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ZNÁTE SVŮJ TALENT?

• Pokud člověk vykonává práci, na kterou má talent, pak mu tato práce 
přináší nejvíce uspokojení a v ní je nejefektivnější a nejangažovanější

• Každý člověk má svůj jedinečný potenciál

Pro co jsme zapáleni?
Čemu jsme ochotni věnovat velké množství času a energie?
Co nám jde snadno?
Pro co jsme ochotni snášet nepohodu?
Co jsme ochotni dělat zadarmo?
Při jaké činnosti ztrácíme pojem o čase?



FAKTORY, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K POZITIVNÍ 

ZAMĚSTNANECKÉ ZKUŠENOSTI
Deloitte Global Human Capital Trends, 2017 Hlavní zdroje frustrace podle studie LMC

• Odměňování – férovost a výše
• Ne / důvěra, způsob jednání s lidmi
• Možnost dalšího rozvoje

Důvody odchodů ze zaměstnání:

Jobsindex, 2018



KDO VŠECHNO SE PODÍLÍ NA TALENT 

MANAGEMENTU
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Ve světe businessu je 
Talent Management 
považován za stěžejní 
praxi, která umožňuje 
firmám soutěžit, snižovat 
náklady a zvyšovat 
výkonnost a zisky. Často je 
uváděna mezi 10 
prioritami představiteli 
vedení firem a často se 
řadí mezi hlavní obavy, 
které organizaci brání v 
dosažení jejich cílů (CEB, 
2016).



NOVÁ ÉRA PRÁCE

TALENT - klíčové slovo HR na trhu

Potřeba identifikovat talentované 
nástupce a leadery

Digital HR - HR procesy a technologie

Lidé jsou u mnoha firem ta nejdražší položka

Ukazatel výkonnosti, trend je 
KBI (Key Behaviour Idicator)

Práce musí dávat smysl, bavit mě 
a umožnit i žít můj život. 
Nemusím sedět přímo v práci, 
abych byl efektivní. 
Zdraví zaměstnanců jako trend.



NÁSTROJE PRO PRÁCI S TALENTY
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NÁSTROJE PRO PRÁCI S TALENTY

Důležitý bod je i RETENCE (1/ Identifikace talentů, 2/ Management talentů, 3/Retence Talentů)
• Analýzy odchodů
• Příprava varovného systému při možné ztrátě talenta / nástupce
• Správné zapojení zaměstnanců
• Retenční aktivity
• Konkurenceschopnost v odměňování

CFO se ptá CEO: „Co se stane, 
když investujeme do našich lidí a 
oni odejdou?“

CEO: „Co se stane, když do nich 
neinvestujeme a oni zůstanou.“

Talent program pro Global
TOP 200 KEY DIRECTORS



NÁSTROJE PRO PRÁCI S TALENTY



STUDENTI JAKO TALENTI – PROGRAM 

DLOUHODOBÝCH STÁŽÍ

• Potřeba vytvoření samostatné, plnohodnotné práce, ideálně cca 80 hod měsíčně, napříč společností
• Každý stážista by měl mít svého garanta
• Pravidelné vzdělávací interní i externí aktivity, odborné workshopy
• Samostatné aktivity organizované přímo studenty
• Spolupráce na společných projektech
• Cíl – získat studenty pro další spolupráci i po ukončení stáží, podpora zaměstnaneckého brandu



DOMÁCÍ POLE
Co s tím?
• Aplikovat práci s talenty napříč 

společností, napříč všemi úrovněmi a 
nezůstávat jen na top manažerské 
úrovni

• Podporovat interní posuny mezi 
pozicemi, projekty, odděleními

• Najít jednoduchou cestu pro 
zaměstnance jak dát firmě vědět, že 
mají zájem o posun / změnu

• Oslavovat interní postupy, pracovat 
na tom, aby společnost byla vnímána 
jako ta, kde jsou interní přesuny, 
postupy běžné



PŘÍKLAD PRÁCE S DATY, HR SYSTÉMY



PŘÍKLADY MĚŘENÍ EFEKTIVITY TALENT 

MANAGEMENTU

• Počet interně povýšených Talentů za období – např.12 měsíců

• Počet Talentů, kterým se zvýšila za období zodpovědnost

• Počet externě přijatých kandidátů na klíčové role

• Počet Talentů, kteří z firmy odešli

• Počet Talentů vyslaných firmou do zahraničí, v případě mezinárodní společnosti

• Počet Talentů, kteří se vrátili z vyslání do zahraničí

• Počet připravených nástupců na klíčové role

• Atraktivita společnosti jako vyhledávaného zaměstnavatele pro Talenty



TRENDY V OBLASTI 
TALENT MANAGEMENTU

• Vzestup umělé inteligence
• Nástroje rozšířené a virtuální reality
• Důraz na soft skills a „lidskost – human element“
• Flexibilita (většina společností není připravena na 

alternativní pracovní sílu), mobilita (remote workforce)
• Očekává se, že 43% mileniálů opustí zaměstnání během 

dvou let
• 65% dnešních školáků bude pracovat v profesích a 

oblastech, které dnes zatím ještě neexistují
• Sociodemografické trendy – stárnoucí populace
• Zaměřit se na „dnešek“ (nabrat Chief Digital Officer)
• Individuální a týmový přístup namísto standardizace
• Rozšiřování chápání toho kdo je talent – dodavatel, 

konzultant, bývalí zaměstnanci
• Digitalizace, používání analytik, IS, mobilních aplikací



Děkuji za pozornost☺



Barbora Smutná, HR Director
barbora.smutna@atalianworld.com


