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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá tématem „Analýza talent managementu ve vybrané organizaci“, 

přičemž výzkum proběhne ve společnosti Karma, s.r.o. V první části jsou vymezeny klíčové 

pojmy jako jsou talent, nadání, zpětná vazba, metody a způsoby práce s talenty, hodnocení, 

individuální vs. týmová práce a další. Současně jsou uvedeny metodiky a jednotlivé modely 

talent managementu se zaměřením na stávající trendy ve vazbě na personalistiku. Druhá část 

je posléze zaměřena na konkrétní výzkum probíhající ve výše uvedené společnosti se 

zaměřením na stav talent managementu v této společnosti vč. jeho historie, současného stavu 

a zaměření do budoucna. Rovněž jsou uvedeny silné a slabé stránky talent managementu 

v této organizaci a dále jeho možné změny do budoucna s návrhem konkrétních opatření. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

talent management – lidské zdroje – motivace – nadání – zpětná vazba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the topic "Analysis of talent management in a selected 

organization", where the research will be carried out in Karma, Ltd. The first part defines 

key concepts such as talent, talent, feedback, methods and ways of working with talents, 

evaluation, individual vs. talent. teamwork and more. At the same time methodologies and 

individual models of talent management are presented with focus on current trends in 

relation to human resources. The second part is focused on concrete research in the above-

mentioned company focused on the state of talent management in this company incl. its 

history, current status and future orientation. It also lists the strengths and weaknesses of 

talent management in this organization and its possible changes in the future with the 

proposal of concrete measures. 
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Úvod 

 

Diplomová práce se zabývá tématem „Analýza talent managementu ve vybrané organizaci“, 

přičemž výzkum proběhne ve společnosti Karma, s r.o. (pozn. z důvodu citlivých dat je 

jméno a typ společnosti změněno). Společnost Karma, s.r.o. se zaměřuje na významné IT 

projekty. 

 

V první části jsou vymezeny klíčové pojmy včetně stávající metodiky a jednotlivých modelů 

talent managementu se zaměřením na stávající trendy ve vazbě na personalistiku. Druhá část 

je posléze zaměřena na konkrétní výzkum probíhající ve výše uvedené společnosti se 

zaměřením na aktuální stav talent managementu v této společnosti a jeho možné změny do 

budoucna. 
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1 Výzkumné otázky a předpoklady, cíl práce 

 

Cílem práce je identifikace talent managementu ve vybrané společnosti se stanovením 

doporučených kroků ke zlepšení stávajícího stavu, resp. eliminaci nedostatků. Vzhledem 

k tomu, že tato společnost zajišťující komunikační a informační služby se zaměřuje na IT 

specialisty, je mj. ve vazbě na aktuální stav na trhu práce a současném nedostatku IT 

specialistů, působení talent managementu v této společnosti stěžejní. 

 

Výzkumné otázky této práce jsou následující: 

 

• Jakým způsobem funguje talent management ve společnosti Karma? 

 

• Jaká doporučení lze dát společnosti Karma ke zlepšení fungování talent managementu? 

 

Výzkum se skládal ze dvou částí. První část obsahovala dotazníkové šetření, jehož se 

zúčastnili zaměstnanci odboru Řízení lidských zdrojů (deset zaměstnanců včetně vedoucí 

odboru Řízení lidských zdrojů a vedoucí oddělení Personalistika a mzdy). Struktura těchto 

zaměstnanců je následující: 

 

Tabulka č. 1 – Věk / pohlaví zaměstnanců odboru Řízení lidských zdrojů 

 

 ˂ 25 let 26-35 let 36-45 let 46–55 let 56–65 let ˃ 65 let Ʃ 

Muž 0 3 1 0 0 0 4 

Žena 0 3 1 2 0 0 6 

Ʃ 0 6 2 2 0 0 10 

 

Druhou části výzkumu se zúčastnili vybraní zaměstnanci napříč celou společností, kdy 

výzkum probíhal formou rozhovorů. 
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2 Vymezení základních pojmů 

 

Diplomová práce se zabývá mj. analýzou talent managementu ve vybrané organizaci. Talent 

management znamená dle Armstronga (2007) používání vzájemně propojeného souboru 

činností, které mají zabezpečit, aby organizace přitahovala, udržovala si, motivovala a 

rozvíjela talentované lidi, které potřebuje v současnosti a bude potřebovat i v budoucnosti. 

Cílem je zajistit tok talentů a uvědomovat si, že talentovaní zaměstnanci jsou hlavním 

zdrojem organizace. 

 

Hroník (2007, s.110) uvádí, že talent management je nástrojem řízení kariéry a zvyšování 

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

konkurenční výhody organizace. 

 

2.1 Talent vs. nadání 

 

Pokud se jedná o vymezení pojmu „talent“ a „nadání“, mnoho autorů s těmito pojmy pracuje 

jako se synonymy. Mezi ty, kteří tyto pojmy diferencují, patří např. M. Musil (1982), který 

poukazoval jednak na společné a jednak na rozdílné vlastnosti v definicích obou pojmů. 

Mezi společné prvky patří zejména to, že oba pojmy jsou vyjádřeny jako předpoklady na 

straně osobnosti, které podmiňují velmi úspěšný výkon a produktivitu v dané oblasti. Mezi 

rozdíly patří kvantitativní a kvalitativní prvky, přičemž kvantitativní definuje talent jako 

vysoký stupeň nadání. Kvalitativní prvek je pak dle Musila rozlišován dle: 

 

• Geneticky-vývojového hlediska (nadání je vrozené, talent je výsledek interakce 

s prostředím); 

 

• Obsahového hlediska (nadání se vztahuje k přírodním vědám, zatím talent k humanitním 

oborům); 
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• Stupně všeobecnosti (nadání se pojí s všeobecnějšími předpoklady, zatímco talent má 

úzce vymezené schopnosti). 

 

Dalším autorem, které rozlišoval pojmy „nadání“ a „talent“, je J.F. Feldhusen (1986), jenž 

považuje všeobecné schopnosti za inteligenci a speciální vlastnosti za talent. Tento způsob 

rozlišování mezi pojmy „nadání“ a „talent“ lze považovat pravděpodobně za nejčastější. 

 

Nadáním se zabývali i H.J. Eysenck a P. T. Barett (1993), kteří propojovali pojem „nadání“ 

třemi způsoby, a to s: 

 

• Vysokým IQ; 

 

• Přímým vztahem ke kreativitě; 

 

• Vysokým stupněm rozvoje speciálních činností, 

 

přičemž oba autoři považovali za klíčový první způsob. 

 

Dle Havigerové (2011, s. 19) je definice nadání pojímána často protichůdně – níže jsou 

uvedeny možné alternativy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 Tabulka č. 2 – Protichůdná pojetí nadání 

 

NADÁNÍ 

Latentní – vrozené předpoklady, dispozice, 

které se nemusí projevit 

Manifestované – výsledek rozvoje 

předpokladů, pozorované projevy (fenotyp) 

Stabilní – v čase konstantní souhrn 

vlastností, které nelze výrazně ovlivnit a 

s vývojem se nemění 

Dynamické – souhrn rysů, které se 

s postupem času a působením vnějších 

vlivů mnohou měnit  

Jednodimenzionální – výhradně jedna 

charakteristika (například IQ, které 

nesouvisí s povahou, učením atp.) 

Komplexní – zahrnuje celý systém (např. 

IQ v kombinace s vhodnými povahovými 

rysy, rozvinutými zájmy, výsledky učení 

Společensky hodnotné – vztahuje se pouze 

na některé druhy činností (například 

úspěšnost ve hře v šachy naše společnost 

oceňuje, úspěšnost v online hrách nikoli) 

Nezávislé na hodnocení ve společnosti – 

vztahuje se k jakékoli činnosti – zahrnuje i 

jevy společností neoceňované příp. 

znevažované 

Vzácné – nadání má jen velmi omezené 

množství lidí 

Běžné – nadání (v různých směrech je 

v populaci široce rozšířené 

 

2.1.1 Prvky nadání 

 

Sternberg pojímá nadání jako vyvíjecí se expertnost, kdy v rámci svého modelu je zvyšování 

schopností dosahováno učením, aktivní účastí v projektech, řešení konkrétních situací a 

plnění rolí. Jeho model obsahuje následující prvky: 

 

a) Metakognitivní dovednosti; 

 

b) Dovednosti učení; 

 

c) Dovednosti myšlení; 

 

d) Znalosti; 
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e) Motivace, 

 

kdy tyto prvky nepůsobí izolovaně, ale vzájemně se prolínají, a to přímo i nepřímo. 

 

Níže jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých prvků. 

 

Ad a) metakognitivní dovednosti – tyto dovednosti umožňují jedinci porozumět a 

kontrolovat vlastní poznávání. Pod touto definicí si lze konkrétně představit identifikaci 

problému, jeho analýzu, formulaci návrhu řešení a následnou komunikaci / prezentaci tohoto 

řešení.  

 

Ad b) dovednosti učení – tyto dovednosti se člení na explicitní a implicitní, kdy explicitní 

dovednosti se používají k tomu, abychom se něčemu naučili, implicitní pak při náhodném 

získávání informací bez systematického úsilí. 

 

Ad c) dovednosti myšlení – obsahují analytické dovednosti myšlení jako jsou analýza, 

srovnávání, hodnocení aj.). Dále obsahují kreativní myšlenkové dovednosti (předvídání, 

objevování, tvoření) a konečně praktické myšlenkové dovednosti jako je aplikace, realizace, 

aj. 

 

Ad d) znalosti – znalosti jsou rozlišovány na deklarativní a procedurální. Mezi deklarativní 

znalosti patří znalost zákonů, vyhlášek, pojmů, principů apod. K procedurálním znalostem 

patří znalost vědět, jak postupovat při daném problému neboli jakou zvolit strategii řešení. 

 

Ad e) motivace – zde ji Sternberg dělí na vnější a vnitřní, kdy u vnější motivace jsou lidé 

motivováni vnějšími podněty, zatímco u vnitřní motivaci mají lidé důvěru v sami v sebe a 

ve své schopnosti. 

 

Hříbková (2009) rovněž uvádí kognitivní a nekognitivní charakteristiky intelektově 

nadaných dětí. Kognitivní charakteristiky se přitom člení na: 
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• Intelektové – zde je typické používání značné používání informačních technologií a 

encyklopedických zdrojů; vzniká zde citlivost na existenci problémů, je zde rozvinuto 

kritické myšlení;  

 

• Tvořivé – vyžadují nové informace a jsou schopni je přijímat; je pro ně charakteristická 

flexibilita a nekonvenčnost v uvažování; 

 

• Paměťové schopnosti – výborní pozorovatelé se schopností zapamatování si různých 

detailů; 

 

Mezi nekognitivní charakteristiky spadají: 

  

• Motivační charakteristiky – převažuje zde vnitřní motivace nad vnější; vytrvalost na 

orientace na cíl; sklon k riziku;   

 

• Emociální charakteristiky – charakteristická je citlivost a dále impulzivnost při 

konfrontaci; 

 

• Sociální charakteristiky – nebojí se prezentovat a obhájit si vlastní názor; mají potřebu 

volnosti a aktivity. 

 

2.1.2 Klasifikace nadání 

 

Nadání se může projevovat v celé řadě oblastí, proto je jednou z možných klasifikací nadání 

tzv. předmětová klasifikace. 

 

a) Předmětová klasifikace – zde se nadání projevuje podle předmětu, ve kterém žák vyniká. 

Může se jednat o nadání v matematice, sportu, pro cizí jazyky, hudební nadání aj.; 
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b) Další možnou klasifikací nadání je klasifikace vertikální, a to z hlediska vývoje, kdy lze 

rozlišit nadání potenciální / latentní, kdy nadání je v daném jedinci skryto, resp. dosud 

neobjeveno a projevuje se až při vzniku příznivých okolností či naopak zůstane neobjeveno, 

pokud nejde k patřičné souhře náhod. Dalším typem nadání je nadání aktuální / 

manifestované – v tomto případě dle Havigerové (2011, s. 33) se jedná o nadprůměrné 

výkony podávané v současné době. 

 

c) Klasifikace nadání dle DeHaana a Havighursta, podle nichž mezi hlavní oblasti nadání 

patří intelekt, kreativita, motorika a komunikace. 

 

d) Dle Howarda Gardnera vykazuje každý jedinec devět typů inteligence a jim 

odpovídajících devět druhů nadání, a to:  

 

• Logicko-matematickou inteligenci; 

 

• Jazykovou inteligenci; 

 

• Prostorovou inteligenci  

 

• Tělově pohybovou inteligenci; 

 

• Hudební inteligenci 

 

• Intrapersonální inteligenci (typická je silná vůle, vyhraněné názory); 

 

• Interpersonální inteligenci (přirození vůdci, empatičtí, zájem o společnost); 

 

• Přírodovědnou inteligenci; 

 

• Existenciální inteligenci (vyjadřují se např. k problému lidské existence, používají 

filozofické pojmy). 
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2.1.3 Podmínky nadání 

 

Dle Havigerové (2011, s.35) lze podmínky nadání členit na vnitřní a vnější, kdy mezi vnitřní 

patří genetické a osobnostní dispozice, mezi vnější pak fyzické a sociální prostředí, kdy je 

zapotřebí dostatečně podnětné prostředí obsahující dle Langmeiera a Matějčka potřeby 

určitého množství, proměnlivosti a druhu podnětů, potřeby určité stálosti, řádu a smyslu 

v podnětech, potřebu existence kvalitních společenských vztahů (v rodině, zaměstnání, 

zájmů a společnosti) a potřebu společenského uplatnění. Nedojde-li k naplnění těchto 

potřeb, může docházet k depresím, opětovnému vynakládání energie na dosažení těchto 

potřeb, touze po nadměrném bezpečí či osobní starostlivosti ze strany druhých. 

 

Pozn. V další části práce bude pracováno s pojmy „nadání“ a „talent“ synonymně. 
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3 Procesy v rámci talent managementu 

3.1 Práce s talenty a proces talent managementu 

 

V prvé řadě si musí každá společnost vymezit, kdo bude považován za talent, přičemž mezi 

hlavní kritéria talentu patří výkonnost a perspektiva, kdy daný jedinec má již nyní vysokou 

výkonnost a současně má dále perspektivu tuto výkonnost ještě zvýšit. Talent management 

není možné zaměňovat s odbornou přípravou pro určitou pozici či dokonce s adaptačním 

procesem, neboť adaptační proces se týká všech nových zaměstnanců, kteří nastupující do 

firmy. Práce s talenty bývá jednou z hlavních činností náplně útvaru Lidských zdrojů (nebo 

také „HR“), neboť problémem není pouze talenty přilákat do vybrané organizace, ale tyto 

talenty si i dlouhodobě udržet. Nutnost udržení těchto talentů je z důvodu pokračujících 

inovací, rozvoje výzkumu a vývoje, ale i prohlubující se specializace jedinečných vysoce 

specializovaných činností. Při odchodu talentovaného jedince z organizace se společnost 

může během velice krátké doby ocitnout v zásadních problémech, a to zejména v případech, 

pokud nebyla vyřešena zastupitelnost. 

 

Samotný proces talent managementu je dle Hroníka (2007, s. 110) následující: 

 

Diagram č. 1 – Proces talent managementu 

 

 

 

 

 

 

 

 

g 

 

 

Identifikace 

Získávání 

Rozvíjení 

Využití 

Udržení 
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3.1.1 Identifikace talentů – zdroje a metody 

 

Hroník (2007, s. 111–113) uvádí, že mezi obvyklé zdroje a metody k vyhledávání talentů 

patří: 

 

Zdroje: 

 

• Vysoké školy – pokud se jedná o vyhledávání talentů v rámci vysokých škol, zde je 

zapotřebí mnohem více než jedenkrát ročně vystavit stánek na dané vysoké škole v rámci 

nejrůznějších pracovních veletrhů. S vysokou školou je nutno pracovat dlouhodobě, mít 

tam např. své přednášející, nabízet možnosti vedení bakalářských / diplomových prací, 

dále nabízet stáže ve firmě a další; 

 

• Armáda – Hroník (s.111) zde uvádí, že 4/5 vyšších důstojníků se uplatní v managementu. 

Lze vycházet např. z toho, že tito důstojníci musí mít nejrůznější soft skills jako jsou 

komunikace, kooperace, organizační schopnosti, schopnost budovat tým a jiné;  

 

• Výkonnostní sportovci – tito lidé na sobě hodně pracují, mají tzv. vnitřní sebekázeň, vědí 

přesně, čeho chtějí dosáhnout a co pro to musí udělat / obětovat; 

 

• Manažeři neziskových organizací – tito manažeři obvykle zvládající více funkcí 

současně, rovněž musí komunikovat s různými firmami se žádostí o příspěvek (nutné 

komunikační znalosti) a rovněž často řeší nejrůznější krizové situace; 

 

• Dodavatelé – např. při přátelském převzetí společnosti (firma může vystupovat např. 

jako tzv. bílý rytíř). Zde je nutné pouze před převzetím společnosti zabezpečit, aby firma 

nekupovala jen tzv. prázdnou skořápku, tj. v okamžiku nákupu by talentovaní jedinci 

přešli do jiné společnosti; 

 

• „Superstar“ – výchova vlastních manažerů. 
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Metody: 

 

• Fungující systém hodnocení; 

 

• Účast v projektech; 

 

• Development centre; 

 

• Dotazníky; 

 

• Měření potenciálu; 

 

• Nominace aj. 

 

3.1.2 Získávání talentů 

 

Vyhledávání nadaných jedinců může probíhat jak interně ze strany HR, tak externě 

prostřednictvím outsourcingu, resp. jej může provádět i headhunter. Před samotným 

vyhledáváním nejprve proběhne tzv. identifikace požadavků, kdy jsou odborným útvarem 

stanoveny parametry pro jedince, které svým IQ, osobnostním potenciálem, kvalitativními 

požadavky aj. vyhovují požadavkům na obsazení dané pozice. Při identifikaci je klíčové 

odhalit silné stránky (potenciálního) uchazeče včetně možného potenciálu.  

 

Výhody vnitřního náboru jsou následující: 

 

a) Zaměstnavatel / nadřízený zná schopnost / výkonnost pracovníka na základě dřívějšího 

působení; 

 

b) Dřívější přizpůsobení se novým firemním podmínkám – zaměstnanec již zná firemní 

kulturu / budoucí spolupracovníky; 
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c) Vyšší motivace pro stávající pracovníky – možnost postupu / kariéry v rámci firmy – 

zaměstnanec není „zabetonován“ na jedné pozici po dobu působení ve společnosti; 

 

d) Minimální náklady spojené s náborem pracovníků; 

 

Nevýhody vnitřního náboru naopak jsou: 

 

a) Zaměstnanec se bojí možného odmítnutí; 

 

b) Zaměstnanec může možné odmítnutí brát osobně, což může posléze vést až k možnému 

odchodu zaměstnance ze společnosti; 

 

c) Zaměstnanec se může obávat reakce stávajícího vedoucího, který si to může vzít osobně 

a současně přestane se zaměstnancem počítat, což může mít dopad i do finančního 

ohodnocení (v případě, že zaměstnanec nakonec zůstane na stávající pozici); 

 

d) Vedoucí se chce zbavit stávajícího zaměstnance (cítí např. ohrožení vlastního místa) a 

přehnaným vychvalováním jej přesune na pozici do jiného odborného útvaru. 

 

Mezi výhody vnějšího náboru patří např.: 

 

a) Výběrové řízení je připraveno na míru; 

 

b) Časová úspora. 

 

Nevýhody vnějšího náboru pak jsou zejména: 

 

a) Vyšší náklady na obsazení pozice; 

 

b) Příprava výběrového řízení ze strany dodavatelské společnosti může být neosobní / 

unifikovaná – dodavatelská společnost nezná firemní prostředí / kulturu. 
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Další možnost je kombinace vnitřního a vnějšího náboru, která spočívá v tom, že personální 

agentura provede tzv. předvýběr uchazečů, a to např. formou testů a další kola výběrového 

řízení si pak provádí již samotná firma. 

 

V rámci náboru následuje výběr daného jedince (nábor může probíhat na základě 

výběrového řízení v podobě assesment centra, pohovoru, video konference, telefonního 

rozhovoru vedeného např. v cizím jazyce, testu apod.), kdy hlavním kritériem je podávaný 

výkon včetně možného rozvoje do budoucna. Zde je nutno zdůraznit, že tento podávaný 

výkon by měl být na vysoké úrovni z dlouhodobého hlediska, aby daný jedinec mohl plnit 

jemu svěřené úkoly i v delším časovém horizontu, nikoliv pouze na základě jednorázové 

akce. Rovněž je nutné si předem vymezit, co přesně firma od talentu požaduje. 

 

3.1.3 Rozvíjení talentů 

 

Po výběru daného jedince ale práce HR nekončí – s talenty je nutno i nadále pracovat ve 

formě podpory jeho rozvoje např. ve formě školení, poskytování zpětné vazby ve spolupráci 

s jeho nadřízeným aj. Při nesprávném vedení daného pracovníka, resp. při jeho demotivaci 

není jeho potenciál zcela naplněn / rozvíjen, což se následně odráží i v jeho výkonu.  

 

Zaměstnanci bývá obvykle nabídnuta účast buď v trainee programu, kdy je s daným 

zaměstnancem sestaven tzv. rozvojový plán na období 6 měsíců – 1 roku nebo účast 

v programu talent development, kdy tito lidé sice již mají svou historii ve firmě, ale jsou 

teprve na začátku své kariéry. 

 

Program talent developmentu může být dle Hroníka (2007, s.114) zaměřen na rozvoj 

manažerských kompetencí či na rozvoj určitého odborného zaměření (např. finance, IT, aj.)  

 

3.1.4 Udržení a využití talentů 

 

Pro udržení talentů je nezbytné, aby jim ze strany firmy byla nabídnuta perspektiva růstu – 

zde je zapotřebí zdůraznit, že nejen finančního, ale i kariérního a možnost seberozvoje. 
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Pokud se daný zaměstnanec rovněž ztotožní s cíli a hodnotami firmy a s jejími vizemi, je 

vysoká pravděpodobnost nejen udržení si tohoto zaměstnance ale i fakt, že zaměstnanec 

bude zájmy firmy důrazně hájit a obhajovat. 

 

Pokud se jedná o využívání talentů, to probíhá průběžně, nikoliv až v okamžiku, kdy je 

zapotřebí řešit např. obsazení klíčové pozice. 

 

3.2 Práce v týmu 

 

Pokud se jedná o samotného nového zaměstnance, po přijetí do pracovního poměru nastává 

další fáze, a to zapracování do stávajícího týmu. Týmy mohou být dle Horváthové (2008, 

s.15): 

 

• Tým, který je součástí organizace a funguje dlouhodobě – jedná se o autonomní tým. Pro 

tento tým je typické, že je orientován na ekonomické cíle, zejména pak na zlepšení 

konkurenceschopnosti. Tento tým se sám řídí a je zodpovědný za výstup, kvalitu i 

proces; 

 

• Tým, který je součástí organizace, funguje jen omezenou dobu – kroužek kvality. 

K charakteristikám tohoto týmu patří, že se jedná o homogenní pracovní tým a většinou 

se zřizuje ve výrobních závodech; 

 

• Tým, který není součástí organizace (existuje vedle ní) – dlouhodobě fungující 

projektový tým. Tento tým je sestaven pouze pro určitý projekt, kdy pracovníci napříč 

firmou jsou vyčleněni do pracovních týmů a řeší vybrané úkoly.  

 

Pro výběr jednotlivých členů týmu jsou dle Horváthové (2008, s.41) podstatné: 

 

• Odborné znalosti – vždy záleží buď na konkrétním úkolu nebo souhrnně pak na náplni 

práce; 
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• Osobnostní charakteristiky – např. schopnost týmové práce, flexibilita, komunikační 

schopnosti aj.; 

 

• Jejich týmové role – vhodní jsou lidé, kteří jsou zodpovědní, samostatní, spolehliví aj. 

Naopak pro týmovou práci se nehodí lidé konfliktní, pesimisticky založení, nepřátelští, 

ti, kteří si na něco neustále stěžují nebo se cítí ukřivděni. 

 

Důležitý je rovněž temperament, kdy lze rozlišit dle Hippokratovy typologie temperamentu 

následující typy – viz následující tabulka (Horváthová, 2008, s.43): 

 

Tabulka č. 3 Souvislost mezi typem temperamentu a osobnostními předpoklady pro práci v 

týmu 

 

Typ 

temperamentu 

Autorita Styl řízení Prestiž Specifika 

     

Sangvinik Přirozená a 

vysoká 

Kooperativní, 

konzultující, 

nedirektivní 

Vysoká, včetně 

oblíbenosti 

Smysl pro 

humor, nadhled 

Flegmatik Nízká Liberální Vysoká Lhostejnost, 

uzavřenost a 

odstup 

Cholerik Vysoká, ale 

provázaná 

strachem 

Diktátorský, 

direktivní 

Nízká, ale 

vyvolává 

poslušnost 

Výrazná 

agresivita 

Melancholik Nízká, 

vzbuzuje spíše 

lítost a soucit 

Snaha o 

participativní, 

nedirektivní 

vysoká Utíká před 

konflikty a 

nepříjemnostmi 
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Týmy mohou být složeny z podobných osobností či různých navzájem se doplňujících 

osobností s tím, že cílem je co možná nejvyšší synergie všech členů týmu. 

 

Při práce v týmu či s jinými týmy dochází často ke vzájemnému jednání za účelem dosažení 

podnikových cílů. Výsledky tohoto jednání mohou být následující: 

 

• Výhra / Prohra (win / lose) - mocenské řízení, já vyhraji, ty prohraješ – může být 

krátkodobě efektivní; 

 

• Prohra / Výhra (lose / win) – udělám, cokoli chcete, … nemůže být nikdy efektivní; 

 

• Prohra / Prohra (lose / lose) - dva mocenské typy hledají výhra / prohra – z výsledku pak 

těží třetí strana; 

 

• Výhra (win) - každý hledá pouze svůj vlastní individuální prospěch; 

 

• Výhra / Výhra (win / win – konsensus) - je zde prostor pro spolupráci, z výsledku těží 

obě strany. Ne vždy je však možné danou situaci vyřešit způsobem výhra / výhra, v tom 

případě je možné řešení, že se obě strany dohodnou, že se nedohodli a stanoví další 

jednání. 

 

Pro úspěšné dosažení situace výhra / výhra je zapotřebí kromě empatie (podívání se na 

problém očima svého partnera) rovněž formulace cílů, potřeb a zájmů obou stran, poté 

stanovit přijatelný výsledek pro obě strany a způsob, jakým jej dosáhnout včetně časového 

rámce, finančních zdrojů aj. K tomu je nutná vzájemná důvěra obou stran, otevřenost a 

vzájemná spolupráce. 
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3.3 Individuální práce 

 

Při individuální práci je kladen značný důraz na tzv. proaktivitu. Ta má vliv jak na naše 

chování (přímý vliv), tak na chování okolí (nepřímý vliv). 

 

Dále je především nutno stanovit priority. Ty mohou být dle Coveyho určeny následovně: 

 

Obr. 1 Matice priorit 

 
Každou akci lze vyhodnotit ze dvou hledisek: 

 

• Naléhavosti – urgentní, neurgentní; 

 

• Důležitosti – vzhledem k osobním cílům. 

 

Požadavky na nástroje pro plánování v II. kvadrantu: 

 

• Konsistence – spojitost rolí a cílů s osobní vizí; 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjb69HWivzmAhXIZVAKHfV3AsAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.tvorba-internetovych-stranek.cz%2Fblog%2Fosobni-efektivita-a-time-management&psig=AOvVaw2Ez2H-b_zWGvUP8kQn5-tU&ust=1578850403053101
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• Rovnováha – tři proudy: práce, rodina, záliby = rovnováha produkce a produkční 

schopnosti; 

 

• Spíše týdenní / měsíční než denní plány; 

 

• Lidský rozměr – dost času na zájmy lidí, s nimiž máme vztah; 

 

• Pružnost – možnost individuálního přizpůsobení. 

 

V případě přetíženosti pracovníka je nutné zapojení Delegování. Při delegování je vhodné, 

aby byla stanovena: 

 

• Pravidla hry;  

 

• Cíle;  

 

• Zdroje;  

 

• Začátek / konec odpovědnosti 

 

a následně probíhala i pravidelná zpětná vazba. 

 

3.3.1 Zpětná vazba 

 

Cílem zpětné vazby je dozvědět se, jak chování (výsledky) daného jedince vnímá okolí. 

Zpětná vazba je vždy „majetkem“ adresáta: záleží jen na něm, jak s ní naloží (ten, kdo dává 

zpětnou vazbu předpokládá, že ji přijímající zužitkuje, ale není to povinnost). Zpětná vazba 

se musí umět dávat, ale musí se umět i přijímat. Zpětná vazba funguje jen, když je otevřená 

/ obousměrná. 
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Zpětná vazba může být: 

 

• Popisná; 

 

• Konkrétní; 

 

• Vyžádaná; 

 

• Zaměřená na potřeby adresáta; 

 

• Zasazena do kontextu. 

 

Možné způsoby provádění zpětné vazby jsou: 

 

• Formalizovaná x neformalizovaná; 

 

• Horizontální x vertikální; 

 

• Anonymní x neanonymní; 

 

• Veřejná x neveřejná; 

 

• Od jedné osoby x od více osob. 

 

Správné používání zpětné vazby: 

 

• Konkrétní a specifická formulace; 

 

• Formulace v popisných, nikoliv v hodnotících termínech; 
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• Nutné počítat s potřebami těch, kteří zpětnou vazbu dostávají; 

 

• Zpětnou vazbu nesmí být vnucována; 

 

• Musí být prováděna ve správnou chvíli a na správném místě; 

 

• V případě negativní zpětné vazby je nutné mluvit o chování, které může pracovník sám 

ovlivnit. 

 

Při provádění zpětné vazby není vhodné používat výrazy jako jsou např.: 

 

• Nepotěšilo mě, že ... ; 

 

• Hodnotím to jako výborné, skvělé, ... ; 

 

• Děláte to výborně, ale ... ; 

 

• Vždycky a všechno nezvládneš / ti vyjde! ;  

 

• Lidi okolo vás štve, že .... . 

 

Při provádění zpětné vazby můžu dojít i přijímajícího k následujícím reakcím: 

 

• Zpětnou vazbu nepřijímá a bere ji jako osobní útok; 

 

• Zpětnou vazbu přijímá, nebrání se; 

 

• Zpětnou vazbu používá ke zlepšení (chování, výkonu); 

 

• Zpětnou vazbu sám (dopředu) vyhledává a používá. 
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3.4 Přínosy talent managementu 

 

Hlavní přínosy správně nastaveného talent managementu jsou dle Horváthové (2007, s.27) 

následující: 

 

• Větší míra příspěvku talentovaných zaměstnanců k naplňování strategických cílů 

podniku; 

 

• Nižší náklady na fluktuaci a nábor nových zaměstnanců; 

 

• Podnik se stává atraktivním zaměstnavatelem pro potenciální uchazeče o zaměstnání; 

 

• Podnik identifikuje talentované jedince a současně si je i dlouhodobě udržuje; 

 

• Vzniká zde efektivnější plánování nástupnictví klíčových pozic; 

 

• Lepší využití potenciálu talentovaných zaměstnanců a jejich umístění na vhodných 

pozicích; 

 

• Nižší ztráty, které vznikají s neobsazenými klíčovými pozicemi. 

 

Vzniká zde příčinná souvislost mezi řízením talentů a dosahováním strategických cílů 

organizace (pozn. jedním z hlavním dlouhodobých cílů podniku je maximalizace jeho tržní 

hodnoty, což nemusí vždy znamenat maximalizaci zisku), kdy v optimálním případě by řízení 

talentů a dosahování strategických cílů mělo být v souladu, a to ve formě dle Fombruna, 

(1984), představitele Michiganské školy, vytvořením informační databáze řízení lidských 

zdrojů, stimulováním vrcholových manažerů k preciznímu zpracování otázek v oblasti 

lidských zdrojů a hodnocení příspěvku personálního řízení v strategických, 

administrativních a hospodářských sférách činností organizace.  
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Jiným přístupem je tzv. Harvardský systém, kdy dle Boxalla (1992) lze problémy 

personálního řízení řešit jen při „plné informovanosti vrcholových manažerů a očekávané 

míře zapojení všech pracovníků organizace do řídicího procesu, o potřebných podmínkách 

pro jejich vzdělání a rozvoj pro definování toho, jaké principy a metody řízení lidských 

zdrojů mohou přispívat k realizaci těchto cílů.“ V tomto systému je rovněž kladen důraz na 

strategické řízení lidských zdrojů v organizaci, a to nejen personálních ředitelů a liniových 

manažerů, ale i všech řídicích pracovníků.  

 

V současné době je dle Vojtoviče (2011, s.133) manažerská a jiná vysoce kvalifikovaná 

odborná práce především neustálým hledáním nových řešení a informací, což také může být 

faktorem konkurenční výhody společnosti. Tyto nové informace pak slouží pro adekvátní 

řešení a rozhodnutí – může se jednat např. o nákup nové společnosti, vlastnosti nového 

výrobku aj. Tyto poznatky mohou být získávány i prostřednictvím najaté firmy pro řešení 

vybraného úkolu. 

 

3.5 Hodnocení a audit talent managementu 

 

Hodnocení talent managementu může být prováděno jednak formou auditu a jednak dle tzv. 

systému LAMP, kdy se jedná o hodnocení úspěšnosti. LAMP znamená Logika, 

Andragogika, Míra, Proces.   

 

Audit talent managementu popisuje, jakým způsobem je talent management v dané 

organizaci nastaven, které části talent managementu jsou pokryty a které naopak vykazují 

určité nedostatky. Současně s tímto auditem je zpracovávána závěrečná zpráva, která ve 

formě doporučení navrhuje organizaci způsob, jak dané nedostatky eliminovat. Audit dle 

Horváthové (2007) by měl být prováděn alespoň jednou ročně, a to až po celkové 

implementaci talent managementu nebo alespoň po jeho zásadní části. Tento audit může být 

prováděn buď jednotlivcem nebo skupinou, kdy jednotliví její členové mají na starosti různé 

oblasti s tím, že následné shrnutí je pak součástí závěrečné zprávy. 
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3.5.1 Systém LAMP 

 

Možný postup, jak provádět talent management formou systému LAMP, je uveden 

v následující tabulce (Cannon a McGee, 2007). 

 

Tabulka č. 4 Audit talent managementu formou systému LAMP 

Ukazatel Ideální stav Současný 

stav 

Problémy/ 

nedostatky 

Akce 

Existence 

vrcholového 

vedení 

podporující talent 

management. 

Ředitel organizace se aktivně 

zajímá o talent management, 

vrcholový tým se aktivně účastní 

talent managementu. Ředitel / 

vrcholový tým hrají vzorové role. 

   

     

Existence 

podnikatelského 

plánu. 

Plán existuje, je komunikován a 

vyjasňuje záměry a cíle organizace 

na období příštích tří až pěti let. 

   

     

Existence 

analýzy stávající 

pracovní síly. 

Existuje detailní analýza nabídky 

talentů, poptávky po nich a rozdílu 

mezi nabídkou a poptávkou. 

K dispozici jsou data o stávajících 

talent-pooly 

   

     

Existence jasně 

definovaných 

klíčových 

Organizace má definovány své 

klíčové kompetence, které jsou 

všemi v organizaci uznávány a 

chápány. 

   



31 

 

kompetencí 

organizace. 

     

Existence plánu, 

který bere 

v úvahu možné 

scénáře 

budoucího 

vývoje. 

Existuje kvalitní plánování 

scénářů, které jsou používány 

k identifikaci možných budoucích 

potřeb talentů. 

   

     

Existence 

definice talentu 

Existuje jasná, měřitelná a 

pochopitelná definice talentu. 

   

     

Existence 

strategie talent 

managementu 

v organizaci 

Strategie talent managementu je 

zavedena do praxe a vyhovuje 

současným / budoucím potřebám 

podnikání. Odstranění nesouladu 

v nabídce talentů a poptávce po 

nich je prioritou organizace. Akce 

a zásahy k odstranění nesouladu 

jsou plánovány a preferovány. 

   

     

Existence 

rozpočtu talent 

managementu 

Rozpočet je jasně definován, jeho 

velikost je adekvátní realizaci 

strategie talent managementu. Je 

vytvořen business case. 

   

Zdroj. CANNON, J, A., McGEE, R. Talent mangement and Succession Planning. 1st ed. London: CIPD, 2007, 

406 p. ISBN 978-1843981732. 
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3.6 Využívání talent managementu 

 

Talent management se v mnoha organizacích nevyužívá nebo jen sporadicky, přičemž dle 

Horváthové (2007) jsou možné příčiny následující: 

 

• Firmy, resp. útvar lidských zdrojů přikládá talent managementu nízkou důležitost, které 

může spočívat v malé znalosti talent managementu, jeho přednostech, aplikaci a 

propojení se strategií organizace; 

 

• Vedení firmy věnuje menší pozornost útvaru lidských zdrojů; 

 

• Chybně nastavené mantinely pro aplikaci talent managementu, což může souviset i 

s menší kvalitou vedení útvaru lidských zdrojů; 

 

• Vedení i zaměstnanci se s talent managementem neztotožňují, talent management není 

veden vůbec nebo jen formálně; 

 

• Požadavky na zavedení talent managementu a posléze jeho vedení bude náročné a časově 

problematické – strach ze změny;  

 

• Nedostatečná kvalifikace zaměstnanců z útvaru lidských zdrojů, pod něž talent 

management spadá, popř. nemožnost, resp. neochota najmout externí zdroje. 

 

Pro úspěšné zavedení talent managementu do praxe je důležitá komunikace v rámci firmy, 

aby zaměstnanci měli představu, co talent management obnáší a v čem přesně spočívá. 

Rovněž je podstatné zdůraznit jednotlivé činnosti talent managementu, časové rámce a 

odpovědné osoby, které budou talent management zaštiťovat.  

 

Za úspěšné zavedení talent managementu lze považovat dle Horváthové (2007) stav, pokud: 
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• Zaměstnanci mají k dispozici kvalitní informace o talent managementu, tyto informace 

jsou distribuovány napříč firmou, všichni předem ví, kdo má jakou roli, odpovědnost a 

jaké jsou konkrétní úkoly; zaměstnanci se musí rovněž s talent management ztotožnit – 

nebrat ho pouze jako formální záležitost; 

 

• Talent management je podporován jak útvarem lidských zdrojů, tak vrcholovým 

vedením; 

 

• Vedení podniku vyčlení dostatek finančních zdrojů pro úspěšnou implementaci talent 

managementu; 

 

• Útvar lidských zdrojů má k dispozici dostatek personálních kapacit odborně 

erudovaných k provádění talent managementu; 

 

• Existuje strategie talent managementu, která je v souladu se strategickými cíli a firemní 

vizí; 

 

• V podniku jsou nastaveny takové podmínky, aby talent management mohl úspěšně 

fungovat; 

 

• S výsledky z talent managementu je dále pracováno a použito pro potřeby firmy. 
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4 Hodnocení 

 

Hodnocení se liší od zpětné vazby tím, že zpětná vazba je poskytována průběžně, zatímco 

hodnocení probíhá za předem stanovené období v předem stanoveném termínu a při tomto 

hodnocení jsou určeny i úkoly / kritéria hodnocení pro další období. Hodnocení, resp. 

stanovení úkolů by nemělo být pouze formální, neboť v tom případě by zcela ztrácelo svůj 

smysl.  

 

4.1 Formy hodnocení 

 

Hodnocení, které může být formální a neformální (Koubek, 2001), je charakterizováno 

následovně: 

 

4.1.1 Formální hodnocení 

 

Formální hodnoceni je komplexnějším zkoumáním pracovního výkonu, mívá racionálnější 

a standardizovanou povahu. Je prováděno v pravidelných intervalech a jeho 

charakteristickými rysy jsou plánovitost a systematičnost. Zpracovává se z něj dokument, 

zakládaný do osobních materiálů pracovníka, který slouží jako podklad pro další personální 

činnosti týkající se jednotlivce nebo skupin pracovníků. Během formálního hodnoceni by se 

měl nadřízený zaměřit na přezkoumání pracovního výkonu za uplynulé období, ale mít stále 

na zřeteli budoucnost (Koubek, 2001). 

 

Formální hodnocení může ve vybraných případech obsahovat ještě tzv. mimořádné 

hodnocení. To nastává v okamžiku ukončení pracovního poměru zaměstnance. Rovněž 

může zaměstnavatel na žádost zaměstnance vyhotovit tzv. „Doporučení“ pro potenciální 

budoucí zaměstnavatele odchodivšího zaměstnance. 
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4.1.2 Neformální hodnocení 

 

Neformálně bývá hodnocen svým nadřízeným každý pracovník, a to v rámci jejich 

každodenní spolupráce a komunikace. Neformální hodnoceni má příležitostnou povahu a 

bývá spíše determinováno danou situaci, momentální náladou vedoucího, jeho pocity a 

dojmy nežli skutečnými výsledky práce. Výsledky nejsou zpravidla zaznamenávány a jen 

ve zcela výjimečných případech bývají příčinou nějakého personálního rozhodnutí, 

výjimkou mohou být hrubá porušeni pracovní kázně (Koubek, 2001). 

 

4.2 Metody hodnocení 

 

Mezi metody hodnocení patří tzv. MBO – Management by Objectives – Řízení dle cílů, 

kterými mohou být např. zisk, obrat aj. V současnosti je tato metoda používána pro 

hodnoceni zaměstnanců ve vedoucích či řídících funkcích, ale stále vice se užívá i u ostatních 

pracovníků (Hroník, 2005). 

 

 Jako možné další příklady metod hodnocení lze uvést: 

 

• MBR – Management by Results – Řízení dle výsledků; 

 

• WPR – Work planning and review – Plánování a kontrola práce; 

 

• Třistašedesátistupňová zpětná vazba – tato metoda spočívá v tom, že hodnocený je 

posuzován sice na základě stejných kritérií, ale různými lidmi, tj. nadřízenými, 

podřízenými, kolegy na stejné úrovni, z jiných odborných útvarů, ale i mimo organizaci 

jako např. zákazníky. Současně hodnocený získá více informací od více zdrojů 

k rozhodování a více různých úhlů pohledu a tím dojde i k určitému odstranění 

subjektivity. 

 

• Pětsetčtyřicetistupňová zpětná vazba – na rozdíl od předchozí metody zde dochází i 

k hodnocení ze strany zákazníků; 
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• Assessment Centre – používané zejména velkými společnostmi – slouží k podání 

komplexního hodnocení pracovníka, používá se např. při přijímacích pohovorech. 

Nevýhodou této metody jsou uměle vytvořené podmínky, které ne vždy korespondují 

s výkonem v reálné praxi (Hroník, 2005); 

 

• BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales) - klasifikační stupnice pro hodnocení 

pracovního chování. Behaviorálně zakotvené hodnotící škály (BARS) hodnotí chování 

požadované k úspěšnému vykonávání práce. Metoda se soustředí na přistup k práci, 

dodržování určitého postupu při práci, tedy na pracovní chování. Je postavena na tom, 

že žádoucí pracovní chování má za následek i efektivní vykonáváni práce. Hodnotící 

stupnice zpracovávají vykonavatele pracovní činnosti a jejich nadřízení. Stupnice se 

zpracovává pro každý úkol vykonávaný na pracovním místě, stanoví se pracovní 

chování, které je efektivní, neefektivní a neutrální. Pracovní chování při plněni úkolů 

bývá zařaditelné do pěti až sedmi obodovaných stupňů, kde každý je doplněn 

ilustrativním vzorkem chování, který slouží jako vodítko pro hodnotitele (Koubek, 

2001); 

 

• Sebehodnocení – pracovník hodnotí sám sebe a jeho hodnocení je pak srovnáváno 

s názorem jiného hodnotitele. 
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5 Techniky sběru dat 

 

Mezi techniky sběru dat patří, jak uvádí Janík, Pešková (2013, s. 35) např.: 

 

a) Pozorování; 

b) Dotazník; 

c) Rozhovor; 

d) Analýza dokumentů; 

e) Experiment. 

 

Ad a) Pozorování je součástí kvalitativních metod. Dochází zde ke sledování reakce 

respondenta na předem připravené situace. Při pozorování je zapotřebí mít připraven plán 

pro monitoring na období různé časové délky (týden, měsíc, pololetí aj.), a to takovým 

způsobem, aby mohlo být zaznamenáno pozorování všech respondentů. V rámci tohoto 

plánu musí být určen počet respondentů, časový úsek pro monitoring, předmět monitoringu, 

způsob vyhodnocení aj. V rámci monitoringu si pozorovatel dělá poznámky pro další 

vyhodnocení. Poznámky v rámci pozorování mohou být prováděny písemnou formou, 

prostřednictvím audio/video nahrávek aj. 

 

Pozorování může být zúčastněné či nezúčastněné. Při zúčastněném pozorování se 

pozorovatel stává součástí pozorovaných procesů. U nezúčastněného pozorování provádí 

pozorovatel monitoring z odstupu. Rovněž účastnící výzkumu mohou / nemusí být 

informováni o tom, že jsou součástí výzkumu. 

 

Pozorování lze také členit na zacílené, výběrové, plánovité, pravidelné a zaznamenávané, 

kdy již při určování cílů je stanovováno, na čem lze poznat, že žáci cílů učení dosáhli a do 

jaké míry se jim to podařilo (Košťálová, Miková, Stang, 2012 s. 124). 

 

Ad b) Dotazník, která spadá pod kvantitativní metody, může obsahovat uzavřené i otevřené 

otázky. Mezi odpovědi na uzavřené otázky patří např.: ano, ne, nevím; k odpovědím na 
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otevřené otázky je obvykle ponechán volný prostor pro vyjádření respondenta. Dotazník 

může být strukturovaný, polostrukturovaný či nestrukturovaný. Otázky v dotazníku se 

mohou týkat budoucnosti, přítomnosti či minulosti. Dotazník je nejčastější forma sběru dat 

v kvantitativním výzkumu. 

 

Ad c) Rozhovor může být buď osobní nebo telefonický. Osobní rozhovor může být veden 

jak na ulici, tak ve vnitřních prostorách. Při tomto druhu rozhovoru, kdy respondent vidí 

materiály tazatele, je výhodou větší přesnost při sběru dat právě díky možnosti spatření 

daných materiálů respondentem. Současně může jít tazatel do větší hloubky a je i vyšší 

pravděpodobnost, že odpovědi se budou více blížit realitě. Další nezanedbatelnou výhodou 

je poskytnutí respondentovi více času na odpověď. Odvrácenou stranou osobního rozhovoru 

jsou vyšší náklady, a to jak finanční, tak časové. 

 

U telefonických rozhovorů je výhodou dosažitelnost respondentů, kdy díky mobilním 

telefonům patří mezi potenciální respondenty značné množství populace. Výhodou jsou 

rovněž nižší náklady, neboť odpadá cestování za respondenty. Další výhodou je zpětná 

kontrola uskutečněných hovorů. Mezi nevýhody patří vyšší množství odmítnutí poskytnutí 

rozhovoru ze strany respondentů, a to ještě před samotným dotazováním. Mezi nevýhody 

rovněž spadá nemožnosti použití vizuálních materiálů. 

 

Ad d) Při analýze dokumentů jsou používány data z minulosti, na základě kterých je 

prováděn příslušný rozbor, přičemž je zapotřebí dostatečný vzorek pro zjištění trendu a 

časová řada. Při této analýze jsou vylučovány mimořádné (krajní hodnoty). 

 

Ad e) Poslední zde zmiňovanou formou sběru dat je experiment, který se s ohledem na 

nutnost zajištění náročných vstupních předpokladů téměř nepoužívá. 

 

V diplomové práci bude použito dotazníkové šetření a rozhovory. 
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6 Postupy pro zpracování a vyhodnocování získaných dat 

6.1 Dotazník 

 

Pro dotazníkové šetření byl připraven následující soubor otázek. 

 

1. Jsem 

 

a) muž       b) žena 

 

2. Můj věk 

 

a) ˂ 26   

b) 26–35  

c) 36–45  

d) 46–55  

e) 56–65  

f) ˃ 65 

 

3. Mé vzdělání 

 

a) ZŠ  b) SŠ  c) VOŠ  d) bakalářské  e) VŠ1 

 

4. Co si představujete pod pojmem „Talent management“? 

 

5. Jak byste popsali nastavení Talent managementu ve Vaší společnosti? 

 

6. Kdo konkrétně se Talent managementem ve Vaší společnosti zabývá? 

 

7. Kolik lidí a v jakých odborných útvarech je součástí Talent managementu? 

 

8. Jak s těmito lidmi pracujete?  

 

 
1 Magisterské nebo navazující magisterské studium 
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9. Jak často probíhá zpětná vazba při vyhodnocování Talent managementu? 

 

10. Jaké reporty týkající se Talent managementu jsou předkládány vedení? 

 

11. Jaké jsou podle Vás silné stránky Talent managementu ve Vaší společnosti? 

 

12. Jaké jsou podle Vás slabé stránky Talent managementu ve Vaší společnosti? 

 

13. Jaké novinky v Talent managementu plánujete pro nejbližší období? 

 

6.2 Třídění dotazníkového šetření 

 

Při analýze dat a následném vyhodnocení dotazníků budou odpovědi na otázky rozděleny 

do dvou částí. První část kvantitativního výzkumu, resp. odpovědí v rámci dotazníku a jejich 

následná analýza bude podstatná pro dosažení samotného cíle diplomové práce. Druhá část 

otázek, resp. odpovědí bude identifikační a týká se struktury, resp. složení respondentů. 

 

Na základě odpovědí respondentů z dotazníku / rozhovoru budou provedeny analýzy, určeny 

trendy a dojde k vyhodnocení šetření včetně závěru. 

 

6.3 Časový harmonogram šetření 

 

Časový harmonogram šetření je následující: 

 

a) Prosinec 2019 – příprava dotazníku a agendy na rozhovor ze strany zpracovatele; 

 

b) Leden–březen 2020 – vyplňování dotazníků, provádění rozhovorů; 

 

c) Březen 2020 – vyhodnocení dotazníků, zpracování rozhovorů. 
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V průběhu prosince 2019 budou připravovány otázky do dotazníku. Tyto otázky budou jak 

otevřené, tak uzavřené. Rovněž bude zpracována struktura rozhovoru, který bude probíhat 

s vybranými pracovníky na základě doporučení odboru Řízení lidských zdrojů. 

 

Na začátku roku 2020 bude probíhat samotné šetření, kdy budou osloveni respondenti se 

žádostí o spolupráci, a to jak elektronicky, tak osobní cestou. Současně budou prováděny 

rozhovory s respondenty dle společných časových možností. 

 

V březnu 2020 bude provedeno ze strany zpracovatele vyhodnocení dotazníků, a to ve formě 

tabulek / grafů včetně příslušného shrnutí, resp. rekapitulace. Obdobným způsobem bude 

postupováno v případě rozhovorů. 

 

6.4 Určení místa a času realizace 

 

Výzkum je prováděn na vzorku zaměstnanců společnosti Karma, s.r.o. v České republice 

v období leden–březen 2020. 
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7 Deskripce Společnosti 

 

Karma, s.r.o. (dále také „společnost“ nebo „firma“ nebo „organizace“ nebo „Karma“) 

je společnost s ručením omezeným. Je právnickou osobou a vznikla ke dni 1. 2. 2016, 

přičemž ke dni 1.7. 2016 došlo k fúzi mezi předchůdcem společnosti a Společností. 

Předmětem podnikání Společnosti je zejména dodávka, rozvoj a provoz systémů 

informačních a komunikačních technologií a souvisejících služeb, včetně infrastruktury 

(zdroj: Výroční zpráva Karma, s.r.o. 2019). 

 

Organizační struktura vrcholového vedení Společnosti je k 31.12.2019 následující: 

 

Diagram č. 2 – Organizační struktura vrcholového vedení Společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. Přímo podřízeným řediteli Společnosti jsou i oddělení Interního auditu a Sekretariát, 

nicméně v diagramu výše nejsou zobrazeny, neboť nejsou předmětem výzkumu. 

 

Fyzický stav počtu zaměstnanců na hlavní pracovní poměr jednotlivých sekcí je k 1.1.2020 

následující: 

 

 

 

 

SEKCE            
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Tabulka č. 5 Počet zaměstnanců společnosti k 1.1.2020 - fyzický stav 

 1.1.2020 

Sekce Informační a komunikační technologie 

(dále také „ICT“) 

 

321 

Sekce Bezpečnost 26 

Sekce Legislativa 25 

Sekce Finance 20 

Sekce Obchod 12 

Ostatní 9 

Celkem 413 

 

Součástí Sekce Legislativa je odbor Řízení lidských zdrojů, jehož struktura je následující: 

 

Diagram č. 3 – Struktura odboru Řízení lidských zdrojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddělení Personalistika a mzdy má pět zaměstnanců (vedoucí oddělení a čtyři zaměstnanci 

zpracovávající mzdy). Celkem má tedy odbor Řízení lidských zdrojů deset zaměstnanců. 
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8 Vývoj talent managementu ve Společnosti 

8.1 Program Synergie 

 

Talent managementu věnovalo tehdejší (pozn. 2016) nové vedení společnosti náležitou 

pozornost s tím, že připravilo tzv. program Synergie (dále také „program“ nebo „Synergie“ 

– pozn. název programu byl z důvodu citlivých údajů změněn). Tento program se začal ve 

společnosti rozvíjet od konce roku 2016 a jeho hlavní část spadala do roku 2017. Program 

vznikl mj. i na základě sloučení dvou společností do společnosti Karma, s.r.o. k 1.7.2016, 

kdy na sebe narazily dvě skupiny zaměstnanců s odlišnou firemní kulturou a cílem Synergie 

bylo sladění přístupů k pracovním úkolům a aktivitám.  

 

8.2 Cíle programu Synergie 

 

Cílem Synergie bylo zejména: 

 

• Převzetí odpovědnosti – zaměstnanci sami přijímají úkoly a zodpovědnost za jejich 

smysl, realizaci a řešení;  

 

• Spolupráce – zaměstnanců a organizačních útvarů napříč společností a organizační 

strukturou;  

 

• Orientace na výsledek – zaměstnanci se zaměřují na výsledky (dodávané výstupy) 

vedoucí ke smyslu, a nikoliv pouze na dílčí úkoly;  

 

• Smysluplné plnění úkolů napříč Společností (uvědomění si své role na projektu a 

zajištění doručení smysluplného výstupu); 

 

• Vnitřní motivace – zaměstnanci vyvíjejí vlastní úsilí, sami chtějí věci měnit, protože 

jim to dává smysl a nikoliv proto, že to je nařízení. Zároveň sami vysvětlují a ostatním 

zaměstnancům své počínání a dokážou je „strhnout“ a „nadchnout“ pro realizaci úkolů;  
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• Zjednodušení – zamezit opakovaným schůzkám a opakovaným aktivitám hledajícím 

stejné řešení pro stále stejné problémy;  

  

• Narovnání vnitropodnikových principů a pravidel – zárodek jednotné firemní 

kultury; 

 

• Napřímení informačních toků – zajistit, že v rámci Společnosti jsou informace 

věrohodné a že „tečou“ k jednotlivým lidem. 

 

8.3  Průběh Synergie 

 

Práce na programu Synergie pro zaměstnance, kteří projevili zájem se Synergie účastnit 

(účast dobrovolná), se skládala ze čtyř typů aktivit, a to:  

 

• Workshopy napříč firmou pro lepší výměnu informací;  

 

• Učení se – vzdělávání v manažerských dovednostech; 

 

• Práce na Synergii – týmy pracovních skupin a konkrétní projekty;  

 

• Operativa – Každodenní dodávky služeb.  

  

Sami zaměstnanci zapojení do Synergie v první fázi v lednu 2017 (cca 40-45 zaměstnanců) 

si vydefinovali cíle programu Synergie, které reflektují budoucí podobu pracovního 

prostředí – zejména pak mít strategii, disponovat kvalitními nástroji, být odborníky, věnovat 

se vzdělávání a být výkonově (výsledkově) zaměření a další.  

  

Mezi klíčové principy Synergie patřilo: 

 

• Učení se, spolupráce, koordinace aktivit a operativa; 
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• Hlavním ukazatelem Synergie je vize a zpětná vazba; 

 

• Úspěšnost Synergie udávají všichni zaměstnanci, tj. zapojení všech zaměstnanců, včetně 

vedení; 

 

• Synergie je koordinována, rozhodnutí se ale dělají v týmech projektů; 

 

• Pro Synergii je nezbytné zajistit vhodné tempo a udržet jej u všech zúčastněných; 

 

• Synergie nesmí omezit úroveň a kvalitu dodávek (plnění operativních cílů). 

 

Došlo k nastavení organizace Programu Synergie, do kterého došlo k zapojení celého 

vrcholového managementu podniku a dalších více než 65i lidí napříč organizační strukturou 

včetně regionů.  

 

Nejprve samotní účastníci programu Synergie byli vyzváni, aby si sami stanovili preference, 

ve kterých pracovních skupinách chtějí být s tím, že měli uvést, co by považovali za dobrý 

výsledek skupiny a dále čím by mohli přispět k naplnění výsledku. Zaměstnanci si mohli 

určit až skupiny, ve kterých se chtějí angažovat. Poté proběhlo vyhodnocení ze strany 

organizátorů programu a následně rozdělení do pracovních skupin Programu Synergie tak, 

aby byl přibližně stejný počet účastníků v jednotlivých skupinách. Na práci těchto skupin 

pak navazovaly konkrétní projekty změn (Interní projekty Synergie), kde níže jsou uvedeny 

pracovní skupiny a v nich projekty označené jako prioritní nebo klíčové pro fungování 

Společnosti:  

  

• Pracovní skupina Lidé – systém hodnocení, systém odměňování, rozvoj zaměstnanců, 

pravidla a výběr ombudsmana; 

 

• Pracovní skupina Strategie – vytvoření vize, mise a dlouhodobé strategie Společnosti; 

 

• Pracovní skupina Obchod – CRM, Vytvoření katalogu služeb, Obchodní proces;  
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• Pracovní skupina IT – výběr nového účetního a HR systému, sjednocení výkazů práce; 

 

• Pracovní skupina Bezpečnost a legislativa – dokumentační základna Společnosti;  

 

• Pracovní skupina Finance a majetek – vytvoření manažerského účetnictví a controllingu; 

 

• Pracovní skupina Komunikace – komunikace, compliance; 

 

• Pracovní skupina Procesy – zaměření na nastavení / zlepšení procesů ve firmě. 

 

Obr. 2 Pracovní skupiny programu Synergie 

 

Celkově zaměstnanci zapojení do jednotlivých pracovních skupin Synergie identifikovali 

potenciální zadání pro přibližně osmdesát interních projektů, ze kterých došlo 

k prioritizaci projektů nezbytných pro fungování Společnosti, zajištění nástrojů pro práci 

zaměstnanců a rozvoj odbornosti.  

 

Vzdělávacích aktivit v rámci programu Synergie v roce 2017 účastnilo celkem 81 

zaměstnanců Společnosti.  Došlo k realizaci 30 workshopů, kde byla probírána témata 
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vycházející např. z Covey – 7 návyků skutečně efektivních lidí – jako jsou proaktivita, 

tvorba vizí, time management, stanovení priorit, spolupráce výhra / výhra, naslouchání, 

využívání synergie, projektové řízení. Bylo vydefinováno cca 80 projektů pro zlepšení 

fungování Společnosti (z toho bylo vybráno 20 prioritních projektů).  

 

V rámci jednotlivých projektů byla rovněž určena spolupráce mezi jednotlivými odbornými 

útvary a provedena tzv. SWOT analýza. Pro lepší přehlednost měl každý projekt svůj vlastní 

kód, rovněž byl určen projektový manažer projektu, cílová skupina, stanoven harmonogram, 

cíle projektů (ty byly stanovovány samotnými zaměstnanci na základě např. 

brainstormingu). Pravidelně docházelo k analýze / vyhodnocování jednotlivých projektů (co 

se podařilo, jaký odborný útvar je nutné oslovit pro spolupráci, kde jsou problémy aj.). 

 

Jedním z těchto projektů byl i projekt „Vzdělávání manažerských dovedností“, jehož 

hlavními cíli bylo: 

 

• Rozvoj manažerských dovedností v rámci programu Synergie (plán rozvoje, školení 

odborností, důraz na IT, jazykové znalosti a soft skills – např. komunikace); 

 

• Provádění dovednostních manažerských tréninků v řízení výkonu;  

 

• Schválení dokumentu vedením společnosti zabývající se koncepcí rozvoje managementu 

Společnosti. 

 

Tento program se zaměřoval na interní rozvoj managementu / zaměstnanců Společnosti, dále 

na provádění dovednostních tréninků manažerských dovedností v řízení výkonu 

zaměstnanců formou např. interních školení a dále i předáváním výstupů z konferencí 

(sdílení informací), a nakonec na sestavení koncepce rozvoje managementu Společnosti. 

 

Dalším projektem bylo „Řízení kariéry“, mezi jehož cíle patřilo: 
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• Nastavit jednoduchý a funkční systém řízení kariéry zaměstnanců ve vazbě na 

management pracovních pozic (tzv. Kariérová mapa), hodnocení pracovního výkonu, 

rozvoj zaměstnanců, nábor a změna pracovního místa); Kariérová mapa by obsahovala 

přehled o dovednostech vybraných zaměstnanců ve Společnosti, kdy by byla vytvořena 

jednoduchá databáze, která by následně byla využívána pro rychlé nalezené potřebného 

řešení. Kariérová mapa by preferovala kvalitu před kvantitou a byla by vytvořena na 

základě nově stanovených firemních pravidel. Současně by byl vytvořen prostor pro 

mentoring. 

 

• Identifikovat klíčové pracovní pozice a klíčové zaměstnance a způsob průběžné práce s 

nimi – seznam těchto pozici / zaměstnanců, systém / metodika práce s těmito 

zaměstnanci;  

 

• Nastavit a implementovat systém nástupnictví (a zastupování na pozici). 

 

Zaměření tohoto programu spočívalo ve vytvoření systému hodnocení pracovního výkonu a 

jeho návaznost na odměňování. Dále pak nastavení kritérií hodnocení (obsah hodnocení), 

mechanismus vyhodnocení, frekvence, sazby pro definované populace, nastavení rolí a 

zodpovědností v procesu, přičemž implementace do společnosti by probíhala formou řídicí 

dokumentace, komunikace a školení. 

 

Třetím projektem byl „Rozvoj zaměstnanců“, jehož cílem bylo zajistit potřebné kvalifikace 

zaměstnanců pro výkon stávajících i budoucích činností Společnosti, efektivně vynakládat 

náklady na tuto oblast (skutečné potřeby, řízený proces, plánování) a motivace zaměstnanců.  

 

Mezi hlavní prvky patřilo: 

 

• Nastavení jednotného procesu plánování rozvoje zaměstnanců ve vazbě na roční 

hodnocení pracovního výkonu (identifikace rozvojových potřeb); 
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• Nastavení procesu Cílená příprava zaměstnanců na výkon činností ve vazbě na strategii 

Společnosti;  

 

• Nastavení administrativního zajištění procesu s cílem co nejnižší administrativní zátěže. 

Jedním z projektů byl i Etický kodex. Etický kodex bývá mnohými firmami značně 

podceňován, buď ho nemají vůbec nebo ho mají pouze formálně. V rámci této Společnosti 

je snaha, aby byl nastaven jako Soubor pravidel hodnot a chování pro zaměstnance 

Společnosti, přičemž těmito hodnotami by se měli řídit zaměstnanci Společnosti.  

 

Výše uvedené projekty by sloužily k řízení výkonu, tj. k: 

 

• Podpoře a usměrňování činností a aktivit zaměstnanců tak, aby došlo ke splnění cílů 

Společnosti; 

 

• Propojení znalostí, dovedností a aktivit zaměstnanců společně s plněním měřitelných 

cílů. 

 

Při správném řízení výkonu by tedy došlo na základě programu Synergie k: 

 

• Zajištění splnění cílů Společnosti prostřednictvím práce jeho zaměstnanců; 

 

• Efektivitě mzdových nákladů (odměňování ve vazbě na výkon); 

 

• Efektivitě nákladů na vzdělávání (rozvoj v oblastech potřebných pro splnění cílů 

Společnosti); 

 

• Informace o cílech Společnosti, určení, čím a jak se na splnění může daný zaměstnanec 

podílet; 

 

• Možnost zapojení; 
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• Smysl práce (porozumění tomu, za jakých důvodů se dělá tato práce, a právě tímto 

způsobem v kontextu ostatních kolegů, útvarů, Společnosti); 

 

• Samostatnost zaměstnanců; 

 

• Zodpovědnost (když co, proč a kontext); 

 

• Jasné definování výkonového standardu (co je výkon – odvedená dokončená práce, co 

je očekávaný výkon na dané pozici); 

 

• Průběžná zpětná vazba (zaměstnanec bude vědět, kdy odvádí dobrý výkon, co a jak má 

dělat); 

 

• Férovost (diferenciace podle výkonu); 

 

• Srozumitelný rozvoj ve vazbě na výkon a potřeby Společnosti;  

 

• Řízení kariéry (horizontální, vertikální); 

 

• Jasná vazba na odměňování (zaměstnanec ví, za co mu náleží fixní mzda a za co 

variabilní mzda);  

 

• Správné využití potenciálu zaměstnanců (výkon – potenciál – překážky); 

 

• Informace, zpětná vazba od zaměstnanců k vedoucím; 

 

Principy řízení výkonu jsou následující: 

 

• Srozumitelnost; 
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• Dosažitelnost; 

 

• Měřitelnost; 

 

• Spravedlnost (férovost);  

 

• Transparentnost; 

 

• Zapojení jednotlivých zaměstnanců (při stanovení parametrů i při jejich vyhodnocení);  

 

• Řízení výkonu vnímané jako zábava (nesmí obtěžovat); 

 

• Zohlednit jak individuální, tak týmovou složku výkonu. 

 

Současně jednotliví členové programu Synergie si prováděli tzv. Test týmových rolí, pomocí 

kterého zjišťovali vlastní roli v týmu. 

 

Test týmových rolí: 

 

Instrukce: 

U každé sekce rozdělte celkem 10 bodů mezi věty, které podle vás nejlépe popisují vaše 

chování. Tyto body můžete rozdělit mezi několik vět (teoreticky i mezi všechny). Prakticky 

je lepší nepřidělovat body všem větám. Běžně lidé vyberou cca 3 věty, a ne více než 5. 

Napřed vlevo vyberte písmena u tvrzení, které vás nejlépe vystihují, pak jim pod tvrzeními 

přidělte body. 

 

I. Čím podle svého názoru mohu přispět týmu: 

A. Myslím, že dokážu rychle postřehnout nové příležitosti a využít jich 

B. Umím dobře pracovat se širokým spektrem lidí 

C. Produkování nápadů je jeden z mých přirozených talentů 
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D. Moje schopnost spočívá vtom, že dokážu z lidí dostat co je třeba, kdykoli zjistím, že mají 

něco hodnotného, čím mohu přispět k cílům skupiny 

E. Moje schopnost dotáhnout věci do konce má hodně co dělat s mou osobní efektivitou 

F. Jsem ochoten čelit dočasné ztrátě popularity, jestliže to nakonec vede k užitečným 

výsledkům 

G. Obvykle jsem schopen vycítit, co je realistické a bude pravděpodobně fungovat 

H. Umím nabídnout zdůvodněnou eventualitu pro alternativní průběh nějaké akce, aniž bych 

do toho zatahoval předpojatost nebo předsudky 

Body: A:B:C:D:E:F:G:H: 

 

II. Jestli mám v týmové práci nějaký nedostatek, může to být tím, že:           

A. Necítím se dobře, pokud porady nejsou dobře strukturované a pod kontrolou a všeobecně 

dobře vedené   

B. Mám sklony být příliš šlechetný k druhým, kteří mají nějaké odůvodněné stanovisko, 

kterému se nedostalo řádného slyšení 

C. Mám tendenci příliš mnoho mluvit, jakmile skupina přijde na nové myšlenky 

D. Můj objektivní pohled mi ztěžuje, abych se pohotově a nadšeně přidával ke svým 

kolegům 

E. Někdy bývám považován za energického a autoritářského, jestliže je potřeba něco udělat 

F. Připadá mi obtížné vést „z přední pozice“, snad proto, že příliš reaguji na atmosféru ve 

skupině 

G. Jsem náchylný k tomu, že se nechávám příliš unést myšlenkami, které mě napadají, a tak 

ztrácím přehled o tom, co se děje 

H. Moji kolegové mají sklon vidět mě jako příliš se strachujícího kvůli detailům a možnosti, 

že by něco mohlo špatně dopadnout 

Body: A:B:C:D:E:F:G:H: 

 

III. Když pracuji na nějakém projektu s jinými lidmi: 

A. Mám vlohy k tomu, abych lidi ovlivňoval, aniž bych na ně vyvíjel nátlak     

B. Moje všeobecná bdělost brání tomu, aby docházelo k chybám z nedbalosti a přehlédnutím 
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C. Jsem připraven tlačit lidi k produktivnímu jednání, abych se postaral o to, že porada 

nebude plýtvat časem nebo ztrácet ze zřetele svůj hlavní cíl 

D. Lze se na mě spolehnout, že přispěji něčím originálním 

E. Jsem vždycky ochoten podpořit ve společném zájmu dobrý návrh 

F. Dychtím po vyhledávání nejnovějších myšlenek a posledního vývoje 

G.  Věřím, že moje schopnost dobrého úsudku může napomoci ke správným rozhodnutím 

H. Lze se na mě spolehnout, že dohlédnu na to, aby všechna podstatná práce byla 

zorganizována 

Body: A:B:C:D:E:F:G:H: 

 

IV. Můj charakteristický přístup ke skupinové práci je ten, že: 

A. Mám tichý zájem na tom, abych lépe poznal své kolegy 

B. Neváhám pochybovat o názorech jiných nebo zastávat sám menšinový názor 

C. Obvykle dokážu najít argumenty pro to, abych vyvrátil nerozumné návrhy 

D. Myslím, že mám talent postarat se, aby věci fungovaly, jakmile byl jednou stanoven 

nějaký plán 

E. Mám sklon vyhýbat se zřejmému a přicházet s neočekávaným 

F. Do každé práce, do které se pustím, vnáším pečeť perfekcionismu 

G. Jsem ochoten využívat kontaktů mimo samotnou skupinu 

H. I když se zajímám o všechny názory, neváhám se rozhodnout, jakmile je nutno nějaké 

rozhodnutí učinit 

Body: A:B:C:D:E:F:G:H: 

 

V. Z práce mám uspokojení, protože: 

A. Rád analyzuji situace a zvažuji všechny možnosti 

B. Zajímá mě hledání praktických řešení k problémům 

C. Mám rád pocit, že posiluji dobré pracovní vztahy 

D. Mohu mít silný vliv na rozhodování 

E. Mohu se seznamovat s lidmi, kteří by mi mohli nabídnout něco nového 

F. Mohu přimět lidi, aby se dohodli na nezbytném průběhu další činnosti 

G. Cítím se ve svém živlu, když mohu věnovat nějakému úkolu svou plnou pozornost 
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H. Rád nacházím oblasti, které rozšiřují moji představivost 

Body: A:B:C:D:E:F:G:H: 

 

VI. Kdybych náhle dostal obtížný úkol s omezeným časem a lidmi, které dobře neznám: 

A. Měl bych chuť stáhnout se do kouta a vymyslet způsob, jak se dostat ze slepé uličky 

předtím, než bych stanovil směr postupu 

B. Byl bych ochoten pracovat s člověkem, který dal najevo nejpozitivnější přístup 

C. Našel bych nějaký způsob, jak zredukovat rozsah úkolu tím, že bych si zjistil, čím mohou 

různí jednotlivci nejlépe přispět 

D. Můj přirozený smysl pro naléhavost by mi pomohl zajistit, abychom nezůstávali pozadu 

za časovým rozvrhem 

E. Věřím, že bych zachoval klid a udržel si svou schopnost přímočaře přemýšlet 

F. Zachoval bych si bez ohledu na okolní tlaky neochvějný smysl pro konečný cíl 

G. Byl bych ochoten ujmout se pozitivního vedení, kdybych měl pocit, že tato skupina nedělá 

žádné pokroky 

H. Otevřel bych diskusi s cílem stimulovat nové myšlenky a činy 

Body: A:B:C:D:E:F:G:H: 

 

VII. S ohledem na problémy, které mi přináší práce ve skupinách: 

A. Jsem náchylný dát najevo netrpělivost s těmi, kdo překážejí dosažení pokroku 

B. Ostatní mě mohou kritizovat za to, že jsem příliš analytický a nedostatečně intuitivní 

C. Moje touha zajistit, aby práce byla řádně provedena, může zdržovat postup vpřed 

D. Mám sklon začít se dost snadno nudit a spoléhat se na to, že jeden nebo dva stimulující 

členové podnítí mé nadšení 

E. Připadá mi obtížné začít, pokud nejsou jasné cíle 

F. Jsem občas slabý ve vysvětlování a objasňování složitých věcí, které mě napadají 

G. Jsem si vědom, že vyžaduji od jiných věci, které nemohu udělat sám 

H. Váhám s prosazováním svých myšlenek, když narazím na skutečnou opozici 

Body: A:B:C:D:E:F:G:H 

 

Tabulka č. 6 Vyhodnocení testu 
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Sekce Předseda Naháněč Inovátor Průzkumník Kritik Organizátor Podporovatel Dokončovatel 

I D F C A H G B E 

II B E G C D A F H 

III A C D F G H E B 

IV H B E G C D A F 

V F D H E A B C G 

VI C G A H E F B D 

VII G A F D B E H C 

Celkem         

 

Tabulka č. 7 Popis týmových rolí 

 

Vedoucí 

Předseda 

Smysl pro celkové cíle, obvykle nižší 

tvořivost. Dobrý v kontrolování a 

koordinování zdrojů. Demokratický, 

podporuje účast. Dokáže zůstat 

objektivní 

Extrovert, nízká 

úroveň úzkosti 

Naháněč 

Smysl pro energický postup a naléhavost. 

Náchylný k provokování a netrpělivosti. 

Nesnáší setrvačnost a pomalý pokrok. 

"Přirozený" vůdce, může být agresivní. 

Extrovert, 

vysoká úroveň 

úzkosti 

Tvořivé 

Inovátor 

Mívá spousty nápadů – použitelných i 

nepoužitelných. Tvořivý, zaujat novými 

výzvami. Málo se zajímá o praktické 

aspekty nápadů. Nemá rád kritiku 

Dominantní, 

introvertní 

Průzkumník 

Umí dobře vytvářet kontakty a zkoumat 

vše nové. Potřebuje nové stimuly, někdy 

až přelétavý. Rychle ztratí zájem, když 

ho přejde počáteční nadšení. 

Extrovert, nízká 

úroveň úzkosti 

Podpůrné 

Organizátor 

 

Předvídá, jak budou myšlenky fungovat v 

praxi. Usilovný v práci, někdy málo 

flexibilní, drží se při zemi. Systematický, 

důkladný, málo efektivní, když jsou 

nejasné cíle 

Stabilní 

osobnost 

Kritik 
Dokáže analytickým způsobem zpracovat 

velké množství informací. Schopný si 

všimnout osudné chyby v plánu. Tlumí 

Introvert, nízká 

míra úzkosti 



57 

 

nadšení, neumí motivovat, nenosí nové 

myšlenky. 

Podporovatel 

Týmový pracovník, podporuje týmového 

ducha. Citlivý k pocitům jiných a náladě 

týmu. Podporuje spolupráci. Nerozhodný 

v krizi, nedostatečně tvrdý. 

Extrovert, nízká 

míra úzkosti 

Dokončovatel 

Pečlivě dbá na detaily, usiluje o 

dokonalost. Houževnatý, vytrvalý, 

dosahuje vysokých standardů. Někdy 

zbytečně zabředne do detailů. 

 

Introvert, 

úzkostný 

 

Belbin R.M.: Managerské týmy: Proč jsou úspěšné nebo selhávají. Oxford, The Heinemann, 

str. 153-158) 

 

Dalším prováděnými testy byly např. test na:  

 

• Motivační typy lidí (Podle: Plamínek, J.: Sebepoznání, sebeřízení a stres. Grada 

Publishing, a. s., Praha 2008, ISBN 978-80-247-2593-2) – na jehož základě motivační 

založení určuje, které podněty preferujeme, vyhledáváme a zabýváme se jimi 

přednostně; 

 

• Přístup k managementu. 

 

8.4 Hodnocení zaměstnance 

 

8.4.1 Současný stav hodnocení 

 

Hodnocení je jednou z hlavních strategických personálních funkcí ve Společnosti. Toto 

hodnocení probíhá vždy za určité období (např. čtvrtletí, pololetí, rok), a to mezi nadřízeným 

a podřízeným pracovníkem. Při tomto hodnocení jsou probírány nejen úspěchy zaměstnance, 

ale také problémy, se kterými se daný zaměstnanec potýká a možná jejich řešení 

v následujícím období. Hodnocení se rovněž stává hlavním zdrojem pro odměňování a 

následný rozvoj kariéry. Konkrétní příklad hodnocení ve Společnosti je uveden níže. 
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V rámci tzv. ročního hodnocení byl připraven ze strany vedoucího (resp. nadřízeného 

pracovníka) rozhovor s podřízeným pracovníkem. Cíle tohoto rozhovoru byly následující:  

 

a) Úvod; 

 

b) Vyhodnocení práce za uplynulé kalendářní čtvrtletí ze strany podřízeného pracovníka; 

 

c) Vyhodnocení práce za uplynulé kalendářní čtvrtletí ze strany vedoucího; 

 

d) Vzájemné porovnání styčných bodů; 

 

e) Poděkování za odvedenou práci; 

 

f) Plán činností na následující kalendářní čtvrtletí se zdůrazněním na prvek motivace; 

 

g) Finanční ocenění; 

 

h) Ukončení rozhovoru. 

 

Příprava na rozhovor 

 

Vzhledem k tomu, že rozhovor měl proběhnout (dle Interní směrnice „Odměňování 

zaměstnanců“ zpracovanou oddělením Lidských zdrojů) v průběhu měsíce října a výsledky 

předány tamtéž, byl rozhovor naplánován na pondělí 16. 10. na 13 h – 14h, zajištěna zasedací 

místnost a menší občerstvení. Výše uvedený termín byl vybrán z toho důvodu, že na tento 

den nebyly naplánovány žádné jiné mimořádné činnosti a současně projekt, kterého se 

účastnil podřízený pracovník, byl ukončen a předán v předcházejícím týdnu. Dalším 

faktorem, který přispěl k výběru výše uvedeného termínu, byla skutečnost, že v předchozím 

týdnu byl výplatní termín. 
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Podřízenému pracovníku byla zaslána pozvánka na pohovor prostřednictvím mailu vč. 

prázdných formulářů, které byly zaslány vedoucímu pracovníku společně s dalšími pokyny. 

Tyto formuláře budou během / po rozhovoru vyplněny, podepsány na důkaz souhlasu z obou 

stran s tím, že po jednom výtisku obdrží vedoucí pracovník, podřízený pracovník a oddělení 

Lidských zdrojů. 

 

Ve dnech předcházejících rozhovoru byly ze strany vedoucího pracovníka shromážděny 

následující materiály týkající se podřízeného pracovníka, a sice: 

 

• Přehled všech činností, které podřízený pracovník vykonává; 

 

• Náplň práce; 

 

• Plán minulého období;  

 

• Seznam vzdělávacích akcí, kterých se podřízený pracovník zúčastnil; 

 

• Stávající finanční ohodnocení vč. rozdělení na fixní a variabilní složku vč. příplatků; 

 

• Informace od oddělení Lidských zdrojů o možné účasti na vzdělávacích akcích vč. 

možného pobytu v zahraničí; 

 

• Informace od oddělení Lidských zdrojů o možném nárůstu finančního ohodnocení. 

 

Vedení rozhovoru 

 

Vedoucí pracovník se se všemi příslušnými materiály dostavil na místo schůzky o několik 

minut dříve, jednak aby přivítal podřízeného pracovníka, dále aby dohlédl, že občerstvení 

bylo zajištěno a byl zajištění hladký průběh schůzky. 
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V rámci úvodních otázek bylo cílem vedoucího pracovníka zbavit svého podřízeného 

pracovníka možného stresu, navodit příjemnou atmosféru. Toho bylo dosaženo mj. otázkami 

na průběh minulého víkendu apod. 

 

Poté seznámil vedoucí pracovník podřízeného pracovníka se strukturou rozhovoru, tj. jakým 

způsobem bude rozhovor probíhat, do kdy musí být příslušné formuláře vzájemně 

odsouhlaseny apod. 

 

Poté přešel vedoucí pracovník k druhému bodu schůzky „Vyhodnocení práce za uplynulé 

kalendářní čtvrtletí ze strany podřízeného pracovníka“, kdy jej požádal o sebehodnocení 

činností, projektů, které se (ne)podařilo realizovat, jak by ohodnotil svou práci v týmu, 

spolupráci s kolegy a nadřízeným, co se mu (ne)líbilo a možné návrhy na zlepšení. V rámci 

tohoto bodu získal vedoucí pracovník mj. i zpětnou vazbu od podřízeného pracovníka na 

činnost kolegů, svou a náplň práce aj. 

 

Během tohoto bodu si nadřízený pracovník dělal poznámky u důležitých bodů a minimálně 

komentoval vyjádření svého podřízeného zaměstnance. Poté přešel k dalšímu bodu, tj. 

„Vyhodnocení práce za uplynulé kalendářní čtvrtletí ze strany vedoucího“, kdy 

seznámil podřízeného pracovníka se svým pohledem na jeho vykonanou činnost, a to včetně 

příslušného odůvodnění. Analyzoval rovněž plán z minulého čtvrtletí a porovnával se 

skutečností. 

 

Následovalo „Vzájemné porovnání styčných bodů“, kdy vedoucí / podřízený pracovník si 

vzájemně vysvětlovali své pohledy na věc, kdy vedoucí pracovník musí používat pouze 

fakta, nikoliv však emoce. Vzhledem k tomu, že se jednalo o klíčového člena týmu, jejich 

vzájemný pohled na vykonanou činnost byl hodně podobný. 

 

Poté vedoucí pracovník poděkoval podřízenému pracovníkovi za vykonanou práci a 

zdůraznil, že si hlavně cení činností, které si daný pracovník vzal nad rámec své činnosti, a 

dále že zdaleka nebere jako samozřejmost skvěle vykonanou práci a skutečnost, že se na 

daného pracovníka může spolehnout. 
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V rámci následujícího bodu byl podřízený pracovník ze strany vedoucího pracovníka 

seznámen s „Plánem činností na následující kalendářní čtvrtletí“, kde byly rovněž 

zdůrazněny prvky motivace“. Tento bod byl ze strany obou aktérů rozhovoru důkladně 

analyzován s ohledem na časové možnosti podřízeného pracovníka, současnou náplň práce 

a vize zaměstnavatele a následně byl dosažen konsensus.  

 

Po ukončení tohoto bodu následovalo „Finanční ocenění“ kdy probíhala vzájemná diskuse 

o finančním ohodnocení (bonusech) podřízeného pracovníka. Zde nadřízený pracovník 

použil příslušné odůvodnění daného k přiznání daného bonusu. 

 

Po uzavření tohoto bodu již následovalo ukončení rozhovoru, kdy vedoucí pracovník 

poděkoval podřízenému pracovníkovi jeho část, následovalo vyplnění příslušných 

formulářů, které byly předány k odsouhlasení podřízenému pracovníkovi se žádostí o 

zpětnou vazbu do dvou dnů, kdy poté byly formuláře vzájemně podepsány a distribuovány. 

 

Sebereflexe 

 

V následujících dnech proběhla důkladná analýza rozhovoru ze strany nadřízeného 

pracovníka, kdy byly ještě stále patrné dojmy ze schůzky. Na základě této analýzy vedoucí 

pracovník upravil vybrané cíle týmu, usiloval o zavedení námětů na zlepšení, které navrhl 

podřízený pracovník a současně se snažil zlepšit komunikaci se všemi členy týmu. 

 

8.4.2 Plánovaný stav hodnocení 

 

Dle programu Synergie by struktura systému hodnocení měla být následující (krátkodobé i 

dlouhodobé prvky):  

 

  

• Průběžná zpětná vazba (týdenní, 14denní, max měsíční frekvence); 
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• Krátkodobé hodnocení výkonu (měsíční, čtvrtletní, roční) s dopadem na variabilní 

mzdu;  

 

• Dlouhodobé hodnocení výkonu (pololetní, roční) pro řízení potenciálu 

(rozvoj, kariéra apod.), případně vazba na úpravu mzdy.  

  
Kdo se bude hodnotit: 

 

• Všichni, ale bude odlišné dle jednotlivých pozic – bude nutné stanovit očekávaný výkon 

u každé pozice (nebo skupiny pozic) a způsob jeho měření.  

 

Obsah hodnocení (co se bude hodnotit): 

 

• Výkon → KPI, aj; nesmí jít proti spolupráci, nesmí být vzájemně v konfliktu (dostupnost 

x poruchovost);  

 

• Znalosti, dovednosti;  

 

• Chování (pracovní) -> docházka; jak vnímá firemní hodnoty; stanovení kompetencí 

(není prvoplánově počítáno zavádět hned);  

 

• Aktivita, proaktivita (v zájmu podniku) – nesmí být proti zájmu celku;  

 

• Rozvoj; 

 

• Úkoly a cíle → průběžné body k dosažení, aby cíl nebyl moc vzdálen.  

 

Plnění stanovených cílů bude součástí tzv. KPI – Key performance indicator – klíčové 

ukazatele výkonnosti – dále také „KPI“. Přesná specifikace cílů je určována po vzájemné 

domluvě nadřízeným zaměstnance a zaměstnancem a společně odsouhlasena (podepsána). 

Jedná se o součást tzv. hodnocení zaměstnance – viz předchozí subkapitola. 
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Další možná struktura členění, jaké cíle se budou hodnotit, je následující: 

 

• Firemní; 

 

• Týmové, útvarové; 

 

• Individuální. 

 

Jednalo by se o cca 3–5 cílů, přičemž by se hodnotil výkon (např. 80 %) a rozvoj (zbylých 

20 %). Hodnocení by probíhalo např. na sebereflexi, čím přispěl jednotlivý zaměstnanec či 

jeho útvar. Při stanovení KPI by bylo zapotřebí dodržovat zásady jako jsou transparentnost, 

jednoduchost, vyhodnotitelnost – jednalo by se o tzv. SMART cíle, tzn. 

 

Tabulka č. 8 Metoda SMART 

 

Písmeno Pojem Význam 

   

S Specific Konkrétní 

M Measurable Měřitelné 

A Achievable Dosažitelné 

R Realistic Reálné 

T Time-bound Časově ohraničené 

 

Cíle by měly být dále tzv. kaskádovatelné, tzn. má být umožněn rozpad na další podřízené 

pracovníky. 
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9 Zpracování a analýza dat 

 

Počátkem roku 2018 byl program Synergie ukončen z důvodu výměny vrcholového vedení 

a následné změny strategie. Talent management se přesunul do tzv. druhé etapy, která byla 

rovněž součástí výzkumu. 

 

Byl určen výběrový soubor respondentů, který se člení na dvě části. První částí jsou 

zaměstnanci odboru Řízení lidských zdrojů (deset zaměstnanců včetně vedoucí odboru 

Řízení lidských zdrojů a vedoucí oddělení Personalistika a mzdy).  

 

Druhou částí výběrového souboru jsou vybraní klíčoví zaměstnanci společnosti, se kterými 

proběhne rozhovor. 

 

9.1 Zpracování dotazníkového šetření 

 

Zaměstnanci odboru Řízení lidských zdrojů byli požádání o vyplnění dotazníku (pozn. obsah 

dotazníku je uveden v kapitole 6) a odevzdání zpět v průběhu ledna 2020. Z celkem deseti 

dotazníků byly vyplněny čtyři dotazníky. Vyhodnocení dotazníků je uvedeno níže. 

 

a) Osobní charakteristiky respondentů 

 

V první části dotazníků bylo analyzováno věkové složení, resp. pohlaví těchto respondentů 

– viz tabulka č. 9; v tabulce č. 10 pak jejich vzdělání. 
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Tabulka č. 9 – Věk / pohlaví respondentů 

 ˂ 26 26–35 36–45 46–55 56–65 ˃ 65 Celkem 

Ženy 0 2 1 0 0 0 3 

Muži 0 0 1 0 0 0 1 

Celkem 0 2 2 0 0 0 4 

 

Tabulka č. 10 - Vzdělání respondentů 

 ZŠ SŠ VOŠ Bc. VŠ*2 Celkem 

Ženy 0 1 0 0 2 3 

Muži 0 0 0 0 1 1 

Celkem 0 1 0 0 3 4 

 

Resumé otázek 1–3: 

Na základě výše uvedených tabulek č. 9 a 10 byly dotazníky vyplněny respondenty převážně 

nižšího středního věku s VŠ vzděláním. K respondentům patřily tři ženy, jeden muž. 

 

b) Hlavní předmět dotazníku 

 

V další části jsou analyzovány hlavní odpovědi na předmět výzkumu. 

 

Na otázku č. 4 „Co si představujete pod pojmem Talent management?“ byly zaznamenány 

následující odpovědi: 

 

• Práce s nejen talentovanými zaměstnanci a jejich rozvoj; 

 

• Identifikace lidí s potenciálem a jejich následný rozvoj; 

 
2 Magisterské či navazující magisterské studium 
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• Schopnost organizace podpořit kariérní rozvoj a trénink v souladu s firemní strategií. 

Schopnost manažera rozpoznat talentovaného zaměstnance s chutí pracovat. Společně 

s kariérním plánem mohou dosahovat vysokých cílů. 

 

• Rozvoj kompetencí, motivace, správa a využití kompetencí zaměstnanců. 

 

Resumé otázky č. 4: 

Lze říct, že všechny výše uvedené odpovědi se shodly na tom, že talent management 

obsahuje rozvoj talentovaných pracovníků. 

 

Následovala pátá otázka „Jak byste popsali nastavení Talent managementu ve Vašem 

podniku?“ s následujícími odpověďmi (v jednom dotazníku zůstala odpověď nevyplněna): 

 

• V tuto chvíli nic v tomto ohledu neprobíhá – u tohoto dotazníku byly poté odpovědi na 

další otázky proškrtnuty s odkazem na odpověď na pátou otázku; 

 

• Jedná se spíše o sporadické a nahodilé procesy; 

 

• Není nastaveno, probíhá realizace. 

 

Resumé otázky č. 5:  

Respondenti páté otázky se v převážné většině shodují na tom, že talent management není 

v organizaci nastaven, popř. je ve fázi realizace. 

 

Pokud se jedná o šestou otázku „Kdo konkrétně se Talent managementem ve Vašem podniku 

zabývá, v dotazníku byly vyplněny následující odpovědi: 

 

• Ředitelka Lidských zdrojů; 

 

• Někteří vedoucí zaměstnanci; 
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• Odpověď byla proškrtnuta. 

 

Resumé otázky č. 6: 

Dle výše uvedených odpovědí respondenti uvádí, že dle jejich názoru se talent management 

zabývá ředitelka lidských zdrojů / někteří vedoucí zaměstnanci. 

 

K otázce číslo 7 „Kolik lidí a v jakých odborných útvarech je součástí Talent management?“ 

byly odpovědi následující: 

 

• Nelze říct, nejedná se o standardizovaný a formální proces; 

 

• Nevím; 

 

• Odpověď byla proškrtnuta. 

 

Resumé otázky č. 7: 

K otázce č. 7 se respondenti nedokázali kvalifikovaně vyjádřit. 

 

Odpovědi na otázky číslo 8 (Jak s těmito lidmi pracujete) a číslo 9 (Jak často probíhá zpětná 

vazba při vyhodnocování Talent managementu) byly ve všech dotaznících proškrtnuty. 

 

Resumé otázek č. 8 a 9: 

Viz výše. 

 

U otázky číslo 10 (Jaké reporty týkající se Talent managementu jsou předkládány vedení) 

byla zaznamenána pouze jedna odpověď, a to: 

 

• Cena, počet absolventů škol, počet škol, druh školení, zpětná vazba účastníků, přínos. 

 

Resumé otázky č. 10: 

Viz výše. 
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Pod otázkou číslo 11 (Jaké jsou podle Vás silné stránky Talent managementu ve Vašem 

podniku) byly následující odpovědi: 

 

• Různorodost přístupu k jednotlivcům; 

 

• Maximální využití potenciálu zaměstnanců – správné využití implementace Talent 

managementu přispívá ke snížení fluktuace. 

 

Resumé otázka č. 11: 

K silným stránkám talent managementu v organizaci patří dle respondentů různorodost 

přístupu k jednotlivcům / maximální využití potenciálu zaměstnanců. 

 

Otázka číslo 12 byla naopak zaměřena na slabé stránky Talent managementu v podniku a 

přinesla následující odpovědi: 

 

• Obavy, že investicí do zaměstnanců o ně následně přijdeme; 

 

• Nekoncepčnost. 

 

Resumé otázky č. 12: 

Viz výše. 

 

Na poslední otázku „Jaké novinky v talent managementu plánujete pro nejbližší období“ 

byly zaznamenána pouze jedna odpověď, a to: 

 

• Zavedení do praxe, možnost v práci růst, učit se a být spokojený. 

 

Resumé otázky č. 13: 

Viz výše. 
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Rekapitulace odpovědí k dotazníkovým otázkám 1–13: 

Dotazníkového šetření proběhlo v průběhu ledna 2020 u deseti zaměstnanců odboru Řízení 

lidských zdrojů, přičemž byly vyplněny čtyři dotazníky. Šetření se zúčastnily tři ženy, jeden 

muž. Respondenti byly převážně vysokoškoláci nižšího středního věku. 

 

Respondenti se shodli se na tom, že talent management obsahuje rozvoj talentovaných 

pracovníků, ale že talent management není v organizaci nyní nastaven, popř. je ve fázi 

realizace. Současně se domnívají, že i když se talentem managementem ve firmě se zabývá 

ředitelka lidských zdrojů či někteří vedoucí zaměstnanci, respondenti nedokážou určit 

způsob probíhání zpětné vazby při vyhodnocování talent managementu či nedokázali říct, 

jak pracují s talentovanými lidmi. 

 

K silným stránkám talent managementu v organizaci patří dle respondentů různorodost 

přístupu k jednotlivcům či maximální využití potenciálu zaměstnanců. Mezi slabé stránky 

pak obavy, že investicí do zaměstnanců o ně firma následně přijde či nekoncepčnost. 

 

Pokud se jedná o slabé stránky práce s talenty v rámci společnosti, respondenti uváděli, že 

žádná taková práce v rámci společnosti není či je velmi špatná. Rovněž respondenti 

vyjadřovali obavy, že investicí do zaměstnanců firma následně o talenty přijde či 

nekoncepčnost. 

 

Pokud se jedná o cíle na budoucí zaměření talent managementu ve firmě, byla uvedeno 

zavedení talent managementu do praxe, možnost v práci růst, učit se a být spokojený. 

 

9.2 Zpracování rozhovorů 

 

V další části výzkumu byly provedeny rozhovory s vybranými pracovníky společnosti. 

Rozhovor se skládal ze tří části – osobní, resp. profesní údaje, dotazů na program Synergie 

a poslední část se týkala aktuální zaměření společnosti / daného pracovníka na práci 

s talenty. Výzkumu se zúčastnilo jedenáct zaměstnanců společnosti, kteří odpovídali na 

následující otázky týkající se osobního / profesního zaměření: 
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Otázka č. 1 – Jaký je Váš věk? 

 

Otázka č. 2 - Jaké je Vaše vzdělání? 

 

Otázka č. 3 – Jaká je Vaše doba působení (délka praxe) ve společnosti Karma? 

 

Otázka č. 4 – Jaká je Vaše doba působení (délka praxe) v předchůdci společnosti 

Karma? 

 

Otázka č. 5 – Jaká je Vaše celková délka praxe? 

 

Odpovědi byly uspořádány do tabulek č. 11–15. 

 

Tabulka č. 11 – Věk / pohlaví respondentů 

 ˂ 26 26–35 36–45 46–55 56–65 ˃ 65 Celkem 

Ženy 0 2 2 1 0 0 5 

Muži 0 0 2 2 2 0 6 

Celkem 0 2 4 3 2 0 11 

 

Tabulka č. 12 – Vzdělání respondentů 

 ZŠ SŠ VOŠ Bc. VŠ*3 Celkem 

Ženy 0 3 0 0 2 5 

Muži 0 1 0 0 5 6 

Celkem 0 4 0 0 7 11 

 

 

 
3 Magisterské či navazující magisterské studium 
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Tabulka č. 13 – Délka praxe respondentů ve společnosti Karma (pozn. ve stavu k 29/2/2020)  

 ˂ 1 1–2 2–3 ˃ 3 Celkem 

Ženy 0 0 1 4 5 

Muži 0 0 1 5 6 

Celkem 0 0 2 9 11 

 

Tabulka č. 14 – Délka praxe respondentů v předchůdci společnosti Karma (pozn. do stavu 

k 1/7/2016)  

 0 1 ˂ 5 6–10 11–20 21–25 26–30 ˃ 30 Celkem 

Ženy 3 1 0 0 0 0 1 5 

Muži 2 3 1 0 0 0 0 6 

Celkem 5 4 1 0 0 0 1 11 

 

Tabulka č. 15 – Délka celkové praxe respondentů 

 ˂ 5 6–10 11–15 16–20 21–25 26–30 ˃ 30 Celkem 

Ženy 0 0 2 1 1 0 1 5 

Muži 0 0 0 1 2 0 3 6 

Celkem 0 0 2 2 3 0 4 11 

 

Resumé otázek č. 1–5: 

 

Rozhovorů se zúčastnilo jedenáct respondentů, z toho šest mužů, pět žen. Necelé dvě třetiny 

respondentů mělo vysokoškolské vzdělání, zbylá část pak středoškolské. Převažovala 

věková skupina 36-45 let, následovala skupina v rozmezí 46-55 lety. Drtivá většina 

pracovala ve společnosti Karma od jejího vzniku, v předchůdci společnosti Karma pak 
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pracovalo přibližně polovina respondentů převážně po dobu 1-5 let. Všichni respondenti 

měli více než 10 let praxe.  

 

Z výše uvedeného je patrné, že se jednalo o seniornější zaměstnance s delší praxí, z nichž 

více než polovina pracovala i v předchůdci společnosti Karma a má tedy dostatek povědomí 

o aktuální situaci ve společnosti. 

 

Další otázky týkající se profesního zaměření byly následující: 

 

Otázka č. 6 – Do jaké sekce spadáte? 

 

Otázka č. 7 – Jaký je počet Vašich přímých podřízených? 

 

Otázka č. 8 - Jaký je počet Vašich přímých podřízených? 

 

Odpovědi byly zpracovány do tabulek 16–18. 

 

Tabulka č. 16 – Sekce, v níž respondent působí  

 Informační a 

komunikační 

technologie 

Obchod Legislativa Finance Bezpečnost Celkem 

Ženy 0 1 3 1 0 5 

Muži 3 2 0 0 1 6 

Celkem 3 3 3 1 1 11 
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Tabulka č. 17 – Počet Vašich přímých podřízených (pozn. ve stavu k 29/2/2020)  

 0 1–5 6–10 11–15 ˃ 15 Celkem 

Ženy 3 2 0 0 0 5 

Muži 0 2 1 3 0 6 

Celkem 3 4 1 3 0 11 

 

Tabulka č. 18 – Počet Vašich nepřímých podřízených (pozn. ve stavu k 29/2/2020)  

 0 1–5 6–10 11–15 ˃ 15 Celkem 

Ženy 2 2 0 0 1 5 

Muži 4 1 0 0 1 6 

Celkem 6 3 0 0 2 11 

 

Rekapitulace tabulek č. 17 a 18, tj. počet přímých a nepřímých zaměstnanců celkem je 

uvedena v tabulce č. 19. 

 

Tabulka č. 19 – Počet Vašich přímých a nepřímých podřízených celkem (pozn. ve stavu 

k 29/2/2020)  

 0 1–5 6–10 11–15 ˃ 15 Celkem 

Ženy 1 2 1 0 1 5 

Muži 0 1 2 2 1 6 

Celkem 1 3 3 2 2 11 

 

Resumé otázek č. 6–8: 

 

Respondenti byli vybráni napříč celou společností, převažovaly sekce Informační a 

komunikační technologie, Obchod a Legislativa (vždy po 28%). 73% respondentů mělo 
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přímé podřízené, 46% mělo nepřímé zaměstnance, přímé ani nepřímé zaměstnance neměl 

jediný respondent, tj. 9 %.  

 

Na základě odpovědí na otázky č. 6–8 lze říct, že byly zmapovány názory hlavně vedoucích 

pracovníků středního managementu a dále projektových manažerů se zaměřením na IT 

projekty. 

 

Druhá část rozhovoru se týkala programu Synergie, kdy otázky / odpovědi se k ní vztahující 

jsou uvedeny níže. 

 

Otázka č. 9 – Účastnili jste se programu Synergie ve společnosti Karma? 

 

Tabulka č. 20 – Účast v programu Synergie 

 ANO Částečně* NE Celkem 

     

Ženy 4 1 0 5 

Muži 4 0 2 6 

Celkem 8 1 2 11 

*Pouze některých zasedání 

 

Pozn. Otázky na téma Synergie ve společnosti Karma byly poté pokládány pouze účastníkům 

programu Synergie, kteří se jej alespoň částečně zúčastnili, tj. devíti respondentům. 

U respondentů 10–11 byly dotazy na téma Synergie vynechány.  

 

Resumé otázky č. 9: 

 

Programu Synergie se účastnilo osm respondentů a dále jedna respondentka se účastnila 

pouze jednoho výjezdního školení – viz odpověď respondenta č. 9 na otázku č. 10. Otázky 

na téma Synergie byly poté pokládány pouze těmto devíti respondentům. 
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Otázka č. 10 - Jak hodnotíte program Synergie ve společnosti Karma? 

 

Respondent č. 1: Škoda, že to skončilo, bylo to na dobré cestě (cíle i přidaná hodnota). Lidé 

se potkávali na neformální půdě, měli možnost se poznat, teď se setkávají jen na mailu a 

pouze pracovně. Byly vytipovány skupiny lidí, kteří měli určené cíle, což bylo fajn, teď si 

každý dělá na svém písečku a nic ho nezajímá.  

 

Respondent č. 2: Již jsem si tím prošla v minulých firmách, ve společnosti Karma to bylo 

pro nové zaměstnance zajímavé. Rovněž mi přišlo dobré, že si to zaměstnanci můžou 

trénovat – jednalo se o přejímání informací. 

 

Respondent č. 3: Synergie mi hodně přinesla – poznala jsem spoustu nových kolegů, jak 

pracovně, tak mimopracovně. Dozvěděla jsem se o provozu, čím se společnost Karma 

zabývá z provozních činností (regionů / oddělení). Nově jsem se dozvěděla i poznatky 

týkající se manažerských dovedností. Posunula jsem se v osobním rozvoji – sebepoznání 

v manažerské pozici. 

 

Respondent č. 4: Velmi pozitivně. S ohledem na kulturu ve společnosti Karma, tak téměř 

nezbytně. Ve firmě totiž fungovaly rozdílné návyky, jak pracovní, tak společenské. 

 

Respondent č. 5: Bylo to pozitivní zamyšlení. Přestože se neúčastnili všichni zaměstnanci, 

byla to příležitost pro to, aby se zúčastnění více osobně poznali a rovněž poznali i projekty, 

na kterých kolegové pracují a rovněž se navázali i neformální vztahy, které pak pomáhaly 

při řešení projektů a někomu to možné pomohlo v osobním rozvoji managementu. Celkový 

přínos tam rozhodně byl, nyní jsou lidé úplně izolováni. Byla tam vždy nějaká nezúčastněná 

osoba (organizátor), která těm lidem pomohla vytvořit určitý nadhled na konkrétní situací. 

 

Respondent č. 6: Kladně – byl to velký přínos, protože se potkávali lidi, kteří se při výkonu 

pracovních činností dříve potkávali jen minimálně, a tady strávili čas na synergických 

mítincích. Poznal jsem tam velkou spoustu lidí, o kterých jsem věděl, že existují, ale nikdy 
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jsem je neviděl osobně. Pro osobní rozvoj to bylo velice pozitivní, protože tam byly nové 

myšlenky, které pomáhaly v dalším rozvoji. 

 

Respondent č. 7: Synergie měla pozitivní důsledek v tom, že sbližovali lidé a kolektiv. 

Předtím byla neprofesionalizace jednotlivých lidí, neboť člověk by měl být profesionál 

v činnosti, ve které dělá a neměl by do toho dávat emoční rovinu. Člověku by mělo být jedno, 

zda je starý, mladý, muž, žena, měl by ho brát jako rovnocenného partnera vůči sobě. 

 

Respondent č. 8: Důležitý, nezbytný a bohužel předčasně ukončený. Jak jsem poznal firmu 

v lednu 2017, tak se sestával ze tří rozdílných a nespolupracujících civilizací (kultur). Takže 

tyto tři světy bylo nutné pospojovat a pospojování se úplně nepovedlo do dnešních dnů, ale 

synergie v tom udělala významný kus práce. 

 

Respondent č. 9: Moc jsem ho nezažila, byla jsem pouze na jednom výjezdním školení. 

Mně to bylo hodně nápomocné v tom, že jsem poznala spoustu lidí osobně. Domnívám se, 

že to byla dobrá myšlenka, ale že kdybych to měla realizovat znovu, tak něco udělám jinak 

– např. tím, že se to udělalo jen pro část zaměstnanců, tak tito zaměstnanci byli vyvýšeni nad 

ty ostatní, a ostatní to brali jako ne útok na sebe, ale mohli spekulovat, co se tam děje a 

docházelo k členění na dvě skupiny zaměstnanců, což se domnívám, že nebylo dobře. Měli 

vzít i ty ostatní, třeba jim dát jiné školení, měli vzít všechny zaměstnance celkově. Nemělo 

dojít k selekci zaměstnanců. Vznikla zde určitá pachuť. 

 

Resumé otázky č. 10: 

 

Všichni respondenti pozitivně hodnotili existenci programu Synergie, vyzdvihovali zejména 

osobní kontakt, navazování neformálních vztahů, osobní rozvoj, zlepšení komunikace, 

prohloubení týmové spolupráce, trénink možných situací, které mohou v budoucnu nastat, 

hlubší poznatky o firmě, nové manažerské dovednosti. Jako nepříliš dobrý záměr, že byla 

školena pouze část firmy a zbylá nikoliv a došlo tedy de facto k rozdělení společnosti na dvě 

části, panoval názor u jednoho zaměstnance.  
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Otázka č. 11 - Jaké byly výhody programu Synergie? 

 

Respondent č. 1: Pro mě osobně – možnost potkat se s kolegy z regionů, neboť bych byla 

stále jen na centrále a nikoho nepotkám (kromě celofiremních akcí). 

 

Respondent č. 2: Hodně praktických ukázek, zaměstnanci si mohli zkusit, jak budou situace 

v praxi konkrétně vypadat.  Potkaly se tam různé skupiny lidí, kteří se běžně nestřetávají, 

např. lidé z regionů. Těžko ale říct, zda byli vybráni ti správní zaměstnanci.  

 

Respondent č. 3:  Poznala jsem spoustu kolegů, které jsem dříve znala jen po telefonu. Nyní 

je znám osobně, poznali jsme navzájem svou činnost a lépe se nám teď spolupracuje, neboť 

osobní kontakt je lepší než prostřednictvím telefonu či mailu. 

 

Respondent č. 4: Něco nového jsme se naučili – soft skills, komunikace, time-management, 

zadávání úkolů, zpětná vazba, dělba práce. 

 

Respondent č. 5:  Určitě budou lidi, kteří to budou hodnotit pozitivně pro jejich osobní 

rozvoj, já už jsem dlouho v profesi, aniž bych čekal, že se budu ještě rozvíjet.  

 

Respondent č. 6: Usnadnilo to komunikaci uvnitř firmy. 

 

Respondent č. 7: Přínosná byla v tom, že vytáhla lidi z ulit, ve kterých se nacházeli. Byli 

dány do jiných hloučků, obrousily se třecí plochy, snižovala se emoční nenávist, lidé 

poznávali činnosti jiných oddělení. 

 

Respondent č. 8: Seznámil jsem se s kolegy, ke kterým bych jinak těžko získával přístup a 

současně jsem měl možnost lépe poznat své nejbližší spolupracovníky, a to za okolností, ke 

kterým bych se jinak dlouho a těžko dostával. 

 

Respondent č. 9: Viz odpověď na otázku č. 10. 
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Resumé otázky č. 11: 

 

K výhodám programu Synergie patřilo (kromě odpovědí již uvedených u otázky č. 10) 

možnost osobního setkání, praktické ukázky, nové manažerské dovednosti, poznání činností 

jiných oddělení. 

 

Otázka č. 12 - Jaké byly nevýhody programu Synergie? 

 

Respondent č. 1: Časová náročnost, nutné obětování soukromého života (šest dní mimo 

domov). Cestování. 

 

Respondent č. 2: Nevím, zda byli vybráni správní zaměstnanci. Chybou bylo, že program 

nebyl aplikován na celou firmu. Firma totiž není schopna předávat si informace mezi sebou 

– vyškolí se třetina firmy, ale nepředá informace dalším zaměstnancům, kteří nejsou součástí 

programu Synergie, takže dvě třetiny firmy jsou neproškoleni a mohlo by to být pro tyto dvě 

třetiny demotivující. Vytvořila se elitářská skupina jedné třetiny lidí. Program měl být 

rozpracován interním metodikem, který by jej dále rozvíjel a školil by celou firmu. 

Neporozumění mezi kolegy, někdo říkal, že něco neumí, a proto nebyl vybrán do programu 

Synergie. Neproběhlo šíření informací. Ve firmě se spoléháme na to, že šíření informací 

budou dělat naši manažeři (od vedoucího oddělení výše), ty to ale nedělají, protože to neumí. 

V rámci programu Synergie se informace nepřenášely dál, i když to třeba tak bylo 

zamýšleno. 

 

Respondent č. 3: Synergie se mohlo zúčastnit více lidí než jen vedoucí zaměstnanci. Nevím, 

jaký byl klíč k výběru zaměstnanců. 

 

Respondent č. 4: To, že jsem nebyla v práci, a musela jsem to následně dodělat / dokončit. 

Nechtěné prozření nad některými nadřízenými – ztráta iluzí, pak když vidíš jeho počínání a 

některé jeho kroky, dojdeš k šokujícímu zjištění, že ten člověk nemá na tom místě co dělat 

– nekompetentnost. Po skončení programu jsme se dostali na ještě horší vztahy ve firmě, než 

byly předtím, což bylo způsobeno násilným ukončením projektu. 
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Respondent č. 5: Byl příliš nabobtnalý z hlediska času – dva dny (pozn. doba, po kterou 

probíhalo výjezdní zasedání) se mi zdály moc.  

 

Respondent č. 6: Žádná velká negativa jsem neviděl, ale neviděl jsem do ekonomických 

otázek, jak to bylo drahý – to jsem vůbec neřešil, beru to jako program jako takový (jsem 

jeden z mála zastánců). 

 

Respondent č. 7: Nespatřuji žádná negativa, šlo o to lidi vytáhnout z jejich stereotypů – 

rozvinulo to komunikační úroveň mezi lidmi. To, že to v některých oblastech nebylo 

přínosné a brali jsme to jako odpočinek od práce / sranda akci, byl druhotný efekt. Brali jsme 

to jako soft skills, jako druhotná stránka se zlepšit. Negativní bylo to, že se to podalo jinak, 

než co mělo být účelem. Jako příklad lze uvést, že Synergie byla rozdělena do několika 

bloků, zlepšilo to komunikaci a ta komunikace se měla dále zlepšovat a následně 

prezentovat. Mělo se tomu říkat teambuilding, popř. miniteambuilding. 

 

Respondent č. 8: Žádná mě nenapadají, pouze jsem se styděl za většinu svých kolegů, kteří 

se během školení většinou dívali do notebooku, to byl takový nešvar. 

 

Respondent č. 9: Viz odpověď na otázku č. 10. 

 

Resumé otázky č. 12: 

 

K nevýhodám programu Synergie patřilo dle respondentů cestování, pochybnosti, zda byli 

vybráni správní zaměstnanci, nepostupování informací zaměstnancům, kteří nebyli školeni, 

časová náročnost, násilné ukončení programu bez patřičného zdůvodnění. 

 

Otázka č. 13–V jakém týmu jste byl(a) zapojen(a) Vy osobně? 

 

Respondent č. 1: Lidé.  

 

Respondent č. 2: Strategie 
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Respondent č. 3: Ekonomika a Lidé 

 

Respondent č. 4: Komunikace, Ekonomika. 

 

Respondent č. 5: Strategie a Obchod 

 

Respondent č. 6: Komunikace 

 

Respondent č. 7: Procesy a Lidé 

 

Respondent č. 8: Strategie a IT systémy 

 

Respondent č. 9: Pouze částečné zapojení v programu. 

 

Tabulka č. 21 – Účast respondentů v týmech 

 Ženy Muži Celkem 

Lidé 2 1 3 

Strategie 1 2 3 

Ekonomika 2 0 2 

Komunikace 1 1 2 

Obchod 0 1 1 

IT systémy 0 1 1 

Procesy 0 1 1 

Jiné 1 0 1 

Bezpečnost 0 0 0 

Celkem 7 7 14 

Pozn. Někteří respondenti se účastnili projektů v několika týmech. 
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Resumé otázky č. 13: 

 

Respondenti se zúčastnili převážně (po třech respondentech) projektů v rámci týmů Lidé se 

zaměřením na HR a Strategie (strategická rozhodnutí). Po dvou respondentech se zúčastnilo 

projektů Ekonomika (zaměření na finance) a Komunikace. 

 

Otázka č. 14 - Podařilo se Vám dosáhnout daného cíle v programu? Pokud ne, z jakého 

důvodu? 

 

Respondent č. 1: Částečně naplněno.  Pokud se jedná o program (Synergie) samotný, cíle 

byly určitě naplněny. 

 

Respondent č. 2: Cíle byly rozpracovány, pak z důvodu odchodu nevím, zda se podařily 

dokončit. Tým ale byl podle mého názoru cíle schopen dotáhnout do konce. 

 

Respondent č. 3: Bohužel ne, jednou z hlavních příčin bylo ukončení programu Synergie 

bez uvedení důvodu při změně vrcholového vedení.  

 

Respondent č. 4: Komunikace: Rozhodně ne, řekla bych, že tým neměl podporu od 

ostatních, kteří nebyli součástí programu Synergie. Výstupy, které měly být, se rovněž 

nesetkaly s kýženým nadšením – v tomto případě se jednalo o tzv. přelomovou fázi – jednalo 

se o matici kontaktů. Neměla jsem pocit, že v týmu byl někdo, kdo má tah na branku a 

naopak – kdo byl hlavou týmu, ten neměl tah na branku. Jednalo se tedy o složení týmu. 

Tým se začal rozpadat dříve, než se dosáhlo win-win a lidé měli chuť pokračovat v projektu. 

Byl to takový výkřik a rychle to skončilo. Tým Ekonomika – tam to docela běželo, byl tam 

větší řád, možná větší shoda členů, nechyběli tam dotahovači – věci se dotáhly s vizí 

úspěchu, dokud se nové vedení nerozhodlo, že program zastaví. Byl tam ten řád, který mi 

v Komunikaci chyběl. Při porovnání těchto dvou skupin hodně dle mého názoru záleží na 

lidském faktoru. 
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Respondent č. 5: Strategie i Obchod – ne . Celou dobu jsem Synergii bral jako ztotožnění 

zaměstnanců se s cíli podniku a zlepšení spolupráce a výsledkem byly aktivity v těch 

týmech. Tyto týmy se měly scházet samostatně, ale to tomu chybělo, protože tomu chybělo 

samostatné vedení problematiky. Pokud byly nějaké výstupy, byly zcela formální, jen aby 

to vypadalo, že se nic neudělalo. Strategie se trochu rozvíjela, díky tomu, že tam byl 

přítomen externí člověk, člověk, který to vedl. Obchod byl založen na interních lidech, 

z toho nevypadlo vůbec nic. 

 

Respondent č. 6: Ne, a to z důvodu, že byla velká roztříštěnost systémů (pozn. jednalo se o 

ucelení IT systémů), a v současné době (2020) se teprve vybírá IT systém k nákupu. 

 

Respondent č. 7: Procesy – při různých hrách ano, otevřelo mi to oči při hledání řešení a 

nalezení kompromisu. Byl jsem ale zapojen až cca dva měsíce před zrušením, takže nevím, 

zda došlo k naplnění cílů, ale mně osobně to pomohlo – jen se to mělo prezentovat jinak. 

Bral jsem to jako rozvoj – pomohlo mi to např. při tvorbě budoucí směrnice, že jsem celý 

proces dokázal vykomunikovat docela rychle – dokázal jsem se připojit na jejich úhel 

pohledu. 

 

Respondent č. 8: Cílem bylo podrobně se seznámit s tím, jak firma podrobně funguje a 

možnost něco ovlivnit, což se za třičtvrtě roku, kdy jsem byl v Synergii, povedlo.  

 

Respondent č. 9: Viz odpověď na otázku č. 10. 

 

Resumé otázky č. 14: 

 

Pokud se jedná o splnění cílů v rámci jednotlivých týmů, mnoho z nich bylo narušeno 

v důsledku násilného ukončení programu Synergie. Dále pak, dle vyjádření respondentů, cíle 

nebyly naplněny z důvodu nesprávně vybraného lídra týmu, vedení týmu a roztříštěnosti IT 

systémů. 
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Otázka č. 15 - Jaká byla Vaše reakce na ukončení programu? 

 

Respondent č. 1: Ten, kdo ho (program) ukončil, by ho potřeboval nejvíc. 

 

Respondent č. 2: Měla jsem z toho smíšené pocity, nevím, zda důvody byly ekonomické či 

jiné. Přišlo mi, že bylo zbytečné ukončit ten projekt, když to bylo rozjeté. Zase na druhou 

stranu nedokážu posoudit z ekonomického hlediska, zda program nebyl příliš nákladný. 

 

Respondent č. 3: Mrzelo mě to, protože se domnívám, že to byly dobré projekty, ale bohužel 

to skončilo odchodem ředitele. Pokud by se dle mého názoru projekty dotáhly do konce, 

firma by z toho měla prospěch, a tedy i zaměstnanci a firma by měla možná i lepší jméno. 

 

Respondent č. 4: Je to škoda, ale bohužel nemám dostatečnou kompetenci k tomu, aby mě 

nové vedení poslechlo, zvážilo, posoudilo a až potom ukončilo. Byla zohledňována pouze 

finanční náročnost programu, nikoliv výsledky – prvotní kritérium byla finanční náročnost 

projektu, zbytek (výsledky) nebyly brány v potaz.  

 

Respondent č. 5: Tyto interní aktivity jsou vždy závislé na představách vedení. Osobně jsem 

vnímal, že předchozímu vedení šlo více o dosažení strategického cíle a poznání firmy. Takže 

ukončení tohoto programu z pohledu rozjetých aktivit negativně, protože lidé už nemají 

žádnou možnost se na širší platformě setkávat. 

 

Respondent č. 6: Bylo mi to líto, ale vzal jsem to tak, že asi už management nemá potřebu 

dál pokračovat v daném projektu. Ale možná tam jsou ještě nějaké věci, které by se měly 

dotáhnout, z programu tam zůstaly k dokončení. Navíc si myslím, že se stejně dotahují, i 

když ne už v rámci týmu, ale např. jako úkol pro nějaké oddělení. 

 

Respondent č. 7: Bral jsem to jako fakt. 

 

Respondent č. 8: Zklamání, negativní reakce, protože se zastavilo něco uprostřed cesty. 
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Respondent č. 9: V té době to byl logický krok, protože došlo ke změně v řízení podniku, 

kdy se ustanovovalo, co bude ponovu a došlo k vyjasňování nového směru. Co se domnívám, 

že nebylo šťastné, byla komunikace k zaměstnancům. I negativní věci je nutno komunikovat, 

dát zaměstnancům prostor k vyjádření. 

 

Resumé otázky č. 15: 

 

Ukončení programu Synergie bylo vnímáno respondenty negativně z důvodů, že byla 

přerušena práce, které se věnovali, dále že nebylo patřičné zdůvodnění, z jakých důvodů 

program skončil. Respondenti odhadovali, že program skončil z důvodu nového vedení či 

přílišné ekonomické náročnosti. 

 

Otázka č. 16 - Pokračujete např. neoficiálně v cílech programu /týmu? 

 

Respondent č. 1: Ne, ale kontakty s lidmi z týmu stále probíhají. Domnívám se, že cíle 

v ostatních týmech se postupně naplňují a tzv. miniprojekty tady stále jsou. 

 

Respondent č. 2: Nemyslím si. Nemám čas ani mandát se k tomu vracet; mám pouze osobní 

názory, ale už je dále neposouvám. 

 

Respondent č. 3: Ne. Ráda bych pokračovala, ale není s kým. 

 

Respondent č. 4: Snažím se i nadále uplatňovat to, co jsme se v Synergii naučili – ve své 

práci i v životě.  

 

Respondent č. 5: Ne – když aktivitě chybí vedení a chybí ji směrování, tak lidé se sami 

těžko budou scházet, aby vymysleli strategii. Lidé očekávají, že strategie přijde z vedení 

podniku a můžou rozpracovat nějaký dílčí kus. Cílem Synergie bylo zapojit do směrování 

firmy vyšší počet lidí, a to z různých úrovní, nikoliv pouze z řídících struktur.  Když bych 

měl nějakou představu o strategii, tak nevím, komu ji předložit.  
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Respondent č. 6: Ano – víceméně by se dalo říct, že ve spolupráci s některými lidmi, méně 

se ale vídáme, je to neoficiální. Na jednu stranu se komunikace zlepšila díky tomu, že se 

organizační struktura změnila – interní ICT dělá komunikace líp. 

 

Respondent č. 7: V cílech nepokračuji, ale pokračujeme v kamarádství s lidmi, které jsem 

tam potkal. 

 

Respondent č. 8: Ano, pokračuje se na těch úkolech v původním duchu, byť ty úkoly byly 

částečně pozměněny. 

 

Respondent č. 9: Viz odpověď na otázku č. 10. 

 

Resumé otázky č. 16: 

 

Po ukončení programu v cílech většinou není pokračováno, mj. i z důvodu nejasného 

směrování či vedení. Respondenti se alespoň snaží uplatňovat nabyté znalosti v praxi včetně 

udržování nově získaných kontaktů. 

 

Od otázky č. 17 dále bylo opět dotazováno všech 11 respondentů. 

 

Otázka č. 17 - Jaká je podle Vás práce s talenty v rámci firmy?  

 

Respondent č. 1: Zlepšilo se to od doby, co jsem nastoupila. Vedení /Lidské zdroje umí lidi 

vytipovat a více s nimi pracovat. Ne, že by to předtím neuměli, ale nedělali to.  

 

Respondent č. 2: Téměř nulová, pokud to vnímáte tak, že by HR přišel a řekl, vy máte 

potenciál se rozvíjet, to se nikdy nestalo. Člověk zatlačí na svého šéfa, aby z něj získal nějaké 

školení. Ale jinak že by HR vyhledával talenty, s tím jsem se nesetkala, a to ani v roli tzv. 

objednávačů – pouze pasivně objednávají školení. Bohužel HR nedávají ani portfolio školení 

k výběru, nenabízejí možnosti, což bych si představovala. Dle mého názoru HR pouze 

pasivně reaguje na poptávku ze strany odborných útvarů. Teprve teď po letech jsem byla na 
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prvním školení – každý rok / půlrok jsme sepisovali nároky na školení, ale bylo to vždy 

zamítnuto z pohledu financí a musela jsem si platit školení sama. Pro juniorní lidi je školení 

důležité.  

 

Respondent č. 3: Žádná. Nevím o ní, na mém oddělení se to neprojevilo, ani jsem to 

nezaznamenala okolo sebe. 

 

Respondent č. 4: Záleží hodně na nadřízeném, zda je ochotný talent a potenciál podporovat 

nebo zda ho svým přístupem k tomu člověku zabije / otráví. Myslím si, že lidský faktor 

v tom hraje největší roli. 

 

Respondent č. 5: Odstrašující – pokud někdo projeví talent a schopnosti řešit věci na vysoké 

odborné úrovni, tak okamžitě dostane k řešení úkoly bez toho, že by byla provedena alokace 

a posouzení možnosti kapacit tohoto člověka. Což vede nakonec k tomu, že ten člověk 

nakonec odejde. Vidím to u nás, byla tam řada velice nadaných lidí, kteří když prokázali, že 

jsou schopní se orientovat, kvalifikovaně řešit úkoly, tak jich dostali tolik, že raději odešli. 

 

Respondent č. 6: Popravdě řečeno, za dva roky jsem nabral tři lidi. Poznat, že to je talent, 

se při těch výběrových pohovorech moc nedá, pohovor (byl jsem na nich přítomen, byla zde 

dobrá spolupráce s HR) byl moc krátký. Oddělení HR dokázalo v určitých oblastech lidi 

odhadnout. Práce s talenty v rámci mého týmu je dobrá – jsou to talenti, možná ne tak úplně 

je talent u nich využit. To je spíše věc pracovního vytížení těch lidí, řekl bych, že je těch lidí, 

co jsme přijali, je poměrně málo – např. nabral jsem člověka, který se mi zdál, že by byl 

vhodný pro určitou práci v daném projektu, on se ukázal velmi schopný i pro ostatní 

provozní systémy, které provozujeme. Ten člověk měl talent, který jsem u něj 

nepředpokládal a potřebuji v něm rozvinout talent i pro další oblast, protože pro to nemám 

lidi. Dá se říct, že ho přetěžuji, protože ty věci by měl dělat někdo jiný, ale jiného člověka 

nemám. Talenti se tedy nemůžou rozvíjet úplně naplno, protože jsou zahlceni činnostmi a 

rutinní prací a už nemají čas na rozvoj. 
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Respondent č. 7: Talenti jsou ve firmě zašlapáni, a to z důvodu mého pocitu, že 

management chce mít z talentů ovce. V rámci mojí sekce existuje mikromanagement, lidem 

je dána odpovědnost, nikoliv pravomoc. 

 

Respondent č. 8: Nula, posuzuji to na sobě, že u mě jakýkoliv rozvoj není, a co se týká 

mých lidí, které jsem si do firmy přivedl (když jsem byl např. členem výběrové komise, 

popř. jsem si lidi našel sám a jenom jsem je nasměroval na personální oddělení), nemám 

vůbec žádným způsobem ovlivňovat jejich rozvoj – nabídnout jim profesní růst a 

budoucnost. Není zájem pracovat s talenty ze strany vedení firmy.  

 

Respondent č. 9: S talenty se pracuje, ale není to systematicky nastaveno – téma řešíme 

s vedoucími a řediteli sekcí, ale zatím tomu není dán jasná systém. Systém je v plánu, resp. 

strategii nastavit – měl by ho nastavit HR. Harmonogram v současné době má hodně široké 

termíny, část už je odpracována. Nyní se rovněž mění strategie – současná je platná do 2020. 

Teď je podle mého názoru čas na to si s vedením říct, jakým směrem se strategie bude dál 

ubírat. Ohledně ubírání strategie – zatím na to nemám názor – záleží to na celkové strategii 

firmy. 

 

Respondent č. 10: Nevím, zda s nimi vůbec pracuje, zatím jsem si nevšiml, že by se s nimi 

pracovalo. Otázkou je, zda firma dokáže talenty vůbec poznat. 

 

Respondent č. 11: Tak jako každá organizace, tzn. bídný stav. Hodně šikovní lidi zůstávají 

na spodních pozicích a jsou přetěžováni prací. Funguje to tak úplně všude ve všech 

organizacích, kde jsem mohl působit. Když nadřízený zjistí, že daný člověk je talentovaný, 

tak si ho tam drží, protože odvádí nejvíce práce. A s tím se pojí i vzdělávání talentů, protože 

pak člověk nechce ty lidi nikam pouštět, protože mu chybí pro běžný provoz. Nechce je 

pouštět např. na týdenní školení, protože mu pak v práci chybí. Tento nešvar je vážně úplně 

všude. 
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Resumé otázky č. 17: 

 

U odpovědi na tuto otázku převažovala většinou negativní zkušenost, popř. respondenti 

uváděli, že žádná práce v rámci společnosti není – celkem devět z jedenácti respondentů. 

Pozitivní odpovědi zaznívaly pouze výjimečně. Rekapitulace je uvedena v rámci následující 

tabulky. 

 

Tabulka č. 22 Práce s talenty v rámci firmy 

 

 Ženy Muži Celkem 

Špatná 0 3 3 

Žádná 2 1 3 

Nelze určit 1 2 3 

Pozitivní trend 2 0 2 

Pozitivní 0 0 0 

Celkem 5 6 11 

 

Otázka č. 18 - Jaká jsou podle Vás pozitiva práce s talenty v rámci firmy? 

 

Respondent č. 1: Věnují se mu, chtějí po nadřízeném zpětnou vazbu, nabídnou mu školení, 

chtějí, aby dával zkušenost lidem kolem sebe a šířil své znalosti. 

 

Respondent č. 2: Přímý nadřízený nemá téměř žádné pravomoci, moji nadřízení se nedívají, 

zda je někdo talent, ale spíše mají tendenci mě udržet (např. školení), není to o tom, že by 

mě někdo učil / mentoroval, není zde průběžná práce s talenty, je to jen zachraňování situace. 

Možná to souvisí i s věkem, když jsem byla mladší / juniornější, nadřízení se mi více 

věnovali / odhalovali talent. Největší roli pro práce s talentem má přímý nadřízený. Já 

s talenty můžu pracovat. Pokud tam mám někoho juniorního a má čas, snažím se to těm 

lidem ukazovat, je to ale velmi časově náročné, vyčerpávající. Předávám informace formou 
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selského rozumu, nadhledu). Nejhorší situace naopak je, když někdo neumí a nechce.  Můžu 

dávat tipy na povýšení, odměny, zaměření. Je to pomoc pro linového manažera. Sama 

nemám možnost vybrat si člověka / promlouvat do výběrového řízení. Pouze mám možnost 

se vyjádřit, zda s tím člověkem chci / nechci pracovat. 

 

Respondent č. 3: Odpověď viz otázka č. 17. 

 

Respondent č. 4: Obohacení pro obě strany, radost z práce, když vidím, že to k něčemu 

vede a někomu to jde.  

 

Respondent č. 5: Odpověď viz otázka č. 17. 

 

Respondent č. 6: Hlavně školení, ale musím říct, že teď jsou školení, která jsou nejasná – 

to znamená, že v minulosti byl plán školení, ale letos nebyl. Člověk si mohl zažádat o školení 

a dostane ho. V minulosti se naplánovala finanční částka a člověk školení dostal. Nyní si to 

vedoucí musí hlídat, a ptát se lidí, zda nechtějí školení, ale lidi kolikrát nechtějí, aby stihli 

svou práci. Na druhou stranu je pozitivní, že by se mi nestalo, že by mi firma řekla, že na 

školení nejsou peníze. Firma školení umožňuje a je to dobře. Možná i v rámci rozvoje talentu 

je i vstřícnost mezi jednotlivými odděleními, který mají na starosti daný projekt / provoz a 

informace si vyměňují mezi sebou navzájem. Například my máme velmi dobré vztahy 

s vývojem, kdy s vývojem je velmi dobrá spolupráce. Na druhou stranu mám obavy, aby mi 

talenty nesebrali. Když o tom přemýšlím, možná bych byl radši, kdyby ten člověk do vývoje 

mohl jít, aby rozvinul svůj talent, protože v provozu dělá rutinní činnosti.  

 

Respondent č. 7: Tato firma nemá pozitiva na práci s talenty.  

 

Respondent č. 8: Odpověď viz otázka č. 17. 

 

Respondent č. 9: Podařilo se vytáhnout z řadových zaměstnanců manažerské talenty a 

obsadit jimi manažerské posty, a to prostřednictvím interních výběrových řízení. Firmě se 

daří se nyní pracovat i s juniory, kteří nyní nastupují a s adaptačním procesem nově 
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nastupujících. HR to mapuje to od začátku a vedoucí jsou motivováni k tomu, aby s talenty 

pracovali. V rámci adaptačního programu by business HR partner se zaměstnancem měl 

projít cíle / harmonogram. Nejen tady máš počítač a pracuj, ale aby tam probíhala nějaká 

práce a zaškolování apod. 

 

Respondent č. 10: Odpověď viz otázka č. 17. 

 

Respondent č. 11: Přesně na to nedokážu odpovědět, teď je ale dobrý, na čem dělá HR, tj. 

rozvoj v oblasti soft skills a možnosti vzdělávání v odborné rovině. Jsou peníze na školení, 

lidem je umožněno se vzdělávat. Bohužel to můžeme mít konsekvence, že když do těch lidí 

investujeme, ale nedokážeme je finančně ohodnotit, tak nám ty lidi odejdou. Je to typické 

hlavně v branži, ve které působím, tj. bezpečnostní branže. 

 

Resumé otázky č. 18: 

 

V rámci práce s talenty jsou dle respondentů následující pozitiva: 

 

• Školení; 

 

• Obohacení pro obě strany, radost z práce; 

 

• Kariérní posun talentů na manažerské posty v rámci interních výběrových řízení; 

 

• Rozvoj v oblasti soft skills. 

 

Otázka č. 19 - Jaké jsou podle Vás negativa / nevýhody práce s talenty v rámci firmy? 

 

Respondent č. 1: HR i vedení podle mě nemá moc času na práci s lidmi, a to z důvodu, že 

jsou kapacitně poddimenzováni. 

 

Respondent č. 2: Odpověď viz otázka č. 17. 
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Respondent č. 3: Mezi důvody, proč práce s talenty ve firmě není, patří, že zde není takový 

odborník na HR, který by to dokázal rozvíjet / podchytit a který by se tomu věnoval. Jedná 

se o můj osobní pohled, třeba je to způsobené nedostatkem informací. 

 

Respondent č. 4: Odpověď viz otázka č. 17. 

 

Respondent č. 5: Lidé jsou přetížení, protože jsou moc dobrý, a proto se rozhodnou odejít 

někam jinam. Dalším důvodem je finanční ohodnocení. A pak práce s talenty je o velice 

citlivém přístupu k možnostem toho daného člověka, k jeho požadavkům a k vytvoření 

nějakého pracovního rámce, aby se nezahltil. 

 

Respondent č. 6: Musí lidi vykonávat rutinní činnosti, které jim neumožní talent rozvíjet. 

 

Respondent č. 7: Pro náš management je ideální stav vést stádo ovcí, jako kdyby měli strach, 

že by je někdo mohl přeskočit nebo vyrůst vedle nich. Delegování pravomocí je na nulové 

úrovni, aspoň v sekci, kterou znám.  

 

Respondent č. 8: Odpověď viz otázka č. 17. 

 

Respondent č. 9: Schází pokročilá práce s talenty, jak je mít za zmapovány, jak o ně 

pečovat, taková ta nadstavba talent-managementu.  

 

Respondent č. 10: Vůbec jsem si nevšiml, že by tady někdo s talentem pracoval a rozvíjel 

ho. 

 

Respondent č. 11: Nejsme schopni si je udržet z hlediska finančních prostředků z hlediska 

trhu, alespoň v bezpečnostní branži. Je to alespoň kompenzováno tím, že máme zkrácenou 

pracovní dobu, benefity máme zhruba stejné jako v soukromé sféře, ve mzdách ale vůči trhu 

propadáváme. 
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Resumé otázky č. 19: 

 

Pokud se jedná o negativa / nevýhody práce s talenty uvnitř firmy respondenti uváděli 

následující body: 

 

• Nedostatek času; 

 

• Nedostatek odborníků v HR; 

 

• Nedostatečné finanční ohodnocení; 

 

• Nedostatečné zmapování talentů; 

 

Otázka č. 20 - Domníváte se, že talenti mají ve firmě zaručen kariérní / finanční růst? 

A proč? 

 

Respondent č. 1: Finanční nevím, kariérní určitě ne, a to např. dle jejího kolegy z IT 

oddělení, který má zkušeností, umí je dále předávat, je žádaný na více místech. 

 

Respondent č. 2: Ne. Finanční růst – pouze za podmínky hrozby odchodu, dále se 

zaměstnancům neděkuje, nechválí. Pokud náhodou byly odměny, zaměstnanci nevěděli, 

čeho se týkaly.  

 

Respondent č. 3: Myslím, že ne , protože firma nedokáže ocenit (nevím, zda finančně), ale 

lidsky lidi, co mají znalost ohledně problematiky firmy, neboť lidi, které jsem znala, odešli 

jinam, protože se jim tu nelíbilo. 

 

Respondent č. 4: Ne, důvody – nevšímavost nadřízených, mnohdy jejich 

mikromanagement, není zde podpora běžného navyšování platů oproti nově příchozím 

zaměstnancům. 
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Respondent č. 5: Ne, při žádosti o navýšení platu člověka, kterého si chci udržet, to vyjde 

cca z třiceti procent. 

 

Respondent č. 6: Zaručen je silné slovo, ale nikdo jim nebrání tomu, aby talenti kariérně či 

finančně rostli. Je to pohled z mé sekce, nedokážu posoudit, jak je to v jiných sekcích. 

 

Respondent č. 7: Odpověď viz otázka č. 16. 

 

Respondent č. 8: Nemají – posuzuji jak podle sebe, tak podle svých lidí. 

 

Respondent č. 9: Nemáme to principiálně nastaveno, začínáš na téhle pozici, pak bude další 

a pak další pozice. Podle mě jsme na to moc malá firma a navíc – my hledáme seniory.  

 

Respondent č. 10: Mělo by to tak být. V naší firmě nevím, zda to tak je, protože jsem se 

s žádným takovým talentem nepotkal, který by tu vyrostl. Moc kariérních / finančních změn 

tu není, tady jsou všichni tak stejně. Možnosti na tu změnu tady tak moc nejsou. Leda 

v případě, že někdo odejde, změní pozici z nějakých důvodů, tak pak se ta pozice obsadí 

nějakým talentem. 

 

Respondent č. 11: Nemyslím si to. Pokud jde o ekonomiku, máme nastaveny tabulky – 80 

% lidí mám na horní hranici, takže již nemám kam přidávat, což má dopad do byznysového 

hlediska. Když jsem např. dělal výběrové řízení na lidi, tak se mi přihlásilo 27 lidí, z toho 8 

lidí bylo použitelných, ale nevybral jsem ani jednoho, protože si řekli o cca 20% víc, než byl 

maximální limit. 

 

Resumé otázky č. 20: 

 

K otázce na možný kariérní / finanční růst v rámci firmy respondenti uváděli, že talenti 

nemají ve firmě tento prostor (osm respondentů) a tři respondenti se nedokázali jednoznačně 

vyjádřit.  
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Otázka č. 21 - Vychováváte si svého následovníka /zástupce? Máte možnost promlouvat 

do výběrového řízení?  

 

Respondent č. 1: Nově nastoupivší kolegyně jsou zde krátce, a ještě neznají svou agendu, 

takže nevím, jak to v budoucnu bude vypadat.  

 

Respondent č. 2: Ano. Snažím se dostat do role, abych si podřízeného vychovala, ale nejsem 

si jistá, zda to jsou ti praví.  

 

Respondent č. 3: Ráda bych, ale není mi to umožněno tak, jak bych si představovala (např. 

finančně). 

 

Respondent č. 4: Ano 

 

Respondent č. 5: Určitě bych si svého nástupce i s ohledem na můj důchodový věk rád 

vychovával a seznamoval ho se svou prací, ale zatím se nenašel člověk, který by tu práci 

chtěl vykonávat, a tak žádného zástupce nevychovávám. Je to i důsledek toho, že se s těmi 

lidmi špatně pracuje z důsledku nemožnosti kariérního růstu. Když by Ti lidé dělali práci na 

kvalifikované úrovni, tak vedoucí by se zabýval tím, že koordinuje práce těch lidí a 

koordinuje výstupy. Za současného stavu mi nezbývá než suplovat lidi v odborných 

kapacitách a dělat řadovou práci, aby výstupy z mého oddělení měli odpovídající úroveň.  

 

Respondent č. 6: Snažím se, ano. 

 

Respondent č. 7: Ano, vychovávám si jich několik, minimálně jednoho jsem si už vychoval. 

V rámci oddělení jsem se snažil, aby měli jak odpovědnost, tak pravomoc, i když to bylo 

následně zmařeno managementem.  

 

Respondent č. 8: Vždycky jsem to u svých zaměstnanců po dobu své praxe dělal. Nyní 

bohužel ne, nemám koho. Považuji to dál za svou samozřejmou povinnost, ale ve svém týmu 

nikdo takový není. Upozorňoval jsem na to vedení. Bavil jsem se o tom s vedením, navrhoval 
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jsem zřídit pozici mého zástupce, což není možné s ohledem na tabulkové pozice. Od té 

doby je situace nevyřešená.  

 

Respondent č. 9: Pracuji s talenty uvnitř svého týmu. 

 

Respondent č. 10: Úplně bych to tak neřekl, nevychovávám. Když jsem si vybíral lidi, tak 

jsem měl rozhodující slovo, samozřejmě po konzultaci se svým nadřízeným a jeho názorem. 

Hlavně to ale záleželo na mě. Se zástupkyní HR jsme konzultovali i její názor na daného 

člověka, takže HR byl rovněž zapojený do tohoto procesu. 

 

Respondent č. 11: V tuhle chvíli ano. Předtím nebyl člověk, který by měl takový široký 

rozhled. 

 

Resumé otázky č. 21: 

 

Svého následovníka / zástupce si vychová (byť s určitými omezeními) šest respondentů, tři 

respondenti uvedli, že v rámci svého týmu nikoho takového nemají, resp. svého 

následovníka / zástupce nevychovávají. Jeden respondent nedokázal přesně určit – viz 

následující tabulka. 
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Tabulka č. 23 Výchova následovníků / zástupců 

 

 Ženy Muži Celkem 

    

Ano 1 2 3 

Ano, ale nevím, zda jsou to ti 

praví 

1 0 1 

Ano, ale nemám k tomu 

dostatečný prostor (např. finance) 

1 1 2 

Ano Celkem 3 3 6 

    

Nelze určit 2 0 2 

    

Nikoho takového v týmu nemám 0 2 2 

Ne 0 1 1 

Ne celkem 0 3 3 

    

Celkem 5 6 11 

 

Otázka č. 22 Sami nebo ve spolupráci s HR? 

 

Respondent č. 1: Sama 

 

Respondent č. 2: Sama 

 

Respondent č. 3: Sama 
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Respondent č. 4: Výhradně sama 

 

Respondent č. 5: N/A 

 

Respondent č. 6: Sám, s oddělením HR jsem to neřešil, ale řešil jsem to se svým 

následovníkem. Je dobrý, aby to věděl, motivuje ho to. Dále aby věděl, že bude v budoucnu 

dělat nějaké věci. 

 

Respondent č. 7: Vždycky sám.  

 

Respondent č. 8: Absolutně sám. 

 

Respondent č. 9: N/A. 

 

Respondent č. 10: Sám. 

 

Respondent č. 11: N/A. 

 

Tabulka č. 24 – Způsob výchovy následovníka / zástupce  

 Ženy Muži Celkem 

Sám / sama 4 4 8 

Ve spolupráci s HR 0 0 0 

Nelze odpovědět 1 2 3 

Celkem 5 6 11 

 

Resumé otázky č. 22: 

 

Na základě výše uvedených odpovědí bylo zjištěno, že ti respondenti, kteří si vychovávají 

následovníka / zástupce, tak činí sami, bez spolupráce s HR. 
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Otázka č. 23 - Jaké metody používáte pro identifikaci talentu? 

 

Respondent č. 1: Sepsala jsem si body do mailu, které jsem kolegyni (zástupkyni) poslala 

vč. odkazů, to jsem jí i ukázala. Pak jsem jí poslala mail s pravidelnými schůzkami a poslala 

jí poslední zápis. V případě, že by nevěděla, co má (zastupující kolegyně) dělat, měla jí 

zavolat, ta by jí instruovala po telefonu, aby to zvládla. 

 

Respondent č. 2:  Osobní příklad, např. modelové situace, jak to bude vypadat / probíhat, 

když nějaká situace přijde, dále delegování úkolů, něco si trénují a nic je neohrožuje. 

Vždycky musím toho člověka poznat, jak funguje, trochu ho přečíst a vymyslet způsob, co 

přijme. 

 

Respondent č. 3: Podle jeho pracovního elánu, nasazení, snahy, píle, pochopit, dostat se do 

problému věci, ochotu jednat s lidmi, empatie, naučit se novým věcem, dostane se k „jádru 

pudla“. Ráda bych udržela člověka ve firmě i z důvodu financí, aby měla i kariérní posun.  

 

Respondent č. 4: Obvykle dle požadavků, které vedly z předchozí praxe, snaha o empatii 

s nadřízeným a vysvětlení ve smyslu vyvarování se chyb z minulosti. Ponejvíce vzájemná 

komunikace – od nich ke mně a obráceně. Snaha navodit prostředí nebát se zeptat. Kontrola 

pochopení úkolů. 

 

Respondent č. 5: Pozná se to snadno, protože práce u nás má tři základní kameny – 

technická znalost, analytická schopnost, a nakonec je to schopnost syntézy a prezentace toho 

návrhu. A už na prvním materiálu, který ten člověk odvede, se pozná, že má jen technické 

znalosti a pak se nehodí k nám, ale do provozu, protože tam mu technické znalosti stačí. 

Musí mít i další znalosti, aby mohl řídit i složitější projekty. 

 

Respondent č. 6: Dá se to poznat i z běžného plnění pracovních povinností, které ten člověk 

má. Při řešení konkrétních úkolů, jejichž záběr je hodně široký, se vždycky nějaká 

problematika řeší přes jednoho člověka. Dá se to poznat při řešení pracovních povinností. 
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Snažím se lidi z provozu dostat do projektových týmů, tj. do týmů, kteří připravují nějaký 

projekt, aby provozní lidi říkali projektovému týmu, jak to bude vypadat v provozu. 

 

Respondent č. 7: Pozorováním, nasloucháním, ověřováním správnosti a následným 

vyhodnocením.  

 

Respondent č. 8: Zadáváním samostatných úkolů a sledováním jejich celkového zájmu, tj. 

že i ve chvílích, kdy nemají něco urgentního na práci, se rozvíjí nebo zda se dívají na internet.  

 

Respondent č. 9: Bez odpovědi. 

 

Respondent č. 10: Určitě podle znalostí a podle nějaké schopnosti se učit nějakým novým 

věcem a podle zápalu, že to daného člověka zajímá. 

 

Respondent č. 11: V rámci brainstormingů k nějaké problematice, pak při kvalitě 

zpracování výstupů práce, rychlost, efektivita.  

 

Resumé otázky č. 23: 

 

Mezi metody užívané respondenty pro identifikaci talentu patřily zejména: 

 

• Pozorování v rámci konání pracovních povinností; 

 

• Delegováním úkolů; 

 

• Kontroly výstupů; 

 

• Simulování modelových situací; 

 

• Sledování pracovního nasazení, zájmu o práci a snaze dostat se k jádru věci; 
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• Naslouchání; 

 

• Schopnosti učit se novým věcem; 

 

• Brainstorming; 

 

• Efektivita a její sledování. 

 

Otázka č. 24 - Jak postupujete po identifikaci talentu a jak pracujete s tímto talentem? 

 

Respondent č. 1: Bohužel jsem neměla možnost promlouvat do výběrového řízení. 

 

Respondent č. 2: Člověk musí projevit vlastnosti, které jsou mi blízké, pak mám chuť ho 

něco učit. Asi je klíčové, že ten člověk se chce učit, má k tomu chuť a temperament. 

 

Respondent č. 3: Snažím se jí vysvětlit všechny práce, které dělám, ukážu jí, co dělám, dám 

jí to za úkol a ukážu jí, jak se k tomu dostanu / doberu.  

 

Respondent č. 4: Snažím se mu / jí v co největší míře zadat takovou práci, o které si myslím, 

že má na ni talent a že ho baví.  

 

Respondent č. 5: U nás se pracuje týmově, člověk není na úkol sám, u nás jsou lidi ochotní 

a schopní mu pomoct. Pokud má někdo talent a má možnost se rozvíjet, má možnost si i 

vybrat školení, které tady funguje na dobré úrovni, takže může pro konkrétní oblast školení 

absolvovat.  Těm, co mají talent a jsou erudovaní, je samozřejmě svěřena samostatnost, takže 

mohou sami chodit na jednání a vést ucelenou problematiku, protože je na ně spolehnutí, že 

jak technicky, tak kompetenčně to zvládnou. Mladší talenti musí pracovat s nějakým 

seniornějším pracovníkem, aby se naučili, jak se technicky zdokonalit, ale zdokonalit se 

nejen v komunikaci i v odpovědnosti, co mohou slíbit, co je zapotřebí nechat buď na jiné 

jednání či na vyšší úroveň rozhodování. 
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Respondent č. 6: Jedná se o to, na co ten člověk talent má. Je to spojeno s provozem – když 

se řeší incidenty, dá se to spojit řešením incidentů, řeší je člověk, který má na to vlohy a 

umožním tomu člověku pracovat na věcech, ke kterým má vlohy. 

 

Respondent č. 7: Dám mu svojí větší důvěru a rozhodnu se na něj delegovat část svých 

pravomocí.  

 

Respondent č. 8: Snažím se mu zadávat složitější a systematičtější úkoly, a hlavně se mu 

snažím vysvětlit, proč mu ty úkoly zadávám. Složitost není buzerace, ale je to kvůli němu, 

aby se on naučil samostatně fungovat. Hodně si potrpím na to, aby byl připraven na situaci, 

co uděláme když. Pokud máme nějakou zkušenost s řešením problému, (klidně i negativní) 

tak si ji zdokumentovat pro příště a poučit se z ní. Nemám problém s tím, když se dělá chyba, 

sám ji udělám taky, ale vadí mi, když se opakují ty samé chyby. Snažím se podle nich 

nastavit nějaký pracovní postup / muster, jak se zachovat, až něco podobného nastane příště. 

Co si nezapamatuji, že dělám jednou za měsíc, tak si to pak už nemusím pamatovat, tak 

abych měl někde sepsaný postup.  

 

Respondent č. 9: Snažím se lidi nasměrovat k tomu (pokud to není už předem dáno, že máš 

odborníka na něco), tak, aby to ty lidi na to sami přišli, aby to sami identifikovali. Pak se to 

snažím rozvíjet – např. rotací práce, úkoly apod. 

 

Respondent č. 10: Ten člověk pak nepotřebuje zvýšenou kontrolu, dávám mu volnost. Když 

mu zadám úkol, pak mám jen výsledek a nemusím mít průběžnou kontrolu, protože vím, že 

ten úkol splní. Současně se snažím rozvíjet jeho znalosti, tzn. poskytnout mu např. rozvojové 

školení, pokud je možnost. 

 

Respondent č. 11: Dělám to, co nechci, co dělá celý svět, zahltím ho úkoly, protože ten 

člověk prostě funguje. Nicméně se snažím tyhle lidi časem odměnit, dát jim jakýkoli benefit, 

to samozřejmě dělám. 
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Resumé otázky č. 24: 

 

Po identifikaci talentu respondenti pracovali s talenty následovně: 

 

• Předávání vlastních zkušeností; 

 

• Zadání práce v týmu; 

 

• Delegování úkolů; 

 

• Přenesení na daného pracovníka složitějších a systematičtějších úkolů; 

 

• Směřování talentů ke správnému výsledku, jejich usměrňování; 

 

• Volnost při zpracování úkolů a kontrola pouze závěrečných výstupů; 

 

• Zahlcení prací a následné odměňování. 

 

Otázka č. 25 - Co byste doporučoval/a firmě pro lepší práce s talenty?  

 

Respondent č. 1: Více času pro lepší komunikace s talenty. Abychom si těch talentů 

opravdu vážili, protože trh je nenasytný, když přijmeme nějakého člověka, protože je dobrý, 

tak bychom si ho neměli nechat utéct.  

 

Respondent č. 2: Nejprve odhalení (identifikaci) talentů, HR by tam měl nést nějakou roli 

alespoň v osobních pohovorech, raději rozhovory než dotazníky, každý by mohl 

identifikovat talent (nikoliv podle oblíbenců). HR by se ptal nadřízených pracovníků: 

„Myslíš, že v tvém okolí je nějaký talent?“ Je otázka, zda nadřízení chtějí vychovávat talenty 

nebo se bojí o své místo. Dále je nutné dávat si pozor na to, aby nebyli protěžováni oblíbenci. 

Máme skvělé lidi, kteří se ale neumějí projevit – HR by v těchto případech mohl ušít školení 
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na míru. Spousta lidí je ostýchavých, bojí se projevit svůj názor, takhle se nepozná, zda je to 

talent či nikoliv.  

 

Respondent č. 3: Dát větší možnosti vedoucím, aby ty lidi mohli lépe ocenit (zejména 

finančně) a přímý nadřízený měl v tomto volnější ruku.  

 

Respondent č. 4: Přijetím kvalifikovaných pracovníků na HR. Rozvojové školení pro 

talentované lidi se zaměřením na konkrétní oblast, kde by byl zjištěn potenciál k postupu a 

dále finanční výhody za splněné cíle. Motivační program – ten tu dle mého názoru není, 

nevidím ho tady.  

 

Respondent č. 5: Firma by měla vytvořit něco jako kariérní řád, což jsem kdysi navrhoval. 

Teď to funguje tak, že když sem ten člověk nastoupí, povětšinou vydrží s platem, co tady je. 

Kariérní řád by měl zaručit lidem, že když odvádějí dobré výsledky a mají zájem se rozvíjet, 

mohou postoupit někam dál. Současně je nutné, aby to bylo transparentně stanovené. Tady 

nikdo neví, jak to je. Současně by se měla odstranit nerovnováha mezi odměňováním nových 

a stávajících zaměstnanců, neboť stávající pracovníci jsou demotivováni. 

 

Respondent č. 6: Firma by měla vrátit k tomu udělat si širší nabídku tematických školení. 

Dnes se to nechává na vedoucím, co si lidi najdou, ale domnívám se, že by měla vzniknout 

nabídka ze strany HR. Vcelku tady nejsou žádné překážky pro talenty. 

 

Respondent č. 7: Firma by si měla uvědomit, že by se lidé měli naučit delegovat a 

hierarchicky dolů mít pravomoci i odpovědnost.  My se snažíme svázat lidi dřív, než něco 

vytvoří. Chováme se k nim, jako by pracovali lidi na call centru. Neexistuje jiný / druhý 

názor, než co si vedení odsouhlasí.  

 

Respondent č. 8: Změnit organizační strukturu – např. sekce ICT je strašně veliká vůči 

zbytku firmy. Dále – my s lidmi děláme nějaký adaptační proces, který ale vyznívá dost 

formálně a vůbec se nezabýváme tím, jestli člověk, kterému dáváme roční pracovní smlouvu, 

se nám po devíti měsících tady, když do něj firma něco investuje a pak by měla sklízet svou 
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investici, jestli se ten člověk nezvedne a nepůjde jinam s nabytými zkušenostmi. My mu to 

umožňujeme roční termínovanou smlouvou, což vyvolává v zaměstnancích nejistotu.  

 

Respondent č. 9: Otázkou je, jak firma bude přistupovat k novým zaměstnancům. Jedním 

typem talentů je klíčový zaměstnanec. Pak jsou junioři, u kterých se rozvíjí potenciál. Firma 

si nejprve musí říct, jestli tady ta práce v širším měřítku je. Něco jiného je, pokud má firma 

tři juniory v celé firmě, nebo pokud jich je víc, a bude to celé fungovat např. na principu 

rotace. 

 

Respondent č. 10: Možná by je firma měla líp rozpoznat. Talenti tady nejsou úplně 

rozpoznatelní napříč firmou. Nemyslím tedy u nás v oddělení. A pak mu nabídnout možnost 

rozvoje. 

 

Respondent č. 11: Více je ohodnotit ve smyslu toho, aby nám neutekli ke konkurenci. 

Možná plánovat nějakým způsobem hodnocení, tzn. aby hodnocení nebylo skokové, ale 

v rámci nějakého progresu, tj., aby člověk věděl, že se mu to hodnocení bude zvyšovat každý 

rok např. o tři až pět procent. Když sem člověk nastoupí, tak mu ten plat beze změn vydrží 

třeba tři až čtyři roky.  Případně v součinnosti s HR vést seznam talentů a nějakým způsobem 

je benefitovat – nemyslím pouze finančně, ale jakýkoli jiný benefit. 

 

Resumé otázky č. 25: 

 

Pro to, aby firma lépe pracovala s talenty, respondenti doporučovali zejména: 

 

• Lepší komunikaci; 

 

• (Lepší) identifikaci talentů; 

 

• Lepší finanční hodnocení talentů; 

 

• Kvalifikovaní zaměstnanci na HR; 
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• Rozvojové školení; 

 

• Motivační program; 

 

• Kariérní řád; 

 

• Lepší delegování a akceptování názorů druhých; 

 

• Změna organizační struktury; 

 

• Pravidelné odměňování, a to nejen finanční. 

 

Otázka č. 26 – Napadá Vás ještě něco, co byste v souvislosti s tímto tématem chtěli 

dodat? 

 

Respondent č. 1: Chytří lidé /talenti obvykle nejsou mluvkové, kteří září v každé 

společnosti. 

 

Respondent č. 2: Měli bychom dělat prostředí pro talenty, chvíli to vypadalo, že některé 

externí projekty by nám mohly přinést nějakou prestiž, a to je pro talenty důležité. Když už 

firma něco takového připraví (např. různé soutěže), tak vypichovat a ohodnotit (nikoliv 

pouze finančně), že ten člověk je hlava, ten to vymyslel.  

 

Respondent č. 3: Zastání ze strany vrcholového vedení. 

 

Respondent č. 4: Přijměme odpovědnost za své činy a podpořme v nich i své podřízené 

(myšleno v činech).  To bych chtěla, aby se tu dělo, ale to se tady neděje. 

 

Respondent č. 5: To, co brání talentům, aby se přihlásili, k tomu, že umí víc a jsou schopni 

se rozvíjet a vědí, že za to něco dostanou. Srovnejme např. technika, který má úzkou 

problematiku a jiného pracovníka např. architektury, který musí mít analytické a 
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komunikační schopnosti, musí vytvořit materiál a obhájit si ho. Oba mají srovnatelné 

ohodnocení. Byť má technik talent, nic ho nenutí, aby převzal odpovědnější práci, neboť za 

to budou mít úplně stejně. Pokud má někdo lepší výsledky, mohl by mít vyšší mzdu nebo se 

posunout na pozici seniorní.  

 

Respondent č. 6: V současné situaci, která panuje v ČR na trhu práce, by si měla firma své 

talenty udržet a vážit si jich. Nesmíme si nechat utíkat lidi, obzvlášť talentovaný.  

 

Respondent č. 7: Bylo by fajn, aby byli lidi odměňováni za vlastní názor - např. 

prostřednictvím komise, která by ohodnocovala vlastní / nové názory. Mám pocit, že když 

něco řeknu, tak člověka za to stihne trest. Máme tady talentované lidi, ale mám pocit, že 

vedení tady nechce nic měnit. Názor druhých že není názor proti managementu. 

Management by se měl věnovat nikoliv sám sobě ale firmě, rozvíjet ji, někam posouvat, a 

ne aby byl management zahleděn sám do sebe, tj. když má někdo vlastní názor, tak se ho se 

musím zbavit. 

 

Respondent č. 8: Obměnit staré struktury na vedoucích postech. Jsou tam lidi, kteří tam sedí 

historicky, nic nového nepřinášejí a podle toho firma vypadá. Podle mě je špatně, aby byl 

někdo vedoucím odboru celý život.  

 

Respondent č. 9: Bez odpovědi. 

 

Respondent č. 10: Nic mě nenapadá. 

 

Respondent č. 11: Už mě nic nenapadá, možná jen realizace nějakých stáží, výměnné 

pobyty např. v organizacích jako jsme my, aby lidi vnímali, jak to funguje někde jinde. 

Samozřejmě je tu riziko, že by talent mohl utéct, ale myslím si, že stáže jsou prospěšné. 

Současně by firma měla realizovat stáže např. pro studenty ve 4. nebo 5. ročníku a ukázat 

jim, co děláme, jak děláme, abychom je mohli motivovat a lidi pak nastoupili k nám do 

firmy. 
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Resumé otázky č. 26: 

 

Kromě odpovědí na otázky č. 1–25 respondenti dodávají, že by firma měla: 

 

• Zlepšit prostředí pro talenty; 

 

• Komunikovat lépe navenek projekty, které provádí; 

 

• Zastání ze strany vrcholového vedení; 

 

• Lidé by měli nebát se převzít zodpovědnost za své jednání; 

 

• Vážit si talenty a udržet si je; 

 

• Oceňovat, a nikoliv postihovat lidi s vlastním názorem; 

 

• Změnit některé vedoucí odborných útvarů (např. formou výběrových řízení, kde by si 

stávající vedoucí pracovník mohl obhájit svou pozici); 

 

• Provádění stáží pro studenty a jejich následná motivace pro nastoupení do společnosti. 

 

Rekapitulace otázek č. 1–26: 

 

Rozhovorů se zúčastnilo jedenáct respondentů, z toho šest mužů, pět žen. Necelé dvě třetiny 

respondentů mělo vysokoškolské vzdělání, zbylá část pak středoškolské. Pokud se jedná o 

věkové složení respondentů, převažovala věková skupina 36-45 let, poté následovala 

skupina v rozmezí 46-55 lety. Rozhovorů se zúčastnily seniornější zaměstnanci s delší praxí, 

z nichž více než polovina pracovala i v předchůdci společnosti Karma a mají tedy 

dostatečnou znalost o společnosti, jejím fungování a interních procesech. 
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Organizační struktura společnosti obsahuje pět sekcí – Informační a komunikační 

technologie (321 zaměstnanců), Bezpečnost (26 zaměstnanců), Legislativa (25 

zaměstnanců), Finance (20 zaměstnanců), Obchod (12 zaměstnanců). Celkem k 1.1.2020 

měla společnost 413 zaměstnanců. Počátkem února 2020 došlo k přesunu cca 20 

zaměstnanců ze sekce Informační a komunikační technologie do sekce Obchod. 

 

Rozhovorů se zúčastnili zástupci celé společnosti, zejména pak sekce Informační a 

komunikační technologie a Obchod a Legislativa (po 28%). Cca 91% respondentů mělo 

přímé či nepřímé podřízené, a tedy zkušenosti s vedením lidí. Rozhovorů se zúčastnili hlavně 

vedoucí pracovníci středního managementu a projektoví manažeři se zaměřením na IT 

projekty. 

 

Druhá část rozhovoru se týkala programu Synergie, kdy programu se účastnilo osm 

respondentů a částečně pak jedna respondentka (zúčastnila pouze jednoho výjezdního 

školení). Otázky na téma Synergie byly poté pokládány pouze těmto devíti respondentům. 

 

Program Synergie začal ve společnosti od konce roku 2016 a jeho hlavní část spadala do 

roku 2017. Ukončen byl na počátku roku 2018. Program vznikl mj. i na základě sloučení 

dvou společností do společnosti Karma, s.r.o. k 1.7.2017, kdy na sebe narazily dvě skupiny 

zaměstnanců s odlišnou firemní kulturou a cílem Synergie bylo sladění přístupů k pracovním 

úkolům a aktivitám.  

 

Cílem Synergie bylo zejména přebírání odpovědnosti, prohlubování spolupráce, zvýšení 

orientace na výsledek, smysluplné plnění úkolů napříč Společnosti, prohloubení vnitřní 

motivace, zjednodušení činností a odstranění duplicit, narovnání vnitropodnikových 

principů a pravidel a napřímení informačních toků.  

 

Synergie probíhala na úrovni workshopů napříč společností, vzděláváním se 

v manažerských dovednostech, a to v rozdělením na jednotlivé týmy (Lidé, Strategie, 

Obchod, IT, Bezpečnost a legislativa, Finance a majetek, Komunikace, Procesy) s různými 

úkoly, přičemž musela být i nadále zajištěna provozní činnost. 
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Všech devět respondentů pozitivně hodnotilo existenci programu Synergie, přičemž mezi 

výhody tohoto programu patřilo zejména navázání osobních kontaktů a neformálních 

vztahů, osobní rozvoj, zlepšení komunikace, prohloubení týmové spolupráce, trénink 

možných situací, které mohou v budoucnu nastat, hlubší poznatky o firmě, nové manažerské 

dovednosti, praktické ukázky, nové manažerské dovednosti, poznání činností jiných 

oddělení.  

 

K nevýhodám programu Synergie patřilo dle respondentů zejména cestování a s tím spojená 

časová náročnost – určité naddimenzování programu a následně fakt, že respondenti museli 

čas věnovaný na školení nahradit takovým způsobem, aby nebyl ohrožen chod firmy. Dále 

se u respondentů objevovaly pochybnosti, zda byli vybráni do programu vhodní zaměstnanci 

a rovněž skutečnost, že byla školena pouze část firmy a došlo tedy k rozdělení společnosti 

na dvě části. Jako další nevýhoda pak bylo uvedeno nepostupování informací 

zaměstnancům, kteří se programu nezúčastnili. Rovněž jako negativum respondenti uváděli 

násilné ukončení programu bez patřičného zdůvodnění.  

 

Pokud se jedná o splnění cílů v rámci jednotlivých týmů, mnoho z nich bylo narušeno 

v důsledku násilného ukončení programu Synergie. Dále pak, dle vyjádření respondentů, cíle 

nebyly naplněny z důvodu nesprávně vybraného lídra týmu, vedení týmu a roztříštěnosti IT 

systémů. 

 

Ukončení programu Synergie bylo vnímáno respondenty negativně z důvodů, že byla 

přerušena práce, které se věnovali. Jako další negativum byla dále uvedena skutečnost, že 

nebylo vedením patřičné komunikováno, z jakých důvodů program skončil. Po ukončení 

programu došlo většinou k ukončení činností práce na jednotlivých cílech a bylo v nich 

pokračováno pouze minimálně, a to neformální cestou. Respondenti se alespoň snaží 

uplatňovat nabyté znalosti v praxi včetně udržování nově získaných kontaktů. 

 

Otázky na třetí část dotazníků zaměřená na současnou / budoucí práci s talenty v rámci 

společnosti byla opět pokládána všem jedenácti respondentům. 
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Převážná většina respondentů měla negativní zkušenost týkající se práce s talenty v rámci 

společnosti, popř. respondenti uváděli, že žádná taková práce v rámci společnosti není – 

celkem devět z jedenácti respondentů. Pozitivní odpovědi zaznívaly pouze výjimečně. 

Rekapitulace je uvedena v rámci následující tabulky. 

 

V případě pozitiv v rámci práce s talenty respondenti uvádějí zejména školení, obohacení 

pro obě strany, radost z práce, kariérní posun talentů na manažerské posty v rámci interních 

výběrových řízení, rozvoj v oblasti soft skills. 

 

Jako negativa, resp. nevýhody práce s talenty uvnitř firmy respondenti uváděli body jako 

jsou nedostatek času, nedostatek odborníků v HR, nedostatečné finanční ohodnocení a 

nedostatečné zmapování talentů. 

 

K otázce na možný kariérní, resp. finanční růst v rámci firmy respondenti uváděli, že tento 

prostor zde talenti nemají (osm respondentů) a tři respondenti se nedokázali jednoznačně 

vyjádřit.  

 

Svého následovníka / zástupce si vychová (byť s určitými omezeními) šest respondentů, tři 

respondenti uvedli, že v rámci svého týmu nikoho takového nemají, resp. svého 

následovníka / zástupce nevychovávají. Jeden respondent nedokázal přesně určit. Ti 

respondenti, kteří si vychovávají následovníka / zástupce, tak činí sami, bez spolupráce 

s HR. 

 

Mezi metody užívané respondenty pro identifikaci talentu patřilo zejména pozorování 

v rámci konání pracovních povinností, delegováním úkolů, kontrola výstupů, simulování 

modelových situací, sledování pracovního nasazení a zájmu o práci a snaze dostat se k jádru 

věci, naslouchání, schopnosti učit se novým věcem, brainstorming a zjišťování efektivity. 

 

Po identifikaci talentu se respondenti talentovaných pracovníků snažili předávat vlastní 

zkušenosti, zadávali práce v týmu, delegovali nejrůznější úkoly vč. přenesení složitějších 
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úkolů. Dále se je snažili směrovat ke správnému výsledku a dávat jim volnost při zpracování 

úkolů. 

 

Pro lepší práci s talenty v rámci firmy, respondenti doporučovali zejména lepší komunikaci 

s talenty a současně lepší identifikaci talentů vč. následného finančního ohodnocení. 

Současně navrhovali zvýšit kvalifikaci zaměstnanců na HR, poskytnout rozvojové školení 

talentovaným zaměstnancům, nastavit motivační program, resp. kariérní řád, naslouchání 

názorů ostatních, a změnit organizační strukturu (sekce Informační a komunikační 

technologie je dle vybrané odpovědi naddimenzována). 

 

Kromě výše uvedeného respondenti dodávají, že by firma měla zlepšit prostředí pro talenty, 

komunikovat lépe navenek projekty, které provádí – lepší sebeprezentace. Jako další by 

respondenti přivítali podporu ze strany vrcholového vedení při prosazování nejrůznějších 

námětů, projektů, názorů a ocenili by rovněž, kdyby si firma talentů vážila, snažila se je 

udržet a patřičně je finančně ocenila, a naopak nepostihovala zaměstnance za jiný názor, než 

má nadřízený. Současně doporučili uspořádat výběrové řízení na vybrané vedoucí 

odborných útvarů, kde by si stávající vedoucí pracovník mohl obhájit svou pozici anebo by 

uspěl jiný lepší uchazeč. Posledním návrhem pak bylo provádění stáží pro studenty a jejich 

následná motivace pro nastoupení do společnosti. 

 

9.3 Vyhodnocení analýzy 

 

Výzkum, jenž probíhal ve společnosti Karma, s.r.o., probíhal v období leden–březen 2020. 

Tento výzkum se skládal ze dvou částí – z dotazníkového šetření a z rozhovorů. U 

dotazníkového šetření bylo osloveno deset respondentů z odboru Řízení lidských zdrojů, 

rozhovory probíhaly s jedenácti respondenty napříč organizací, kdy rozhovorů se zúčastnili 

hlavně vedoucí pracovníci středního managementu a projektoví manažeři se zaměřením na 

IT projekty s delší praxí a mají tedy dostatečnou znalost o společnosti, jejím fungování a 

interních procesech. 
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Cílem výzkumu bylo zjištění fungování talent managementu ve společnosti, a jak z hlediska 

vývoje, tak současného stavu a budoucího nastavení, kdy hlavním cílem bylo komplexní 

zjišťování na výzkumné otázky: 

 

• Jakým způsobem funguje talent management ve společnosti Karma? 

 

• Jaká doporučení lze dát společnosti Karma ke zlepšení fungování talent managementu? 

 

Pokud se jedná o odpověď na první výzkumnou otázku vztahující se k fungování talent 

managementu ve společnosti Karma, byla nejprve provedena analýza programu Synergie, 

jenž probíhal ve společnosti od konce roku 2016 do počátku roku 2018. Cílem programu 

Synergie bylo zejména přebírání odpovědnosti, prohlubování spolupráce, zvýšení orientace 

na výsledek, smysluplné plnění úkolů napříč Společnosti, prohloubení vnitřní motivace, 

zjednodušení činností a odstranění duplicit, narovnání vnitropodnikových principů a 

pravidel a napřímení informačních toků. Tento program probíhal na úrovni workshopů 

napříč společností, kdy účastníci byli rovněž školeni v manažerských společnostech. 

 

Tento program byl pozitivně hodnocen, kdy mezi jeho klady patřilo zejména navázání 

osobních kontaktů, resp. neformálních vztahů, osobní rozvoj, zlepšení komunikace, 

prohloubení týmové spolupráce, trénink možných situací, které mohou v budoucnu nastat, 

hlubší poznatky o firmě, nové manažerské dovednosti, praktické ukázky, nové manažerské 

dovednosti, poznání činností jiných oddělení.  

 

K nevýhodám programu Synergie patřilo dle respondentů zejména cestování a s tím spojená 

časová náročnost – nutnosti „napracovat“ čas věnovaný programu, neboť musel být 

zabezpečen běžný chod firmy. Dále respondenti neznali kritéria, na základě jakých byli daní 

zaměstnanci vybrání do programu a rovněž se objevovaly pochybnosti, zda byli vybráni do 

programu vhodní zaměstnanci. Jako další nevýhoda byla zmiňována skutečnost, že byla 

školena pouze část společnosti a došlo tedy k rozdělení společnosti na dvě části. Současně 

respondenti nebyli zcela spokojeni s tím, jak byly postupovány informace zaměstnancům, 

kteří se programu nezúčastnili. Mezi další hlavní důvod nespokojenosti respondentů patřilo 
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násilné ukončení programu bez patřičného zdůvodnění, resp. komunikace ze strany vedení 

společnosti. Ukončení programu Synergie bylo vnímáno respondenty negativně z důvodů, 

že byla přerušena práce, které se věnovali.  

 

Po analýze programu Synergie (minulého stavu), byl zkoumán současný, resp. budoucí stav 

talent managementu ve společnosti Karma. Ze šetření vyplynulo, že talent management není 

v organizaci nyní nastaven, popř. probíhá jeho realizace s tím, že nejsou zcela určeny 

odpovědné osoby a jim dány kompetence. Dále není stanoven harmonogram s konkrétními 

kroky ani způsob, jak dosáhnout optimálního stavu ve společnosti.  

 

K silným stránkám talent managementu v organizaci (pozn. k existenci silných stránek talent 

managementu se vyjádřilo pouze minimum respondentů) patří dle respondentů různorodost 

přístupu k jednotlivcům či maximální využití potenciálu zaměstnanců. Jako další pozitiva 

v rámci práce s talenty je uváděno zejména školení, obohacení pro obě strany, radost z práce, 

kariérní posun talentů na manažerské posty v rámci interních výběrových řízení, rozvoj 

v oblasti soft skills. 

 

Pokud se jedná o slabé stránky práce s talenty v rámci společnosti, respondenti uváděli, že 

žádná taková práce v rámci společnosti není – celkem devět z jedenácti respondentů, se 

kterými probíhal rozhovor. Rovněž respondenti vyjadřovali obavy, že investicí do 

zaměstnanců o ně firma následně přijde či nekoncepčnost. Jako další slabé práce s talenty 

uvnitř firmy respondenti uváděli body jako jsou nedostatek času, nedostatek odborníků 

v HR, nedostatečné finanční ohodnocení a nedostatečné zmapování talentů. 

 

Pokud se jedná o povědomí práce s talenty, respondenti uváděli, že přes malou možnost 

kariérního, resp. finančního růstu talentů se snaží respondenti s talenty pracovat, kdy je 

nejprve identifikovali zejména prostřednictvím pozorování v rámci konání pracovních 

povinností, delegování úkolů, kontrole výstupů, simulování modelových situací, sledování 

pracovního nasazení a zájmu o práci a snaze dostat se k jádru věci, naslouchání, schopnosti 

učit se novým věcem, brainstorming a zjišťování efektivity. Po identifikaci talentu se 

respondenti talentovaných pracovníků jim snažili předávat vlastní zkušenosti, zadávali práce 
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v týmu, delegovali nejrůznější úkoly vč. přenesení složitějších úkolů. Dále se je snažili 

směrovat ke správnému výsledku a dávat jim volnost při zpracování úkolů. 

 

Na základě výše uvedeného vyplývá, že vedoucí pracovníci se snaží s talenty různými 

způsoby pracovat, ale schází jim mj. podpora od HR a další prvky, jež jsou obsaženy 

v odpovědi na druhou výzkumnou otázku, tj. „Jaká doporučení lze dát společnosti Karma ke 

zlepšení fungování talent managementu?“ 

 

Pro lepší práci s talenty v rámci firmy, respondenti doporučovali zejména lepší komunikaci 

s talenty a současně lepší identifikaci talentů vč. následného finančního ohodnocení. 

Současně navrhovali zvýšit kvalifikaci zaměstnanců na HR, poskytnout rozvojové školení 

talentovaným zaměstnancům, nastavit motivační program, resp. kariérní řád, naslouchání 

názorů ostatních, a změnit organizační strukturu (sekce Informační a komunikační 

technologie je dle vybrané odpovědi naddimenzována). 

 

Kromě výše uvedeného respondenti dodávají, že by firma měla zlepšit prostředí pro talenty, 

prezentovat lépe navenek projekty, které provádí. Jako další by respondenti přivítali podporu 

ze strany vrcholového vedení při prosazování nejrůznějších námětů, projektů, názorů a 

ocenili by rovněž, kdyby si firma talentů vážila, snažila se je udržet a patřičně je finančně 

ocenila, a naopak nepostihovala zaměstnance za jiný názor, než má nadřízený. Současně 

doporučili uspořádat výběrové řízení na vybrané vedoucí odborných útvarů, kde by si 

stávající vedoucí pracovník mohl obhájit svou pozici anebo by uspěl jiný lepší uchazeč. 

Dalším cílem na budoucí zaměření talent managementu ve firmě bylo uvedeno zavedení 

talent managementu do praxe, možnost v práci růst, učit se a být spokojený. Posledním 

návrhem pak bylo provádění stáží pro studenty a jejich následná motivace pro nastoupení do 

společnosti. 
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Závěr 

Diplomová práce na téma „Analýza talent managementu ve společnosti Karma s.r.o.“ se 

skládá se dvou částí. V první části jsou definovány pojmy talent a nadání včetně prvků a 

klasifikace nadání. Současně jsou uvedeny jednotlivé fáze talent managementu ve členění 

na identifikaci, získávání, rozvoj a udržení talentů. Rovněž jsou zmíněny rozdíly mezi prací 

v týmu vs. individuální prací včetně jejich výhod a nevýhod. Současně je kladen důraz na 

zpětnou vazbu při hodnocení pracovníků včetně způsobu provádění této zpětné vazby, kdy 

byly uvedeny rovněž druhy zpětné vazby. V návaznosti na zpětnou vazbu bylo pokračováno 

hodnocením s uvedením druhů hodnocení (formální vs. neformální) a metod hodnocení, 

jako jsou Management by Results, Plánování a kontrola práce, Pětsetčtyřicetistupňová 

zpětná vazba, Assessment Centre, Behaviorally Anchored Rating Scales a sebehodnocení. 

 

V druhé části je prováděn výzkum u společnosti Karma, s.r.o. – společnosti, jenž se zaměřuje 

na IT projekty s cílem práce na identifikace talent managementu v této společnosti se 

stanovením doporučených kroků ke zlepšení stávajícího stavu, resp. eliminaci 

nedostatků. Za tímto účelem byly stanoveny následující výzkumné otázky: 

 

• Jakým způsobem funguje talent management ve společnosti Karma? 

 

• Jaká doporučení lze dát společnosti Karma ke zlepšení fungování talent 

managementu?  

 

Výzkum probíhal jak formou dotazníkového šetření, tak formou rozhovorů. Dotazníkového 

šetření se zúčastnilo deset respondentů z odboru Řízení lidských zdrojů, rozhovorů jedenáct 

respondentů napříč společností. 

 

Výzkumu prostřednictvím rozhovorů se zúčastnili hlavně vedoucí pracovníci středního 

managementu a projektoví manažeři se zaměřením na IT projekty s delší praxí mající 

dostatečnou znalost o společnosti, jejím fungování a interních procesech. 
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V rámci rozhovorů byla nejprve provedena analýza programu Synergie, jenž probíhal ve 

společnosti od konce roku 2016 do počátku roku 2018, kdy cílem tohoto programu bylo 

zejména přebírání odpovědnosti, prohlubování spolupráce, zvýšení orientace na výsledek, 

smysluplné plnění úkolů napříč Společnosti, prohloubení vnitřní motivace, zjednodušení 

činností a odstranění duplicit, narovnání vnitropodnikových principů a pravidel a napřímení 

informačních toků. Tento program probíhal na úrovni workshopů napříč společností, kdy 

účastníci byli rovněž školeni v manažerských společnostech. 

 

Mezi silné stránky tohoto programu patřilo zejména navázání osobních kontaktů, resp. 

neformálních vztahů, osobní rozvoj, zlepšení komunikace, prohloubení týmové spolupráce, 

trénink možných situací, které mohou v budoucnu nastat, hlubší poznatky o firmě, nové 

manažerské dovednosti, praktické ukázky, nové manažerské dovednosti, poznání činností 

jiných oddělení.  

 

K slabším stránkám programu Synergie patřilo dle respondentů zejména cestování a s tím 

spojená časová náročnost. Dále respondenti neznali kritéria, na základě jakých byli daní 

zaměstnanci vybrání do programu a rovněž se objevovaly pochybnosti, zda byli vybráni do 

programu vhodní zaměstnanci. Jako další nevýhoda byla zmiňována skutečnost, že byla 

školena pouze část společnosti a došlo tedy k rozdělení společnosti na dvě části. Současně 

respondenti nebyli zcela spokojeni s tím, jak byly postupovány informace zaměstnancům, 

kteří se programu nezúčastnili. Mezi další hlavní důvod nespokojenosti respondentů patřilo 

násilné ukončení programu bez patřičného zdůvodnění, resp. komunikace ze strany vedení 

společnosti. Ukončení programu Synergie bylo vnímáno respondenty negativně z důvodů, 

že byla přerušena práce, které se věnovali.  

 

Po analýze programu Synergie (minulého stavu), byl zkoumán současný, resp. budoucí stav 

talent managementu ve společnosti Karma. Ze dotazníkového šetření a z rozhovorů 

vyplynulo, že talent management není v organizaci nyní nastaven, popř. probíhá jeho 

realizace s tím, že nejsou zcela určeny odpovědné osoby a jim dány kompetence. Dále není 

stanoven harmonogram s konkrétními kroky ani způsob, jak dosáhnout optimálního stavu 

ve společnosti. Současně se respondenti domnívají, že i když se talentem managementem ve 
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firmě se zabývá ředitelka lidských zdrojů či někteří vedoucí zaměstnanci, respondenti 

nedokážou určit způsob probíhání zpětné vazby při vyhodnocování talent managementu či 

nedokázali říct, jak pracují s talentovanými lidmi. 

 

K silným stránkám talent managementu v organizaci (pozn. k existenci silných stránek talent 

managementu se vyjádřilo pouze minimum respondentů) patří dle respondentů různorodost 

přístupu k jednotlivcům či maximální využití potenciálu zaměstnanců. Jako další pozitiva 

v rámci práce s talenty je uváděno zejména školení, obohacení pro obě strany, radost z práce, 

kariérní posun talentů na manažerské posty v rámci interních výběrových řízení, rozvoj 

v oblasti soft skills. 

 

Pokud se jedná o slabé stránky práce s talenty v rámci společnosti, respondenti uváděli, že 

žádná taková práce v rámci společnosti není či je velmi špatná. Rovněž respondenti 

vyjadřovali obavy, že investicí do zaměstnanců firma následně o talenty přijde či 

nekoncepčnost. Jako další slabé práce s talenty uvnitř firmy respondenti uváděli body jako 

jsou nedostatek času, nedostatek odborníků v HR, nedostatečné finanční ohodnocení a 

nedostatečné zmapování talentů. 

 

Pokud se jedná o povědomí práce s talenty, respondenti v rozhovorech uváděli, že přes 

malou možnost kariérního, resp. finančního růstu talentů se snaží respondenti s talenty 

pracovat, kdy je nejprve identifikovali zejména prostřednictvím pozorování v rámci konání 

pracovních povinností, delegování úkolů, kontrole výstupů, simulování modelových situací, 

sledování pracovního nasazení a zájmu o práci a snaze dostat se k jádru věci, naslouchání, 

schopnosti učit se novým věcem, brainstorming a zjišťování efektivity. Po identifikaci 

talentu se respondenti talentovaných pracovníků jim snažili předávat vlastní zkušenosti, 

zadávali práce v týmu, delegovali nejrůznější úkoly vč. přenesení složitějších úkolů. Dále se 

je snažili směrovat ke správnému výsledku a dávat jim volnost při zpracování úkolů. 

 

Na základě výše uvedeného vyplývá, že vedoucí pracovníci se snaží s talenty různými 

způsoby pracovat, ale schází jim mj. podpora od HR a další prvky, jež jsou obsaženy 
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v odpovědi na druhou výzkumnou otázku, tj. „Jaká doporučení lze dát společnosti Karma ke 

zlepšení fungování talent managementu?“ 

 

Pokud se jedná o dotazníkové šetření, respondenti jako cíl uváděli zavedení talent 

managementu do praxe, možnost v práci růst, učit se a být spokojený. 

 

Pro lepší práci s talenty v rámci firmy, respondenti v rozhovorech doporučovali zejména 

lepší komunikaci s talenty a současně lepší identifikaci talentů vč. následného finančního 

ohodnocení. Současně navrhovali zvýšit kvalifikaci zaměstnanců na HR, poskytnout 

rozvojové školení talentovaným zaměstnancům, nastavit motivační program, resp. kariérní 

řád, naslouchání názorů ostatních, a změnit organizační strukturu (sekce Informační a 

komunikační technologie je dle vybrané odpovědi naddimenzována). 

 

Kromě výše uvedeného respondenti dodávají, že by firma měla zlepšit prostředí pro talenty, 

prezentovat lépe navenek projekty, které provádí. Jako další by respondenti přivítali podporu 

ze strany vrcholového vedení při prosazování nejrůznějších námětů, projektů, názorů a 

ocenili by rovněž, kdyby si firma talentů vážila, snažila se je udržet a patřičně je finančně 

ocenila, a naopak nepostihovala zaměstnance za jiný názor, než má nadřízený. Současně 

doporučili uspořádat výběrové řízení na vybrané vedoucí odborných útvarů, kde by si 

stávající vedoucí pracovník mohl obhájit svou pozici anebo by uspěl jiný lepší uchazeč. 

Dalším cílem na budoucí zaměření talent managementu ve firmě bylo uvedeno zavedení 

talent managementu do praxe, možnost v práci růst, učit se a být spokojený. Posledním 

návrhem pak bylo provádění stáží pro studenty a jejich následná motivace pro nastoupení do 

společnosti. 
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