
Příloha č. 1 

Organizační schéma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PROMONT, a.s., 2012 

strana 1 přílohy č. 1 



Příloha č. 2 

Zdroj:http://www.promont-as.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=75&lang=cs 

strana 1 přílohy č. 2 



Příloha č. 3 

Zdroj:http://www.promont-as.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=75&lang=cs 

strana 1 přílohy č. 3 

http://www.promont-as.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=75&lang=cs


Příloha č. 4 

Dotazník 

1.  Je ve Vaší organizaci využíván talent management? 

 

ano                  (přejděte k otázce 3)                                                                          

 

ne                                                                                                                                   x 

 

2.  Z jakého důvodu talent management ve Vaší organizaci nevyužíváte? 

 

neznáme ho                                                                                                                    x                                                                 

 

známe ho, ale zdá se nám organizačně příliš náročný  

 

známe ho, ale nemáme k dispozici potřebné zdroje, hlavně personální 

 

známe ho, ale nemáme k dispozici potřebné zdroje, hlavní finanční 

 

známe ho, ale nepovažujeme ho za vhodný pro naši organizaci (uveďte proč) 

…....................................................................................................................... 

jiný důvod (uveďte jaký) 

…....................................................................................................................... 

 

3. Které z nástrojů řízení lidských zdrojů v oblasti hodnocení pracovního výkonu 

zaměstnanců v organizaci používáte? 

(Můžete zvolit i více variant odpovědi.) 

 

systém pravidelného hodnocení 

 

hodnocení podle stanovených cílů (MBO – Management by Objectives) 

 

assessment centrum 

 

360° zpětná vazba  

 

testy pracovní způsobilosti 

 

behaviorální (kompetenční) rozhovor 

 

jiný nástroj/nástroje (uveďte jaký/jaké)                        žádné 

…..................................................................................................................... 
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4. Které z nástrojů řízení lidských zdrojů v oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců v 

organizaci používáte? 

(Můžete zvolit i více variant odpovědí.) 

 

koučování 

 

mentoring 

 

rotace práce  

 

práce na projektech              x  

 

pověření úkolem              x 

 

stáže, dočasné přeložení 

 

přednáška 

 

workshop 

 

development centrum 

 

outdoor training/learning 

 

e-learning 

 

jiný nástroj/nástroje (uveďte jaký/jaké) speciální odborné kursy a školení                  x 

…................................................................................................................. 

 

5. Které z nástrojů řízení lidských zdrojů v oblasti motivace a udržení zaměstnanců v 

organizaci používáte? 

(Můžete zvolit i více variant odpovědí.) 

 

nabídka odpovídající odměny                                                                                       x 

 

nabídka zajímavé a oceňované práce                                                                            x 

 

zajištění příležitosti k učení a rozvoji a postupu v kariéře                                            x 

 

nabídka kvalitních pracovních podmínek a vybavení                                                   x 

 

respektování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem                                 x 

 

poskytnutí pocitu uznání, úcty a respektu           x 

 

nabídka flexibilní pracovní role 

 

jiný nástroj/nástroje (uveďte jaký/jaké) 

…................................................................................................................. 
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6. Které činnosti v oblasti řízení kariéry provádíte ve Vaší organizaci? 

 

jak plánování kariéry, tak plánování nástupnictví 

 

jen plánování kariéry 

 

jen plánování nástupnictví             x  

 

ani jedno, ani druhé 

 

(Pokud jste u otázky 1 zvolil/a variantu „ne“, přejděte k otázce 21.) 

 

7. Jak dlouho Vaše organizace talent management využívá? 

 

méně  než 2 roky  

 

2-5 let  

 

více než 5 let 

 

8. Z jakých skupin interních zdrojů vyhledáváte talenty ve Vaší organizaci? 

 

jen mezi manažery 

 

mezi manažery a specialisty 

 

jen mezi specialisty 

 

mezi všemi zaměstnanci 

 

v jiných skupinách (uveďte jakých) 

….................................................................................................................... 

 

9. Získáváte ve Vaší organizaci talenty i z externích zdrojů? 

 

ano (uveďte z jakých) 

….................................................................................................................... 

 

ne (uveďte důvod) 

….................................................................................................................... 

 

10. Je ve Vaší organizaci chápán talent management jako systém tří procesů – získávání, 

udržení a rozvoje talentů? 

 

Ano 

 

ne (uveďte jak) 

….................................................................................................................... 
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11. Jak velkou pozornost věnujete jednotlivým procesům talent managementu, tedy 

získání talentů, jejich rozvoji a udržení v organizaci? 

 

všem třem procesům je věnována stejná pozornost 

 

největší pozornost je věnována získání, menší rozvoji a udržení 

 

stejná pozornost je věnována získání a rozvoji, menší udržení 

 

jiná kombinace (uveďte jaká) 

….................................................................................................................... 

 

 

 

12. Máte ve Vaší organizaci vytvořenou strategii řízení talentů? 

 

ano 

 

ne (uveďte proč) 

 

13. Bylo iniciátorem využívání talent managementu ve Vaší organizaci vrcholové vedení 

organizace? 

 

ano 

 

ne (uveďte kdo) 

…..................................................................................................................... 

 

14. Je talent management ve Vaší organizaci považován za jednu z hlavních priorit? 

 

ano 

 

ne (uveďte proč) 

 

15. Provádíte pravidelné hodnocení (audit) využívání talent managementu ve Vaší 

organizaci? 

 

ano (uveďte jak často) 

…..................................................................................................................... 

 

ne (uveďte proč) 

…..................................................................................................................... 
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16. Jaká byla reakce zainteresovaných osob na zavedení a využívání talent 

managementu ve Vaší organizaci? 

 

kladné přijetí 

 

zprvu odmítavá reakce, postupně kladné přijetí 

 

zprvu kladné přijetí, postupně odmítavá reakce 

 

odmítavá reakce 

 

17. Za jak úspěšné a přínosné považujete využívání talent managementu ve Vaší 

organizaci? 

 

za velice úspěšné a přínosné 

 

za částečně úspěšné a přínosné 

 

za částečně neúspěšné a málo přínosné 

 

za zcela neúspěšné a málo přínosné 

(Pokud jste zvolil/a první či druhou variantu, přejděte k otázce 19. V případě, že jste zvolil/a 

třetí či čtvrtou variantu, pokračujte otázkou 18.) 

 

18. Jaké příčiny jsou podle Vašeho názoru důvodem neúspěchu využívání talent 

managementu ve Vaší organizaci? 

 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................. 

(Přejděte k otázce 21.) 
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19. Jaké přínosy podle vás plynou z využívání talent managementu ve Vaší organizaci? 

(Můžete zvolit i více variant odpovědí.) 

 

kvalitní identifikace a udržení talentů 

 

větší příspěvek talentů k naplňování strategie a ekonomických cílů organizace 

 

umístění talentů na vhodných pozicích a s tím související lepší využití 

jejich potenciálu 

 

efektivnější zajišťování zaměstnanců z interních zdrojů a jejich motivace 

 

klesající náklady na fluktuaci a nábor nových zaměstnanců 

 

efektivnější plánování nástupnictví klíčových pozic 

 

minimalizace ztrát spojených s neobsazenými klíčovými pozicemi 

 

jiné (uveďte jaké) 

…................................................................................................................. 

 

20. Ovlivnila současná hospodářská krize nějakým způsobem přístup k využívání talent 

managementu ve Vaší organizaci? 

 

ne, řízení talentů zůstává  naší prioritou 

 

ne, do této chvíle naše podnikání nebylo dotčeno 

 

ne, talent management považujeme za klíčovou investici do budoucna 

 

ne, v současném klimatu by organizace měly přisuzovat talent managementu 

ještě větší hodnotu 

 

ano, snížením rozpočtu určeného na talent management 

(nebo některé jeho části, například na rozvoj a vzdělávání) 

 

ano, talent managementu nyní věnujeme ještě větší pozornost 

 

ano, klademe teď větší důraz na udržení talentů 

 

ano, přezkoumáváme účelnost nákladů stávajícího systému 

 

jiný způsob (uveďte jaký) 

…........................................................................................................................ 
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Identifikační otázky: 

21. Převažující činnost (odvětví) Vaší organizace: 

 

zemědělství, myslivost, lesnictví 

rybolov a chov ryb 

těžba nerostných surovin 

zpracovatelský průmysl 

výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 

stavebnictví 

obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu 

a převážně pro domácnost 

ubytování a stravování 

doprava, skladování a spoje 

finanční zprostředkování 

činnosti v oblasti  nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti 

veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 

vzdělávání 

zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti 

ostatní veřejné, sociální a osobní služby 

činnosti domácností 

exteritoriální organizace a instituce 

jiné                                                                                                                                 x 

dodávky technologií, výroba speciálních aparátů.................... 

 

22. Právní forma Vaší organizace: 

obchodní společnost                                                                                                      x 

soukromý podnikatel 

družstvo 

státní podnik 
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23. Doba fungování Vaší organizace: 

méně než 2 roky 

2 roky až 5 let 

5 až 10 let 

10 až 15 let 

více než 15 let                                                                                                                x                 

                                                                                            

24. Zahraniční majitel (podílník) Vaší organizace: 

ano 

ne                                                                                                                                   x 

 

25. Aktuální počet zaměstnanců Vaší organizace: 

do 50 osob 

51-250 osob                                                                                                                   x 

 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent Management. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. s. 

238-243. (upraveno) 
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