návrhu vyplýva ďalší návrh, a to zaistiť väčšiu možnosť plánovania 

kariéry najmä tých ľudí, ktorých možno považovať za perspektívnych a najviac prínosných 

pre organizáciu, umožniť im postup „nahor“. Tým, že výber talentovaných pracovníkov je 

obmedzený prevažne na externé zdroje, nie dostatočné overené zdroje, je prakticky 

zablokovaný kariérny rast v rámci spoločnosti. Ako už bolo spomenuté zamestnanci môžu 

postupovať v tzv. platových/mzdových triedach, ktoré im zabezpečujú vyšší príjem, ale 

nemajú priveľké možnosti postupovať vertikálnym smerom, čo pre ambicióznych 

jednotlivcov spôsobuje pokles najmä ich vnútornej motivácie.  
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Autorka si uvedomuje dôležitosť kvalitného výberu tých najlepších pracovníkov, tzv. talentov 

pre rozvoj ľudského potenciálu organizácie, ktorým je výrazne podmienená dlhodobá 

organizačná efektívnosť. Preto by v rámci svojho ďalšieho návrhu doporučovala prispieť 

k zvýšeniu kvality pohovorov s talentovanými ľuďmi, a to tým, že by sa tejto dôležitej 

procedúry zúčastňovala najmä v najzávažnejších prípadoch i ďalšia osoba na strane 

spoločnosti INA. Išlo by o osobu, ktorá by dokázala možno lepšie zhodnotiť a odhadnúť 

talent jedinca, jeho potenciál, odhaliť jeho vnútornú vyrovnanosť a psychickú stránku. Touto 

osobou by mohol byť niektorý z nezávislých odborníkov napr. firemný psychológ so 

skúsenosťami v oblasti odborných a manažérskych vedomostí.  

Pri analýze danej problematiky nebolo postrehnuté, či INA využíva napr.  rotáciu pracovného 

miesta (job rotation) ako jednu z ďalších metód rozvoja ľudského potenciálu. Neboli zistené 

ani prípady využívania obohacovania práce (job enrichment). Po preštudovaní skúmanej 

problematiky autorka hľadala možné cesty, ako iným spôsobom prispieť k rozvoju  talentov. 

Za jednu z  ciest riešenia tohto problému pokladá aj tieto spomenuté metódy. INA by mohla 

zahrnúť rotáciu pracovného miesta a obohacovanie práce nie len do procesu rozvoja talentov, 

ale aj do procesu rozvoja všetkých zamestnancov. Pretože obohacovanie práce a  

premiestňovanie zamestnancov, či už talentovaných alebo ostatných pracovníkov na 

pracoviská, oddelenia iného pracovného zamerania, čiže v rámci odlišných pracovných 

oblastí v akých pôsobia, môže poskytnúť účastníkom týchto prístupov nové skúsenosti, 

schopnosti, prehľad o všetkých činnostiach, aktivitách podniku, zoznámiť ich s pracovnými 

postupmi a úlohami celej organizácie. Pracovník má možnosť vykonávať rôzne druhy 

pracovných úloh, porozumieť pracovnej náplni svojich kolegov, a zároveň je tým umožnené 

účinne prispievať k boju proti fádnosti, stereotypu, či únave a teda  k vyššej motivácii 

zamestnancov. 
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6 Záver 

Ako každý systém, ktorý má spoľahlivo a výkonne fungovať, má svoj základ, jadro, na 

ktorom stavia svoj úspech, tak aj organizácie majú svoj zdroje, bohatstvo, ktoré im umožňuje 

dosahovať profit, zaisťovať organizačnú efektívnosť, prinášať prospech, zvyšovať 

konkurencieschopnosť, takmer dokonale fungovať na trhu. Týmto bohatstvom, akýmsi 

základom celého úspechu organizácie sú predovšetkým ľudské zdroje.  Ľudia ako kapitál 

organizácie sú zároveň nositeľmi vzácneho potenciálu, a teda predstavujú jeden z podstatných 

prvkov, ktorými má organizácia možnosť disponovať spôsobom, prinášajúcim očakávaný 

úžitok. A tak sa do popredia dostáva prístup, ktorý sa orientuje nielen na výkonovú zložku 

jednotlivcov, ale takisto snahe maximálne využiť všetok možný potenciál, individuálne 

schopnosti, vedomosti a motiváciu konkrétnych ľudí, ktorými organizácia disponuje. 

Prvá časť práce bola venovaná teoretickej charakteristike a definícii základných pojmov, na 

ktorých je postavený talent manažment, a to teoretickému vymedzeniu ľudských zdrojov, 

ľudského kapitálu, ľudského potenciálu. Vďaka týmto podkladom sme získali predstavu na 

čom všetkom si zakladá koncepcia talent manažmentu – alebo inak manažment talentov, 

a aký má vplyv na rozvoj ľudského potenciálu chápaného ako možnosť, spôsobilosť 

k výkonu. Na základe hĺbkového štúdia danej problematiky sme mohli urobiť analýzu daného 

prístupu vo vybranej organizácii. 

Samotný rozbor sme uskutočnili v praktickej časti práce, kde sme sa najskôr opreli 

o charakteristiku vybranej organizácie, čiže o históriu jej vzniku, o profil, predmet činnosti 

a samotné riadenie tejto organizácie. Jadrom pre analýzu problematiky riadenia talentov 

determinujúceho rozvoj potenciálu zamestnancov organizácie sa stali rozbor dostupných 

dokumentov, dotazníkové šetrenie, pološtrukturovaný rozhovor s kompetentnou osobou 

organizácie. Zo zistených výsledkov analýzy a šetrení sme vychádzali pri nastolení 

potenciálnych návrhov na zlepšenia pre manažment zvolenej organizácie. 

Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť prístup vybranej organizácie k rozvoju ľudského 

potenciálu, teda k rozvoju a vzdelávaniu zamestnancov prostredníctvom inovatívnej 

koncepcie, prostredníctvom talent manažmentu a nájsť prípadné rezervy. A tiež poskytnúť 

také návrhy na zlepšenie, ktoré pomôžu zvýšiť výkonnosť, produktivitu práce zo strany 

sústavne sa vzdelávajúcich zamestnancov rozširujúcich si odbornú spôsobilosť a kvalifikáciu. 

V období vyhrotenej konkurencie sa takýto prístup zdá nevyhnutný. 
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Príloha č. 2: Vzor dotazníka  

Dotazník 

Rozvoj ľudských zdrojov v organizácií 

Vážená pani/slečna, vážený pán, 

v rámci výskumu prístupu organizácie k rozvoju ľudských zdrojov pre účely diplomovej 

práce sa na Vás obraciam ako na človeka s bohatými praktickými a manažérskymi 

skúsenosťami, s prosbou o zodpovedanie série otázok týkajúcich sa rozvoja ľudských zdrojov. 

Cieľom nájdenia odpovedí na nižšie uvedené otázky je získať prehľad, informácie a poznatky 

o rozvoji a riadení ľudských zdrojov, resp. rozvoji ľudského potenciálu a jeho efektívnom 

uplatňovaní, ktorým jednotliví zamestnanci organizácie disponujú. Taktiež výsledky môžu 

priniesť nové možnosti rozvíjania a vzdelávania zamestnancov, vytvárania systému motivácie 

vyhovujúceho väčšine zamestnancom, vrátane motivácie k ich seba rozvoju, odhaliť spôsob 

udržania zamestnancov organizácie, čiže zabezpečiť primeranú mieru fluktuácie a zároveň 

nájsť rezervy, ktoré umožnia znížiť náklady, zvýšiť produktivitu.  

Dotazník je anonymný. Výsledky dotazníka budú použité len pre vypracovanie diplomovej 

práce.  

  Za vyplnenie dotazníka vopred ďakujem 

                        Bc. Adriána Kormancová 

Inštrukcia:     

Pokiaľ nie je uvedené inak, zaškrtnite prosím u každej otázky (tvrdenia), len jednu odpoveď. 

 

1. Organizácii záleží na tom, aby pre ňu pracovali a boli vzdelávaní odborne fundovaní 

a vzdelaní ľudia. 

 (a)  Rozhodne áno  

 (b)  Skôr áno 

(c)  Neviem, nedokážem to posúdiť  

(d)  Skôr nie 

(e)  Rozhodne nie  

2. Pri vyhľadávaní a identifikácií vhodných potenciálnych zamestnancov organizácia 

využíva okrem štandardných personálnych činností aj spoluprácu s vysokými 

a strednými školami.  

(a)  Rozhodne áno  

(b)  Skôr áno 

(c)  Neviem, nedokážem to posúdiť 

(d)  Skôr nie  
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(e)  Rozhodne nie 

3. Nakoľko organizácia rozvíja potenciál a spôsobilosti svojho personálu, to znamená 

schopnosti, vedomosti, zručnosti, skúsenosti a snahy ľudí? 

 (a) V organizácií dochádza neustále k priebežnému a sústavnému rozvoju potenciálu jej 

personálu, pravidelne sa uskutočňujú školenia, kurzy a vzdelávacie programy pre 

zamestnancov, aby boli pripravení na efektívnejšie vykonávanie požadovaných úloh. 

(b) Organizácia prejavuje snahu rozvíjať potenciál svojich zamestnancov, uskutočňuje 

školenia, kurzy a vzdelávacie programy prevažne na základe predpokladanej potreby 

rozvoja či už schopnosti, vedomosti alebo zručnosti zamestnancov. 

(c) V organizácií dochádza k rozvoju spôsobilosti (potenciálu) jej zamestnancov len 

sporadicky. Školenia, kurzy a vzdelávacie programy sa uskutočňujú prevažne 

nepravidelne a náhodne, len v prípade naliehajúcich potrieb.  

(d) Organizácia nevenuje pozornosť rozvoju spôsobilosti (potenciálu) zamestnancov. 

Iniciatívu vzdelávať sa a rozvíjať ponecháva výlučne na samotných zamestnancoch, na 

ich túžbe po seba rozvoji a sebarealizácií. 

4. Myslite si, že vnútorná organizačná klíma je priaznivá pre formovanie a ďalší rozvoj 

ľudského  potenciálu na všetkých úrovniach? 

(a)  Rozhodne áno  

(b)  Skôr áno 

(c)  Neviem, nedokážem to posúdiť 

(d)  Skôr nie  

(e)  Rozhodne nie  

5. Sú všetkým zamestnancom organizácie dostupné informácie o pripravovaných 

školeniach, kurzoch a vzdelávacích programoch, ktoré by mohli absolvovať? 

(a)  Rozhodne áno  

(b)  Skôr áno 

(c)  Neviem, nedokážem to posúdiť  

(d)  Skôr nie  

(e)  Rozhodne nie  

6. Nakoľko sú zamestnanci motivovaní ku svojmu ďalšiemu vzdelávaniu a rozvoju? 

(a)  Sú veľmi motivovaní 

(b)  Sú nadpriemerne motivovaní 

(c)  Sú primerane motivovaní  

(d)  Sú málo motivovaní 

(e)  Sú nedostatočne motivovaní 

7. Majú zamestnanci v organizácií možnosť kariérneho postupu spätého s profesijným 

a osobným rozvojom a rastom? 

(a)  Rozhodne áno  

(b)  Skôr áno 
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(c)  Neviem, nedokážem to posúdiť 

(d)  Skôr nie  

(e)  Rozhodne nie 

8. Nakoľko je dôležité pre úspešný a efektívny chod organizácie, aby bola stratégia         

riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v súlade s podnikovou stratégiou organizácie? 

(a)  Rozhodne to je dôležité  

(b)  Skôr to je dôležité  

(c)  Neviem, nedokážem to posúdiť  

 (d)  Skôr to nie je dôležité 

 (e)  Rozhodne to nie dôležité 

9. Majú zamestnanci organizácie dostatok vedomostí potrebných ku kvalitnému 

vykonávaniu svojej práce? 

(a)  Rozhodne áno  

(b)  Skôr áno 

(c)  Neviem, nedokážem to posúdiť  

(d)  Skôr nie  

(e)  Rozhodne nie  

10. Prejavuje sa u zamestnancov, ktorí absolvovali podnikové školenia a kurzy, vyšší 

a kvalitnejší výkon, lepšia orientácia v pracovných problémoch a pozitívne postoje k 

práci? 

(a)  Rozhodne áno  

(b)  Skôr áno 

(c)  Neviem, nedokážem to posúdiť  

(d)  Skôr nie  

(e)  Rozhodne nie  

 

11. Ktoré z kurzov, školení alebo vzdelávacích programov podľa Vášho názoru najviac 

prispievajú ku zefektívneniu, skvalitneniu alebo zrýchleniu práce zamestnancov?  

(Napíšte to, prosím, vlastnými slovami)  

      ................................................................................................................................................. 

12. Ste ako vedúci spokojný s výkonom svojich podriadených zamestnancov, ktorí 

absolvovali podnikové školenia, kurzy, prípadne vzdelávacie programy? 

 

(a) Som rozhodne spokojný, prináša to veľa pozitívnych efektov 

(b) Som skôr spokojný, po absolvovaní podnikových školení zamestnanci podávajú vyšší 

výkon 

(c) Nie som ani spokojný, ani nespokojný. Zamestnanci síce prinášajú vyššiu pridanú 

hodnotu, ale tá sa nerovná očakávanej hodnote, ktorá by mala byť dosiahnutá po 

absolvovaní podnikových školení. 
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(d) Som skôr nespokojný, lebo školenia zamestnancov neprinášajú podstatné zlepšenie 

výkonu. 

(e) Som krajne nespokojný, lebo to znamená iba zbytočne vynaložené peniaze, bez efektu 

13. Čo očakávajú zamestnanci od absolvovania školení, kurzov a vzdelávacích 

programov? (Môžete označiť viac možností) 

(a) Uplatnenie svojich schopností, predpokladov 

(b) Získanie nových vedomosti, poznatkov 

(c) Nadviazanie kontaktu s odborníkmi 

(d) Umožnenie lepšieho finančného ohodnotenia 

(e) Podávanie vyššieho výkonu 

(f) Podporovanie osobného rastu, sebarealizácie 

(g) Niečo iné.  Uveďte, čo?    

........................................................................................................................................... 

14. Má organizácia nejaké problémy s vysokou fluktuáciou zamestnancov alebo 

s udržaním zamestnancov v pracovnom pomere? 

(a)  Rozhodne áno  

(b)  Skôr áno 

(c)  Skôr nie  

(d)  Rozhodne nie 

(e)  Nemožno posúdiť 

 

Identifikačná časť 

15. Aké je Vaše pohlavie?  

(a)  Muž  

(b)  Žena 

16. Aký je Váš vek?  

(a)  18 – 24 rokov 

(b)  25 – 34 rokov 

(c)  35 – 44 rokov  

(d)  45 – 54 rokov 

(e)  viac ako 55 rokov 

17. V ktorom okrese máte trvalé bydlisko?  

(a)  Okres Čadca 

(b)  Okres KNM 

(c)  Okres Žilina 

(d)  Iné   

 

Koniec dotazníka. Ďakujem Vám za jeho vyplnenie. 
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Príloha č. 3: Externé školenia 

INA Kysuce, a. s. 

Externé školenia 

Zamestnanci INA Kysuce, a. s., sa v roku 2009 zúčastnili celkom 22 typov externých školení. 

Z analýzy externých školení vyplýva, že najviac externých školení bolo zrealizovaných 

v oblasti podnikovej ekonomiky, zabezpečenia kvality a výroby. 

Súčet z počtu účast.  

Oblasť vzdelávania  Celkom 

Bezpečnosť pri práci 

Interpersonálne školenia 

Ochrana životného prostredia 

Podniková ekonomika 

Špeciálne odborné  

Výroba 

Zabezpečenie kvality 

5 

2 

2 

35 

2 

9 

7 

Celkový súčet 62 

 

Oblasť vzdelávania      Typ školenia       Počet účast. 

 

Bezpečnosť pri práci       Základná odborná príprava bezpečnostného technika     1 

Bezpečnosť pri práci       Aktuálne zmeny v oblasti ochrany práce a pred požiarmi  4 

Interpersonálne školenie  Riadenie podniku v čase krízy     1 

Interpersonálne školenie  Medzinárodné konferencia: Odbor. komunikácia v Eur. 1 

Ochrana živ. prostredia    Novela zákona o odpadoch     2 

Podniková ekonomika      Zmeny v sociálnom poistení od 1. 1. 2009   4 

Podniková ekonomika      zákon o dani z príjmov a zákon o DPH    5 

Podniková ekonomika      Zákon o dani z príjmov v znení poslednej novely  6 

Podniková ekonomika      Zmeny v colnej oblasti      2 

Podniková ekonomika      Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie  3 

Podniková ekonomika      Zákon o DPH od 1. 1. 2010     4 

Podniková ekonomika      Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti    3 

Podniková ekonomika      Školenie k DPH       8 

Špeciálne odborné            Základný kurz SBS      2 

Výroba         Základné školenie elektrotechniky    1 

Výroba        Školenie ELECTRON 2009     1 

Výroba        Zasadnutie burzy priemyselnej kooperácie   3 

Výroba        Odbor. seminár pre pracov. v oblasti strojových zariadení 3  

Výroba        Seminár stratégia nulových porúch    1 

Zabezpečovanie kvality    Recertifikácia v metóde magnetickej – MT   2 

Zabezpečovanie kvality    Kurz - Meranie hmotnosti v praxi    1 

Zabezpečovanie kvality    Schulung Schleifbrandprufung     2 

Zabezpečovanie kvality    Školenie na obsluhu prístroja vírivých prúdov Eddyvisor 1 

Zabezpečovanie kvality    Metrológia hmotnosti – Kalibrácia váh    1 
 



1 

 

Príloha č. 4: Prehľad rezerv talentovaných pracovníkov v rámci skupiny Schaeffler 

 

Zdroj: Interné zdroje spoločnosti. 
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Príloha č. 5: Rozvoj a podpora talentovaných pracovníkov v rámci skupiny Schaeffler 

 

Zdroj: Interné zdroje spoločnosti. 


