
ABSTRAKT DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Analýza talent managementu ve společnosti Karma s.r.o. 

 

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

přičemž výzkum probíhal ve společnosti Karma, s.r.o. Cílem práce je identifikace talent 

managementu v této 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 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. 

 

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. 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. 

 


