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Úvod 
Mnohé futbalové kluby vynakladajú veľa finančných prostriedkov na získanie kvalitných 

hráčov z iných klubov. Sú ochotné zaplatiť až astronomické sumy, len aby vyhliadnutého hráča 

kúpili a ulovili ho pred konkurenčnými klubmi. Najčastejšie sa takýto obchod uskutočňuje 

s mladými talentovanými hráčmi, ale aj skúsenejšími s vysokou výkonnosťou. Prečo tomu tak 

je? Čo vedie tieto kluby k tomu, aby zaplatili nemalú sumu peňazí za takýchto hráčov? Dôvod 

je jednoduchý. Chcú mať v tíme najlepších, aby mohli vyhrávať a dosahovať úspech. Rovnako 

je tomu aj v klasických podnikoch, ktoré tiež chcú predbehnúť konkurenciu a poraziť ju, 

zaznamenať na trhu čo najlepší výsledok. A práve talentovaní ľudia sú tí, ktorí to môžu pre 

podniky zabezpečiť. Zamestnanci sa tak stali kľúčovým faktorom úspechu a zdrojom 

konkurenčnej výhody. 

Podniky majú záujem o ľudí, ktorí prinesú novú krv v podobe inovatívnych originálnych 

myšlienok. Ľudia, ktorí majú vysokú výkonnosť a zároveň snahu napredovať, rozvíjať seba, ale 

aj podnik. Zamestnanci, ktorí výraznou mierou ovplyvňujú smerovanie podniku a určujú jeho 

úspešnosť. Sú to ľudia, ktorým hovoríme talenty. Ak takýchto ľudí máme v tíme, je predpoklad, 

že na trhu budeme prekonávať našich rivalov a budeme dosahovať uspokojivé ekonomické 

výsledky.  

Je preto nevyhnutnosťou každého podniku vedieť riadiť talenty. Dobrým návodom sa javí 

systém talent manažmentu, ktorý musí byť do podniku integrovaný. Ide o proces, ktorý začína 

stratégiou, kde vrcholové vedenie podniku jasne deklaruje, že zamestnanci sú najdôležitejším 

zdrojom podniku a strategickým prvkom, na ktorom stavajú budúci dlhodobý úspech firmy. 

Stratégia ľudských zdrojov s dôrazom na podporu talentov a jej súlad s podnikovou 

a podnikateľskou stratégiou predstavuje základný kameň, na ktorom môže byť postavený 

integrovaný proces talent manažmentu začínajúci identifikáciou a získaním talentov, 

pokračujúci hodnotením a rozvojom talentovaných jedincov a končiacim udržaním týchto 

talentov v organizácii. 

Táto monografia ponúka ucelený pohľad na problematiku talent manažmentu v podmienkach 

podnikov na Slovensku. Vychádza z výsledkov výskumov a prác, ktoré autor viedol a realizoval 

v rámci domácich a zahraničných vedeckých projektov. Táto monografia je výstupom  projektu 

z MŠVVaŠ SR „Model integrovaného riadenia talentu a jeho vplyv na ekonomické výsledky 

podnikov“ (VEGA 1/0543/17), kde je autor monografie vedúcim grantovej úlohy.  
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Monografia je rozdelená do viacerých celkov. V prvej úvodnej sa autor venuje teoretickému 

vymedzeniu talent manažmentu prostredníctvom prehľadu predmetnej literatúry z domácich 

a zahraničných zdrojov. Ďalšia časť je venovaná výsledkom výskumu v 381 podnikoch. 

Výskum bol orientovaný na zhodnotenie procesu talent manažmentu v našich podmienkach 

a zároveň sú identifikované rozdiely v riadení talentov v podnikoch podľa triediacich 

charakteristík ako je veľkosť podniku, jeho vlastníctvo, účasť zahraničného kapitálu 

v spoločnosti, ekonomické výsledky a existencia útvaru ľudských zdrojov v podniku. Následne 

je v ďalšej časti tento výskum komparovaný s výsledkami v ostatných krajinách V4. V ďalšej 

časti monografia nahliada do konkrétnych podnikov, kde je talent manažment plne 

implementovaný a teda tieto spoločnosti môžu slúžiť ako príklad dobrej praxe pre iné podniky. 

Zároveň je v mongrafiii aj vyhodnotený prieskum vnímania talent manažmentu zamestnancami 

vo vybranej konkrétnej spoločnosti, čím sa získa spätná väzba na talent manažment od 

zamestnancov. 

Takýmto spôsobom sa monografia pokúša vniesť svetlo do problematiky talent manažmentu, 

ktorý je vo svete, ale aj u nás stále aktuálnejší. Zároveň má prispieť k jeho rozvoju aj v ďalších 

podnikoch, pretože pochopenie filozofie talent manažmentu prináša podnikom mnohé finančné, 

ale aj nefinančné benefity.   
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1 Prehľad riešenej problematiky doma i v zahraničí 
 

Z pohľadu podniku má ľudský zdroj nezameniteľné miesto a preto ho treba efektívne využívať. 

Práve človek je tvorcom všetkých hodnôt v spoločnosti. Čím je tento zdroj lepší, kvalitnejší, 

tak možno očakávať aj vyššiu pridanú hodnotu pre spoločnosť, ale aj pre podniky samotné. Je 

preto nevyhnutnosťou rozvíjať ľudí s veľkými kompetenciami a vysokým potenciálom, aby sa 

zabezpečilo neustále zlepšovanie podnikových procesov. Takýchto výnimočných jedincov 

označujeme ako talenty. Práve na nich je postavená stratégia a konkurenčná schopnosť 

podnikov a od nich v nemalej miere závisí aj úspech na trhu. V tejto časti sa budeme venovať 

teoretickému vymedzeniu problematiky, kde sú sumarizované názory odborníkov 

a výskumníkov z oblasti talent manažmentu 

 
1.1 Strategické poňatie ľudských zdrojov 

Riadenie ľudských zdrojov prešlo v posledných desaťročiach výraznými zmenami. Prvotná 

personalistika charakteristická najmä administratívnymi úkonmi spojenými s prácou ľudí bola 

nahradená moderným prístupom riadenia ľudských zdrojov, ktorý považuje ľudí za 

najdôležitejší zdroj podnikových aktivít. Preto je riadenie ľudských zdrojov považované za 

strategickú otázku každého podniku. Výber vhodných pracovníkov je doplnený neustálym 

zdokonaľovaním ich zručností a schopností, okrem finančnej formy sa motivácia prejavuje 

v podobe priaznivého podnecujúceho prostredia a hodnotenie pracovníkov sa stáva 

proaktívnejším najmä vďaka novým spôsobom orientovaných na dosahovanie cieľov. 

Definície riadenia ľudských zdrojov sa v čase menili. Price (2011) uvádza vývoj týchto definícií 

od rôznych autorov (tabuľka 1). Z neho možno vidieť, že pojem talent sa začal využívať 

v definícii až po roku 2000. 

Tabuľka 1: Vývoj definícií manažmentu ľudských zdrojov 
Autor Definícia 

Beer  

(1994) 

Manažment ľudských zdrojov zahŕňa všetky manažérske rozhodnutia a aktivity, ktoré 

majú vplyv na vzťah medzi organizáciou a zamestnancami t.j ľudskými zdrojmi. 

Keenoy 

(1990) 

Manažment ľudských zdrojov predstavuje metódu maximalizovania ekonomických 

výnosov z pracovnej sily, pričom musí byť integrovaný do podnikovej stratégie. 
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Townley 

(1994) 

Manažment ľudských zdrojov je technológiou, ktorá pomáha napĺňať ciele znižovaním 

rozdielov medzi pracovnou kapacitou a potenciálnym výkonom. 

Cascio 

(1998) 

Manažment ľudských zdrojov je zaujatie, výber, udržanie, rozvoj a využitie ľudských 

zdrojov pre dosiahnutie individuálnych ako aj organizačných cieľov a zámerov. 

Storey 

(2001) 

Manažment ľudských zdrojov predstavuje odlišný spôsob riadenia zamestnanosti, 

ktorý sa snaží dosiahnuť konkurenčnú výhodu prostredníctvom strategického rozvoja 

vysoko kvalifikovanej pracovnej sily využitím integrácie kultúrnych, štruktúrnych 

a personálnych techník. 

Mathis 

a Jackson 

(2007) 

Manažment ľudských zdrojov sa zaoberá navrhnutím manažérskeho systému, aby bolo 

zabezpečené efektívne využitie ľudského talentu na dosiahnutie organizačných cieľov. 

Price 

(2011) 

Manažment ľudských zdrojov je filozofiou riadenia ľudí založenou na predpoklade, že 

ľudia predstavujú unikátny dôležitý zdroj pri dosahovaní udržateľného 

podnikateľského úspechu. Je pritom nevyhnutné maximálne využívať talent každého 

zamestnanca. 

Zdroj: Price (2011) a vlastné spracovanie 

 

Strategický aspekt riadeniu ľudských zdrojov pridávajú ďalší autori. Armstrong (2007) 

považuje riadenie ľudských zdrojov za strategický, logicky premyslený prístup k riadeniu toho 

najcennejšieho zdroja podniku, ktorým sú ľudia pracujúci v organizácii a prispievajúci 

individuálne, ale aj v tímoch k dosiahnutiu cieľov organizácie. Manažment ľudských zdrojov 

podľa autorov Karatop, Kubat a Uygun (2015) predstavuje strategický prístup, ktorý je priamo 

spojený s riadením procesu zamestnávania a rozvoja ľudí, ktorí ako kľúčoví hráči môžu 

ovplyvňovať výkonnosť celého podniku. 

Rovnako aj Višňovský et al. (2005) poukazujú na strategické zameranie ľudských zdrojov cez 

štyri aktivity (obrázok 1) strategického manažmentu ľudských zdrojov: 

 filozofiu ľudských zdrojov – možno ju chápať ako víziu s ohľadom na význam 
a postavenie zamestnancov pre vedenie podniku, 

 politiku ľudských zdrojov – stály súbor pravidiel ohľadne riadenia ľudských zdrojov 
a opatrení riadiacich pracovníkov ovplyvňujúcich správanie zamestnancov, 

 programy ľudských zdrojov – metódy realizácie personálnych úloh, 

 praktiky ľudských zdrojov – obsahujú konkrétne postupy pri špecifických činnostiach 
ako je napríklad získavanie a výber, hodnotiaci pohovor a iné. 
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Obrázok 1: Strategický manažment ľudských zdrojov 
Zdroj: Višňovský et al.. (2005), upravené autorom 

 

Salaman, Storey a Billsberry (2005) poukazujú na to, že strategické poňatie ľudských zdrojov 

bolo, je a stále zostáva jednou z najmocnejších ideí, ktoré sa objavili v oblasti podnikania 

a manažmentu v posledných rokoch. Mnohé malé, stredné aj veľké podniky prevzali tento 

koncept a transformovali ho do svojich konkrétnych podnikových podmienok. Všetky metódy, 

spôsoby a nástroje využívané v rámci strategického riadenia ľudských zdrojov smerujú 

k jedinému cieľu, ktorým je efektívne a dlhodobé využívanie ľudského kapitálu (Lukáč, 2009). 

Aj Tureckiová (2004) si myslí, že získavanie, rozvoj, stabilizácia a udržanie vysoko výkonných 

a angažovaných jedincov, sa musí považovať za základný cieľ podniku, ktorý myslí strategicky. 

Boaxall a Purcell (2015) poukazujú na to, že manažment ľudských zdrojov je strategický 

proces, prostredníctvom ktorého manažment buduje pracovnú silu a snaží sa dosiahnuť 

výsledky, ktoré organizácia potrebuje. Zároveň pridávajú aj ekonomické ciele a zároveň 

benefity, ktoré so sebou strategický manažment ľudských zdrojov prináša: 

 nákladovo efektívna práca, 

 organizačná flexibilita, 

 konkurenčná výhoda v oblasti ľudských zdrojov. 

Talent manažment predstavuje moderný prístup riadenia ľudských zdrojov so strategickým 

zameraním, aby podnik dosahoval určené ciele. Podniky začínajú chápať strategickú hodnotu 

talentu a fakt, že talent má dopad na ich finančné výsledky (Slizer a Dowell, 2009). 

V súčasnosti sa nachádzame v „období strategického talentu“, kde rozhodnutia ohľadne 

ľudského kapitálu a talentu sa budú javiť ako vysoko kritické podnikateľské rozhodnutia. 

Z toho dôvodu Skuhla (2009) uvádza viaceré strategické výzvy v oblasti ľudských zdrojov, 

s ktorými sa manažéri musia vysporiadať v súčasnosti: 

 zvýšená konkurencia kvalifikovanej pracovnej sily, 

interné strategické 
vplyvy

stratégia stratgické aktivity

filozofia ľudských zdrojov

politika ľudských zdrojov

programy ľudských zdrojov

praktiky ľudských zdrojov

externé strategické 
vplyvy
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 nižšia úroveň zamestnaneckých kontraktov, 

 zvýšené nároky na plánovanie, 

 zvýšené využívanie trendov ako je offshoring a outsourcing. 

Všetky tieto výzvy si vyžadujú nový prístup k dosiahnutiu podnikateľskej úspešnosti.  Tieto 

faktory spolu so stotožnením sa zamestnancov s korporátnymi cieľmi menia smer riadenia 

ľudských zdrojov od politiky znižovania nákladov, cez procesy zvyšovania efektivity, 

k manažmentu založenom na myslení talentov v podniku. Tieto výzvy vyplývajú zo zmien, 

ktoré nadobúdajú stále väčší rozmer v podnikateľskom svete. Zmeny v pôrodnosti, ale aj vo 

veku odchodu do dôchodku, neustále požiadavky na zvyšovanie produktivity sprevádzané 

znižovaním počtu pracovníkov, pokrok v komunikácii a ďalšie faktory prinášajú so sebou 

zvýšené nároky a zmeny v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Pracovná sila sa tak výrazne 

transformuje a vytvára nové trendy (Sojka, 2013): 

 dochádza k uprednostňovaniu globálnej pracovnej sily, 

 virtuálna pracovná sila má často prednosť pred štandardnou, 

 migrácia vytvára predpoklad pre významnú diverzitu pracovnej sily, 

 dochádza k vytváraniu autonómnych a samostatných skupín pracovníkov. 

Pochopenie týchto trendov v oblasti pracovných síl je kľúčové, nakoľko dávajú podklad pre 

vytvorenie budúcej generácie talentov, ktoré budú nevyhnutné pre každú organizáciu.  

Vytváranie stratégie riadenia talentov musí byť založené na celkovej stratégii podniku. Je to 

zásadný predpoklad efektívneho riadenia ľudského potenciálu. Vzájomné prepojenie 

podnikovej stratégie so stratégiou ľudských zdrojov umožňuje identifikovať procesy riadenia 

talentov, ktoré sú pre podnik kľúčové z hľadiska naplnenia ich cieľov. Talent manažment by 

mal podporovať podnikovú a podnikateľskú stratégiu priťahovaním, výberom, angažovaním 

a rozvojom talentovaných jedincov. Z toho dôvodu je nevyhnutné transformovať strategické 

ciele na schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre ich dosiahnutie. Takýmto spôsobom môže podnik 

získať konkurenčnú výhodu a vytvoriť tak dlhodobo vysoko výkonnú organizáciu, ktorá bude 

prosperovať v dynamicky meniacom sa prostredí. Úloha talent manažmentu tak spočíva aj 

v zlepšovaní tvorby podnikových cieľov (Cappeli, 2008). Podľa Petersa (2008) je potrebné 

rešpektovať nasledovné myšlienky a odporúčania, aby sa riadenie talentov prenieslo z teórie do 

strategickej reality: 

 skutočné zameranie sa na ľudí (nie len deklarované), 

 buďte v maximálnej možnej miere zaangažovaný, 
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 vykonávajte činnosti ako najlepšie viete, 

 zbavte sa starých neproduktívnych myšlienok a nebojte sa zmien, 

 zameranie sa na nehmotné položky, 

 seriózne vezmite v úvahu recenzie, kritiku a odporúčania pre riadenie talentov, 

 adekvátne zaplaťte talenty, 

 nastavte vysoké požiadavky a štandardy, 

 odmeňujte schopnosti a zručnosti ľudí, 

 vytvoriť príležitosť pre talenty, aby sa stali lídrami. 

Integrácia talent manažmentu do stratégie ľudských zdrojov a podnikovej stratégie musí 

rešpektovať filozofiu a zásady implementované v rámci stratégie ľudských zdrojov, ako aj 

využívanie rôznych systémov riadenia ľudských zdrojov a uplatnenie kompetenčných 

modelov, ktoré sú opisom vynikajúcich osobných výkonov a meradlom organizačnej 

výkonnosti. Zároveň však treba podotknúť, že kompetencie sú viazané na jednotlivcov. Sú to 

ich charakteristiky, ktoré ich predisponujú k výnimočnému výkonu. Niektoré tieto vlastnosti 

bývajú vrodené, iné je však možno získať (Rothwell a Kazanas, 2003). K tomu, aby talent 

manažment bol úspešne implementovaný, musí zahŕňať manažérov na všetkých úrovniach, 

najmä na tej najvyššej. Iniciatíva musí vychádzať z top manažmentu, kde top manažment 

predstavuje vodiča, ktorý riadi daný proces (Morton, 2005). V prípade splnenia tejto 

požiadavky umožňuje talent manažment vytvárať výhodu na prekonanie svojich konkurentov, 

pretože existuje v podniku viera, že podnik má na všetkých úrovniach lepších manažérov. 

Vedúci, ktorí prijali talent manažment, majú väčšiu vieru na uskutočňovanie odvážnych 

potrebných zmien v organizácii. Talent manažment predstavuje dôležitú súčasť ich pracovných 

miest a správa talentov musí byť centrálnym bodom riadenia spoločnosti (Michaels, 2001). 

Rozhodnutia ohľadne talent manažmentu sú strategické aj z toho dôvodu, že sú veľmi náročné, 

komplikované a v prípade ich slabej implementácie sú aj príliš nákladné (Russell a Bennett, 

2015). Je to preto, že môžu investovať do nesprávnych ľudí, alebo využívajú nesprávne 

rozvojové programy. Je preto nevyhnutné využívať pri rozhodovaní o talent manažmente 

exaktné čísla, ktoré uľahčia a zefektívnia rozhodovací proces (Payne a Frow, 2005) 

Ľudské zdroje sa jednoznačne stali strategickým prvkom, ktorý rozhoduje o úspechu podniku. 

Podnik bez kvalitnej práce s ľudskými zdrojmi je z dlhodobého hľadiska odsúdený na 

neúspech. Špeciálnu pozornosť preto treba venovať kľúčovým zamestnancom - talentom, ktorí 

sa stávajú „rozdielovým hráčom“ v tvrdom konkurenčnom boji na trhu.  
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1.2 Definovanie talentu 

Talent a riadenie talentu sa v poslednom období stáva pomerne populárnym pojmom 

v akademickej sfére, ale aj v praktickej oblasti. Efektívne využitie talentovaných jedincov sa 

stáva prioritou riadenia ľudských zdrojov v podnikoch orientovaných na dosahovanie 

dlhodobej konkurenčnej výhody prostredníctvom strategického zamerania na rozvoj ľudského 

kapitálu. Podniky si uvedomujú vzájomnú podobnosť v dôsledku globalizácie, rovnakého 

vplyvu sociálneho, kultúrneho, demografického, či ekonomického prostredia a preto sa snažia 

získať a udržať konkurenčnú výhodu prostredníctvom iných spôsobov v riadení ľudských 

zdrojov. Raz sa Steve Jobs vyjadril, že nemá zmysel prijímať talentovaných ľudí a potom im 

povedať, čo majú robiť. Povedal, že v jeho firme prijímajú talentovaných jednotlivcov, aby oni 

povedali, čo majú v spoločnosti robiť.  

Zvyšovanie povedomia o talent manažmente a potreba talentov pre podniky súvisí s viacerými 

zmenami, ktoré sa v oblasti ľudských zdrojov udiali. Tansley (2011) uvádza zmeny, ktoré 

podnietili potrebu talentov v organizáciách a zmenili pracovnú silu: 

 zmeny v zložení pracovnej sily (najmä z hľadiska veku), 

 technologický boom (virtuálne tímy) 

 spoločenská zodpovednosť podnikov (tlak na hodnoty pracovníkov), 

 globalizácia (diverzita pracovnej sily) 

 zmeny v základných pracovných pozíciách (v budúcnosti budú existovať úplne iné 
pracovné pozície, ako je tomu v súčasnosti). 

S nástupom ekonomiky založenej na vedomostiach sa výrazne zmenil pomer medzi hmotnými 

a nehmotnými zdrojmi (znalosťami). Talenty sú vo všeobecnosti považované za nedostatkový 

tovar, o ktorý je potrebné sa starať (Buckingham, Clifton, 2001). Definícia talentu je pomerne 

náročná záležitosť. To, čo pre jednu organizáciu môže vyznieť ako talent, to pre inú organizáciu 

ako talent vôbec nevyzerá. Zároveň je tu určitá medzera medzi poňatím v praktickej sfére na 

jednej strane a v akademickej oblasti na strane druhej (Sojka, 2013). Tu sú uvádzané niektoré 

definície talentu: 

 Gagne (2000) definuje talent ako špičkové majstrovstvo systematicky rozvíjaných 
schopností a znalostí minimálne v jednej oblasti ľudských činností. 

 Michaels et al. (2001) definujú talent ako súčet všetkých schopností človeka, jeho 
vrodených darov, zručností, vedomostí, skúsenosti, inteligencie, názorov, postojov 
a charakteru. Zároveň to zahŕňa aj schopnosť učiť sa a rozširovať potenciál pre ďalší 
rozvoj. 
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 Morton (2004) poukazuje na talent jednotlivca ako na schopnosť prispieť k súčasnej 
alebo budúcej výkonnosti organizácie a zároveň zdôrazňuje, že talent je človeku daný, 
zatiaľ čo zručnosti a znalosti sa získavajú učením a praxou. 

 Thorn a Pelant (2006) za talent považujú niekoho, kto má výrazne lepšie schopnosti nad 
ostatnými a nasnaží sa ho s námahou používať. Takíto ľudia vynikajú ľahkosťou pri 
uplatňovaní ich schopností a majú určitú auru, ktorú chcú ostatní napodobňovať resp. 
čerpať z nich inšpiráciu. 

 Výskumná správa CIPD (Chartered Institute of Personal Development, 2008) považuje 
za talentovaných jednotlivcov tých, ktorí môžu mať vysoký príspevok k výkonnosti 
organizácie buď okamžitým prispením k výkonnosti, alebo v dlhodobejšom horizonte 
demonštráciou vysokého potenciálu. 

 Lukáč (2009) poukazuje na všeobecné vnímanie talentu ako kombináciu schopností 
a osobnostných vlastností na jednej strane a zručností (znalostí) na strane druhej, 
obohatená o potenciál ich ďalšieho možného rozvoja. 

 Beechler a Woodward (2009) za talent považujú jednotlivca so schopnosťou odlíšiť 
podnik od ostatných, resp. dokáže prekonať konkurenciu. 

 Tansley (2011) charakterizuje talent ako vrodenú schopnosť, ktorou disponuje 
jednotlivec v špecifických oblastiach činností a je spojená s mimoriadnym výkonom. 

 Horváthová (2011) konštatuje, že talentom je každý, kto pomáha prispievať 
k dosiahnutiu podnikových cieľov. 

Keď sa pozrieme na tieto definície, tak môžeme sumarizovať, že sa opierajú najmä o názor, 

ktorý poukazuje na talent ako dispozíciu a schopnosť robiť niečo vynikajúco v určitej oblasti 

a tak byť výnimočným. Niektoré definície však ponúkajú aj širšie definovanie talentu. Avedon 

a Scholes (2010) rozširujú pojem talent na skupiny, nielen na jednotlivca. Podľa nich talent 

predstavuje tých jednotlivcov a skupiny, ktoré sú strategicky dôležité pre dosiahnutie cieľov 

podniku. Rovnako aj Silzer a Dower (2009) ponúkajú širší pohľad na talent. Talent podľa nich 

predstavuje: 

 individuálne zručnosti a schopnosti, ktorými človek dokáže prispieť k cieľom 
organizácie, 

 výnimočnú  osobu so špecifickými zručnosťami a schopnosťami v určitých oblastiach, 

 skupinu zamestnancov v organizácii, ktorí majú výnimočné zručnosti a schopnosti. 

K tomuto názoru sa pripájajú aj Chabault, Hulin a Soparnot (2012), ktorí tiež vnímajú pojem 

talent pre jedinca s výnimočnými schopnosťami, ale aj pre celú skupinu zdrojov a poukazujú 

na to, že talent existuje na každej úrovni organizácie.  

Charakteristiky talentovaných jednotlivcov uvádzajú Goffee a Jones (2009): 
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 múdrosť je hlavným znakom ich identity, 

 zručnosti a schopnosti sa nedajú jednoducho imitovať, 

 poznajú svoju hodnotu, 

 dávajú zložité otázky, 

 organizačná schopnosť, 

 nedajú sa ovplyvniť podnikovou hierarchiou, 

 vyžadujú si stály prístup, 

 chcú spolupracovať s ďalšími talentovanými jednotlivcami, 

 netreba od nich očakávať vďačnosť. 

Za talent sa často považuje mimoriadne schopný jedinec s veľkým potenciálom, ktorý zvyčajne 

má enormný vplyv na výkon podniku. Hroník (2007) však poukazuje na to, že talent nie je 

limitovaný vekom, ale výkonnosť a rešpekt je kritériom talentu. Výkon je hlavná požiadavka 

podnikovej praxe, ktorá sa najviac meria a cení (Urban a Stýblo, 2011). Ale za talent sa môže 

považovať každý človek v organizácii, ktorý pomáha napĺňať podnikové ciele (Armstrong, 

2007). Talentovaných jedincov však treba vnímať ako strategické bohatstvo, ale zároveň aj ako 

manipulatívny zdroj, ktorý má potenciál prinášať nové hodnoty do podniku (Sparow, Makram, 

2015). 

Davies a Davies (2010) rozdeľujú požiadavky na talentovaných jedincov do dvoch skupín: 

1. Myslenie: 

 schopnosť komplexne porozumieť veciam a hľadať súvislosti medzi nimi, 

 schopnosť byť iniciatívny a motivovaný, vedieť sa zapáliť pre vec, 

 intelektuálna zrelosť a flexibilita v myslení, schopnosť myslieť inak, 

 schopnosť riešiť problémy. 

2. Spolupráca s ostatnými. 

 empatia, schopnosť učiť sa od ostatných, 

 vášeň robiť zmeny, 

 inšpirovať ostatných, zaujímať sa o ostatných, 

 sebadôvera a kredibilita. 

Dôležité však je, aby každý podnik si našiel svoju vlastnú definíciu talentu. Ako uvádza Hroník 

(2007), každá spoločnosť má špecifické požiadavky a preto aj kritériá na posúdenie a určenie 

talentu. Z toho dôvodu jednotlivé spoločnosti považujú za talent iných ľudí. Za talent zvyčajne 
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organizácie považujú človeka, ktorý vyniká svojimi schopnosťami nad ostatnými, alebo 

dosahuje nadpriemernú výkonnosť, alebo sa snaží svoju výkonnosť neustále zvyšovať, alebo 

využíva svoj potenciál, schopnosti a vedomosti k dosiahnutiu cieľov organizácie. Podľa 

Horváthovej (2011) presná definícia talentu v organizácii umožňuje: 

 venovať pozornosť rozmiestneniu zdrojov, 

 vnímať rozvoj zamestnancov ako jednu z priorít riadenia podniku, 

 odhaliť zmysel samohodnotenia, 

 vzájomné porovnávanie medzi organizáciami, 

 presne stanoviť parametre hodnotenia zamestnanca. 

Definovanie talentu predstavuje základnú predispozíciu úspešného talent manažmentu. Každý 

podnik, ktorý chce implementovať talent manažment si musí jasne zadefinovať, kto je talent 

a na ktoré pozície sú talentovaní jedinci potrební. Talent si podnik musí zadefinovať spôsobom, 

ktorý zohľadňuje zmeny v externom prostredí a zároveň plní interné požiadavky podniku. Pri 

definovaní talentu môžu podniky uplatniť rôzne charakteristiky, ale nemali by zabúdať najmä 

na súčasné kompetencie a potenciál plniť budúce ciele. 

 

1.3 Talent manažment 

Talent sa stal dôležitou zložkou bohatstva v každej podnikateľskej jednotke nevyhnutnou pri 

budovaní a udržovaní konkurenčnej výhody na trhu. To je dôvod, prečo si mnohé organizácie 

vo veľkom rozmere začali osvojovať procesy talent manažmentu so zámerom pritiahnuť, 

vybrať, rozvíjať, rozmiestniť, podporovať a udržať si talentovaných zamestnancov, ktorí 

dokážu pomôcť naplniť podnikateľské ciele. Talent si však musí zadefinovať organizácia 

individuálne, pretože každá môže za talent považovať niečo úplne iné. Keďže s talentom je 

spojených mnoho činností, ktoré musí organizácia vykonať, treba vedieť tento proces efektívne 

riadiť.  

Pojem talent manažment sa začal objavovať už v 90.tych rokoch 20.storočia (Cappeli, 2008), 

keď spoločnosť McKinsey zaviedla pojem „vojna talentov“ k zvýrazneniu dôležitosti 

zamestnancov ako kľúčového faktora na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov (Michaels, 

Handfield-Jones, Axelford, 2001). Vznikal v dôsledku ekonomických a spoločenských zmien, 

ktoré sa v tom čase uskutočňovali. Absolventom škôl sa začali ponúkať rôzne rozvojové 

programy, ktoré boli zamerané na implementáciu novej pracovnej sily na jednotlivé pracovné 

pozície v podniku. Rozvoj pracovnej sily a jej efektívne využívanie spôsobil znižovanie 
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potreby zamestnancov, čo vyvrcholilo na konci minulého tisícročia, keď firmy mali problém 

s udržaním talentov vo svojej organizácii. Toto obdobie sa nazýva „vojna talentov“. Talent 

manažment sa neustále vyvíja a neustále sa snaží reflektovať na nové skutočnosti, ktoré sa vo 

svete objavujú. Michaels et al. (2001) poukazujú na zmeny v oblasti priorít týkajúcich sa 

pracovnej sily (tabuľka 2). V minulosti sa za konkurenčnú výhodu považovali najmä stroje, 

kapitál a geografická poloha. 

Tabuľka 2: Porovnanie zmien v oblasti pracovnej sily v minulosti a v súčasnosti 
Minulosť Súčasnosť 

Ľudia potrebujú podniky. Podniky potrebujú ľudí. 

Stroje, kapitál a geografická poloha sú 
konkurenčnými výhodami. 

Talentovaní ľudia predstavujú konkurenčnú 
výhodu. 

Lepší talent vytvára drobné zmeny. Lepší talent uskutočňuje obrovské zmeny. 

Práca je vzácnosťou.  Vzácni sú talentovaní jedinci. 

Pracovníci sú lojálni a práca je zabezpečená. Ľudia sú mobilní a ich záväzok sa skracuje. 

Ľudia akceptujú štandardné podmienky, ktoré sú 
im ponúkané. 

Ľudia požadujú oveľa viac. 

Zdroj: Michaels et al., 2001 

 

V súčasnom období konkurenčnú výhodu tvoria talentovaní ľudia, a preto podniky potrebujú 

takýchto ľudí, ktorí môžu uskutočňovať obrovské zmeny. Títo ľudia sú vzácni a ich udržanie 

je oveľa náročnejšie ako v minulosti, pretože požadujú stále väčšie ohodnotenie. Sú mobilní 

a nemajú tak problém hľadať si a nájsť uplatnenie s lepšími podmienkami. Bersin (2013) 

poukazuje na rôzne výzvy, s ktorými sa musia manažéri ľudských zdrojov vysporiadať: 

 rýchlosť v biznise a zvyšujúci sa rozsah konkurencie, 

 globálne príležitosti prinášajúce zvýšené nároky na zručnosti talentov, 

 plochšie organizačné štruktúry, kultúrna diverzita, tímový model práce, 

 nové úlohy v špecializácii a diferencovaní talentov, 

 rozvoj nových líderských schopností, 

 eskalujúca vojna talentov, súťaž v hľadaní externých talentov. 

Pojem talent manažment je pomerne nový a jeho začiatky sa datujú na koniec 20.storočia. 

V tom čase boli uskutočnené viaceré výskumy na identifikáciu faktorov, ktoré sú dôležité 

z hľadiska dosahovania strategických cieľov a výkonnosti podniku. Z nich vyplynulo, že cestou 

k dlhodobému úspechu je konzistentnosť metód využívaných v riadení ľudských zdrojov. Ide 
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najmä o harmonizáciu viacerých oblastí, ako je hodnotenie výkonu zamestnancov, zisťovanie 

potenciálu, kariérne plánovanie, rozvoj a vzdelávanie, odmeňovanie a v neposlednom rade aj 

výber zamestnancov. Preto za cieľ takejto filozofie možno považovať zabezpečenie skupiny 

(talent pool) vysoko talentovaných, kvalifikovaných a oddaných jednotlivcov, ktorí sú schopní 

napĺňať strategické ciele v súčasnosti i budúcnosti (Horváthová, 2011). 

Lewis a Heckman (2006) spolu s Collingsom a Mellahim (2009) uvádzajú štyri hlavné pohľady 

na definície talent manažmentu: 

1. talent manažment ako súbor procesov, funkcií a aktivít, viazaných na osoby v podniku 
– tým sa talent manažment považuje za synonymum riadenia ľudských zdrojov, resp. 
za špecifickú oblasť v riadení ľudských zdrojov, 

2. talent manažment ako súbor procesov zameraných na tvorbu databázy talentov (talent 
pool) – zdôrazňuje rozvoj talentovaných skupín zameraných na projektovanie 
zamestnancov a riadenie ich postupu, 

3. talent manažment orientovaný na zamestnancov s vysokým výkonom a potenciálom – 
talent manažment sa teda zameriava na získanie, rozvoj, odmeňovanie a udržanie 
talentov, 

4. talent manažment zameraný na identifikáciu kľúčových pozícií – tie majú prispieť 
k dosiahnutiu konkurenčnej výhody podniku v rôznych oblastiach a ich systematická 
identifikácia je teda centrálnym bodom takýchto definícií. 

Talent manažment je komplexom procesov úzko spojených s riadením ľudských zdrojov, ktorý 

prináša organizácii jednoduché benefity v podobe zlepšených výkonov vo všetkých oblastiach. 

Talent manažment, ktorý sa podľa Shuklu (2009) nazýva aj ako manažment ľudského kapitálu, 

je procesom výberu, hodnotenia, rozvoja a udržania najdôležitejších zdrojov v podniku, 

ktorými sú ľudia. Preto je definovaný ako integrovaná súčasť činností v oblasti riadenia 

ľudských zdrojov ako sú nábor, výber, rozvoj a hodnotenie, ktoré sú zamerané na dosiahnutie 

zvýšenej produktivity organizácie (Fegley 2006, Mercer 2005). Podľa CIPD (2006) predstavuje 

riadenie talentov systematickú identifikáciu, rozvoj, zapojenie, nasadenie a udržanie ľudí 

s vysokým potenciálom, ktorí sú mimoriadne dôležití z hľadiska plnenia cieľov. K týmto 

názorom sa pridáva aj Lukáč (2009), podľa ktorého predstavuje talent manažment sled činností 

a procesov, ktoré smerujú k identifikácii, motivácii, rozvoju a stabilizácii talentov, pri 

využívaní adekvátnych nástrojov, ktoré zabezpečia potenciál organizácie pre efektívne 

vykonávanie úloh v súlade s budúcimi potrebami a trendmi. Schiemann (2013) definuje talent 

manažment ako unikátne spojenie aktivít, ktoré úzko súvisia so životným cyklom talentu – od 

upútania jeho pozornosti, cez jeho získanie, rozvoj až po jeho udržanie. Beechler a Woodward 

(2009) rovnako charakterizujú talent manažment cez integrované procesy a programy, ktoré 
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podnik využíva na zabezpečenie efektívnej pracovnej sily. Za pomerne zaujímavé definície 

možno považovať názory Handfielda-Jonesa et al. (2001), ktorí považujú talent manažment za 

zručnosť, ktorú sa možno naučiť, pretože každý vodca by sa mal naučiť riadiť talenty, 

vzhľadom na to, že je to strategická otázka každého subjektu. 

Talent manažment buduje a posilňuje vodcovstvo ako aj flexibilitu pri prispôsobovaní sa 

meniacim podmienkam na trhu. Zároveň slúži na to, aby systematicky odstraňoval rozdiel 

medzi ľudským kapitálom, ktorý má podnik v súčasnosti k dispozícii a potrebou talentov, ktoré 

bude organizácia potrebovať v budúcnosti pre dosiahnutie úspechu. Z toho dôvodu sa 

manažment talentov zameriava najmä na nasledovné procesy (Egerová et al., 2013): 

 vhodný výber ľudí – talentov, tak, aby sa zohľadnila dlhodobá stratégia spoločnosti, 

 výber pracovných pozícií, do ktorých sa majú zaradiť talenty, 

 motivácia talentov, aby mohli pre svoju spoločnosť robiť čo najlepšie, 

 rozvoj talentového potenciálu s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky pre spoločnosť. 

Definícií talent manažmentu je mnoho, majú však spoločné zvyčajne tri aspekty (obrázok 2): 

1. proces – talent manažment je procesom viacerých aktivít zameraných na riadenie 
ľudských zdrojov od náboru, cez rozvoj, hodnotenie a odmeňovanie výkonných 
zamestnancov, 

2. talent – v centre pozornosti definícií talent manažmentu stojí talent definovaný podľa 
požiadaviek a potrieb organizácie, 

3. budúcnosť – talent manažment je procesom, ktorý by mal zabezpečiť dosahovanie 
dobrých výsledkov a kontinuálny rozvoj spoločnosti v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 2: Hlavné aspekty definície talent manažmentu  
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Skuhla (2009) poukazuje na štyri základné piliere talent manažmentu – nábor, riadenie výkonu, 

vzdelávanie a odmeňovanie, a preto odporúča talent manažment založiť na týchto princípoch 

riadenia ľudských zdrojov: 
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 riadenie ľudského kapitálu je systematický proces, 

 kvalifikovaná pracovná sila znásobuje peniaze a majetok podniku, 

 vytvorenie systému náboru a prijímania v logickej previazanosti jednotlivých činností, 

 automatické zladenie dopytu a ponuky kvalifikovanej pracovnej sily. 

Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú talent manažment. V rámci rôznych vedeckých prác 

boli identifikované nasledovné faktory (Bersin, 2013; Collings a Mellahi, 2010; Schuler et al., 

Hatum, 2010): 

 zvýšená dynamika podnikateľského prostredia sprevádzaná mnohými zmenami 
v podnikaní, 

 posun smerom k rozvíjajúcim sa trhom (rýchlo rastúce ekonomiky ako Čína, India, 
Brazília, východná Európa), 

 vytváranie bezhraničných pracovísk, ktoré súvisia s novou firemnou hierarchiou 
vyznačujúcou sa plochými organizačnými štruktúrami, 

 špecializácia, ktorá vytvára nové pracovné a kariérne modely, ktoré umožňujú ľahšiu 
mobilitu talentov, 

 intenzívna súťaž získavania talentov, keďže zamestnanci s potrebnými schopnosťami sa 
ťažko nachádzajú, 

 globalizácia poskytujúca podnikom nové príležitosti, ale zároveň prináša so sebou aj 
intenzívnejšiu konkurenciu, 

 znalostná ekonomika vytvára z vedomostí zamestnancov najdôležitejší strategický 
zdroj pri vytváraní konkurenčnej výhody, 

 demografické zmeny v dôsledku starnutia a zmeny štruktúry pracovnej sily 
(vyžadované sú iné zručnosti), 

 technológia, ktorá urýchľuje svet a prepojenie jeho častí, má výrazný vplyv na 
požiadavky pracovného miesta a pracovnú silu. 

Aj keď toto nie sú všetky faktory, ktoré vplývajú na praktické uplatnenie talent manažmentu, 

je potrebné, aby ich podniky brali do úvahy pri implementácii talent manažmentu do svojho 

špecifického prostredia. Talent manažment môže byť úspešný iba v tom prípade, ak sa do jeho 

procesu aktívne zapája top manažment a podporuje ho. Len tak sa môže stať integrovanou 

súčasťou vysoko výkonnej a úspešnej podnikateľskej kultúry. Preto mu treba z hľadiska 

manažmentu priradiť rovnako minimálne tak vysokú dôležitosť ako ostatným procesom, ktoré 

v podniku prebiehajú.  

V súčasnosti sa čoraz viac vyskytuje v literatúre spojenie globálny talent manažment (Khilji, 

Tarique, Schuler, 2015). Ide vlastne o využívanie talent manažmentu v globálnom prostredí. 
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Tarique a Schuler (2010) ho definujú ako systematické využívanie medzinárodného riadenia 

ľudských zdrojov na získanie, rozvoj a udržanie jedincov s vysokou úrovňou ľudského kapitálu 

(kompetencie, osobnosť, motivácia) konzistentnou so strategickým smerovaním multinárodnej 

spoločnosti v dynamickom, vysoko konkurenčnom a globálnom prostredí. V súčasnosti sa táto 

otázka stáva o to viac aktuálnou, keďže mnohé krajiny v snahe o nájdenie globálneho talentu 

upravili svoje imigračné politiky (Ragazzi, 2014). 

 

 

Obrázok 3: Makro pohľad na globálny talent manažment (MGTM) 
Zdroj: Khilji, Tarique, Schuler (2015) 

 

Kihlji, Tarique a Schuler (2015) popisujú proces globálneho talent manažmentu (obrázok 3) aj 

s jeho výstupmi resp. s jeho vstupmi (mobilita, integrovaná agenda ľudí, efekt rozptýlenia ľudí 

iného národa v cudzom prostredí), ktoré vytvárajú predpoklad rozvoja globálneho talent 

manažmentu. S tým súvisia aj mnohé otázky ohľadne vývoja talent manažmentu súvisiace 

najmä s: 

 mobilitou talentov v globálnej ekonomike,  

 medzinárodným transferom vedomostí, 

 tokom talentov medzi podnikmi a medzi štátmi, 

 rozvojom medzinárodnej agendy ľudských zdrojov, 

 neustálym procesom vzdelávania v medzinárodnom prostredí, 

Talent manažment musí byť v prvom rade filozofiou vrcholového vedenia podniku, inak nemá 

šancu na úspech. Implementácia talent manažmentu vyplýva z dynamického vývoja všetkých 

parametrov podnikania, čím sa mení aj pohľad na ľudské zdroje, ktoré sa stali strategickou 

otázkou, ktorá pomáha podnikom vytvárať konkurenčnú výhodu. Proces talent manažmentu 

treba správne riadiť, aby bol nápomocný pri dosahovaní cieľov organizácie. 
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1.4 Proces talent manažmentu 

Z viacerých definícií talent manažmentu vyplýva, že je to proces viacerých na seba 

nadväzujúcich činností. Aj keď v literatúre možno nájsť viaceré názory na obsah a fungovanie 

tohto procesu zvyčajne zahŕňa najdôležitejšie činnosti ako sú identifikovanie, hodnotenie, 

výber, rozvoj a udržanie talentov, ktoré musí podnik uskutočňovať v súlade s podnikovou 

stratégiou. 

Oddelenie ľudských zdrojov musí vykonávať mnoho činností. Medzi najdôležitejšie z hľadiska 

zlepšovania procesu a stratégie talent manažmentu podľa Fegleyho (2006) patria nasledovné: 

 vytvorenie dostatočnej rezervy talentovaných jedincov na každej úrovni, 

 vytvorenie takej kultúry organizácie, ktorá motivuje zamestnancov zostať v podniku, 

 identifikácia rozdielov medzi existujúcimi schopnosťami uchádzačov o pracovnú 
pozíciu a požiadavkami na príslušnú pozíciu, 

 vytvorenie takej politiky, ktorá podporuje kariérny rast a osobný rozvoj zamestnancov. 

Proces talent manažmentu Bajzíková et al. (2011) opisuje prostredníctvom nasledovných fáz. 

Začína identifikáciou talentov, kde podnik popisuje potrebu talentov a hľadá na kľúčové 

pozície adekvátne talenty. Pokračuje získavaním, ktoré sa javí ako kľúčové. Nasleduje 

rozvíjanie talentov, kde sa talentovaní jedinci podrobujú programom, ktoré sú pre nich 

navrhnuté. Udržanie talentov je predposlednou fázou, v ktorej dominantnú úlohu hrá atmosféra 

v podniku, motivácia a komunikácia v rámci podniku. Proces je zavŕšený využitím talentov 

v organizácii, kedy talenty prinášajú mimoriadne výsledky do podniku. Takýto proces môže 

priniesť náskok v podnikaní, pretože mimoriadne schopní ľudia výrazne ovplyvňujú výkonnosť 

firmy. 

 

Obrázok 4: Tradičný lineárny model talent manažmentu 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Nábor a získavanie talentov Formálne výsledky Udržanie talentov
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Najčastejšie sa využívajú dva modely procesu talent manažmentu (Kramar a Syed, 2012).  Prvý, 

tradičný lineárny model (obrázok 4), ktorý integruje len dve činnosti – získanie a udržanie 

talentov. Takýto model sa považuje za príliš jednoduchý bez pridanej hodnoty pre ciele 

spoločnosti. Okrem toho je pomerne finančne náročný, pretože na nábor podnik vynaloží viac 

ako na rozvoj. Nepodporuje flexibilný rast zamestnancov a pozornosť venuje len formálnym 

výstupom. V konečnom dôsledku neeviduje prínosy zamestnanca pre podnik (Horváthová, 

2011).  

Druhý model, „rozvíjaj – rozmiestni – prepoj“ (Develop – Deploy – Connect), je komplexnejší 

(obrázok 5). Zahŕňa aj sledovanie výkonnosti a najmä systematický rozvoj zamestnancov, čo 

je hlavným cieľom talent manažmentu. Obsahuje tri nosné prvky (Kramar a Syed, 2012): 

 rozvoj – nejde len o klasické školenia, ale najmä o získanie skúseností na pracovisku 
v rámci určitej pozície alebo na projekte s pomocou manažéra, mentora, či kouča, 

 rozmiestnenie – predstavuje pozíciu, na ktorú je zamestnanec priradený v rámci 
organizačnej štruktúry, aby sa mohol učiť od najlepších, aby sa jeho potenciál najviac 
rozvinul a využil, 

 prepojenie – dochádza k prepojeniu medzi vedomosťami a schopnosťami viacerých 
zamestnancov v rámci podniku, čo pomáha zvýšiť výkon organizácie a zlepšuje sa aj 
kvalita vzájomnej interakcie talentov. 

 

 

Obrázok 5: Model talent manažmentu „rozvíjaj – rozmiestni – prepoj“  
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Stahl (2011) poukazuje na nasledovné základné princípy implementácie talent manažmentu do 

podniku: 

 súlad talent manažmentu s podnikovou stratégiou – na základe podnikovej stratégie sa 
identifikujú potrebné talenty pre podnik, pretože práve v stratégii sa nachádzajú hlavné 
priority do budúcnosti a s tým súvisia aj kľúčové pracovné pozície, ktoré bude potrebné 
obsadiť, 
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plánovanie rozvoja, vzdelávanie, 
líderské schopnosti, plánovanie kariéry, 
presun talentov, koučing, mentoring, 
rozvojové programy, kariérny rast 

nábor, získavanie 
zamestnancov, 
talent review  

výkonový manažment, hodnotenie 
líderstva, spätná väzba, 
angažovanosť zamestnancov 

analýza udržania zamestnancov, 
rôznorodé odmeňovanie, meranie 
efektívnosti, motivačné faktory  

 konzistencia interných procesov – všetky procesy vykonávané v podniku musia 
podporovať filozofiu talent manažmentu inak nemá šancu na dosiahnutie cieľov 
v oblasti rozvoja ľudského kapitálu, 

 podniková kultúra – hrá dôležitú úlohu pre presadzovaní talent manažmentu, pretože 
hodnoty, ktoré vyznáva vedenie podniku a jeho zamestnanci, musia podporovať 
základné myšlienky talent manažmentu, 

 angažovanie vrcholového vedenia do procesu – úspech procesu talent manažmentu 
závisí od toho, do akej miery je vedenie podniku ochotné veriť tomuto konceptu a ako 
sa bude angažovať, pretože laxný prístup vedenia môže všetko pokaziť, 

 rovnováha medzi globálnymi a lokálnymi potrebami – je dôležitá najmä 
v multikultúrnych podnikateľských subjektoch, kde treba brať do úvahy potreby 
centrály a decentralizovaných jednotiek rozmiestnených vo svete, v iných kultúrnych 
a sociálnych rozmeroch. 

 

 

 

 

Obrázok 6: Integrovaný talent manažment v podniku  
Zdroj: Silzer a Dowell (2009) 

 

Komplexný pohľad na integrovaný proces talent manažmentu (obrázok 6) nám ponúkajú Silzer 

a Dowell (2009). V ňom je evidentné prepojenie podnikovej stratégie s talent manažmentom. 

Všetky činnosti uskutočňované v rámci talent manažmentu musia byť v súlade so strategickým 

vnímaním ľudských zdrojov, kde talenty musia predstavovať prioritu vedenia podniku. Model 

následne pozostáva z identifikácie talentov, kde podnik v internom prostredí uskutoční analýzu 

potrieb talentov a následne z interného alebo externého prostredia hľadá talenty. Proces 

pokračuje hodnotiacim procesom, kde sa talenty posudzujú z hľadiska výkonu, schopností 
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a potenciálu. Na základe výsledkov hodnotenia sa pripravujú rozvojové programy pre 

zamestnancov, ktorých cieľom je zvýšenie kvality ľudských zdrojov v podniku. Takéto 

opatrenia spolu s motivačným programom slúžia k udržaniu talentov s vysokým potenciálom. 

Názorov na proces talent manažmentu je viacero, ale v konečnom dôsledku sa najčastejšie tento 

proces odvoláva na podnikovú stratégiu, ako základný kameň, od ktorého sa odvíja stratégia 

ľudských zdrojov a následné vnímanie talentu v spoločnosti. Nasledujú ďalšie fázy, ktoré sú 

úzko prepojené. Ide predovšetkým o identifikáciu talentov a ich získanie, kde podnik definuje 

potrebu talentov pre organizáciu a stanovuje základné „pravidlá hry“ pre fungovanie talent 

manažmentu. Nasleduje hodnotenie talentov a ich rozvoj, ktorý napomáha zvýšiť kvalitu 

ľudských zdrojov v podniku. Poslednou fázou procesu talent manažmentu, ktorá determinuje 

jeho úspešnosť, je udržanie talentov v spoločnosti. Zahŕňa množstvo nástrojov od systému 

motivácie, cez sebarozvoj a sebarealizáciu, ktoré napomáhajú udržať najdôležitejších ľudí 

v podniku. 

 

1.5 Identifikovanie a hodnotenie talentov 

Všetky jednotlivé činnosti v rámci riadenia talentov musia vychádzať zo strategických cieľov 

podniku. Preto je nevyhnutné pri uplatňovaní talent manažmentu, mať vopred jasne stanovenú 

víziu a poslanie spoločnosti, aby zamestnanci mali predstavu o jej budúcom smerovaní. 

Identifikácia talentov pomáha rozoznať talenty, ktorými podnik disponuje a zároveň odhaľuje 

tie, ktoré v podniku absentujú (Effron a Ort, 2011). Pre ne sa snaží pripraviť a realizovať 

rozvojové plány. Ide teda o systematický proces, v ktorom sa hodnotia lídri spoločnosti 

a zároveň sa uvažuje o plánovaní ich nástupcov v budúcnosti. Prvotnou fázou je identifikovanie 

kľúčových pozícií a následné definovanie talentov. V rámci identifikácie kľúčových pozícií ide 

najmä o vykonanie analýzy organizačnej a manažérskej štruktúry, analýzy opisov pracovných 

pozícií a následné projektovanie profilov ideálnych ľudí na príslušné pozície. Základom sú 

kompetencie, ktoré sú pre príslušné kľúčové pozície najdôležitejšie z hľadiska súčasných, ale 

aj budúcich potrieb organizácie (Lukáč, 2009). Pred samotnou identifikáciou talentov sa 

odporúča uskutočniť analýzu manažérskej a organizačnej štruktúry podniku a podľa nich sa 

vytvárajú profily kandidátov, ktorí sú ideálni na stanovené pozície. Uskutočňuje sa aj analýza 

opisu pracovných činností na príslušnej pozícii (Mihalčová, 2007).  

Hlavným cieľom identifikácie a získania talentov je podľa Hitku et al.(2010) nájsť vhodných 

zamestnancov schopných vykonávať pracovnú pozíciu v súlade s vopred stanovenými 
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kritériami. Aj napriek tomu, že vo svete existuje mnoho nezamestnaných, sa podniky stretávajú 

s problémom nedostatku talentov. Každá spoločnosť si preto musí vyjasniť svoje kľúčové úlohy 

a ciele, ktoré chce napĺňať (Savov et al., 2014). Z nich sa vyvinie potreba talentov, ktoré 

podniky môžu identifikovať medzi svojimi zamestnancami, alebo sa ich budú snažiť získať 

z externého prostredia. Cannon a McGee (2007) poukazujú na tieto základné stratégie 

identifikovania a získania talentov: 

 Zamestnanci z minulosti – ide o zamestnancov, ktorí už úspešne pôsobili v danom 
podniku. K aplikácii takejto stratégie je potrebný dobrý systém evidencie 
a aktualizovania kontaktov, aby podnik mohol s nimi udržiavať kontakt. Základným 
pravidlom pre uplatnenie takejto stratégie je, že prínosy z takejto stratégie musia byť 
vyššie ako náklady na udržiavanie evidencie. 

 Outsourcing/offshoring – ide o vykonávanie určitých pracovných operácií mimo 
podnikového prostredia. Je to teda špecifická forma činností, ktoré boli predtým 
vykonávané interne. Uplatňuje sa vtedy, ak kvalita u externej spoločnosti je vyššia ako 
vo vlastných podmienkach a cena nižšia ako náklady vo vlastnej réžii. 

 Interné dočasné tímy – zo zamestnancov vo vnútri podniku sa vybuduje silný expertný 
tím (zvyčajne na krátky čas) pre riešenie špecifických problémov. Má veľmi pozitívny 
vplyv na rozvoj a rast zamestnancov. Problémom však môže byť rýchla adaptácia 
a následný nesúhlas s preradením na pôvodnú pozíciu. 

 Oportunistické získanie – zvyčajne sa jedná o talent mimo podniku a nejedná sa 
o obsadenie špecifického miesta. Ide o vykonanie krátkodobých pracovných činností 
v čo najrýchlejšom čase. Problémom však môže byť, že náklady na angažovanie 
takéhoto talentu sú výrazne vyššie, ako benefit z vykonaných činností. 

Identifikáciu talentov je možné uskutočniť z vnútorného alebo vonkajšieho prostredia. Interné 

prostredie je tvorené zamestnancami, ktorí v podniku už pracujú a môžu sa presunúť na pozíciu, 

kde bude ich talent výraznejšie využitý (Schiemann, 2013). Ak sa podnik rozhodne získať 

talentovaného jedinca z externého prostredia, mal by podľa Koubeka (2004) postupovať podľa 

nasledovného postupu: 

 identifikovanie potreby talentov v podniku a určenie pozícií, na ktoré chceme talenty 
získať, 

 opis pracovného miesta a špecifikácia kritérií pre obsadenie tohto miesta, 

 určenie možných zdrojov uchádzačov na danú pozíciu, 

 stanovenie metódy získavania talentov a s tým súvisiace určenie dokumentov, ktoré sa 
od uchádzačov budú požadovať, 

 oslovenie potenciálnych uchádzačov (priamo alebo nepriamo), 

 zostavenie zoznamu uchádzačov na výber a následný samotný výber. 
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Podobne aj Hroník (2007) uvádza, že je možné identifikovať talenty vo vnútri spoločnosti, ale 

aj v externom prostredí. Dodáva, že interné nachádzanie talentov je z hľadiska spoločnosti 

ekonomicky výhodnejšie. Keďže práve vnútorné prostredie je výdatným zdrojom talentov, tak 

odporúča v ňom aplikovať nasledovné metódy: 

 Spätná väzba (360°) – slúži najmä na motiváciu zamestnancov. V rámci metódy sa 
posudzujú silné aj slabé stránky zamestnancov. Prostredníctvom dotazníkov hodnotia 
zamestnanca manažéri, zákazníci, ale aj iní zamestnanci. Následne sa zamestnancom 
dostávajú komplexné informácie v tabuľkách a grafoch. Na základe týchto výsledkov 
má každý zamestnanec možnosť autonómneho osobného rozvoja (Hroník, 2007). 

 Rozvojové centrum – v rámci neho sa na rôznych konkrétnych príkladoch a simuláciách 
skúma, či pracovník je schopný vykonávať príslušnú prácu a či má pre ňu adekvátne 
schopnosti a vedomosti (Hroník, 2007). 

 Štruktúrované interview – ide o klasický spôsob zisťovania informácií od uchádzača 
a jeho posúdenie jeho schopností, znalostí a vhodnosti na danú pozíciu (Kachaňáková, 
2007). 

Fruhwald (2000) odporúča pri identifikácii sledovať nasledovné charakteristiky, ktoré môžu 

pomôcť rozlíšiť talenty od iných ľudí: 

 vedia využívať fakty, zapamätať si a využívať informácie, vyžadujú minimum vedenia 
pri zvládaní rutinných úloh, 

 majú bohatý slovník a vedia ho používať v komunikácii, 

 ukazujú nadpriemernú schopnosť konceptuálneho myslenia a dokážu spájať fakty 
z viacerých oblastí, 

 majú záujem odhaľovať príčiny a dôvody rôznych vecí, 

 môžu pracovať samostatne a akceptujú pridelené úlohy, analyzujú ich a zabezpečia 
dôkladne, 

 sú vytrvalí pri dosahovaní cieľov a veľa času trávia pri riešení špecifických problémov, 

 majú bohatú predstavivosť, sú flexibilní v myslení, sú ochotní prijať riziko, sú kreatívni 
a originálni, 

 na dosiahnutie excelentných výsledkov potrebujú minimum zdrojov – ľudí, času, 
nákladov, 

 čítajú množstvo profesionálnej a vedeckej literatúry a dokážu dlho debatovať 
o vedeckých záležitostiach. 

Pohľad na proces identifikácie poskytuje Kardošová (2014). Pozostáva z troch krokov: 

1. identifikovanie hlavných kompetencií a určenie ich prínosu pre podnik, 

2. hodnotenie výkonu a potenciálu, 
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3. stanovenie kritérií a vytvorenie talent poolu. 

Talenty musia v podniku prechádzať aj hodnotením, ktorého hlavnou úlohou je podľa 

Armstronga (2007) odhalenie silných a slabých stránok jednotlivcov, ale aj celého riadenia 

talentov. Súčasťou hodnotenia by mal byť aj návrh na zmenu t.j. ako odstrániť nedostatky 

a slabé miesta. Na základe identifikácie a hodnotenia talentovaných zamestnancov sa realizuje 

audit talentov zameraný na kompetencie, ktorými jednotliví zamestnanci disponujú. Následne 

sa vytvára skupina talentovaných jedincov, nazývaná ako talent pool. Do tejto skupiny sú 

zvyčajne nadriadenými navrhované osoby s vysokým potenciálom rozvoja. Skupina talentov 

však musí odrážať súčasné, ale aj budúce potreby organizácie z hľadiska obsadenia kľúčových 

pozícií. Pri posudzovaní talentu sa môže využívať aj benchmarkingový profil, vytvorený na 

základe podrobného preskúmania kvality a potenciálu zamestnancov zohľadňujúc schopnosti, 

zručnosti, znalosti, ale aj angažovanosť, či produktivitu vykonávaných činností, potrebných na 

danú pozíciu (Kachaňáková, 2007). Na základe hodnotenia talentov sa vytvára plán 

nástupníctva. Aby bol efektívne vykonaný, Lukáč (2014) odporúča dodržiavať nasledovné 

pravidlá: 

 celý proces musí byť transparentný, aby sa identifikovali skutočné talenty, 

 pravidelnosť a systematickosť vo vyhodnocovaní dosiahnutého pokroku, 

 aktívne zapojenie vrcholového manažmentu a podpora tohto procesu, 

 informovanosť a zabezpečenie dodržiavania plánu, 

 flexibilita systému v dôsledku možných zmien. 

K týmto pravidlám ešte Effron a Ort (2011) pridávajú fakt, ktorý hovorí o využívaní 

jednoduchých metód, ktoré sa však budú uskutočňovať systematicky, pretože práve dobre 

vytvorený systém prináša pridanú hodnotu.  

Identifikácia a získavanie talentov môže prebiehať vo vnútri spoločnosti, ale aj v jeho externom 

prostredí. Každý podnik si musí ujasniť potrebu talentov a včas ich identifikovať. Zlé 

identifikovanie talentu, môže mať za následok množstvo nesprávne investovaných peňazí, ktoré 

nepomôžu napĺňať budúce ciele organizácie a ich návratnosť je tak nejasná. Preto táto fáza je 

veľmi dôležitá a plní plánovaciu funkciu talent manažmentu v podniku. K plneniu tohto plánu 

má prispieť aj dobre nastavený systém hodnotenia, ktorý má veľký vplyv na motiváciu 

a dosahovanie dobrých výsledkov spoločnosti. Výsledky hodnotenia zároveň majú slúžiť ako 

podklad pre rozvoj talentov v spoločnosti.  
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1.6 Rozvoj talentov 

Armstrong (2007) považuje rozvoj talentov za dôležitú súčasť procesu talent manažmentu. 

Rozvoj pokladá za vývojový proces, v ktorom sa zabezpečuje dosiahnutie vyššej úrovne 

znalostí a schopností zamestnancov. V rámci neho je potrebné vymyslieť a realizovať politiku 

a programy pre získanie a udržanie talentovaných ľudí, čo pomáha vytvoriť súbor talentov pre 

napĺňanie podnikovej vízie v konkurenčnom boji. Takíto prístup ponúka ľuďom rozvoj 

kariérneho rastu a zvyšuje motiváciu, ako aj angažovanosť a oddanosť v prospech organizácie. 

Rozvoj talentov tak plní dôležitú úlohu pri riadení kariéry, ktorá pozostáva z procesov 

plánovania kariéry a nástupníctva. Rozvoj talentov predstavuje fázu, uvádza Kachaňáková 

(2007), do ktorej sú zahrnutí talentovaní jedinci a pozostáva z aktivít a činností na zvýšenie 

kompetencií zamestnancov, ktoré sú v súlade so stratégiou spoločnosti a jej cieľmi. Dôležitou 

súčasťou talent manažmentu je aj rozvoj líderstva, ktorý pomáha zvýšiť líderské zručnosti 

kľúčových zamestnancov (Lukáč, 2009). 

V prípade, že pracovník je zaradený do talent poolu, odporúča sa pre neho vypracovať 

individuálny plán rozvoja jeho schopností. Ako uvádza Horváthová (2011), základom takéhoto 

plánu musia byť ciele rozvoja a spôsoby, ako majú byť tieto ciele dosiahnuté. Pomocou rozvoja 

talentu sa snažia podniky zabezpečiť taký stav, aby kompetencie zamestnancov boli na vysokej 

úrovni a zároveň budú kopírovať súčasné aj budúce potreby organizácie. Kompetencie 

zamestnancov je možné vyjadriť prostredníctvom kompetenčného trojuholníka (Galajdová 

a Hitka, 2004). V ňom sú uvedené tri hlavné prvky kompetencií (obrázok 7). 

 

Obrázok 7: Prvky kompetenčného trojuholníka 
Zdroj: Galajdová – Hitka, 2004 

 

Práve tieto tri parametre by mal hodnotiteľ pri hodnotení pracovného výkonu brať do úvahy, 

ako uvádza Tureckiová (2004). Chcieť znamená motiváciu, vedieť znamená disponovať 

schopnosťami a môcť znamená vhodnosť pracovno-organizačných podmienok. 
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Podľa Horváthovej (2011) výsledkom hodnotenia talentov môže byť aj kategorizácia 

zamestnancov na základe toho, za aký talent sa považujú z hľadiska úrovne dosiahnutých 

kompetencií: 

 top talenty – tí zamestnanci, ktorí pravidelne podávajú vysoký výkon a zároveň 
disponujú veľkou mierou potenciálu, 

 talenty – zamestnanci s vysokým výkonom, ale limitovaní potenciálom, 

 možné talenty – predpokladá sa, že budú lídrami vo výkonoch v budúcnosti, 

 iní – zamestnanci s obmedzeným potenciálom a nízkym výkonom (môže ísť 
o zamestnanca na zlej pozícii, nie hneď o neschopného človeka). 

Medzi najznámejšie spôsoby rozvoja talentov možno považovať nasledovné (Effron, 2012): 

 koučing – pracovník má prideleného kouča (môže byť z interného alebo aj externého 
prostredia), ktorého úlohou je neustále vysvetľovanie, ale aj kontrola výkonu 
zamestnanca, 

 mentoring – zamestnanec sa rozvíja podľa svojho vzoru – mentora, ktorý mu je 
pridelený, 

 rotácia práce – zamestnanec prechádza v podniku rôznymi úlohami na rôznych 
pozíciách a tak spoznáva fungovanie celej organizácie v dôsledku čoho získava väčšiu 
flexibilitu a nadobúda schopnosť vidieť veci komplexnejšie, 

 projektová práca – ide o rozvoj tímovej spolupráce pri dosahovaní spoločných cieľov, 
ako aj budovanie sociálnych vzťahov v podniku, 

 stáž – ide o rozšírenie praktických schopností a teoretických vedomostí na iných 
miestach (napr. iný podnik v iných geografických polohách), 

 ďalej to môžu byť aj prednáška, prípadová štúdia, simulácie a pod. 

Výsledky hodnotiaceho a rozvojového procesu slúžia k plánovaniu kariéry každého 

zamestnanca. Za hlavné ciele riadenia kariéry považuje Armstrong (2007) nasledovné: 

 z pohľadu zamestnanca – poskytovať ľuďom podporu a povzbudenie, ako aj možnosť 
vzdelávania a nadobúdania skúseností, 

 z pohľadu podniku – zabezpečiť plynulý rozvoj pracovnej sily v podniku. 

Rozvoj zamestnancov sa musí robiť s ohľadom na riadenie kariéry. Hitka et al. (2010) pod 

pojmom kariéra rozumie postupnosť zamestnaní, ktoré človek vykonáva v priebehu svojho 

života. Rozvoj kariéry by mal byť určitým kompromisom medzi tým, čo si želá zamestnanec 

so svojimi vlastnými cieľmi a možnosťami v podniku. S rozvojom kariéry úzko súvisí 

pracovný postup zamestnancov, ktorý predstavuje motivačný a rozvojový účinok. Cieľom 

postupu zamestnancov je optimálne spojenie schopností zamestnanca s pracovnými úlohami 
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príznačnými pre dané miesto. Vedúci by mal informovať pracovníkov o možnostiach postupu, 

posúdiť ich vhodnosť a vytvoriť pre zamestnancov plán kariéry.  

Každý pracovník rozdielne vníma svoj kariérny rozvoj na základe vlastných hodnôt, postojov, 

priorít a preto je nevyhnutné stanoviť kariérne ciele individuálne pre každého zamestnanca 

(Bělohlávek, 2005). Horník (2007) uvádza, že podnik sa snaží uskutočniť plánovanie 

nástupníctva, ktoré si za cieľ kladie zabezpečenie talentov na tých najdôležitejších kľúčových 

pozíciách. Pri plánovaní nástupníctva sa odporúča najskôr identifikovať kľúčovú pozíciu, 

následne ohodnotiť jej význam a určiť rozsah zručností a kompetencií, ktoré sú nevyhnutné pre 

zvládnutie takejto pozície.  

Možno teda sumarizovať, že rozvoj talentov je nástrojom, ktorý pomáha znižovať rozdiely 

medzi existujúcimi kompetenciami a želanými (Karatop, Kubat a Uygun, 2014). Prispieva 

k podpore samozlepšovania vlastných zamestnancov a hrá tak kľúčovú úlohu pri zvyšovaní 

schopností, najmä prostredníctvom vhodných rozvojových programov. 

Existuje množstvo spôsobov, ako rozvíjať talent jednotlivcov, ale aj celej organizácie. Základ 

však treba vidieť v plánoch osobného rozvoja, ktorý zohľadňuje súčasné kompetencie 

talentovaného jedinca a snaží sa rozvíjať jeho potenciál. Tento rozvoj by mal byť naplánovaný 

v súčinnosti nadriadeného so zamestnancom. Za základné metódy rozvoja pracovníkov, ktoré 

uvádzajú viacerí autori a boli aj úspešné realizované v praxi, možno považovať rotáciu práce, 

mentoring, koučing a projektovú práca. 

 

1.7 Udržanie talentov 

Získať talent je náročné, ale udržať si ho, je v mnohých prípadoch ešte ťažšie. Preto v rámci 

talent manažmentu vedenie podniku musí vykonávať mnoho činností pre trvalé zabezpečenie 

talentov prostredníctvom ich udržiavania. Hlavnou úlohou top manažmentu by malo byť 

vytvorenie takého prostredia, ktoré bude stimulovať talenty k zotrvaniu v podniku pokiaľ 

možno čo najdlhšie.  

Udržanie zamestnancov definuje Frank et al. (2004) ako snahu zamestnávateľa uhájiť si 

vhodných zamestnancov na dosahovanie podnikateľských cieľov. Udržanie talnentov je 

výsledkom vzájomnej spokojnosti medzi talentom a zamestnávateľom (Kontoghiorghes, 

Frangou, 2009). Je to z toho dôvodu, že zamestnávateľ hľadá vhodného zamestnanca, ktorého 

schopnosti dokážu naplniť potreby organizácie a súčasne zamestnanec by rád zostal 

v organizácii, ktorá napĺňa jeho požiadavky. K tomu, aby bol spokojný zamestnanec aj 
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zamestnávateľ, podniky musia neustále rozvíjať potenciál zamestnancov prostredníctvom 

kontinuálneho vzdelávania a snažiť sa uspokojovať ďalšie zamestnanecké požiadavky 

(Lančarič, Savov, Tóth, 2013). 

Mnohí autori sa zamýšľajú nad faktormi, ktoré prispievajú k udržaniu talentovaných jedincov 

v podniku. Ako uvádza Horváthová (2010), dôležitú úlohu hrá zaujímavosť a atraktívnosť 

práce a jej adekvátne ohodnotenie. Zároveň by však zamestnávateľ mal poskytnúť talentom aj 

príležitosť vzdelávať sa a kariérne rásť s možnosťou zaujímavých úloh podnecujúcich výzvy, 

ktoré prinesú pocit uznania a rešpektu. Spôsob udržania talentov poukazuje na hodnoty, ktoré 

podnik uznáva (Armstrong, 2007). Ak sa spojí zaujímavá, adekvátne odmenená práca 

s možnosťou vzdelávania, potom môžu talenty očakávať aj príležitosť kariérne rásť a prijímať 

ďalšie benefity. Ak si chce podnik udržať talentovaných zamestnancov, tak musí apelovať na 

ich hodnoty, ktoré môžu byť rôznorodé (Horváthová, 2010). Môže ísť o: 

 rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom – nedostatok času na súkromie je 
jedným z častých dôvodov odchodu z firmy, 

 rozvoj a rast – zamestnanci sa chcú posúvať ďalej vo svojej profesionálnej oblasti 
a dosahovať nové výzvy, 

 uznanie a odmenu – ľudia oceňujú, ak sú ich výkony ohodnotené a cítia dôveru 
nadriadených, ktorí ich dokážu pochváliť, 

 osobnosť nadriadeného – často ho vnímajú ako vzor, ku ktorému sa chcú priblížiť. 

Základom pre úspešné udržanie talentov je podľa McDonnella (2011) stanovenie atraktívnej 

stratégie, ktorá v popredí zdôrazňuje talent zamestnancov ako predpoklad úspešného rozvoja 

podniku v budúcnosti. Udržanie talentov predstavuje náročný proces. Pre podnik to znamená 

vykonať mnoho činností, aby si udržal zamestnancov s vysokým rozvojovým potenciálom 

a schopnosťami na kľúčových miestach. Zvyčajne to robí pomocou rôznych motivačných 

faktorov, medzi ktoré patrí najmä odmena, vyšší plat, či slovná pochvala (Náhlovský, 2014). 

Keďže každá organizácia sa snaží uchrániť svoje talenty, mala by sa snažiť vytvárať výnimočné 

miesto pre prácu a stať sa tak ideálnym zamestnávateľom (Ashton a Morton, 2005), ktorý by 

mal: 

 ponúkať zaujímavú a oceňovanú prácu, 

 zabezpečiť príležitosti k vzdelávaniu, sebarozvoju a kariérnemu rastu, 

 ponúkať flexibilnú pracovnú pozíciu, 

 zabezpečiť kvalitné pracovné podmienky a vybavenie, 

 poskytovať pocit uznania a rešpektu pri dosahovaní dobrých výsledkov, 
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 odmeňovať adekvátne na základe výkonu. 

Horváthová (2011) ponúka pohľad na chyby, ktoré sa často vyskytujú pri udržiavaní talentov: 

 vedenie využíva reaktívny prístup namiesto proaktívneho – rieši sa problém, až vtedy 
keď vznikol, 

 existuje príliš mnoho programov – nesúlad a nízka efektívnosť programov neudrží 
zamestnanca, 

 kopírovanie programov – každá organizácia má svoje špecifické prostredie a preto aj 
programy mu musia byť prispôsobené, 

 nesúlad medzi problémom a riešením – ponúkané riešenie nerieši danú situáciu, v ktorej 
sa zamestnanec nachádza, 

 nedostatočná spätná väzba – treba pravidelne robiť analýzu, či boli nástroje na udržanie 
talentov efektívne. 

K zaujímavým zisteniam ohľadne udržania talentov dospeli D´Amato a Herzfeldt (2008), ktorí 

poukazujú na to, že mladšia generácia pracovníkov je menej ochotná zostať v tej istej 

organizácii po dlhšiu dobu a vytvoriť si tak lojálnosť voči organizácii. Predpoklady k lepšiemu 

udržaniu mladých talentovaných ľudí možno vytvoriť na základe kreovania atraktívnych 

cieľov, ktoré sú spojené s  orientáciou na neustále vzdelávanie. Výsledky ďalšieho výskumu 

(Guthrie, 2001; Shih, Chiang, and Hsu, 2005) dokazujú, že podniky, ktoré investovali mnoho 

financií do programov rozvoja systému vzdelávania, majú oveľa schopnejšiu pracovnú silu, 

skôr dosahujú podnikové ciele a dosahujú nadštandardné výsledky. Rovnako pozitívnu úlohu 

pri udržaní zamestnancov hrá záväzok, ktorý je citlivý na pracovné skúsenosti (Powell a Meyer, 

2004), pretože má výrazne pozitívny efekt na správanie talentov (dochádzka, výkonnosť, 

správanie v organizácii a pod.). Za dôležité faktory udržania talentovaných jedincov považujú 

Kontoghiorghes a Frangou (2009) organizačnú kultúru podniku, flexibilitu organizácie, 

efektívne líderstvo, zvyšovanie kreativity organizácie, zloženie pracovného tímu, otvorenú 

komunikáciu oboma smermi, efektívneho vedúceho, efektívny znalostný manažment, zahrnutie 

zamestnancov do rozhodovacieho procesu a autonómnosť pri plnení úloh, kde sa môže prejaviť 

talent. 

Pri udržaní talentov, treba vychádzať z dôvodov, prečo opúšťajú organizáciu. Niektoré z nich 

podnik ovplyvniť môže, iné sú dané zvonka ako podmienky vis major. Scott (2012) uvádza 

výsledky výskumu, ktoré prezentujú najčastejšie dôvody odchodu talentovaných jedincov 

z podnikov. Sú to: 

 príležitosť zarobiť viac v inej firme (77%), 
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 nedostatok príležitostí v kariérnom raste (67%), 

 nespokojnosť s pridelenou pracovnou zodpovednosťou (56%), 

 platobné podmienky sa zdajú byť nespravodlivé v porovnaní s ostatnými 
zamestnancami (53%), 

 priveľké pracovné zaťaženie (52%), 

 nevyváženosť medzi pracovným a súkromným životom (50%), 

 konflikty alebo problémy s priamym nadriadeným (49%), 

 neadekvátne využitie schopností zamestnanca (47%), 

 nedostatok príležitostí na rozvoj a vzdelávanie (46%), 

 nedostatočný vplyv na rozhodovanie v podniku (45%). 

Scott (2012) zároveň uvádza metódy, ktoré sa najčastejšie využívajú v procese udržania 

talentov, a ich efektívnosť: 

 identifikácia kľúčových talentov, ktorí sú dôležití pre biznis (percento využitia metódy 
85%; efektívnosť metódy 75%), 

 diskusia s talentmi o ich budúcich príležitostiach v podniku (80%; 69%), 

 preplatenie talentov nad rámec pomerov na pracovnom trhu (75%; 73%), 

 vytvorenie plánov nástupníctva (74%; 63%), 

 rozvoj talentov, ktorí potenciálne môžu nahradiť odchádzajúcich zamestnancov (73%; 
64%), 

 vzdelávanie (73; 53%), 

 povolenie flexibilného pracovného času (68%; 67%). 

Úspešnosť talent manažmentu spočíva aj v udržaní talentovaných jedincov v spoločnosti. 

Atraktívna práca, vhodné pracovné prostredie, silná organizačná kultúra, flexibilita práce, 

efektívny vedúci, ako aj finančné, či nefinančné benefity sú faktory, ktoré podnik môže výrazne 

ovplyvniť v prospech udržania talentov pre plnenie úloh aj v budúcnosti. Naopak, podniky by 

sa mali vyvarovať chýb, ktoré udržanie talentov komplikujú. Ide napríklad o veľké pracovné 

zaťaženie v dôsledku schopností talentov, konflikty s nadriadeným, nedostatok príležitostí na 

sebarozvoj, ako aj neadekvátne finančné ohodnotenie. 

 

1.8 Prínosy a riziká talent manažmentu 

Talent manažment so sebou prináša najmä benefity, ale manažéri si musia byť vedomí aj 

možných hrozieb, ktoré môžu celý proces talent manažmentu zbrzdiť, ale aj znehodnotiť. Práve 
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v tejto časti sú zosumarizované mnohé benefity, ale aj možné riziká, ktoré vyplývajú 

z implementácie talent manažmentu v podniku.  

Talent manažment sa javí ako kritický element, ktorý umožňuje  organizáciám dosiahnuť 

konkurenčnú výhodu (Holbeche, 2009). Podľa Armstronga (2010) je hlavným cieľom talent 

manažmentu plynulé zaistenie talentovaných ľudí v organizácii a uvedomiť si, že právom sú 

považované za rozhodujúci zdroj v rámci organizácie v konkurenčnom boji. Súvisí to najmä 

s predpokladom využívať ich výnimočné schopnosti v prospech podniku a tým ho odlíšiť od 

konkurencie. Ďalšie ciele talent manažmentu uvádza Horváthová (2010): 

 vytvorenie výkonnej a dlhodobo udržateľnej organizácie, ktorej sa darí napĺňať 
stanovené ciele a podnikovú víziu, 

 vytvorenie zoskupenia talentovaných jedincov, ktorí majú veľký potenciál a sú 
kľúčovou zložkou pri dosahovaní potrieb podniku v súčasnosti i v budúcnosti, 

 zabezpečenie konkurencieschopnosti využitím schopností a vedomostí svojich 
zamestnancov, ktorí na sebe neustále pracujú.  

Napriek tomu, že náklady na pracovnú silu predstavujú najväčšiu kategóriu vynaložených 

nákladov, tak Skuhla (2009) považuje investície do ľudí zároveň za najdôležitejšie, pretože 

talent jednotlivcov a organizácie vedie podnik k úspechu a vytváraniu hodnôt. Za základný cieľ 

talent manažmentu považuje zabezpečenie a udržanie si najlepších ľudí na správnych miestach. 

Líderske podniky využívajúce manažérske prístupy založené na získaní, zhodnotení, rozvoji 

a udržaní talentu v súlade s podnikateľskými cieľmi dosahujú procesy s nižšími nákladmi, ktoré 

prinášajú zvýšenú kvalitu, zvýšený výkon a znižujú riziko podnikania. Talent manažment 

vyžaduje podporu manažmentu a integráciu všetkých procesov, iba tak môže byť talent hybnou 

silou k zvýšenému výkonu. Gatherer a Craig (2013) považujú za najväčší prínos talent 

manažmentu získanie kľúčového diferenciátora, ktorý pomôže odlíšiť podnik od konkurencie 

v súčasnom období znalostnej ekonomiky. Zároveň pridávajú indikátory, kedy je nevyhnutné 

zaviesť talent manažment do firmy: 

 keď existuje plán, ale neuskutočňujú sa akcie podľa neho, 

 ak v podniku neexistuje strategické riadenie, 

 nie sú jasne stanové štandardy a pravidlá, 

 ak podnik nefunguje na báze transparentnosti,  

 podnik a jeho zamestnanci nie sú dôveryhodní, 

 nereaguje sa na spätnú väzbu z externého prostredia, 

 v podniku neexistuje dostatočná zanietenosť zamestnancov pri napĺňaní cieľov. 
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Skuhla (2009) považuje za najväčšie prínosy talent manažmentu nasledovné skutočnosti: 

 pomáha znížiť nezamestnanosť v dôsledku zvýšenej efektívnosti vykonávaných 
procesov, 

 znižuje priame a nepriame náklady, najmä priemerné náklady na zamestnanie jedného 
človeka, 

 posilňuje systematické podnikateľské procesy, 

 zlepšuje líderstvo v podnikoch. 

Okrem toho však talent manažment umožňuje aj (Egerová et al., 2013): 

 identifikovať silné a slabé stránky v oblasti rozvoja zamestnancov, 

 prípravu talentov na vykonávanie náročných úloh a riešenie problémov spojených 
s budúcim smerovaním podniku, 

 úplné a efektívne využitie talentov v súvislosti s dosiahnutím možných výsledkov pre 
organizáciu, 

 zapojenie talentov a meranie ich efektívnosti, 

 budovanie kariérneho postupu jednotlivých talentov, 

 rozvoj talentov s rozšírením ich vedomostí, schopností a zručností, 

 vytvárať základ pre odmeňovanie a starostlivosť o zamestnancov, 

 kreovať základ pre umiestňovanie zamestnancov a tvorbu ich pracovného obsahu, 

 zabezpečuje rozvoj lídrov v súčasnosti aj v budúcnosti, 

 vytváranie pozitívnych pracovných podmienok a pracovného prostredia. 

Ďalšie prínosy pridáva aj Horváthová (2010): 

 zlepšenie inovatívneho myslenia, ktoré zavádzajú talentovaní jedinci v spoločnosti, 

 rýchla reakcia na nové výzvy, ktoré so sebou prináša dynamické externé prostredie, 

 znižovanie nákladov na získavanie nových zamestnancov, 

 znižovanie problémov s fluktuáciou pracovníkov, 

 vytvorenie atraktívnejšej organizácie pre ďalšie potenciálne talenty. 

Viaceré výskumy dokazujú, že existuje pozitívna korelácia medzi finančnými výsledkami 

podniku a schopnosťou manažovať talenty v organizácii (Watson Wyatt, 2005). Obrázok 8  

ukazuje model, kde je stratégia ľudských zdrojov prepojená s mimoriadnymi ekonomickými 

výsledkami. Stratégia zahŕňa návrh aj implementáciu. Navrhnuté programy môžu byť iba tak 

efektívne, ako efektívna je komunikácia a implementácia. Obe časti pomáhajú zvýšiť lojalitu 

a angažovanosť zamestnancov. Zároveň to vedie k znižovaniu rizika z odchodu talentov 
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a podpore produktivity. Návrh programov vo veľkej miere určuje ich náklady vrátane miezd 

a ďalších nákladov ako sú tréning, komunikácia a administrácia programov. Firma môže 

dosiahnuť mimoriadnu výkonnosť a ekonomické výsledky iba v tom prípade, keď benefity 

(zlepšená schopnosť udržať talenty a zvýšená produktivita) prevýšia vložené náklady. 

 

 
 

 

 
 
Obrázok 8: Prepojenie stratégie ľudských zdrojov na ekonomické výsledky 
Zdroj: Watson Wyatt, 2005 

 

Mnohé výskumy sa orientujú na problematiku toho, čo stojí za úspechom firiem. Predpokladali, 

že najmä lepšie nastavené procesy riadenia ľudských zdrojov budú jazýčkom na váhach. 

Niektoré výskumy však preukázali (Lawrel, 2008), že tieto procesy sú približne nastavené na 

rovnakej úrovni, ale rozdiel možno vidieť najmä v postoji vedúcich pracovníkov k svojim 

talentovaným zamestnancom. 

CIPD (2006) hovorí o dôležitosti talent manažmentu, pretože za hlavný zdroj konkurenčnej 

výhody považuje vedomosti a schopnosti, ktorých nositeľmi sú práve ľudia. Ľudia, ktorí sú 

motivovaní a angažovaní. Presne tí dokážu v krátkom čase ponúknuť kreatívne riešenie. Za 

benefit talent manažmentu sa považuje pružnosť pracovnej sily na všetkých úrovniach, najmä 

na kľúčových pozíciách. Vo výskumoch sa potvrdilo, že práve angažovanosť zamestnancov 

vedie podnik k pozitívnym ekonomickým výsledkom, ekonomickému rastu a silného mena na 

trhu, pretože angažovaní ľudia v podniku: 

 cítia, že sú rešpektovanými osobami, ktorí dosahujú adekvátne ohodnotenie, 

 sú si vedomí toho, že ich názor má váhu pri rozhodovaní, 

 sú hrdí na svoje dosiahnuté výsledky, 
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 vedia, čo sa od nich očakáva, 

 rešpektujú ostatných a snažia sa o vytvorenie pozitívneho vzťahu k ostatným 
zamestnancom. 

Popri prínosoch vyplývajúcich zo systému talent manažmentu však treba rátať aj s určitými 

rizikami, ktoré so sebou prináša. Krejčová (2011) uvádza nasledovné riziká talent manažmentu: 

 nepresné zadefinovanie talentu, 

 zle zadefinované kompetencie u talentovaných ľudí pri zaraďovaní do talent poolu, 

 nesprávne hodnotenie a zlý výber talentov, 

 zákulisná politika pri výbere talentov, 

 investície do procesu talent manažmentu sa nemusia vrátiť, 

 zlá komunikácia, interpretácia a informovanosť o aktivitách v rámci talent manažmentu, 

 nesprávne nastavenie rozvojových programov môže viesť k demotivácii, 

 talent manažment môže viesť k individualizmu a k problémom v spolupráci s ostatnými 
zamestnancami. 

Woolard (2010) zdôrazňuje, že najväčším problémom talent manažmentu je zameranie sa len 

na určitú skupinu ľudí, ktorí majú veľký potenciál a neberú sa tak do úvahy ostatní pracovníci, 

čo môže viesť k ich demotivácii a narušeniu podnikovej atmosféry. Ďalšie možné riziká talent 

manažmentu uvádzajú Cannon a McGee (2007): 

 izolácia talentov, 

 prehnaná snaha vo zviditeľňovaní sa môže viesť k menšej starostlivosti o zdravie, 

 niektoré talenty sa nedokážu „predať“ a preto sú v podniku neviditeľné, 

 zlé informácie o zamestnancoch môžu viesť k nesprávnym rozhodnutiam ohľadne talent 
manažmentu. 

Hlavným prínosom uplatňovania talent manažmentu by malo byť zvýšenie kvality pracovnej 

sily v podniku a s ním súvisiace plnenie cieľov spoločnosti. Je nutné však spomenúť aj fakt, že 

každý manažérky systém v náročnom konkurenčnom boji podnikov musí prinášať aj 

ekonomické benefity. O priamej súvislosti medzi talent manažmentom a ekonomickými 

výsledkami sa mnoho diskutuje medzi akademickými autoritami. To bude zrejme aj trend 

budúcich vedeckých prác, v ktorých sa výskumníci podrobnejšie pokúsia opísať tento vzťah 

a nájsť metódy, ktoré by popisovali jeho efektívnosť. 
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2 Cieľ výskumu 

Hlavným cieľom výskumu je zhodnotenie stavu talent manažmentu v podmienkach podnikov 

pôsobiacich na Slovensku. Pôjde o posúdenie jednotlivých fáz integrovaného talent 

manažmentu od stratégie, cez identifikovanie a získavanie talentov, ich hodnotenie, rozvoj až 

po ich udržanie. Na základe identifikovaných silných a slabých stránok procesu talent 

manažmentu v podnikoch budú navrhnuté čiastkové opatrenia na celkové zlepšenie úrovne 

talent manažmentu. Čiastkové ciele sú stanovené na podporu dosiahnutia hlavného cieľa. Za 

čiastkové ciele možno pokladať nasledovné.  

V teoretickej časti na základe názorov domácich a zahraničných odborníkov: 

 poukázať na zmeny v oblasti riadenia ľudských zdrojov s ohľadom na rozvoj talent 
manažmentu, 

 zdôrazniť význam ľudských zdrojov ako strategického faktora rozvoja podniku, 

 zozbierať a vymedziť názory na pojem talent z hľadiska rôznych definícií, 

 zhodnotenie názorov na proces talent manažmentu, 

 vymedzenie jednotlivých fáz talent manažmentu od stratégie, cez identifikovanie 
talentov, hodnotenie, rozvoj až po udržanie talentov, 

 poukázať na prínosy, ale aj možné riziká implementácie talent manažmentu 
v podnikoch. 

Vo výsledkovej časti: 

 identifikovať silné a slabé stránky talent manažmentu v súbore skúmaných podnikov, 

 navrhnúť možnosti zlepšenia procesu talent manažmentu v skúmaných podnikoch, 

 identifikovať štatisticky významné rozdiely medzi odpoveďami respondentov na 
jednotlivé fázy talent manažmentu (stratégia, identifikácia, hodnotenie, rozvoj, udržanie 
talentov)  z hľadiska faktorov ako sú veľkosť podniku, vlastníctvo, účasť zahraničného 
kapitálu, ekonomické výsledky a existencia útvaru ľudských zdrojov, 

 zdôvodniť výskyt štatisticky významných rozdielov medzi odpoveďami respondentov 
zastupujúcich konkrétne podniky, 

 porovnať výsledky výskumu s výsledkami výskumov uskutočnených v Českej 
republike, Maďarsku a Poľsku, 

 poukázať na praktické uplatnenie talent manažmentu prostredníctvom príkladov dobrej 
praxe z nadnárodných spoločností realizujúcich svoje podnikateľské aktivity na 
Slovensku, ktoré majú implementovaný systém talent manažmentu, 

 zhodnotiť vnímanie talent manažmentu zamestnancami vybranej spoločnosti 
a identifikovať faktory, ktoré toto vnímanie ovplyvňujú.  
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3 Metodika výskumu 

Na dosiahnutie jednotlivých cieľov boli využité nasledovné spôsoby a metódy. Teoretické 

východiská boli spracované na základe dostupných odborných a vedeckých literárnych zdrojov 

od domácich a zahraničných odborníkov publikujúcich a prezentujúcich svoje názory 

a výsledky výskumu v učebniciach, skriptách, elektronických médiách, vedeckých časopisoch, 

monografiách a na medzinárodných konferenciách, sympóziách a workshopoch. Hlavným 

nástrojom bola analýza dostupných názorov, následne ich syntéza a komparácia. 

V rámci aplikačnej časti sú prezentované výsledky z výskumov hodnotiacich talent manažment 

v našich podmienkach. Výskum bol realizovaný na vzorke 381 podnikov realizujúcich svoje 

podnikateľské aktivity na Slovensku. Na získanie údajov bolo použité výberové zisťovanie. 

Ako uvádza Munk (2013), selektívne zisťovanie znamená, že údaje tvoria iba určitú časť zo 

základného súboru a preto presnosť výsledkov je limitovaná. Výberový súbor bol určený 

náhodným spôsobom. Na získanie údajov bol využitý dotazník, ktorý vznikol v rámci 

vedeckého projektu, na ktorom participovali vedecké autority zo Slovenska, Česka, Poľska 

a Maďarska. Úvodnú časť dotazníka tvorili klasifikačné položky, kde respondenti uvádzali 

veľkosť podniku, vlastníctvo, účasť zahraničného kapitálu, ekonomické výsledky podniku 

a existenciu útvaru ľudských zdrojov. Hlavnú časť tvorilo 41 položiek (tabuľka 3), ktoré boli 

rozdelené do piatich fáz talent manažmentu – strategické ponímanie ľudských zdrojov 

s ohľadom na talent manažment, identifikácia a získavanie talentov, hodnotenie talentov, 

rozvoj talentov a udržanie talentov. Tento model talent manažmentu vychádza z prác autorov 

Silzer a Dowell (2009). 

Tabuľka 3: Zoznam položiek v dotazníku a ich označenie 
Označenie Položka 
I1 Riadenie talentu je pre podnik mimoriadne dôležité. 
I2 Riadenie talentu je dôležitou súčasťou podnikovej misie. 
I3 Vrcholový manažment má spoločný postoj k riadeniu talentu. 
I4 Je jasne definovaná stratégia v oblasti riadenia ľudských zdrojov. 
I5 Je jasne definovaná stratégia v oblasti riadenia talentu. 
I6 Stratégia v oblasti riadenia talentu je prepojená so strategickými zámermi organizácie. 
I7 V súčasnosti sa modifikuje zoznam talentov potrebných pre budúcnosť spoločnosti. 
I8 Talent sa hľadá v každom novozamestnanom človeku. 
I9 Stratégia riadenia talentu je ľahko realizovateľná. 
I10 Pracovné pozície sú rozdelené na kľúčové a ostatné. 
I11 Pracovné kompetencie zamestnancov sú prispôsobované ich pracovnej pozícii. 
I12 V súčasnosti sa identifikujú talenty spomedzi už zamestnaných osôb. 
I13 V súčasnosti sa identifikujú pracovné pozície, ktoré treba obsadiť osobami z externého prostredia. 
I14 Pri získavaní talentov z externého prostredia využívame vopred stanovený plán.  
I15 Systém náboru zamestnancov umožňuje získať osoby z najvyšším rozvojovým potenciálom. 
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I16 O talentoch našich zamestnancov máme dostatok informácií. 
I17 Talentovaní ľudia majú záujem o prácu spoločnosti. 
I18 Vieme, aké talenty budú v budúcnosti potrebné. 
I19 Vieme, koľko talentovaných ľudí budeme v budúcnosti potrebovať. 
I20 Vykonávajú sa špeciálne aktivity zamerané na získavanie talentov. 
I21 Systematicky sa hodnotí výkonnosť zamestnancov. 
I22 Systém povyšovania je založený na objektívnych kritériách. 
I23 Nevytvárajú sa závery z hodnotenia výkonnosti zamestnancov. 
I24 Riadenie talentu je prepojené so systémom odmeňovania zamestnancov. 
I25 Pri hodnotení talentovaných zamestnancov sa využíva súbor špeciálnych kritérií. 
I26 Výsledky hodnotenia zamestnancov sa využívajú pri plánovaní ich ďalšieho rozvoja. 
I27 Nie sú jasne stanovené kritériá pre hodnotenie zamestnancov. 
I28 Využíva sa široká paleta metód s cieľom rozvoja kompetencií zamestnancov. 
I29 V procese výberu zamestnancov sa neberú do úvahy ich nadpriemerné schopnosti. 
I30 Systém kariérneho postupu talentovaných zamestnancov je dobre prepracovaný. 
I31 Talenty sa rozvíjajú na základe vytvorených plánov. 
I32 Väčšina pracovných pozícií neumožňuje pracovníkom ďalej rozvíjať ich talent. 
I33 Nie je dostatok času na rozvoj talentu zamestnancov. 
I34 V podniku je dostatok finančných zdrojov na rozvoj talentu zamestnancov. 
I35 Udržanie talentovaných zamestnancov je úspešné. 
I36 Darí sa uspokojovať finančné požiadavky talentovaných zamestnancov. 
I37 Nie je systém motivácie zamestnancov dobre prepracovaný. 
I38 Dochádza k problémom v komunikácii s talentovanými zamestnancami. 
I39 Darí sa udržať talenty aj vďaka podpore ich ďalšieho sebarozvoja. 
I40 Talentovaní zamestnanci kvôli existencii iných výziev odchádzajú. 
I41 Nepoužívame špecifické postupy na podporu talentovaných pracovníkov. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Jednotlivé položky dotazníka boli vytvorené ako oznamovacie vety, v ktorých mali jednotliví 

respondenti vyjadriť mieru súhlasu. K tomu bola navrhnutá Likertova škála 1-5, kde hodnota 5 

vyjadrovala absolútny súhlas, hodnota 3 neutrálny postoj a hodnota 1 absolútny nesúhlas. Bola 

ponúknutá aj možnosť „0“, ktorá umožňovala neodpovedať na danú otázku v prípade, že 

respondent nevedel, nechcel, alebo nemohol vyjadriť svoj postoj. Dotazník bol distribuovaný 

elektronicky prostredníctvom možností aplikácie Google Drive do jednotlivých podnikov, 

pričom jeden respondent reprezentuje jeden podnik. 

Tabuľka 4: Overenie spoľahlivosti dotazníka  

počet 
položiek 

počet platných 
prípadov 

počet prípadov  
s chýbajúcimi 
položkami 

smerodajná 
odchýlka 

Cronbachova 
alfa 

štandardizovaný 
koeficient alfa 

priemerná 
korelácia medzí 
položkami 

41 156 225 17,841 0,864 0,874 0,154 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Najskôr bola preverovaná celková spoľahlivosť tohto dotazníka. Ako vidieť z tabuľky 4, tak 

Cronbachova alfa je na úrovni 0,864. Ako uvádza Nunnaly a Bernstein (1994), ak hodnota 
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Cronbachova alfa (CA) je vyššia než 0,7, tak možno považovať dotazník za spoľahlivý. 

V našom prípade teda môžeme túto meraciu procedúru považovať za spoľahlivú. Navyše 

hodnoty Cronbachovho koeficientu alfa a štandardizovaného koeficientu alfa sú približne 

rovnaké, čo znamená, že položky majú približne rovnakú variabilitu. 

Tabuľka 5: Analýza spoľahlivosti položiek  

 

Smerodajná 
odchýlka po 
odstránení 

položky 

Korelácia 
(položka - 

celok) 

CA po 
odstránení 

položky  

Smerodajná 
odchýlka po 
odstránení 

položky 

Korelácia 
(položka - 

celok) 

CA po 
odstránení 

položky 
I1 17,2007 0,5573 0,8578 I22 17,2004 0,4985 0,8586 
I2 17,1983 0,5494 0,8579 I23 17,5996 0,1316 0,8662 
I3 17,1623 0,5783 0,8573 I24 17,0626 0,5817 0,8565 
I4 17,1729 0,5502 0,8577 I25 17,0168 0,6291 0,8555 
I5 17,0295 0,6673 0,8551 I26 17,0572 0,6462 0,8556 
I6 17,1472 0,6011 0,8569 I27 17,9865 -0,2094 0,8730 
I7 17,1884 0,5268 0,8581 I28 17,1897 0,5358 0,8580 
I8 17,2121 0,4689 0,8591 I29 17,8837 -0,1189 0,8713 
I9 17,4864 0,3321 0,8622 I30 17,0803 0,6360 0,8559 
I10 17,5146 0,2176 0,8643 I31 17,0802 0,6981 0,8553 
I11 17,4998 0,2733 0,8631 I32 17,9148 -0,1373 0,8729 
I12 17,1835 0,5629 0,8576 I33 18,1488 -0,3268 0,8764 
I13 17,2780 0,4075 0,8604 I34 17,3963 0,3027 0,8627 
I14 17,2125 0,5225 0,8583 I35 17,3124 0,4220 0,8603 
I15 17,0357 0,6259 0,8557 I36 17,2821 0,4463 0,8598 
I16 17,2584 0,4648 0,8594 I37 18,1278 -0,3095 0,8761 
I17 17,3321 0,5041 0,8594 I38 17,9580 -0,1891 0,8722 
I18 17,2631 0,4523 0,8596 I39 17,1520 0,5551 0,8575 
I19 17,3055 0,4330 0,8601 I40 17,8234 -0,0663 0,8708 
I20 17,2094 0,5102 0,8585 I41 18,1398 -0,3245 0,8761 
I21 17,1313 0,5660 0,8572     

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

V  tabuľke 5 vidíme výsledky analýzy spoľahlivosti jednotlivých položiek. Podozrivé položky 

sú podfarbené. Ide o položky I23, I27, I29, I32, I33, I37, I38, I40, I41. Je zaujímavé, že vo 

väčšine podozrivých položiek po ich odstránení vzrástla variabilita, nakoľko bola dosiahnutá 

vyššia hodnota ako smerodajná odchýlka. Ďalej môžeme vidieť, že podfarbené položky 

nekorelujú s celkovým skóre, resp. tam bola identifikovaná nepriamoúmerná závislosť, pretože 

bola dosiahnutá menšia hodnota ako priemerná korelácia medzi položkami. Zároveň po 

odstránení podozrivých položiek vzrástla hodnota Cronbachovej alfy, čo znamená, že tieto 

položky znižujú spoľahlivosť meracej procedúry (dotazníka). Podozrivosť týchto položiek je 

daná tým, že ide o kontrolné otázky a v týchto položkách bolo zámerne zmenené smerovanie 
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škály a tvrdenia boli formulované negatívne (vo vyhodnotení však už škála korešponduje 

s ostatnými položkami dotazníka a má rovnaký smer).  

Aby bolo možné stanoviť výskumné hypotézy, je potrebné jednotlivé premenné 

operacionalizovať. To znamená vyjadriť ich pomocou kategorizovateľných alebo merateľných 

ukazovateľov (tabuľka 6). 

Tabuľka 6: Operacionalizácia premenných  
Premenná Operacionalizácia Spôsob merania 

Veľkosť podniku  Koľko zamestnancov je zamestnaných vo 
vašej spoločnosti? 

1 – menej ako 50; 2 – 50 až 249; 
3 – 250 a viac 

Vlastníctvo Aké je vlastníctvo vašej spoločnosti? 1 – súkromné; 2 – vlastné 

Účasť zahraničného 
kapitálu 

Je vo vašej spoločnosti zastúpený aj 
zahraničný kapitál? 1 – áno; 2 – nie 

Ekonomické 
výsledky 

Ako sa zmenili vaše ekonomické výsledky 
v poslednom roku? 

1 – zlepšili sa; 2 – nezmenili sa; 
3 – zhoršili sa 

Existencia útvaru 
ľudských zdrojov 

Má vaša spoločnosť zriadený nejaký útvar 
venujúci sa riadeniu ľudských zdrojov 
v organizačnej štruktúre? 

1 – áno; 2 – nie 

Stratégia Položky 1 – 9  
Likertova škála 1-5: 1 – úplný 
nesúhlas, 3 – neutrálny postoj; 5 
– úplný súhlas  

Identifikácia talentov Položky 10 – 20  
Likertova škála 1-5: 1 – úplný 
nesúhlas, 3 – neutrálny postoj; 5 
– úplný súhlas 

Hodnotenie talentov Položky 21 – 27 
Likertova škála 1-5: 1 – úplný 
nesúhlas, 3 – neutrálny postoj; 5 
– úplný súhlas 

Rozvoj talentov Položky 28 – 34 
Likertova škála 1-5: 1 – úplný 
nesúhlas, 3 – neutrálny postoj; 5 
– úplný súhlas 

Udržanie talentov Položky 35 – 41 
Likertova škála 1-5: 1 – úplný 
nesúhlas, 3 – neutrálny postoj; 5 
– úplný súhlas 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

V rámci výskumu boli stanovené nasledovné výskumné hypotézy: 

H1: Proces talent manažmentu je ovplyvnený veľkosťou podniku. 

H2: Proces talent manažmentu je ovplyvnený vlastníctvom podniku. 

H3: Proces talent manažmentu je ovplyvnený alokáciou zahraničného kapitálu v podniku. 
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H4: Proces talent manažmentu je ovplyvnený ekonomickými výsledkami podniku. 

H5: Proces talent manažmentu je ovplyvnený existenciou útvaru ľudských zdrojov v podniku. 

Na vyhodnotenie dotazníka z hľadiska úrovne jednotlivých fáz talent manažmentu bol využitý 

jednoduchý aritmetický priemer, ktorý bol vypočítaný pre jednotlivé fázy na identifikáciu 

silných stránok a slabých miest v procese talent manažmentu v skúmanom súbore 

podnikateľských subjektov. Pre lepšiu prezentáciu výberového súboru boli pre jednotlivé 

položky vypočítané deskriptívne štatistiky (početnosť, priemer, modus, medián, smerodajná 

odchýlka, rozptyl). 

Na zistenie štatisticky významných rozdielov v odpovediach respondentov v jednotlivých 

položkách podľa triediacich kritérií (veľkosť podniku, vlastníctvo, účasť zahraničného kapitálu, 

ekonomické výsledky podniku, existencia útvaru ľudských zdrojov) a overenie hypotéz bola 

využitá analýza rozptylu (ANOVA). Analýza rozptylu skúma závislosť resp. nezávislosť 

kvantitatívnej premennej of faktora. Cieľom analýzy rozptylu je identifikovať, či rozdiely 

priemerov jednotlivých skupín  (podľa faktora) sú štatisticky významné t.j premenná je závislá 

od faktora alebo sú iba náhodné t.j. premenná nezávisí od faktora (Munk, 2011). V prípade viac 

ako dvoch skupín respondentov bolo po zistení štatisticky významných rozdielov vykonané aj 

viacnásobné porovnávania. Ich úlohou je zistiť, ktoré skupiny sa od seba priemermi štatisticky 

významne odlišujú. Pre zistenie robustnosti výsledkov bolo vykonané aj neparametrické 

testovanie prostredníctvom Kruskal-Wallisovho testu resp. Mann-Whitneyho testu. Kruskal-

Wallisov test skúma významnosť rozdielov v mediánoch, resp. v rozdelení premennej medzi 

dvoma súbormi. Mann-Whitneyho test patrí medzi najsilnejšie neparametrické testy a je testom 

o zhodnej úrovni spojitej premennej v dvoch súboroch.  Všetky štatistické testy boli realizované 

na hladine významnosti alfa=0,05, prostredníctvom štatistického programu SPSS. Výsledky 

tohto výskumu sú následne komparované s výsledkami rovnakých výskumov uskutočnených 

v Poľsku, Maďarsku a Českej republike. 

V rámci ďalšej časti monografie bol využitý zber a analýza údajov o procese talent 

manažmentu v dvoch nadnárodných spoločnostiach podnikajúcich na Slovensku. Informácie 

boli získané na základe riadeného rozhovoru s manažérmi a zamestnancami podnikov. Bola 

využitá aj analýza interných dokumentov spoločnosti. Pri spracovávaní informácií bola využitá 

syntéza poznatkov a následne aj komparácia jednotlivých spoločností z hľadiska procesu talent 

manažmentu. Výsledky sú prezentované ako príklady dobrej praxe v prípadových štúdiách. 
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Monografia obsahuje aj pohľad na vnímanie talent manažmentu zamestnancami vo vybranom 

subjekte. Podnik si neželal zverejniť tieto výsledky, a preto nebude v monografii menovaný. 

V rámci prieskumu bol vytvorený dotazník, na ktorý odpovedalo 307 zamestnancov 

spoločnosti. 

Tabuľka 7: Zoznam položiek a ich označenie 
Označenie Položka 
V1 Podpora talentov v podniku je na vysokej úrovni 
V2 Podnik sa snaží identifikovať talent v každom novozamestnanom človeku 
V3 Na získavanie talentov podnik vykonáva špeciálne aktivity  
V4 Podnik v súčasnosti identifikuje talenty spomedzi už zamestnaných osôb 
V5 Hodnotenie talentov prebieha na základe súboru špeciálnych kritérií 
V6 Výkonnosť talentov sa hodnotí systematicky 
V7 Pre rozvoj talentov podnik využíva vopred stanovené plány 
V8 V podniku existujú dostatočné možnosti na osobný rozvoj 
V9 Podnik na pri povyšovaní ľudí využíva objektívne kritériá 
V10 Systém motivácie v podniku je detailne prepracovaný 
V11 Udržanie talentov v podniku je úspešné 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Položky dotazníka boli formulované ako tvrdenia, ku ktorým sa mali vyjadriť respondenti. 

Dotazník obsahoval 11 položiek (označených ako V1 – V11, tabuľka 7), v ktorých bola využitá 

Likertova škála 1-5, pričom hodnota 5 znamená úplný súhlas respondenta s daným tvrdením, 3 

znamená neutrálny postoj a 1 úplný nesúhlas. Respondenti mali možnosť aj nevyjadriť sa 

k položkách, v prípade, že by nechceli. Dotazník zároveň obsahuje aj štyri klasifikačné otázky 

– pohlavie respondenta, vek, vzdelanie a počet odpracovaných rokov v spoločnosti. Tabuľka 8 

podáva pohľad na jednotlivé premenné v dotazníku. 

Tabuľka 8: Operacionalizácia premenných  
Premenná Operacionalizácia Spôsob merania 

Pohlavie respondenta  Aké je vaše pohlavie? 1 – muž; 2 – žena  

Vek respondenta Aký je váš vek? 1 – do 30 rokov; 2 – 30 a viac 

Vzdelanie Aké je vaše vzdelanie? 1 - stredoškolské; 2 – 
vysokoškolské 

Počet odpracovaných 
rokov Koľko rokov ste v podniku odpracovali? 1 – menej ako 2 roky; 2 – 2-5 

rokov; 3 – viac ako 5 
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Vnímanie talent 
manažmentu Položky 1 – 11 

Likertova škála 1-5: 1 – úplný 
nesúhlas, 3 – neutrálny postoj; 5 
– úplný súhlas 

Zdroj: vlastné spracovanie  

V rámci tohto prieskumu boli stanovené nasledovné výskumné hypotézy: 

H6: Vnímanie talent manažmentu v podniku je ovplyvnené pohlavím respondenta. 

H7: Vnímanie talent manažmentu v podniku je ovplyvnené vekom zamestnanca. 

H8: Vnímanie talent manažmentu v podniku je ovplyvnené dosiahnutým vzdelaním 
zamestnanca. 

H9: Vnímanie talent manažmentu v podniku je ovplyvnené počtom odpracovaných rokov 
v podniku. 

Na zistenie, ako faktory vplývajú na vnímanie talent manažmentu, boli využité neparametrické 

testy Kruskal – Wallisov test a Mann Whitneyho test.  
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4 Výsledky výskumu 
Táto časť monografie sumarizuje výsledky výskumov uskutočnených autorom v oblasti talent 

manažmentu. V prvej časti je pozornosť venovaná výsledkom výskumu realizovanom na 

vzorke 381 podnikov realizujúcich svoju podnikateľskú činnosť na Slovensku. Výsledkom 

výskumu je poukázanie na silné a slabé stránky v oblasti riadenia talentu v týchto podnikov, 

ako aj uskutočnenie kvantitatívnej analýzy a preverenie vplyvu piatich faktorov na jednotlivé 

fázy talent manažmentu. 

Druhá časť výsledkov výskumu komparuje tieto výsledky s výsledkami podobných výskumov 

realizovaných v Poľsku, Maďarsku a Českej republike. Jednotlivé krajiny boli porovnávané na 

základe jednotlivých fáz procesu talent manažmentu od strategického poňatia ľudských 

zdrojov, cez identifikáciu talentov, ich hodnotenie, rozvoj až po ich udržanie. 

Tretia časť obsahuje príklady dobrej praxe, ktoré ponúkajú pohľad na riadenie talentov v dvoch 

vybraných nadnárodných spoločnostiach na Slovensku. Prinášajú pohľad do zákulisia 

a konkrétne procesy a aktivity, ktoré pomáhajú vykresliť realitu v riadení talentov v daných 

podmienkach. Zároveň slúžia ako návod pre ďalšie podniky, ktoré by chceli implementovať 

talent manažment. Záverom sú tieto dva podniky porovnávané navzájom. 

Štvrtá časť je zameraná na výsledky prieskumu ohľadne vnímania talent manažmentu 

zamestnancami vo vybranom podniku. Prieskumu sa zúčastnilo 307 respondentov, ktorí 

ponúkajú pohľad na talent manažmentu z opačnej strany, zo strany zamestnancov, na ktorých 

je celý proces riadenia talentov upriamený. 

 

4.1 Talent manažment v podmienkach podnikov na Slovensku 

Kapitola obsahuje výsledky výskumu ohľadne riadenia talentov v podnikoch realizujúcich 

svoju podnikateľskú činnosť na Slovensku. Ide o komplexný prehľad procesu talent 

manažmentu s jeho špecifikami v skúmaných podnikoch. Vyhodnotenie je uskutočňované 

podľa jednotlivých fáz talent manažmentu od stratégie, cez identifikáciu, hodnotenie, rozvoj až 

po udržanie talentov. Zbieranie dát sa uskutočnilo v období jún 2013 – december 2016. 

Výskumná vzorka je tvorená 381 podnikmi, ktoré boli zapojené do tohto výskumu 

prostredníctvom vyplnenia dotazníka. 
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4.1.1 Charakteristika výskumnej vzorky 

V rámci výskumu ohľadne stavu talent manažmentu odpovedali zástupcovia jednotlivých 

podnikov. Nasledovné tabuľky reprezentujú rozdelenie výskumnej vzorky na základe 

triediacich kritérií zahrnutých v dotazníku. Ide o nasledovné kritériá: veľkosť podniku, 

vlastníctvo, účasť zahraničného kapitálu, ekonomické výsledky podniku a existencia oddelenia 

ľudských zdrojov v organizačnej štruktúre (alebo iného útvaru zaoberajúceho sa riadením 

ľudských zdrojov). 

Tabuľka 9: Štruktúra výskumnej vzorky podľa veľkosti podniku  
  Početnosť % 

Platné malý podnik (10-49 zamestnancov) 181 47,5 

stredný podnik (50-249 zamestnancov) 113 29,7 

veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 85 22,3 

Spolu 379 99,5 

Chýbajúce 2 0,5 

Spolu  381 100.0 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Do výskumu bolo zahrnutých celkovo 381 podnikov pôsobiacich na Slovensku, z ktorých bolo 

181 malých (47,5%), 113 stredných (29,7%) a 85 veľkých (22,3%) podnikov (tabuľka 9). Dva 

podniky nevyplnili túto položku a preto neboli zahrnuté do výsledkov, kde sa faktor veľkosti 

podnikov skúmal. 

Tabuľka 10: Štruktúra výskumnej vzorky podľa vlastníctva podniku  
  Početnosť % 

Platné súkromné 347 91,1 

štátne 33 8,7 

Spolu 380 99,7 

Chýbajúce 1 0,2 

Spolu  381 100 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Z hľadiska vlastníctva podniku boli do výskumu zahrnuté podniky v nasledovnej štruktúre 

(tabuľka 10). Dominovali podniky so súkromným vlastníctvom, ktorých bolo 347 (91,1%). 

Menšiu časť tvorili štátne podniky, ktorých bolo len 33 (8,7%). Jeden podniky nevyplnil túto 

položku a preto nebol zahrnutý do výsledkov, kde sa faktor vlastníctva podnikov skúmal. 
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Tabuľka 11: Štruktúra výskumnej vzorky podľa účasti zahraničného kapitálu v podniku   
Početnosť % 

Platné podniky s účasťou zahraničného kapitálu 159 41,7 

podniky bez účasti zahraničného kapitálu 220 57,7 

Spolu 379 99,5 

Chýbajúce 2 0,5 

Spolu  381 100 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Viac ako polovica podnikov (57,7%) zahrnutých do výskumu podniká bez zahraničného 

kapitálu a 41,7% zo skúmaných podnikov realizuje svoju podnikateľskú činnosť s účasťou 

zahraničného kapitálu (tabuľka 11). Dva podniky nevyplnili túto položku a preto neboli 

zahrnuté do výsledkov, kde sa faktor účasti zahraničného kapitálu skúmal. 

Tabuľka 12: Štruktúra výskumnej vzorky podľa ekonomických výsledkov podniku  
  Početnosť % 

Platné ekonomické výsledky sa zlepšili 184 48,3 

ekonomické výsledky zostali na rovnakej úrovni 159 41,7 

ekonomické výsledky sa zhoršili 37 9,7 

Spolu 380 99,7 

Chýbajúce 1 0,3 

Spolu  381 100 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

V rámci odpovedí na otázku týkajúcu sa ekonomickej situácie uviedlo až 184 podnikov 

(48,3%), že sa za posledný rok ekonomické výsledky zlepšili. Reprezentanti 37 podnikov 

(9,7%) konštatovali, že ich ekonomické výsledky sa zhoršili a zvyšných 159 podnikov (41,7%)  

vykazuje rovnaké ekonomické výsledky za posledný rok (tabuľka 12). Jeden podnik nevyplnil 

túto položku a preto nebol zahrnutý do výsledkov, kde sa faktor ekonomických výsledkov 

skúmal. 

Tabuľka 13: Štruktúra výskumnej vzorky podľa existencie útvaru ľudských zdrojov v podniku  
 Početnosť % 

Platné v podniku existuje útvar ľudských zdrojov 237 62,2 

v podniku neexistuje útvar ľudských zdrojov 143 37,5 

Spolu 380 99,7 

Chýbajúce 1 0,3 

Spolu  381 100 

Zdroj: vlastné spracovanie  
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Existenciu útvaru v organizačnej štruktúre zaoberajúceho sa ľudskými zdrojmi potvrdilo 237 

podnikov (62,2%).  143 podnikov (37,5%) v rámci podniku nedisponuje žiadnym útvarom, 

ktorý sa zaoberá ľudskými zdrojmi v podniku (tabuľka 13). Jeden podnik nevyplnil túto 

položku a preto nebol zahrnutý do výsledkov, kde sa faktor existencie útvaru ľudských zdrojov 

skúmal. Uvedenú štruktúru výskumnej vzorky na základe vymenovaných triediacich kritérií 

možno považovať za vhodnú a vyváženú z hľadiska štruktúry základného súboru. Popisné 

štatistiky výberového súboru sú uvedené v tabuľke 14. 

Tabuľka 14: Deskriptívna štatistika výberového súboru  
 Počet  Medián Modus Priemer Smerodajná 

odchýlka Rozptyl  Počet Medián Modus Priemer Smerodajná 
odchýlka Rozptyl 

I1 372 4 4 3,66 1,055 1,114 I22 366 4 4 3,46 1,160 1,345 

I2 374 4 4 3,43 1,073 1,152 I23 355 4 4 3,43 1,148 1,319 

I3 357 4 4 3,43 1,101 1,212 I24 357 3 4 3,11 1,220 1,487 

I4 373 4 4 3,58 1,116 1,244 I25 350 3 3 2,92 1,146 1,314 

I5 364 3 3 2,96 1,105 1,222 I26 367 4 4 3,40 1,116 1,245 

I6 361 3 3 3,04 1,121 1,257 I27 359 4 4 3,45 1,245 1,549 

I7 346 3 3 2,86 1,145 1,310 I28 357 3 3 2,89 1,078 1,163 

I8 372 4 4 3,55 1,177 1,385 I29 350 4 4 3,59 1,186 1,406 

I9 361 2 2 2,51 0,995 0,990 I30 353 3 3 2,81 1,100 1,211 

I10 371 4 4 3,53 1,193 1,423 I31 355 3 3 2,75 1,043 1,088 

I11 374 4 4 4,03 1,013 1,026 I32 367 3 2 3,02 1,306 1,704 

I12 357 3 4 3,29 1,105 1,222 I33 361 3 2 3,03 1,262 1,593 

I13 360 3 4 3,03 1,134 1,286 I34 361 3 2 2,77 1,237 1,529 

I14 350 3 4 3,13 1,187 1,410 I35 364 3 3 3,12 1,037 1,076 

I15 369 4 4 3,48 1,149 1,321 I36 361 3 3 2,83 1,093 1,195 

I16 370 3 3 3,07 1,106 1,223 I37 368 3 2 3,05 1,213 1,471 

I17 366 3 4 3,40 0,976 0,953 I38 359 4 4 3,40 1,103 1,217 

I18 360 4 4 3,34 1,147 1,317 I39 356 3 4 3,13 1,116 1,245 

I19 352 3 3 2,95 1,104 1,219 I40 361 2 2 2,73 1,244 1,547 

I20 350 3 2 2,69 1,136 1,290 I41 345 3 2 2,79 1,208 1,460 

I21 375 4 4 3,63 1,150 1,323  
      

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

4.1.2 Vplyv vybraných faktorov na talent manažment v jeho jednotlivých 

fázach  

V tejto časti sú identifikované a charakterizované významné rozdiely v jednotlivých fázach 

modelu talent manažmentu z hľadiska vybraných faktorov, ktorými sú veľkosť podniku (malý, 

stredný, veľký), vlastníctvo (štátne, súkromné), zahraničný kapitál v podniku (je zastúpený, nie 

je zastúpený), ekonomické výsledky podniku v poslednom roku (zlepšili sa, zhoršili sa, výrazne 
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sa nezmenili) a existencia útvaru v organizačnej štruktúre orientovaného na ľudské zdroje 

(existuje, neexistuje). Priemerné hodnoty v jednotlivých fázach talent manažmentu podľa 

triediacich kritérií sú uvedené v tabuľke 15. 

Tabuľka 15: Priemerné hodnoty v jednotlivých fázach talent manažmentu 
  
  

Stratégia Identifikácia Hodnotenie Rozvoj Udržanie 

veľkosť 
podniku 

malý 3,11 3,17 3,20 2,86 3,07 

stredný  3,26 3,31 3,42 3,03 2,96 

veľký 3,42 3,44 3,56 3,11 2,96 

vlastníctvo 
súkromné  3,24 3,29 3,38 3,01 3,05 

štátne 3,04 3,08 2,99 2,72 2,55 

účasť zahr. 
kapitálu 

so zahr.kap. 3,42 3,43 3,54 3,20 3,09 

bez zahr.kap. 3,08 3,15 3,20 2,82 2,94 

ekonomické 
výsledky 

zlepšili sa 3,40 3,37 3,51 3,17 3,17 

nezmenili sa 3,11 3,21 3,19 2,87 2,92 

zhoršili sa 2,82 2,99 3,14 2,50 2,54 

útvar ĽZ 
existuje  3,36 3,40 3,49 3,09 3,02 

neexistuje 3,01 3,04 3,09 2,79 2,99 

celkovo  3,23 3,27 3,34 2,98 3,01 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Z uvedených údajov o priemerných hodnotách v rámci súboru podnikov pôsobiacich na 

Slovensku vyplýva, že identifikácia a hodnotenie talentov predstavuje najlepšie zvládnutú 

etapu talent manažmentu. Naopak, problémovou oblasťou sa zdá byť rozvoj talentov a následne 

ich udržanie. 

 

Stratégia 

Riadenie ľudských zdrojov je neodmysliteľnou súčasťou riadenia každého podniku. Každá 

spoločnosť, ktorá chce dosahovať dobré výsledky, musí stavať svoju perspektívu na ľuďoch. 

Firmy môžu medzi sebou súperiť využitím rôznych zdrojov, či už sa jedná o finančné, 

materiálové, technické a technologické, ale najdôležitejšiu úlohu hrajú a budú hrať ľudské 

zdroje. Z dlhodobého hľadiska sú dobrí zamestnanci konkurenčnou výhodou v náročných 

trhových podmienkach. Preto je nevyhnutné, aby vrcholový manažment pristupoval k riadeniu 

ľudských zdrojov strategicky. Z toho dôvodu by mal mať aj v personálnej oblasti jasnú víziu, 

cieľ a orientáciu, ktorá je v súlade s podnikovou stratégiou.  

Stratégia ľudských zdrojov by mala zahŕňať základnú filozofiu podniku pre oblasť riadenia 

a rozvoja ľudských zdrojov, ako aj plány na dosiahnutie cieľov v personálnej oblasti. Dobre 
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naformulovaná stratégia ľudských zdrojov pomáha hľadať, získať a rozvíjať ľudský potenciál 

podniku v súlade s podnikovou stratégiou a cieľmi. Umožní efektívne riadenie ľudských 

zdrojov, pretože procesy a požiadavky na získanie ľudí sú jasne zadefinované. Zároveň sú 

stanovené požiadavky na vzdelávanie a rozvoj kvalifikačných kompetencií zamestnancov. 

Následne ponúka nástroje pre motivovanie, hodnotenie a odmeňovanie ľudí a určuje pracovné 

podmienky a pracovné vzťahy v organizácii. Odporúča sa, aby stratégia bola vypracovaná 

v písomnej podobe, pretože sa dokázalo, že napísané plány, ciele a idey sú ľahšie dosiahnuteľné 

ako, keď sú podávané len ústne. 

Prvej fáze modelu talent manažmentu, podnikovej stratégii, a jej previazanosti na ľudské zdroje 

boli venované prvé položky dotazníka. Ich priemerné hodnoty podľa veľkosti podniku sú 

zobrazené na obrázku 9. Najvyššie priemerné hodnoty dosahovali veľké podniky, čo poukazuje 

na ich vyššiu úroveň strategického ponímania ľudských zdrojov. 
 

 

Obrázok 9: Priemerné hodnoty položiek I1-I9 podľa veľkosti podniku  
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Na základe prvého faktora, veľkosti podniku, boli pomocou ANOVY identifikované 3 

štatisticky významné rozdiely (vyznačené v tabuľke 16) – v položkách I4, I5 a I7. Zároveň boli 

tieto rozdiely podrobené viacnásobnému porovnávaniu (post hoc testom – tabuľka 17) na 

identifikáciu, medzi ktorými skupinami podnikov vznikli tieto štatisticky významné rozdiely. 

Na základe priemerov bolo uskutočnené zhodnotenie, v prospech ktorých skupín k rozdielom 

došlo. 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
malý 3,61 3,39 3,36 3,31 2,74 2,93 2,65 3,55 2,45
stredný 3,68 3,41 3,42 3,68 3,03 3,10 3,06 3,54 2,43
veľký 3,73 3,52 3,59 4,05 3,33 3,22 3,07 3,58 2,69
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Tabuľka 16: Štatisticky významné rozdiely v stratégii ľudských zdrojov z hľadiska veľkosti podniku  
(ANOVA) 

  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 
Mean 
Square 0,413 0,548 1,372 15,975 10,097 2,404 7,270 0,034 1,869 

F 0,370 0,475 1,133 13,867 8,586 1,918 5,666 0,025 1,923 
p value 0,691 0,622 0,323 0,000 0,000 0,148 0,004 0,976 0,148 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Tabuľka 17: Post hoc testy pre štatisticky významné rozdiely v stratégii ľudských zdrojov z hľadiska 
veľkosti podniku  (Tukey HSD) 

    Sig. I4 Sig. I5 Sig. I7 
malý stredný 0,015 0,075 0,013 

malý veľký 0,000 0,000 0,024 

stredný veľký 0,048 0,139 0,999 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

V položke I4 bolo skúmané, či v podniku je jasne definovaná stratégia v oblasti riadenia 

ľudských zdrojov. V tejto položke bol zistený štatisticky významný rozdiel medzi malými, 

strednými a veľkými podnikmi (boli zistené rozdiely medzi všetkými skupinami navzájom). 

Domnievame sa, že vo veľkých podnikoch je úroveň zadefinovania stratégie ľudských zdrojov 

na vyššej úrovni, ako v malých a stredných podnikoch. Je to najmä z toho dôvodu, že v malých 

podnikoch nie sú poverené osoby na vypracovanie takejto stratégie a teda stratégia ľudských 

zdrojov neexistuje. V malých podnikoch existujú  multifunkcionálni ľudia, čo vykonávajú 

mnohé činnosti a preto tam neexistuje špecialista na ľudské zdroje, ktorého náplňou práce bolo 

jasné zadefinovanie a následné napĺňanie stratégie ľudských zdrojov. Z rovnakých dôvodov nie 

je v malých podnikoch zadefinovaná ani stratégia v oblasti riadenia talentu, ktorá by mala byť 

prirodzenou súčasťou stratégie ľudských zdrojov. Tento rozdiel sa podarilo identifikovať 

v rámci položky I5 a existuje len medzi skupinou malých a veľkých podnikov. Ďalší štatisticky 

významný rozdiel bol zistený aj v položke I7, ktorá bola zameraná na to, či sa v súčasnosti 

v podniku modifikuje zoznam talentov potrebných pre budúcnosť spoločnosti. Rozdiel vidíme 

len z hľadiska malých podnikov v porovnaní vo stredným resp. veľkým podnikom. Stredné 

a veľké podniky na lepšej úrovni modifikujú potrebu talentovaných jedincov v závislosti od 

externého prostredia, ktorého faktory následne integrujú do stratégie ľudských zdrojov, čo 

ovplyvňuje aj zoznam talentov potrebných pre budúce fungovanie podniku. 

Údaje boli podrobené aj neparametrickému testu, aby sa potvrdila robustnosť výsledkov. 

Vzhľadom k tomu, že výsledky Kruskal – Wallis testu poukázali na existenciu štatisticky 
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významných rozdielov v rovnakých položkách (tabuľka 18), možno tieto výsledky považovať 

za robustné. 

Tabuľka 18: Štatisticky významné rozdiely v stratégii ľudských zdrojov z hľadiska veľkosti podniku 
(Kruskal – Wallis) 
 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

Chi-Square 1,538 1,534 2,577 26,923 16,568 3,632 11,063 0,287 3,603 

p value 0,463 0,464 0,276 0,000 0,000 0,163 0,004 0,866 0,165 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Priemerné hodnoty skúmaných položiek v rámci stratégie ľudských zdrojov podľa vlastníctva 

podniku sú zobrazené na obrázku 10.  

 

 
Obrázok  10: Priemerné hodnoty položiek I1-I9 podľa vlastníctva podniku  
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Vo všetkých položkách možno vidieť, že podniky so súkromným vlastníctvom majú väčšiu 

tendenciu súhlasiť so skúmanými tvrdeniami uvedených v dotazníku ako štátne podniky, či 

inštitúcie.  

Tabuľka 19: Štatisticky významné rozdiely v stratégii ľudských zdrojov z hľadiska vlastníctva podniku  
(ANOVA) 

  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 
Mean 
Square 0,901 0,394 0,610 0,868 0,514 1,359 2,289 3,231 1,571 

F 0,806 0,341 0,504 0,697 0,420 1,081 1,751 2,341 1,587 

p value 0,370 0,560 0,478 0,404 0,517 0,299 0,187 0,127 0,209 
Zdroj: vlastné spracovanie  

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
súkromné 3,68 3,44 3,45 3,59 2,97 3,06 2,88 3,58 2,53
štátne 3,50 3,32 3,30 3,42 2,83 2,84 2,59 3,25 2,29
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Z hľadiska druhého faktora, vlastníctva podniku, neboli identifikované žiadne štatisticky 

významné rozdiely ani pomocou ANOVY, ani pomocou neparametrického testu (tabuľka 19 a 

20) v ponímaní stratégie ľudských zdrojov.  

Tabuľka 20: Štatisticky významné rozdiely v stratégii ľudských zdrojov z hľadiska vlastníctva podniku 
(Mann – Whitney) 

 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 
Mann-
Whitney U 5069,5 5045,0 4980,5 4987,5 4589,0 4578,0 3978,0 4628,0 4304,0 

p value 0,521 0,620 0,518 0,272 0,445 0,330 0,226 0,147 0,132 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Respondenti uvádzali približne rovnaké názory na stratégiu ľudských zdrojov a jej prepojenie 

na podnikovú stratégiu bez ohľadu na to, či pôsobia v štátnom podniku alebo v súkromnom. 

Faktor vlastníctva podniku tak nemá vplyv na názory ohľadne stratégie ľudských zdrojov. 

Môže to byť však spôsobené aj nízkym zastúpením štátnych podnikov (inštitúcií) zahrnutých 

v tomto výskume. 

Priemerné hodnoty v jednotlivých položkách dotazníka v oblasti stratégie ľudských zdrojov 

podľa účasti zahraničného kapitálu sú uvedené na obrázku 11. Z nich možno vidieť, že vo 

všetkých skúmaných tvrdeniach majú väčšiu tendenciu súhlasiť podniky, kde je alokovaný aj 

zahraničný kapitál. Zahraničný kapitál zastúpený v podniku má výrazný vplyv na formulovanie 

stratégie ľudských zdrojov v podniku, nakoľko bolo identifikovaných až 5 štatisticky 

významných rozdielov v položkách dotazníkového prieskumu. Išlo o položky I3, I4, I5, I6 a I7 

(zvýraznené v tabuľke 21).  
 

 
Obrázok  11: Priemerné hodnoty položiek I1-I9 podľa účasti zahraničného kapitálu v podniku  
Zdroj: vlastné spracovanie  

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
zahr.kap. 3,75 3,53 3,61 3,95 3,29 3,34 3,13 3,56 2,62
bez zahr.kap. 3,60 3,35 3,30 3,31 2,72 2,83 2,67 3,54 2,42
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Tabuľka 21: Štatisticky významné rozdiely v stratégii ľudských zdrojov z hľadiska účasti zahraničného 
kapitálu v podniku (ANOVA) 
  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 
Mean 
Square 2,181 2,784 7,963 36,627 29,343 22,158 17,340 0,023 3,655 

F 1,955 2,417 6,644 31,755 25,509 18,473 13,642 0,016 3,706 

p value 0,163 0,121 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,898 0,055 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Rozdiel zistený v položke I3 identifikuje rozdiel v správaní vrcholového manažmentu 

k riadeniu talentu. Domnievame sa, že v podnikoch so zahraničným kapitálom má vrcholový 

manažment spoločný postoj k riadeniu talentu, čo má vplyv na formuláciu stratégie v tejto 

oblasti. Vyplýva to najmä zo skúseností, ktoré takéto podniky majú z riadenia talentu 

v zahraničí a vedia posúdiť nevyhnutnosť systému, ktorý integruje riadenie talentu to 

manažérskej práce. Naopak, v podniku,  kde nie je zahraničný kapitál, takéto skúsenosti 

chýbajú, a preto často krát predstavitelia top manažmentu nemajú jasný názor na riadenie 

talentu a následne chýba podpora zo strany top manažmentu pri presadzovaní myšlienky 

implementácie riadenia talentu. Položky I4 a I5 poukazujú na existenciu jasne definovanej 

stratégie v oblasti riadenia ľudských zdrojov a riadenia talentov. Zo zistených štatisticky 

významných rozdielov v rámci týchto položiek možno konštatovať, že podniky, kde je 

zastúpený zahraničný kapitál, má stratégia ľudských zdrojov a stratégia talentov nezastupiteľné 

miesto v rámci strategického manažmentu podnikov. Ďalšie štatisticky významné rozdiely 

identifikované v rámci položiek I6 a I7 poukazujú na to, že v podnikoch so zahraničným 

kapitálom je stratégia v oblasti riadenia talentu lepšie prepojená so strategickými zámermi 

organizácie a zároveň reflektuje na potrebu talentov spoločnosti v budúcnosti.  

Rovnako bol na údajoch vykonaný neparametrický test, aby sa potvrdila robustnosť výsledkov. 

Výsledky Mann - Whitney testu poukázali na existenciu štatisticky významných rozdielov 

v rovnakých položkách (tabuľka 22) a preto možno výsledky považovať za robustné. 

Tabuľka 22: Štatisticky významné rozdiely v stratégii ľudských zdrojov z hľadiska účasti zahraničného 
kapitálu v podniku (Mann – Whitney) 
  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 
Mann-
Whitney U 15418,0 15186,0 13063,0 11284,0 11280,0 11713,5 11080,5 16518,0 14053,5 

p value 0,178 0,082 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,836 0,062 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Ako možno vidieť z obrázku 12, najvyššie priemerné hodnoty v jednotlivých položkách 

z hľadiska výsledkov podniku, dosiahli podniky, kde sa v poslednom roku zlepšili ekonomické 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2019.9788055221014 

58 
 

výsledky podniku. Najnižšie priemerné skóre a teda najnižšiu tendenciu súhlasiť so 

strategickým zameraním ľudských zdrojov, bolo zaznamenané v podnikoch, kde sa 

v poslednom roku zhoršili ekonomické výsledky. 
 

 
Obrázok 12: Priemerné hodnoty položiek I1-I9 podľa ekonomických výsledkov podniku  
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Ďalší skúmaný faktor, ekonomické výsledky podniku, má výrazný vplyv na formulovanie 

a realizáciu stratégie ľudských zdrojov v podniku, keďže v takmer všetkých položkách boli 

zistené štatisticky významné rozdiely (zvýraznené v tabuľke 23). Pre zistenie, medzi ktorými 

skupinami podnikmi vznikli štatisticky významné rozdiely boli využité viacnásobné 

porovnávania (post hoc testy Tukey HSD – tabuľka 24). 

Tabuľka 23: Štatisticky významné rozdiely v stratégii ľudských zdrojov z hľadiska ekonomických 
výsledkov podniku (ANOVA) 
  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 
Mean 
Square 9,796 6,732 14,923 9,840 8,065 8,301 2,430 6,147 3,456 

F 9,198 6,020 13,155 8,198 6,795 6,820 1,858 4,511 3,556 

p value 0,000 0,003 0,000 0,000 0,001 0,001 0,158 0,012 0,030 
Zdroj: vlastné spracovanie  

Tabuľka 24: Post hoc testy pre štatisticky významné rozdiely v stratégii ľudských zdrojov z hľadiska 
ekonomických výsledkov podniku  (Tukey HSD) 

  Sig. I1 Sig. I2 Sig. I3 Sig. I4 Sig. I5 Sig. I6 Sig. I8 Sig. I9 

zlepšili nezmenili 0,000 0,003 0,004 0,012 0,248 0,075 0,058 0,633 

zlepšili zhoršili 0,108 0,134 0,000 0,001 0,001 0,002 0,035 0,022 

nezmenili zhoršili 0,860 0,998 0,016 0,172 0,024 0,087 0,517 0,095 
Zdroj: vlastné spracovanie  

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
zlepšili sa 3,89 3,62 3,68 3,79 3,11 3,22 2,96 3,73 2,60
nezmenili sa 3,41 3,24 3,30 3,45 2,92 2,95 2,80 3,43 2,50
zhoršili sa 3,51 3,25 2,74 3,08 2,39 2,51 2,58 3,19 2,11
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Možno konštatovať, že podniky so zlepšenými ekonomickými výsledkami v porovnaní 

s podnikmi so zhoršenými ekonomickými výsledkami vo väčšej miere: 

• majú vrcholový manažment, ktorý má spoločný postoj k riadeniu talentu (I3), 

• majú jasne definovanú stratégiu v oblasti riadenia ľudských zdrojov (I4), 

• majú jasne definovanú stratégiu v oblasti riadenia talentu (I5), 

• majú stratégiu v oblasti riadenia talentu prepojenú so strategickými zámermi 

organizácie (I6), 

• v súčasnosti modifikujú zoznam talentov potrebných pre budúcnosť spoločnosti (I7), 

• hľadajú talent v každom novozamestnanom človeku (I8), 

• považujú stratégiu riadenia talentu za realizovateľnú v ich podmienkach (I9). 

Zároveň podniky so zlepšenými ekonomickými výsledkami v porovnaní s podnikmi 

s nezmenenými ekonomickými výsledkami vo väčšej miere: 

• považujú riadenie talentu za mimoriadne dôležité (I1), 

• riadenie talentu je dôležitou súčasťou podnikovej misie (I2), 

• ich vrcholový manažment má spoločný postoj k riadeniu talentu (I3), 

• majú jasne definovanú stratégiu v oblasti riadenia ľudských zdrojov (I4). 

Rozdiely možno vidieť aj medzi podnikmi s nezmenenými ekonomickými výsledkami 

a podnikmi so zhoršenými výsledkami. Ide o dve položky I3 a I5. Podniky s nezmenenými 

ekonomickými výsledkami väčšej miere majú vrcholový manažment, ktorý má spoločný postoj 

k riadeniu talentu (I3) a zároveň majú jasne definovanú stratégiu v oblasti riadenia talentu (I5). 

Rovnako bol na údajoch vykonaný neparametrický test, aby sa potvrdila robustnosť výsledkov. 

Výsledky Kruskal - Wallis testu poukázali na existenciu štatisticky významných rozdielov 

v rovnakých položkách (tabuľka 25) a preto možno výsledky považovať za robustné. 

Tabuľka 25: Štatisticky významné rozdiely v stratégii ľudských zdrojov z hľadiska ekonomických 
výsledkov podniku (Kruskal – Wallis) 
 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 
Chi-
Square 18,162 13,955 24,477 14,479 13,326 11,944 4,304 10,234 6,144 

p value 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,003 0,116 0,006 0,046 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Na základe zistených rozdielov sa domnievame, že podniky s lepšími ekonomickými 

výsledkami determinujú aj vyššiu úroveň formulácie a implementácie stratégie ľudských 

zdrojov integrovanú do podnikovej stratégie. Možno to však predpokladať aj opačne. Podniky, 
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kde existuje stratégia ľudských zdrojov a stratégia talentov, dosahujú lepšie ekonomické 

výsledky. 

Pomerne veľké rozdiely v stratégii ľudských zdrojov boli zaznamenané na základe kritéria 

existencie útvaru ľudských zdrojov. Podniky, kde existuje v organizačnej štruktúre útvar 

zaoberajúci sa ľudskými zdrojmi, majú výrazne vyšší sklon súhlasiť s tvrdeniami ohľadne 

stratégie ľudských zdrojov (obrázok 13), a preto možno uvažovať, že strategické smerovanie 

zamerané na ľudské zdroje je tam na vyššej úrovni ako v podnikoch, kde nie je vytvorená žiadna 

organizačná zložka venujúca pozornosť ľudským zdrojom. 

 
Obrázok  13: Priemerné hodnoty položiek I1-I9 podľa existencie útvaru ľudských zdrojov  
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

V rámci skúmania posledného faktora, existencie útvaru ľudských zdrojov, boli zistené štyri 

štatisticky významné rozdiely (zvýraznené v tabuľke 26 v položkách I3, I4, I5, I6, I7).  

Tabuľka 26: Štatisticky významné rozdiely v stratégii ľudských zdrojov z hľadiska existencie útvaru 
ľudských zdrojov v podniku (ANOVA) 
 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 
Mean 
Square 2,071 2,014 15,639 59,065 18,583 12,566 20,090 1,772 0,359 

F 1,867 1,757 13,353 54,159 15,789 10,257 15,953 1,277 0,363 
p value 0,173 0,186 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,259 0,547 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Podniky, v ktorých sú špecialisti na riadenie ľudských zdrojov zoskupení do jedného útvaru, 

majú vytvorené lepšie predpoklady pre implementáciu riadenia talentov, nakoľko vrcholové 

vedenie vidí dôležitosť v riadení talentu (I3) a túto dôležitosť integruje do stratégie ľudských 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
existuje 3,72 3,48 3,59 3,89 3,14 3,19 3,05 3,61 2,54
neexistuje 3,56 3,33 3,16 3,06 2,67 2,81 2,56 3,46 2,47
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zdrojov (I4), stratégie talentov (I5) a dokážu prepojiť túto stratégiu so zámermi a víziou 

podniku (I6). Zároveň v súčasnosti sa snažia upravovať zoznam talentov potrebných pre 

budúcnosť (I7).  

Zároveň boli údaje podrobené aj neparametrickému testu, kde boli identifikované štatisticky 

významné rozdiely v rovnakých položkách (tabuľka 27), preto možno výsledky považovať za 

robustné. 

Tabuľka 27: Štatisticky významné rozdiely v stratégii ľudských zdrojov z hľadiska existencie útvaru 
ľudských zdrojov v podniku (Mann – Whitney)  
 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 
Mann-
Whitney U 15006,0 14979,5 11987,0 9724,0 11750,0 12611,5 10763,5 14922,5 14870,0 

p value 0,240 0,180 0,001 0,000 0,000 0,002 0,000 0,167 0,691 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Stratégia ľudských zdrojov, ktorá implementuje v sebe aj stratégiu talentov, musí byť úzko 

prepojená s podnikovou stratégiou. Takéto prepojenie vytvára dobrý predpoklad, že ľudské 

zdroje budú prioritou pri rozvoji podniku a zároveň zabezpečia zvýšenú hodnotu spoločnosti. 

Z výsledkov možno vidieť, že najvýraznejším faktorom ovplyvňujúcim túto fázu, sú 

ekonomické výsledky podniku. Možno konštatovať, že v podnikoch so zlepšenými 

ekonomickými výsledkami dochádza k lepšiemu prepojeniu jednotlivých stratégií s dôrazom 

na rozvoj talentov. Ďalším faktorom vo veľkej miere ovplyvňujúcim strategické poňatie 

ľudských zdrojov je účasť zahraničného kapitálu v podniku. Podniky, kde je alokovaný 

zahraničný kapitál, lepšie dokážu jednotlivé stratégie prepojiť. Súvisí to najmä s vyššou 

strategickou orientáciou zahraničných firiem a prenesie ich know-how v tejto oblasti aj do 

našich podnikov. Naopak, vlastníctvo podniku  je faktorom, ktorý nevplýva na strategické 

poňatie ľudských zdrojov a preto možno konštatovať, že je na identickej úrovni aj v štátnych aj 

v súkromných podnikoch. 

Na zlepšenie uvedomenia si strategického postavenia ľudských zdrojov v podnikoch musí mať 

v prvom rade vrcholové vedenie predstavu a jasný postoj k talent manažmentu. Navrhujeme 

vypracovať jasnú štruktúru dlhodobých cieľov v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktoré 

vychádzajú z podnikovej misie a hlavných cieľov spoločnosti. Ide najmä o stanovenie 

strategických zámerov (ako je napríklad znižovanie fluktuácie, zvyšovanie produktivity práce, 

zvýšenie spokojnosti zamestnancov, optimalizácia štruktúry ľudských zdrojov a pod.) vedúcich 

k zvýšeniu kvality ľudských zdrojov a následne dosahovaniu lepších ekonomických výsledkov 
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v podniku. Zároveň odporúčame pravidelne modifikovať zoznamy talentov a požiadaviek na 

nich s ohľadom na neustále sa meniace vonkajšie prostredie.  

 

Identifikácia a získavanie talentov 

Identifikácia a získanie ľudí, ktorí môžu podniku priniesť pridanú hodnotu je náročným, ale 

dôležitým procesom. Je možné tento proces uskutočňovať vo vnútri firmy, ale aj smerom von. 

V praxi sa najskôr identifikujú talenty vo vnútri spoločnosti a následne sa talenty hľadajú 

v externom prostredí. Treba si preto uvedomiť možnosti a identifikovať zdroje pracovných síl 

na príslušné pracovné pozície. V podnikoch sú pozície, ktoré sú významnejšie a preto sa 

nazývajú kľúčové. Obsadenie nesprávneho človeka na takúto pozíciu by malo katastrofálne 

následky pre podnik. K obsadeniu pracovných miest by preto mal byť vopred vypracovaný 

plán, ktorý odzrkadľuje potrebu pracovníkov s rešpektovaním požiadaviek pracovného miesta. 

Na získanie kľúčových zamestnancov je potrebné vykonávať špeciálne aktivity ako je napríklad 

analýza pracovných miest, personálne plánovanie a výber zamestnancov. 
 

 
Obrázok  14: Priemerné hodnoty položiek I10-I20 podľa veľkosti podniku  
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Ďalšie položky dotazníka boli upriamené na identifikáciu a získavanie talentov v skúmaných 

podnikoch. Priemerné hodnoty v jednotlivých položkách z hľadiska veľkosti podniku sú 

uvedené na obrázku 14. Vo väčšine prípadov (až 7 z 11) majú väčšiu tendenciu súhlasiť veľké 

podniky s tvrdeniami ohľadne identifikácie a získavania talentovaných jedincov. Preto možno 

usudzovať, že identifikácia a získavanie talentov je na najvyššej úrovni práve v týchto 

podnikoch. 

I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20
malý 3,52 3,95 3,15 2,85 2,92 3,38 3,11 3,40 3,17 2,84 2,52
stredný 3,54 4,13 3,45 3,07 3,27 3,57 3,04 3,42 3,39 2,89 2,69
veľký 3,61 4,08 3,37 3,36 3,44 3,58 3,00 3,41 3,65 3,24 3,09
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V rámci prvého faktora, veľkosti podniku, bolo na základe výsledkov testov identifikovaných 

5 štatisticky významných rozdielov v položkách I13, I14, I18, I19, I20 (zvýraznené v tabuľke 

28). Zároveň tieto rozdiely boli preverené viacnásobným porovnávaním (post hoc testami), kde 

sa zistilo medzi ktorými skupinami podnikov došlo k rozdielom (tabuľka 29) 

Tabuľka 28: Štatisticky významné rozdiely v identifikácii talentov z hľadiska veľkosti podniku  (ANOVA) 
  I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 

Mean 
Square 0,272 1,301 3,147 7,135 8,635 1,759 0,415 0,011 6,611 4,529 8,459 

F 0,193 1,264 2,620 5,674 6,337 1,334 0,337 0,012 5,133 3,770 6,787 
p value 0,825 0,284 0,074 0,004 0,002 0,265 0,714 0,988 0,006 0,024 0,001 

Zdroj: vlastné spracovanie  
 

Tabuľka 29: Post hoc testy pre štatisticky významné rozdiely v identifikácii talentov z hľadiska veľkosti 
podniku  (Tukey HSD) 

    Sig. I13 Sig. I14 Sig. I18 Sig. I19 Sig. I20 
malý stredný 0,280 0,046 0,239 0,933 0,465 
malý veľký 0,003 0,003 0,005 0,021 0,001 
stredný veľký 0,176 0,576 0,285 0,085 0,044 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Na základe výsledkov testov v položke I13 respondenti prezentovali rozdiely v procese 

identifikovania pozícií, na ktoré sa budú vyžadovať kandidáti z externého prostredia. Myslíme 

si, že tento proces je na vyššej úrovni vo väčších podnikoch kvôli zvýšenej strategickej 

orientácii na zmeny externého prostredia. Úzko to súvisí aj s položkou I14, v ktorej bol 

identifikovaný rozdiel v plánovaní získavania talentovaných jedincov z externého prostredia. 

Domnievame sa, že plány vo veľkých a stredných podnikoch sú jasne zadefinované  na rozdiel 

od malých podnikov, kde sa takýto spôsob plánovania uplatňuje len zriedkavo. Ďalej možno 

usudzovať, že vo veľkých podnikoch je identifikácia talentov pre budúcnosť z hľadiska ich 

počtu a kvality (I18, I19) na lepšej úrovni ako v malých podnikoch a zároveň sa vykonávajú aj 

špeciálne aktivity zamerané na získanie talentov (I20). V tom môžeme vidieť rozdiel aj medzi 

strednými a veľkými podnikmi. Rovnaké výsledky boli zistené aj neparametrickým testom 

(tabuľka 30), ktorý nám potvrdil predchádzajúce zistenia. Z uvedeného možno konštatovať, že 

výsledky sú robustné.  

Tabuľka 30: Štatisticky významné rozdiely v identifikácii talentov z hľadiska veľkosti podniku (Kruskal – 
Wallis) 
 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
Chi-Square 0,477 0,656 5,313 9,584 11,748 2,574 0,643 0,148 8,079 7,676 12,431 
p value 0,788 0,720 0,070 0,008 0,003 0,276 0,725 0,929 0,018 0,022 0,002 

Zdroj: vlastné spracovanie  
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Priemerné skóre odpovedí respondentov na základe vlastníctva podniku sú uvedené na obrázku 

15. Z nich možno vidieť, že vo väčšine prípadov (7 z 11) je priemerná hodnota vyššia 

v podnikoch so súkromným vlastníctvom. Z uvedeného možno usudzovať, že v týchto 

podnikoch je identifikácia a získavanie talentov na vyššej úrovni ako v štátnych podnikoch, či 

inštitúciách.   
 

 
Obrázok  15: Priemerné hodnoty položiek I10-I20 podľa vlastníctva podniku  
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Na základe druhého faktora, vlastníctva podniku, boli nájdené 4 štatisticky významné rozdiely. 

Išlo o položky I10, I12, I16 a I17 (zvýraznené v tabuľke 31).  

Tabuľka 31: Štatisticky významné rozdiely v identifikácii talentov z hľadiska vlastníctva podniku 
(ANOVA) 
  I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
Mean 
Square 7,150 1,277 6,549 0,036 0,002 0,075 10,197 7,310 0,306 0,096 0,297 

F 5,071 1,246 5,428 0,028 0,001 0,057 8,501 7,798 0,231 0,078 0,229 
p value 0,025 0,265 0,020 0,868 0,973 0,812 0,004 0,006 0,631 0,780 0,633 

Zdroj: vlastné spracovanie  

  

Všetky tieto položky sú zamerané na vnútorné prostredie podniku a identifikáciu talentov vo 

vnútri spoločnosti. Je možné domnievať sa, že k rozdielom v týchto položkách došlo najmä 

z toho dôvodu, že podniky a inštitúcie so štátnym vlastníctvom sú prevažne orientované na 

vnútorné kapacity a zdroje spoločnosti. Pozície v štátnych podnikoch nie sú rozdelené na 

kľúčové a ostatné, inak je tomu v privátnych spoločnostiach (I10). Štátne podniky sa snažia 

I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20
súkromné 3,58 4,05 3,33 3,03 3,13 3,49 3,12 3,44 3,35 2,94 2,69
štátne 3,09 3,84 2,82 3,06 3,13 3,44 2,52 2,94 3,24 3,00 2,79
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identifikovať talenty medzi pracovníkmi vo vnútri podniku a nehľadajú potenciálne talenty 

mimo, ako to prevažne robia podniky so súkromným vlastníctvom (I12). V súkromných 

podnikoch je kladený väčší dôraz na kvalitu ľudských zdrojov, a preto sa snažia zvyšovať 

kvalitu talentovanými jedincami z vonku spoločnosti. Pracovníci v štátnom podniku sú viac 

monitorovaní, a preto manažéri týchto podnikov majú množstvo informácií o týchto 

pracovníkoch, potrebných na ich účelné riadenie (I16). Talentovaní jednotlivci prejavujú väčší 

záujem  o prácu v podnikoch, ktoré sú ambiciózne a atraktívne, preto pri výbere preferujú 

súkromné spoločnosti pred štátnymi. Údaje boli testované aj pomocou neparametrického testu. 

Výsledky poukázali na štatisticky významné rozdiely v rovnakých položkách (tabuľka 32) ako 

pri parametrickom teste a preto možno považovať výsledky za robustné. 

Tabuľka 32: Štatisticky významné rozdiely v identifikácii talentov z hľadiska vlastníctva podniku (Mann – 
Whitney) 

 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
Mann-
Whitney U 4431,5 5356,5 3525,0 5150,0 5050,0 5322,5 3898,5 3618,0 4624,5 4733,5 4382,0 

p value 0,043 0,832 0,032 0,880 0,967 0,923 0,015 0,003 0,755 0,874 0,609 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Podniky so zahraničným kapitálom dosiahli v každej položke týkajúcej sa identifikácie 

a získavania talentov vyššie priemerné hodnoty v porovnaní s podnikmi, kde nie je alokovaný 

zahraničný kapitál (obrázok 16). Z uvedeného možno usudzovať, že vyššiu úroveň ohľadne 

identifikácie a získavania talentov dosahujú podniky so zahraničným kapitálom. 

 

 
Obrázok 16: Priemerné hodnoty položiek I10-I20 podľa účasti zahraničného kapitálu v podniku  
Zdroj: vlastné spracovanie  

I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20
zahr.kap. 3,69 4,13 3,42 3,19 3,39 3,61 3,18 3,56 3,46 3,11 3,02
bez zahr.kap. 3,42 3,96 3,19 2,92 2,95 3,38 2,99 3,27 3,26 2,82 2,45
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Zahraničný kapitál predstavuje dôležitý faktor ovplyvňujúci identifikáciu a získavanie talentov 

v podniku. V rámci testovania bolo identifikovaných 7 štatisticky významných rozdielov 

(zvýraznené v tabuľke 33) v odpovediach respondentov podľa tohto faktora. Tieto rozdiely boli 

zistené v položkách I10, I13, I14, I17, I19, I20.  

Tabuľka 33: Štatisticky významné rozdiely v identifikácii talentov z hľadiska účasti zahraničného kapitálu 
v podniku (ANOVA) 
  I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
Mean 
Square 6,650 2,652 4,451 6,307 16,853 4,968 3,435 7,319 3,554 6,983 27,539 

F 4,711 2,583 3,665 4,941 12,293 3,789 2,807 7,850 2,710 5,788 22,636 
p value 0,031 0,109 0,056 0,027 0,001 0,052 0,095 0,005 0,101 0,017 0,000 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Z výsledkov testov možno usudzovať, že v podnikoch so zahraničným kapitálom vo väčšej 

miere sú pracovné pozície jasne rozdelené na kľúčové a ostatné (I10) a zároveň sa identifikujú 

pracovné pozície, na ktoré sa vyžaduje obsadenie osobami z externého prostredia (I13). Na 

rozdiel od podnikov s iba slovenským kapitálom sa pri získavaní talentov z externého 

prostredia využíva vopred stanovený plán (I14). Talentovaní jedinci prejavujú zvýšený záujem 

o prácu práve v spoločnostiach, kde je alokovaný zahraničný kapitál (I17). Podniky so 

zahraničným kapitálom majú lepšie zmapovanú budúcu potrebu talentovaných jednotlivcov 

(I19) a z toho dôvodu aj vykonávajú špeciálne aktivity zamerané na získavanie talentov (I20). 

Zvlášť sa zameriavajú na ľudí s vysokým rozvojovým potenciálom. 

Zároveň boli údaje podrobené aj testovaniu pomocou neparametrického testu (tabuľka 34). 

V ňom sa potvrdili výsledky, resp. bol identifikovaný dodatočný štatisticky významný rozdiel 

v položke I15, čo naznačuje, že nastavený systém náboru v podnikoch so zahraničným 

kapitálom umožňuje lepšie získať osoby s najvyšším rozvojovým potenciálom (I15). 

Tabuľka 34: Štatisticky významné rozdiely v identifikácii talentov z hľadiska účasti zahraničného kapitálu 
v podniku (Mann – Whitney) 

  I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
Mann-
Whitney U 14682,5 15567,5 13772,0 13688,5 11581,0 14400,0 14980,0 13712,5 14220,0 12656,5 10631,5 

p value 0,040 0,171 0,090 0,044 0,001 0,036 0,123 0,009 0,154 0,012 0,000 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Priemerné hodnoty skúmaných položiek z hľadiska ekonomických výsledkov podniku sú 

uvedené na obrázku 17. Takmer vo všetkých prípadoch (okrem dvoch položiek) dosiahli 

podniky vykazujúce zlepšenie ekonomických výsledkov v poslednom roku vyššie priemerné 

skóre ako podniky, kde sa ekonomické výsledky nezmenili, resp. sa zhoršili. Výsledky 
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poukazujú na to, že komplexne možno považovať identifikáciu a získavanie talentov na vyššej 

úrovni práve u podnikov s lepšími ekonomickými výsledkami. 
 

 
Obrázok  17: Priemerné hodnoty položiek I10-I20 podľa ekonomických výsledkov podniku  
Zdroj: vlastné spracovanie  

 
Aj ekonomická situácia podnikov vplýva na proces identifikácie a získavania talentov. V rámci 

výskumu boli identifikované štatisticky významné rozdiely v štyroch položkách (I12, I15, I16, 

I17 – zvýraznené v tabuľke 35).  Na zistenie poznatku, v rámci ktorých skupín podnikov došlo 

k rozdielom, boli využité viacnásobné porovnávania (post hoc testy – tabuľka 36). 

Tabuľka 35: Štatisticky významné rozdiely v identifikácii talentov z hľadiska ekonomických výsledkov 
podniku (ANOVA) 
  I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
Mean 
Square 1,627 3,612 3,801 1,672 2,913 10,913 7,248 6,222 2,954 1,546 1,150 

F 1,142 3,561 3,144 1,303 2,074 8,584 6,073 6,724 2,255 1,266 0,889 
p value 0,320 0,029 0,044 0,273 0,127 0,000 0,003 0,001 0,106 0,283 0,412 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Z výsledkov vyplýva, že podniky so zlepšujúcimi sa ekonomickými výsledkami v porovnaní 

s podnikmi so zhoršenými ekonomickými výsledkami už v súčasnosti identifikujú potrebné 

talenty pre budúcnosť z už zamestnaných osôb (I12) nakoľko majú dostatok potrebných 

informácií o vlastných zamestnancoch (I16). Zároveň tieto podniky sú ochotné minúť viac 

peňazí (ako podniky s nezmenenými a zhoršujúcimi výsledkami) na lepšie prepracovaný 

systém náboru zamestnancov, ktorý umožňuje získať osoby z najvyšším rozvojovým 

potenciálom (I15). Takéto spoločnosti sú atraktívnejšie pre nádejné talenty. Je logickým 

I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20
zlepšili sa 3,63 4,07 3,39 3,12 3,17 3,68 3,19 3,54 3,46 3,04 2,77
nezmenili sa 3,43 4,10 3,25 2,92 3,18 3,38 3,05 3,34 3,19 2,85 2,64
zhoršili sa 3,51 3,61 2,89 3,08 2,76 2,89 2,50 2,91 3,34 2,85 2,54
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vyústením, že spoločnosti s lepšími ekonomickými výsledkami majú možnosť poskytnúť 

talentom aj lepšie finančné podmienky a o firmy so zlepšujúcimi sa ekonomickými výsledkami 

prejavujú talentovaní jednotlivci väčší záujem pracovať v porovnaní s firmami, kde 

ekonomické výsledky sa zhoršujú resp. stagnujú (I17). 

Tabuľka 36: Post hoc testy pre štatisticky významné rozdiely v identifikácii talentov z hľadiska 
ekonomických výsledkov podniku  (Tukey HSD) 

    Sig. I11 Sig. I12 Sig. I15 Sig. I16 Sig. I17 

zlepšili nezmenili 0,963 0,517 0,038 0,471 0,134 

zlepšili zhoršili 0,036 0,037 0,000 0,002 0,001 

nezmenili zhoršili 0,026 0,179 0,051 0,018 0,051 
Zdroj: vlastné spracovanie  
 

Zároveň boli výsledky overované aj neparametrickým testom (tabuľka 37). Tu môžeme vidieť 

mierny nesúlad s predchádzajúcimi výsledkami, pretože sa nepodarilo identifikovať štatisticky 

významné rozdiely v položkách I11 a I12, a preto tieto výsledky nemožno považovať za 

robustné. 

Tabuľka 37: Štatisticky významné rozdiely v identifikácii talentov z hľadiska ekonomických výsledkov 
podniku (Kruskal – Wallis) 
 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
Chi-
Square 3,252 4,628 5,836 2,843 3,839 13,714 10,496 11,582 4,897 2,284 1,619 

p value 0,197 0,099 0,054 0,241 0,147 0,001 0,005 0,003 0,086 0,319 0,445 
Zdroj: vlastné spracovanie  
 

Priemerné hodnoty v jednotlivých položkách týkajúcich sa identifikácie a získavania 

z hľadiska existencie útvaru ľudských zdrojov zachytáva obrázok 18. 

 

Obrázok  18: Priemerné hodnoty položiek I10-I20 podľa existencie útvaru ľudských zdrojov  
Zdroj: vlastné spracovanie  

I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20
existuje 3,67 4,13 3,46 3,19 3,34 3,65 3,03 3,45 3,51 3,11 2,89
neexistuje 3,29 3,88 2,98 2,77 2,78 3,18 3,13 3,31 3,05 2,67 2,36

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50

existuje neexistuje



 DOI: https://doi.org/10.15414/2019.9788055221014 

69 
 

Ako možno z neho vidieť, v takmer všetkých prípadoch (okrem jedného) boli vyššie priemery 

v podnikoch, kde existuje nejaká organizačná zložka zaoberajúca sa ľudskými zdrojmi. 

Z výsledkov možno usudzovať, že identifikácia a získavanie talentov sú v týchto podnikoch na 

vyššej kvalitatívnej úrovni oproti podnikom, v ktorých takýto útvar neexistuje. 

Existencia útvaru ľudských zdrojov predstavuje významný faktor v riadení talentov z pohľadu 

ich identifikácie a získania. Až v deviatich položkách boli identifikované štatisticky významné 

rozdiely (I10, I11, I12, I13, I14, I15, I18, I19, I20 – zvýraznené v tabuľke 38).  

Tabuľka 38: Štatisticky významné rozdiely v identifikácii talentov z hľadiska existencie útvaru ľudských 
zdrojov v podniku (ANOVA) 
  I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
Mean 
Square 12,213 5,470 18,950 14,936 26,160 19,094 0,819 1,695 18,115 16,395 23,216 

F 8,746 5,382 16,149 11,971 19,489 14,973 0,667 1,780 14,242 13,902 18,867 
p value 0,003 0,021 0,000 0,001 0,000 0,000 0,415 0,183 0,000 0,000 0,000 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Výsledky poukazujú na to, že v podnikoch s existenciou útvaru ľudských zdrojov je väčší 

priestor a čas venovať sa personálnemu riadeniu ako v podnikoch bez útvaru ľudských zdrojov. 

Je to vidieť najmä v plánovaní, kde dochádza k jasnému rozdeľovaniu pracovných pozícií na 

kľúčové a periférne (I10) a pracovné pozície sú obsadzované ľuďmi s potrebnými 

kompetenciami (I11). Identifikácia talentov je smerovaná aj dovnútra podniku, kde sa podnik 

snaží nachádzať talenty (I12), ale zároveň aj smerom von z podniku, pretože podnik identifikuje 

pozície, ktoré je nutné obsadiť talentmi z vonkajšieho prostredia (I13), k čomu sa využíva aj 

vopred stanovený plán (I14). To umožňuje zároveň takýmto podnikom obsadzovať najmä 

kľúčové pozície ľuďmi s vysokým rozvojovým potenciálom (I15). Strategická orientácia na 

budúcnosť sa výrazne prejavuje aj v tom, že podniky s existenciou útvaru ľudských zdrojov 

lepšie vedia aké talenty (I18) a v akom počte (I19) budú potrebovať v budúcnosti. K tomu sú 

zamerané aj špeciálne aktivity (I20), ktoré v takýchto podnikoch vykonávajú na ich získanie. 

Výsledky sa nám podarilo potvrdiť aj neparametrickým testom (tabuľka 39), čím môžeme tieto 

výsledky ohľadne štatisticky významných rozdielov považovať za robustné. 

Tabuľka 39: Štatisticky významné rozdiely v identifikácii talentov z hľadiska existencie útvaru ľudských 
zdrojov v podniku (Mann – Whitney) 
 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
Mann-
Whitney U 13012,0 13728,0 11294,5 12186,0 10455,5 12292,5 15241,0 14321,0 11949,0 11187,5 10499,0 

p value 0,002 0,009 0,000 0,001 0,000 0,000 0,386 0,175 0,000 0,000 0,000 
Zdroj: vlastné spracovanie  
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Uvedené rozdiely spočívajú najmä v tom, že v podnikoch s vytvorenou organizačnou jednotkou 

zaoberajúcou ľudskými zdrojmi, sú zoskupení špecialisti na riadenie ľudských zdrojov 

s bohatými skúsenosťami a potenciálom vykonávať činnosti na podporu riadenia talentov 

v organizácii. Naopak, v podnikoch, kde takýto útvar nie je vymedzený, existuje jeden alebo 

viacerí ľudia, ktorí okrem riadenia ľudských zdrojov vykonávajú aj iné špecifické úlohy a preto 

na personálnu prácu v oblasti identifikácie a náboru talentov nezostáva dostatok času. 

Identifikácia talentov je fázou, kde sa hľadajú talenty v internom a externom prostredí, 

a následne sa získavajú pre potreby podniku. V tejto fáze sa zdá byť najsilnejším faktorom 

existencia útvaru ľudských zdrojov v organizačnej štruktúre. Možno poznamenať, že podniky, 

kde existuje formalizovaný útvar ľudských zdrojov, majú identifikáciu talentov a ich získavanie 

na vyššej úrovni. Je to najmä z toho dôvodu, že podnik musí mať jasne stanovené, kto bude 

talenty identifikovať, kto bude stanovovať kritériá na talenty, kto ich bude získavať a pod. 

S identifikáciou talentov je teda spojených množstvo čiastkových úloh a činností, ktoré musia 

byť zabezpečené. Najlepšie špecialistami, ktorí pôsobia v rámci určitého útvaru. Významným 

faktorom v tejto fáze sa javí aj účasť zahraničného kapitálu v podniku. Podniky so zahraničným 

kapitálom lepšie vykonávajú identifikáciu talentov a ich získavanie, nakoľko často krát 

preberajú už osvedčené spôsoby zo svojich materských firiem v zahraničí. 

Na zlepšenie v tejto fáze odporúčame podnikom hneď na začiatku si zadefinovať talent. Pri 

obsadzovaní kľúčových pozícií, hľadať talenty najskôr v internom prostredí (ak je to možné), 

čo zvyšuje motiváciu súčasných zamestnancov. Pri získavaní talentov odporúčame využívať 

systém jasne stanovených kritérií, ktoré sa záväzne budú dodržiavať s ohľadom na kvalitatívne 

požiadavky vyplývajúce z pracovného miesta. Pri identifikácii talentov odporúčame brať do 

úvahy okrem kompetencií a výkonu aj potenciál rozvoja do budúcnosti. Navrhujeme aj 

vypracovať plány týkajúce sa počtu a kvality talentov potrebných v budúcnosti a tieto plány 

neustále aktualizovať. Budovať pozitívny obraz o podniku, aby potenciálne externé talenty mali 

záujem pracovať v spoločnosti. Následne je vhodné vykonávať špeciálne aktivity (napr. 

headhunting) na získavanie talentov. 

 

Hodnotenie talentov 

Účelom hodnotenia zamestnancov vo všeobecnosti by malo byť neustále zlepšovanie 

podnikových procesov. V rámci hodnotenia talentov by jednotliví zamestnanci mali byť 

systematicky hodnotení z hľadiska výkonnosti, ale aj z hľadiska ďalšej perspektívy rastu. 

Takýto systém je zdrojom mnohých cenných informácií pre ďalší rozvoj jednotlivca, ale aj celej 
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organizácie. Preto by mal byť založený na objektívnych a pokiaľ možno merateľných 

kritériách, ktoré zároveň budú plniť motivačnú funkciu a podnietia tak pracovníkov k vyššej 

výkonnosti. Vhodne nastavený systém hodnotenia odzrkadľuje priority každého podniku 

a zároveň sa stáva podkladom pre odmeňovanie zamestnancov, ktoré by malo vhodne 

kombinovať rôzne finančné aj nefinančné formy. Závery z hodnotenia by sa mali prejaviť pri 

výbere ľudí do talent poolu a následne pri riadení talentov v podniku. Talentovaní jedinci sa 

v podnikoch potom hodnotia na základe súboru špeciálnych kritérií. 

Ďalšou skúmanou fázou v modeli talent manažmentu je hodnotenie talentov, ktorému boli 

venované položky dotazníka I21 – I 27. Priemerné hodnoty v týchto položkách podľa veľkosti 

podniku sú uvedené na obrázku 19. Z nich je vidno, že až v šiestich prípadoch zo siedmich boli 

najlepšie hodnoty zaznamenané vo veľkých podnikoch. Z uvedeného možno usudzovať, že 

práve vo veľkých podnikoch je fáza hodnotenia talentov na vyššej úrovni v porovnaní so 

strednými resp. malými podnikmi.  
 

 
Obrázok  19: Priemerné hodnoty položiek I21-I27 podľa veľkosti podniku  
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Veľkosť podniku predstavuje dôležitý faktor z hľadiska hodnotenia talentov v podniku. 

V štyroch položkách boli štatisticky významné rozdiely zistené v odpovediach respondentov 

na otázky týkajúce sa hodnotenia talentov (položky I21, I25, I26, I27 – zvýraznené v tabuľke 

40), ktoré boli následne podrobené viacnásobnému porovnávaniu (post hoc testom – tabuľka 

41). 

 

 

I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27
malý 3,36 3,41 3,43 2,96 2,77 3,23 3,25
stredný 3,73 3,46 3,42 3,23 2,98 3,48 3,61
veľký 4,08 3,55 3,46 3,30 3,18 3,66 3,68
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Tabuľka 40: Štatisticky významné rozdiely v hodnotení talentov z hľadiska veľkosti podniku (ANOVA)  
  I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 

Mean 
Square 15,525 0,548 0,052 4,145 4,524 5,745 7,053 

F 12,389 0,406 0,040 2,828 3,509 4,747 4,673 
p value 0,000 0,667 0,961 0,060 0,031 0,009 0,010 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 41: Post hoc testy pre štatisticky významné rozdiely v hodnotení talentov z hľadiska veľkosti 
podniku  (Tukey HSD) 

    Sig. I21 Sig. I25 Sig. I26 Sig. I27 

malý stredný 0,021 0,296 0,137 0,046 

malý veľký 0,000 0,029 0,010 0,025 

stredný veľký 0,073 0,490 0,514 0,908 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Z uvedených rozdielov možno poukázať na to, že v malých podnikoch sa hodnotenie 

výkonnosti zamestnancov uskutočňuje menej systematickejšie (I21), ako je tomu v stredných 

a veľkých podnikoch. Systematickejšie hodnotenie vo veľkých podnikoch zahŕňa jasne 

stanovené špecifické kritériá na hodnotenie talentovaných zamestnancov (I25). Vo veľkých 

a stredných podnikoch sú zároveň lepšie nastavené a jasne zadefinované kritériá pre hodnotenie 

zamestnancov (I27) a výsledky hodnotenia sa vo väčšej miere vo veľkých podnikoch využívajú 

pri plánovaní ďalšieho rozvoja zamestnancov (I26), než je tomu v malých podnikoch. Rovnako 

štyri štatisticky významné rozdiely boli identifikované aj pomocou neparametrického testu 

(tabuľka 42), čím možno tieto výsledky považovať za robustné. 
 
Tabuľka 42: Štatisticky významné rozdiely v hodnotení talentov z hľadiska veľkosti podniku (Kruskal – 
Wallis)   
 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 
Chi-Square 24,921 0,779 0,078 5,161 7,367 7,988 8,391 
p value 0,000 0,677 0,962 0,076 0,025 0,018 0,015 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Ďalším faktorom skúmania bolo vlastníctvo podniku. Priemerné hodnoty v položkách 

týkajúcich sa hodnotenia talentov podľa tohto faktora sú uvedené v obrázku 20. Z nich možno 

vidieť, že súkromné podniky vo všetkých prípadoch majú väčšiu tendenciu súhlasiť 

s tvrdeniami uvedenými v dotazníku. Z toho možno usudzovať, že hodnotenie talentov je 

v súkromných podnikoch na vyššej úrovni, ako v prípade štátnych organizácií a inštitúcií. 
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Obrázok  20: Priemerné hodnoty položiek I21-I27 podľa vlastníctva podniku  
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

V rámci faktora vlastníctva podniku boli identifikované tri štatisticky významné rozdiely 

(položky I21, I25, I26 zvýraznené v tabuľke 43). Z uvedených výsledkov možno predpokladať, 

že v podnikoch so súkromným vlastníctvom hodnotenie výkonnosti zamestnancov prebieha 

systematickejšie (I21) ako v štátnych podnikoch, pričom sa pri hodnotení talentov využíva 

súbor špecifických kritérií (I25). Zároveň sa výsledky hodnotenia využívajú pri plánoch 

ohľadne ďalšieho rozvoja zamestnancov (I26), čo v štátnych podnikoch je na nižšej úrovni. 
 
Tabuľka 43: Štatisticky významné rozdiely v hodnotení z hľadiska vlastníctva podniku (ANOVA)   
  I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 
Mean 
Square 10,663 1,765 0,838 4,749 6,653 11,946 0,609 

F 8,193 1,316 0,633 3,213 5,109 9,802 0,391 
p value 0,004 0,252 0,427 0,074 0,024 0,002 0,532 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Údaje boli podrobené aj neparametrickému testu (tabuľka 44). Rovnako boli identifikované tri 

štatisticky významné rozdiely v rovnakých položkách ako prostredníctvom parametrického 

testovania. Z uvedeného vyplýva, že výsledky možno považovať za robustné.  

Tabuľka 44: Štatisticky významné rozdiely v hodnotení talentov z hľadiska vlastníctva podniku (Mann – 
Whitney) 

 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 

Mann-Whitney U 4363,0 4859,5 4572,0 3905,5 3696,0 3922,0 4723,0 

p value 0,025 0,265 0,580 0,100 0,034 0,009 0,363 
Zdroj: vlastné spracovanie  

I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27
súkromné 3,69 3,48 3,44 3,15 2,96 3,45 3,46
štátne 3,09 3,24 3,27 2,72 2,47 2,81 3,31
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Priemerné hodnoty v oblasti hodnotenia talentov z hľadiska účasti zahraničného kapitálu 

v podniku sú zachytené na obrázku 21. Z nich vidieť, že takmer v každej položke (okrem I23) 

dosahovali lepšie výsledky podniky so zahraničným kapitálom v porovnaní s podnikmi, kde je 

alokovaný len slovenský kapitál. Z uvedeného možno poukázať na celkovo lepšiu úroveň 

hodnotenia talentov v podnikoch s účasťou zahraničného kapitálu. 
 

 
Obrázok  21: Priemerné hodnoty položiek I21-I27 podľa účasti zahraničného kapitálu  
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Z hľadiska účasti zahraničného kapitálu v podniku bolo v procese hodnotenia talentov 

identifikovaných až päť štatisticky významných rozdielov (položky I21, I22, I24, I25, I26, I27 

zvýraznené v tabuľke 45).  

Tabuľka 45: Štatisticky významné rozdiely v hodnotení talentov z hľadiska účasti zahraničného kapitálu 
v podniku (ANOVA) 
  I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 
Mean 
Square 27,168 4,909 1,693 17,153 13,909 19,119 17,235 

F 21,560 3,660 1,285 11,865 10,851 15,908 11,468 
p value 0,000 0,057 0,258 0,001 0,001 0,000 0,001 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Z výsledkov testovania vyplýva, že v podnikoch so zahraničným kapitálom prebieha 

hodnotenie zamestnancov systematickejším spôsobom (I21) a toto hodnotenie je založené na 

jasne stanovených objektívnych kritériách (I27), ktoré sú využívané pri povyšovaní 

zamestnancov (I22). Zároveň v podnikoch so zahraničným kapitálom sa výrazne viac pri 

I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27
zahr.kap. 3,95 3,60 3,34 3,37 3,16 3,67 3,70
bez zahr.kap. 3,41 3,36 3,48 2,93 2,75 3,20 3,26
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hodnotení talentovaných využíva ucelený súbor špeciálnych kritérií (I25), ktoré sú použité 

v procese plánovania ďalšieho rozvoja zamestnancov (I26). V podnikoch so zahraničným 

kapitálom je úzko prepojené riadenie talentu so systémom odmeňovania (I24). 

Rovnako boli zisťované aj štatisticky významné rozdiely pomocou neparametrického testu, 

ktorý preukázal rovnaké výsledky. Z toho vyplýva, že môžeme dané výsledky považovať za 

robustné. Navyše sa pomocou neparametrického testu odhalil ďalší štatisticky významný 

rozdiel v položke I22 (tabuľka 46), ktorá poukazuje na to, že systém povyšovania v podnikoch 

so zahraničným kapitálom je viac založený na objektívnych kritériách. 

Tabuľka 46: Štatisticky významné rozdiely v hodnotení talentov z hľadiska účasti zahraničného kapitálu 
v podniku (Mann – Whitney) 

 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 

Mann-Whitney U 12366,5 14228,0 14109,0 12233,0 11798,5 12454,0 12400,0 

p value 0,000 0,047 0,274 0,001 0,002 0,000 0,001 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Položky týkajúce sa hodnotenia talentov dosiahli podľa kritéria ekonomických výsledkov 

priemerné hodnoty zobrazené na obrázku 22. Najväčšiu tendenciu súhlasiť s tvrdeniami 

v dotazníku a zároveň najlepšie skóre až v šiestich prípadoch dosiahli podniky so zlepšenými 

ekonomickými výsledkami. Z uvedeného možno konštatovať, že v podnikoch, kde sa 

ekonomické výsledky zlepšili, je hodnotenie talentov na vyššej úrovni ako v podnikoch, kde sa 

ekonomické výsledky zhoršili, resp. nezmenili sa. 
 

 
Obrázok 22: Priemerné hodnoty položiek I21-I27 podľa ekonomických výsledkov podniku  
Zdroj: vlastné spracovanie  

I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27
zlepšili sa 3,82 3,65 3,49 3,36 3,01 3,66 3,58
nezmenili sa 3,52 3,32 3,32 2,88 2,86 3,15 3,25
zhoršili sa 3,22 3,08 3,60 2,79 2,64 3,09 3,56
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V rámci testovania boli zistené štyri štatisticky významné rozdiely v odpovediach respondentov 

(položky I21, I22, I24, I26 – zvýraznené v tabuľke 47). Následne boli tieto rozdiely podrobené 

viacnásobnému porovnávaniu (post hoc testom – tabuľka 48) na identifikáciu, medzi ktorými 

skupinami podnikov vznikli tieto štatisticky významné rozdiely. 
 
Tabuľka 47: Štatisticky významné rozdiely v hodnotení talentov z hľadiska ekonomických výsledkov 
podniku  (ANOVA) 
 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 
Mean 
Square 7,212 7,020 1,625 11,229 2,274 12,642 4,573 

F 5,569 5,333 1,231 7,830 1,737 10,671 2,989 
p value 0,004 0,005 0,293 0,000 0,178 0,000 0,052 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Tabuľka 48: Post hoc testy pre štatisticky významné rozdiely v hodnotení talentov z hľadiska 
ekonomických výsledkov podniku  (Tukey HSD) 

    Sig. I21 Sig. I22 Sig. I24 Sig. I26 
zlepšili nezmenili 0,048 0,031 0,001 0,000 
zlepšili zhoršili 0,010 0,021 0,033 0,012 
nezmenili zhoršili 0,306 0,494 0,923 0,946 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Z nich vyplýva, že podniky, kde sa ekonomické výsledky zlepšili, využívajú systematickejšie 

hodnotenie výkonnosti zamestnancov (I21) v porovnaní s ostatnými podnikmi. Zároveň sa 

v podnikoch so zlepšenými ekonomickými výsledkami viac snažia o prepojenie riadenia talentu 

s odmeňovacím systémom (I24). Rovnako sa viac využívajú objektívne kritériá hodnotenia, 

ktoré predurčujú zamestnancov k povýšeniu (I22) a následne sa výsledky z hodnotiaceho 

procesu využívajú pri plánovaní budúceho rozvoja zamestnancov. 

Tabuľka 49: Štatisticky významné rozdiely v hodnotení talentov z hľadiska ekonomických výsledkov 
podniku  (Kruskal – Wallis) 

 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 
Chi-Square 8,351 9,492 2,690 14,041 3,354 19,055 5,927 
p value ,015 0,009 0,261 0,001 0,187 0,000 0,052 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Údaje boli podrobené aj neparametrickému testovaniu (tabuľka 49), výsledky ktorého 

poukázali rovnako na štyri štatisticky významné rozdiely v tých istých položkách. Z toho 

vyplýva, že výsledky sú robustné. 
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Obrázok  23: Priemerné hodnoty položiek I21-I27 podľa existencie útvaru ľudských zdrojov  
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Z hľadiska posledného kritéria existencie útvaru ľudských zdrojov sú priemerné hodnoty 

v jednotlivých položkách zaoberajúcich sa hodnotením talentov uvedené na obrázku 23. Z nich 

vidieť, že v takmer všetkých prípadoch lepšie skóre dosiahli podniky s existujúcim útvarom 

ľudských zdrojov v porovnaní s podnikmi, kde nie je vyčlenený žiadny útvar venujúci sa 

ľudským zdrojom. Zároveň možno konštatovať, že podniky, kde je organizačne vymedzený 

útvar ľudských zdrojov majú na vyššej úrovni prepracované hodnotenie talentov ako je tomu 

v podnikoch bez takéhoto útvaru. 

Štatisticky významné rozdiely v odpovediach respondentov ohľadne hodnotenia talentov na 

základe kritéria existencie útvaru ľudských zdrojov boli zistené až v šiestich položkách 

dotazníka (I21, I22, I24, I25, I26, I27 – zvýraznené v tabuľke 50).  

Tabuľka 50: Štatisticky významné rozdiely v hodnotení talentov z hľadiska existencie útvaru ľudských 
zdrojov (ANOVA) 
  I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 
Mean 
Square 35,440 8,686 0,728 14,491 18,883 23,179 26,363 

F 28,699 6,543 0,550 9,976 14,941 19,523 17,846 
p value 0,000 0,011 0,459 0,002 0,000 0,000 0,000 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Možno usudzovať, že z dôvodu špecializovaného útvaru zoskupujúceho odborníkov na ľudské 

zdroje, je väčší priestor pre vybudovanie lepšieho systematického hodnotenia výkonnosti 

zamestnancov (I21) na základe jasne stanovených kritérií (I27), ktoré vytvárajú základ pre 

povýšenie zamestnancov (I22) a zároveň aj pre systém odmeňovania (I24). Zároveň sú 

talentovaní jedinci hodnotení na základe súboru špeciálnych kritérií (I25), ktoré pomáhajú 

I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27
existuje 3,87 3,58 3,39 3,27 3,10 3,59 3,64
neexistuje 3,24 3,26 3,49 2,85 2,62 3,07 3,10
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identifikovať potreby ďalšieho rozvoja zamestnancov v budúcnosti (I26). Podobne boli údaje 

testované aj neparametrickým testom (tabuľka 51), ktorý identifikoval štatisticky významné 

rozdiely v tých istých položkách. Z toho vyplýva, že výsledky sú robustné. 

Tabuľka 51: Štatisticky významné rozdiely v hodnotení talentov z hľadiska existencie útvaru ľudských 
zdrojov (Mann – Whitney) 

 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 
Mann-Whitney U 11572,5 13129,0 13940,5 12233,0 11058,5 11827,0 11639,5 
p value 0,000 0,009 0,460 0,003 0,000 0,000 0,000 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Hodnotenie talentov má za úlohy posúdiť zamestnancov najmä z hľadiska dosahovaných 

výkonov, ale aj z hľadiska rozvojového potenciálu. Ako najvýznamnejší faktor sa v tejto fáze 

javí existencia útvaru ľudských zdrojov. Práve útvar ľudských zdrojov musí vykonávať 

množstvo čiastkových úloh súvisiacich s prípravou hodnotenia, ale aj s hodnotením samotným, 

a preto je logické, že podniky, kde je formalizovaný útvar ľudských zdrojov, majú lepšie 

zvládnutú fázu hodnotenia talentov. Aj ostatné faktory pomerne silno pôsobia na úroveň 

hodnotiacej fázy talent manažmentu, či už sa jedná o veľkosť podniku, jeho vlastníctvo, či účasť 

zahraničného kapitálu a ekonomické výsledky. 

Na zlepšenie v oblasti hodnotenia talentov odporúčame vypracovať jasný a zrozumiteľný 

systém hodnotenia, do ktorého navrhujeme zakomponovať aj spätnú väzbu od zamestnancov. 

Tento systém by mal byť postavený v prvom rade na kompetenciách. Dobrým nástrojom môže 

byť aj vytvorenie kompetenčnej matice. Navrhujeme, aby hodnotiaci systém bol prepojený na 

finančné ohodnotenie, čo zvýši motiváciu stať sa talentom. Je potrebné však stanoviť spôsoby 

a metódy hodnotenia vhodné pre každú pracovnú pozíciu. Dôležité je aj určenie hodnotiteľa. 

V závislosti od pracovnej pozície navrhujeme kombinovať interných a externých hodnotiteľov. 

S výsledkami hodnotenia je potrebné oboznámiť zamestnanca a zároveň tieto výsledky sa 

snažiť implementovať do plánov osobného rozvoja. Hodnotenie musí slúžiť ako podklad pre 

zaradenie talentovaných jedincov do talent poolu.  

 

Rozvoj talentov 

Keď chce podnik dlhodobo fungovať, tak sa musí neustále rozvíjať a zlepšovať. Rovnako to 

platí aj o jednotlivých súčastiach podniku, ktorými sú ľudia. Tí si potrebujú neustále zvyšovať 

svoje vedomosti, znalosti a získavať potrebné skúsenosti. Neustálym rozvojom svojich ľudí si 

podnik zabezpečí flexibilitu pracovnej sily, pretože nároky na každú pozíciu sa vďaka 
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technologickému rozvoju, vývoju nových metód a neustálemu objavovaniu nových poznatkov 

neustále zvyšujú. Preto je nevyhnutné v podnikoch uplatňovať rôzne metódy s cieľom rozvoja 

kompetencií talentov a pri povyšovaní brať do úvahy ich nadpriemerné schopnosti. V rámci 

riadenia ľudských zdrojov dobre funguje, keď sa na rozvoj talentov využívajú plány kariérneho 

postupu. Takýmto spôsobom možno zabezpečiť fungujúci systém kariérneho postupu 

talentovaných zamestnancov. Na systematický rozvoj talentov je nevyhnutný dostatok času 

a taktiež finančných prostriedkov.  

V poradí štvrtou fázou v modeli talent manažmentu je rozvoj talentov. Tejto fáze boli venované 

ďalšie položky dotazníka I28 – I34. Priemerné hodnoty odpovedí respondentov ohľadne tejto 

fázy talent manažmentu z hľadiska veľkosti podniku sú uvedené na obrázku 24. Najvyššie skóre 

dosiahli veľké podniky v štyroch položkách, stredné podniky v dvoch a malé podniky v jednej 

položke. 

 

 
Obrázok  24: Priemerné hodnoty položiek I28-I34 podľa veľkosti podniku  
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

V rámci testovania z hľadiska veľkosti podnikov boli v štyroch položkách (I28, I29, I31, I34 – 

zvýraznené v tabuľke 52) zistené štatisticky významné rozdiely medzi odpoveďami 

respondentov z veľkých, stredných a malých podnikov. Následne boli urobené viacnásobné 

porovnávania (post hoc testy – tabuľka 53) pre lepšiu identifikáciu, medzi ktorými skupinami 

podnikov došlo k rozdielom. 

 
 

I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34
malý 2,67 3,37 2,72 2,57 3,00 3,07 2,64
stredný 2,90 3,87 2,81 2,77 3,11 3,01 2,73
veľký 3,34 3,63 3,01 3,05 2,59 3,01 3,11
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Tabuľka 52: Štatisticky významné rozdiely v rozvoji talentov z hľadiska veľkosti podniku  (ANOVA) 
  I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 

Mean 
Square 12,197 8,177 2,411 6,230 0,483 0,159 6,336 

F 11,044 5,976 2,006 5,876 0,283 0,099 4,203 
p value 0,000 0,003 0,136 0,003 0,753 0,905 0,016 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Tabuľka 53: Post hoc testy pre štatisticky významné rozdiely v rozvoji talentov z hľadiska veľkosti podniku  
(Tukey HSD) 

    Sig. I28 Sig. I29 Sig. I31 Sig. I34 

malý stredný 0,199 0,002 0,287 0,828 

malý veľký 0,000 0,254 0,002 0,012 

stredný veľký 0,012 0,341 0,159 0,087 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Položka I28 bola zameraná na to, či sa v rámci riadenia talentov využíva široká paleta metód 

pre rozvoj kompetencií zamestnancov. Na základe zistených testovaných veličín sa 

domnievame, že vo veľkých podnikoch je väčší priestor, možnosti, ale aj skúsenosti riadiacich 

pracovníkov na využívanie viacerých adekvátnych metód pre rozvoj kompetencií 

zamestnancov v porovnaní s malými a strednými podnikmi. Zároveň existuje rozdiel medzi 

malými a strednými podnikmi, kde stredné podniky berú do úvahy vo väčšej miere 

nadpriemerné schopnosti talentovaných jedincov v procese výberu pre kariérny rast (I29). 

Rozdiel v položke I31 poukazuje na lepšiu úroveň plánovania ľudských zdrojov vo 

veľkých podnikoch (v porovnaní s malými), nakoľko talenty vo veľkých podnikoch sú 

rozvíjané na základe vopred vytvorených plánov . Dôležitú úlohu pri rozvoji talentov zohrávajú 

finančné možnosti podniku. Rozdiel v položke I34 dokumentuje túto skutočnosť a poukazuje 

na to, že podniky vo veľkých podnikoch majú dostatok finančných prostriedkov na rozvoj 

talentu a preto aj do ľudských zdrojov viac investujú, ako malé podniky. Rovnako štyri 

štatisticky významné rozdiely boli preukázané aj na základe neparametrického testovania 

(tabuľka 54), výsledky tak možno považovať za robustné. 

Tabuľka 54: Štatisticky významné rozdiely v rozvoji talentov z hľadiska veľkosti podniku  (Kruskal – 
Wallis) 
 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 
Chi-Square 18,729 11,432 2,654 11,105 0,586 0,214 7,396 
p value 0,000 0,003 0,265 0,004 0,746 0,898 0,025 

Zdroj: vlastné spracovanie  
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Na obrázku 25 sú zobrazené priemerné hodnoty odpovedí respondentov na tvrdenia týkajúce 

sa rozvoja talentov z hľadiska vlastníctva podniku. Z nich možno vidieť, že vo všetkých 

prípadoch najlepšie skóre dosiahli súkromné podniky, čo poukazuje na vyššiu úroveň procesu 

rozvoja talentov v porovnaní so štátnymi podnikmi. 

 

 
Obrázok  25: Priemerné hodnoty položiek I28-I34 podľa vlastníctva podniku  
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

V rámci faktora vlastníctva podniku bol identifikovaný iba jeden štatisticky významný rozdiel 

v procese rozvoja talentov. Ide o položku 29 (zvýraznenú v tabuľke 55), ktorá hovorí o výbere 

zamestnancov na vyššiu pozíciu na základe nadpriemerných schopností. Rozdiel poukazuje na 

to, že súkromné podniky sú výraznejšie orientované na ekonomické výsledky podniku a preto 

sa snažia dosadzovať na vyššie pozície v rámci svojej štruktúry kvalitných ľudí 

s nadpriemernými schopnosťami. Naproti tomu, v štátnych organizáciách sa berú do úvahy aj 

iné faktory, nielen schopnosti zamestnancov. 

Tabuľka 55: Štatisticky významné rozdiely v rozvoji talentov z hľadiska vlastníctva podniku  (ANOVA) 
 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 
Mean 
Square 3,059 11,052 3,671 2,330 1,128 0,586 0,346 

F 2,641 8,021 3,045 2,143 0,660 0,367 0,225 
p value 0,105 0,005 0,082 0,144 0,417 0,545 0,635 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34
súkromné 2,93 3,65 2,84 2,77 3,04 3,05 2,78
štátne 2,61 3,03 2,48 2,48 2,83 2,91 2,67
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Rovnako jeden štatisticky významný rozdiel (v tej istej položke) bol identifikovaný pomocou 

použitia neparametrického testu (tabuľka 56). Na základe toho môžeme teda výsledky 

považovať za robustné.  

Tabuľka 56: Štatisticky významné rozdiely v rozvoji talentov z hľadiska vlastníctva podniku (Mann – 
Whitney) 
 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 

Mann-Whitney U 4391,0 3735,0 3956,5 4154,5 4607,5 5078,5 4638,0 

p value 0,084 0,010 0,051 0,104 0,424 0,566 0,557 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Z hľadiska zahraničného kapitálu boli zistené priemerné hodnoty v procese rozvoja talentov, 

ktoré sú uvedené na obrázku 26. Vo všetkých položkách mali podniky s účasťou zahraničného 

kapitálu vyššie skóre v porovnaní s podnikmi bez zahraničného kapitálu. To poukazuje na 

vyššiu orientáciu na rozvoj talentov v podnikoch, kde je alokovaný zahraničný kapitál.  

 
Obrázok 26: Priemerné hodnoty položiek I28-I34 podľa účasti zahraničného kapitálu v podniku  
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Na základe výsledkov testovania bolo zistených päť štatisticky významných rozdielov 

v odpovediach respondentov (položky I28, I30, I31, I33, I34 – zvýraznené v tabuľke 57).  

Rozdiel v položke I28 poukazuje na väčšiu varietu používaných metód na rozvoj kompetencií 

zamestnancov v podnikoch so zahraničným kapitálom. Je to opodstatnené nakoľko v týchto 

spoločnostiach sa využívajú skúsenosti z iných štátov a kultúr, čo vedie aj k rozmanitosti 

používaných metód na rozvoj talentov. Zároveň v podnikoch so zahraničným kapitálom je 

systém kariérneho postupu talentovaných zamestnancov dobre prepracovaný (I30), čo 

odzrkadľujú aj plány rozvoja talentov (I31), ktoré sa v týchto podnikoch uplatňujú. Rozdiely 

I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34
zahr.kap. 3,26 3,66 3,10 3,03 3,11 3,25 2,98
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v odpovediach v položkách I33 a I34 dokumentujú lepšiu podporu talentov z hľadiska financií, 

ale aj z hľadiska času, ktorý sa venuje v prospech zámerov rozvoja zamestnancov. 

Tabuľka 57: Štatisticky významné rozdiely v rozvoji talentov z hľadiska účasti zahraničného kapitálu 
v podniku  (ANOVA) 
 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 
Mean 
Square 34,994 1,369 22,761 20,902 1,692 12,381 11,050 

F 32,599 0,977 19,757 20,259 0,989 7,930 7,357 
p value 0,000 0,324 0,000 0,000 0,321 0,005 0,007 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Prítomnosť štatisticky významných rozdielov bola preverovaná aj pomocou neparametrického 

testu (tabuľka 58), ktorý preukázal rovnaké výsledky ako parametrické testovanie. Z uvedeného 

vyplýva robustnosť výsledkov. 

Tabuľka 58: Štatisticky významné rozdiely v rozvoji talentov z hľadiska účasti zahraničného kapitálu 
v podniku (Mann – Whitney) 

 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 

Mann-Whitney U 10395,0 13869,0 11287,5 11209,5 15247,5 13100,0 13092,5 

p value 0,000 0,286 0,000 0,000 0,332 0,007 0,007 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Priemerné hodnoty položiek zameraných na rozvoj talentov podľa ekonomických výsledkov 

podniku sú uvedené na obrázku 27. Vo všetkých prípadoch dosiahli podniky so zlepšenými 

ekonomickými výsledkami lepšie skóre v porovnaní s podnikmi, kde boli zaznamenané 

zhoršené ekonomické výsledky resp. tieto výsledky sa nezmenili. 

 
Obrázok  27: Priemerné hodnoty položiek I28-I34 podľa ekonomických výsledkov podniku  
Zdroj: vlastné spracovanie  

I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34
zlepšili sa 3,11 3,63 3,00 2,95 3,16 3,23 3,08
nezmenili sa 2,78 3,58 2,72 2,60 2,94 2,86 2,58
zhoršili sa 2,30 3,44 2,25 2,37 2,73 2,50 1,92
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Z hľadiska vplyvu ekonomických výsledkov podniku na fázu rozvoja talentov boli 

identifikované štatisticky významné rozdiely až v piatich položkách (I28, I30, I31, I33, I34 – 

zvýraznené v tabuľke 59). Zároveň boli urobené viacnásobné porovnania (post hoc testy – 

tabuľka 60) pre lepšiu vypovedaciu schopnosť ohľadne identifikácie rozdielov medzi 

jednotlivými skupinami podnikov. 

Tabuľka 59: Štatisticky významné rozdiely v rozvoji talentov z hľadiska ekonomických výsledkov podniku  
(ANOVA) 
  I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 
Mean 
Square 11,769 0,548 9,266 7,537 3,744 12,230 24,146 

F 10,671 0,387 7,931 7,178 2,209 8,007 17,339 
p value 0,000 0,679 0,000 0,001 0,111 0,000 0,000 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Tabuľka 60: Post hoc testy pre štatisticky významné rozdiely v rozvoji talentov z hľadiska ekonomických 
výsledkov podniku  (Tukey HSD) 

    Sig. I28 Sig. I30 Sig. I31 Sig. I33 Sig. I34 

zlepšili nezmenil 0,013 0,063 0,007 0,009 0,001 

zlepšili zhoršili 0,000 0,001 0,007 0,002 0,000 

nezmenili zhoršili 0,034 0,050 0,470 0,254 0,007 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Rozdiel v položke I28 poukazuje na väčšie využívanie pestrej palety rozličných metód na 

rozvoj talentu v podnikoch so zlepšenými hospodárskymi výsledkami v porovnaní s ostatnými 

podnikmi najmä z dôvodu väčších možností alokácie disponibilných zdrojov do rozvojových 

programov pre zvýšenie kompetencií zamestnancov. Zároveň na základe výsledkov testov 

možno konštatovať, že v podnikoch so zlepšenými hospodárskymi výsledkami je na vyššej 

úrovni aj systém kariérneho postupu talentovaných zamestnancov (I30) v porovnaní 

s podnikmi, kde sa zhoršili výsledky. V podnikoch so zlepšenými ekonomickými výsledkami 

je silnejšia orientácia na plánovanie jednotlivých aktivít týkajúcich sa rozvoja talentu (I31), 

zároveň manažéri venujú dostatok času týmto aktivitám (I33), ktoré sú zo strany vrcholového 

manažmentu podporované aj finančnými zdrojmi (I34).  

Tabuľka 61: Štatisticky významné rozdiely v rozvoji talentov z hľadiska ekonomických výsledkov podniku  
(Kruskal – Wallis) 

 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 
Chi-Square 18,407 0,528 15,230 14,279 4,387 15,606 32,605 
p value 0,000 0,768 0,000 0,001 0,111 0,000 0,000 

Zdroj: vlastné spracovanie  
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Zároveň boli údaje podrobené aj neparametrickému testovaniu (tabuľka 61), ktoré potvrdilo 

existenciu štatisticky významných rozdielov v tých istých položkách. Uvedené nám poukazuje 

na robustnosť výsledkov. 

Z hľadiska existencie útvaru ľudských zdrojov môžeme vidieť priemerné hodnoty na obrázku 

28. Okrem jedného prípadu (položka I32) podniky s existujúcim útvarom ľudských zdrojov 

dosiahli vyššie priemerné skóre v položkách týkajúcich sa rozvoja talentu. Možno usudzovať, 

že v týchto podnikoch je úroveň rozvoja talentov na vyššej kvalitatívnej úrovni. 

 
Obrázok  28: Priemerné hodnoty položiek I28-I34 podľa existencie útvaru ľudských zdrojov 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

V rámci testovania boli zistené tri štatisticky významné rozdiely (položky I28, I30, I31 – 

zvýraznené v tabuľke 62) v procese rozvoja talentu z hľadiska existencie resp. neexistencie 

útvaru ľudských zdrojov.  

Tabuľka 62: Štatisticky významné rozdiely v rozvoji talentov z hľadiska existencie útvaru ľudských 
zdrojov  (ANOVA) 

 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 
Mean 
Square 40,093 1,471 23,097 19,705 0,379 0,534 3,431 

F 38,071 1,044 20,052 19,060 0,221 0,336 2,266 
p value 0,000 0,307 0,000 0,000 0,638 0,562 0,133 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Z výsledkov vyplýva, že v podnikoch, kde existuje útvar ľudských zdrojov je v rámci jedného 

útvaru zoskupených mnoho odborníkov, ktorí dokáže lepšie využívať širokú škálu rôznorodých 

metód s cieľom rozvoja talentov (I28). Títo odborníci zároveň lepšie dokážu spolupracovať pri 

plánoch personálneho rozvoja v podniku (I31), čo sa prejavuje aj v dobre prepracovanom 
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systéme kariérneho postupu, ktorý je založený na jasne stanovených kritériách (I30). Tieto 

výsledky boli podrobené aj neparametrickému testovaniu. Výsledky neparametrického testu 

(tabuľka 63) preukázali výskyt štatisticky významných rozdielov v tých istých položkách ako 

pri parametrickom teste. Možno teda poukázať na robustnosť výsledkov. 

Tabuľka 63: Štatisticky významné rozdiely v rozvoji talentov z hľadiska existencie útvaru ľudských 
zdrojov  (Mann – Whitney) 
 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 
Mann-Whitney U 9253,5 13292,5 10543,5 10798,0 15187,5 14563,5 13797,5 
p value 0,000 0,331 0,000 0,000 0,671 0,564 0,148 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Rozvoj talentov predstavuje fázu, v ktorej podnik investuje do svojich talentovaných jedincov, 

aby zabezpečil zvýšenie ich kompetencií. Táto fáza sa zväčša realizuje na súbore vytypovaných 

jedincov, ktorí majú vysoký potenciál plniť podnikom stanovené ciele v budúcnosti. Takýmto 

spôsobom si podnik zabezpečuje kontinuálnosť talentov vo svojom prostredí. Ako 

najvýznamnejšie sa javia faktory ekonomické výsledky podniku a účasť zahraničného kapitálu, 

ktoré výrazne ovplyvňujú rozvoj talentov. Možno konštatovať, že podniky so zlepšenými 

ekonomickými výsledkami majú viac peňazí na investovanie do ľudského potenciálu 

a vylepšovanie kvality ľudských zdrojov, a preto táto fáza talent manažmentu je u nich na 

vyššej úrovni. Podobne aj podniky so zahraničným kapitálom dosahujú lepšie výsledky 

v oblasti rozvoja talentov. Je to najmä z dôvodu overených postupov a metód uskutočňujúcich 

v zahraničných firmách, čo sa prenáša do podnikov na Slovensku.  

Na zlepšenie v tejto fáze procesu talent manažmentu odporúčame uskutočniť nasledovné 

opatrenia. Manažéri spolu so zamestnancami by mali identifikovať schopnosti a  zručnosti, na 

ktorých sa má pracovník zlepšiť. Podniky by mali venovať zvýšenú pozornosť vypracovaniu 

plánov osobného rozvoja pre zamestnancov. Následne by mali vybrať vhodné aktivity na rozvoj 

schopností v súlade s požiadavkami pracovného miesta (napr. dodatočná zodpovednosť, 

vzdelávanie, mentoring, koučing, simulované situácie a pod.). Súčasne je však potrebné 

plánovať nástupníctvo, čoho predpokladom je vytvorenie talent poolu, ktorý umožní mať 

k dispozícii ľudí, ktorí môžu pomerne rýchlo nahradiť zamestnancov na kľúčových pozíciách. 

Vypracovanie kariérneho rastu na základe hodnotenia výkonnosti, kompetencií a potenciálu hrá 

dôležitú úlohu, ktorá motivuje zamestnancov, preto by firmy na túto činnosť nemali zabúdať. 

Preto, aby boli naplnené ciele rozvoja talentov, odporúčame vyčleniť určitý objem finančných 

prostriedkov na rozvojové aktivity.  
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Udržanie talentov 

Neustála fluktuácia zamestnancov znižuje kvalitu pracovnej sily a zvyšuje náklady spojené 

s personálnymi činnosťami. Preto nevyhnutným predpokladom úspechu podniku je udržanie 

talentovaných jedincov obsadzujúcich kľúčové pozície v organizácii. K tomu je potrebné 

vypracovať vhodný systém motivácie, odmeňovania, ale aj komunikácie v podniku. Vhodným 

nástrojom udržania môže byť aj starostlivosť o zamestnanca nad rámec zákona, ktorá sa 

prejavuje v personálnej politike firmy, ako aj široké možnosti sebarozvoja a sebauplatňenia. To 

všetko môže udržať talentovaných ľudí, aby neodchádzali v dôsledku rôznych externých 

výziev. 

Poslednou fázou v rámci modelu talent manažmentu je udržanie talentov. Tejto fáze boli 

venované položky I35 – I41 v dotazníku. Priemerné hodnoty týchto položiek podľa veľkosti 

podniku možno vidieť na obrázku 29. Až v piatich prípadoch dominujú malé podniky, v jednom 

stredné a v jednom veľké podniky. Z uvedeného sa možno domnievať, že fáza udržania talentov 

je na najvyššej úrovni práve v malých podnikoch. 

 

 
Obrázok  29: Priemerné hodnoty položiek I35-I41 podľa veľkosti podniku  
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Z hľadiska veľkosti podnikov bol vo fáze udržania talentov identifikovaný iba jeden štatisticky 

významný rozdiel (v položke I40 – zvýraznené v tabuľke 64). Tento výsledok bol preverený 

viacnásobným porovnávaním (post hoc testom), aby sa zistilo, medzi ktorými skupinami 

podnikov vznikol rozdiel (tabuľka 65). 
 

I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41
malý 3,24 2,92 3,09 3,44 3,19 2,91 2,68
stredný 3,04 2,76 3,06 3,42 3,20 2,47 2,74
veľký 2,99 2,75 2,96 3,32 2,93 2,68 3,08
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Tabuľka 64: Štatisticky významné rozdiely v udržaní talentov z hľadiska veľkosti podniku  (ANOVA) 
  I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41 
Mean 
Square 2,231 1,217 0,469 0,397 2,250 6,421 4,284 

F 2,078 1,024 0,319 0,328 1,810 4,246 2,967 
p value 0,127 0,360 0,727 0,721 0,165 0,015 0,053 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Tabuľka 65: Post hoc testy pre štatisticky významné rozdiely v udržaní talentov z hľadiska veľkosti 
podniku  (Tukey HSD) 

    Sig. I40 
malý stredný 0,012 
malý veľký 0,333 
stredný veľký 0,483 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Výsledky testov poukazujú na rozdielnosť v schopnosti udržať talentovaných zamestnancov 

medzi malými a strednými podnikmi. Možno konštatovať, že malé podniky robia túto činnosť 

lepšie ako stredné podniky pretože talentovaní zamestnanci kvôli iným výzvam z malých 

podnikov neodchádzajú (I40). Tento výsledok bol preverený aj neparametrickým testom 

(tabuľka 66), ktorý identifikoval rovnaký štatisticky významný rozdiel. Z uvedeného možno 

poukázať na robustnosť výsledkov. 

Tabuľka 66: Štatisticky významné rozdiely v udržaní talentov z hľadiska veľkosti podniku (Kruskal – 
Wallis) 
 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41 
Chi-Square 4,518 2,012 0,673 0,631 3,260 7,967 5,118 
p value 0,104 0,366 0,714 0,729 0,196 0,019 0,077 

Zdroj: vlastné spracovanie  
 

 
Obrázok 30: Priemerné hodnoty položiek I35-I41 podľa vlastníctva podniku  
Zdroj: vlastné spracovanie  

I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41
súkromné 3,16 2,87 3,09 3,43 3,18 2,78 2,83
štátne 2,68 2,47 2,62 2,97 2,65 2,19 2,30
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V rámci druhého skúmaného faktora, ktorým je vlastníctvo podniku, boli v procese udržania 

talentov zaznamenané priemerné hodnoty, ktoré sú zobrazené na obrázku 30. Vo všetkých 

prípadoch dosahovali súkromné podniky vyššie hodnoty ako štátne podniky. To vo 

všeobecnosti poukazuje na lepšiu schopnosť udržania talentov v súkromných podnikoch 

v porovnaní so štátnymi. 

Testovanie vplyvu typu vlastníctva na proces udržania talentov doukazuje výrazný vplyv tohto 

faktora. Vo všetkých položkách bol identifikovaný štatisticky významný rozdiel (položky I35, 

I36, I37, I38, I39, I40, I41 – zvýraznené v tabuľke 67).  

Tabuľka 67: Štatisticky významné rozdiely v udržaní talentov z hľadiska vlastníctva podniku  (ANOVA) 
  I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41 
Mean 
Square 6,593 4,668 6,385 6,082 8,157 10,147 7,820 

F 6,209 3,929 4,367 5,069 6,706 6,707 5,462 
p value 0,013 0,048 0,037 0,025 0,010 0,010 0,020 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že v súkromných podnikoch v porovnaní so štátnymi: 

• udržanie talentovaných zamestnancov je úspešnejšie (I35), najmä z dôvodu lepšie 

prepracovaného systému odmeňovania a kariérneho rastu, 

• darí sa uspokojovať finančné požiadavky talentovaných zamestnancov (I36), 

• systém motivácie zamestnancov je lepšie prepracovaný (I37), keďže v podstate 

neexistujú bariéry a limity v tejto oblasti z hľadiska, 

• v rámci komunikácie s talentovanými zamestnancami dochádza k problémom menej 

často, než je tomu v štátnych podnikoch (I38), najmä z dôvodu väčšej autority 

vyplývajúcej z odbornosti riadiacich pracovníkov, 

• darí sa udržať talenty aj vďaka podpore ich ďalšieho sebarozvoja (I39), 

• talentovaní zamestnanci menej často odchádzajú v dôsledku iných výziev z ďalších 

podnikov (I40), 

• viac používajú postupy na podporu talentovaných pracovníkov, ako je tomu v štátnych 

podnikoch (I41). 

Rovnako boli údaje podrobené aj neparametrickému testovaniu (tabuľka 68), ktoré preukázalo 

výskyt štatisticky významných rozdielov v šiestich položkách. Nepodarilo sa potvrdiť rozdiel 

v položke I36. 
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Tabuľka 68: Štatisticky významné rozdiely v udržaní talentov z hľadiska vlastníctva podniku (Mann – 
Whitney) 
 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41 
Mann-Whitney U 3831,0 4185,0 4225,0 3918,0 3694,5 3866,5 3558,0 

p value 0,014 0,050 0,042 0,030 0,012 0,011 0,022 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Ďalší skúmaný faktor, účasť zahraničného kapitálu, vykazuje priemerné hodnoty uvedené na 

obrázku 31. V piatich položkách dosiahli lepšie skóre podniky so zahraničným kapitálom 

a v dvoch položkách dosiahli obe kategórie podnikoch zhodné priemerné hodnoty. 

Z uvedeného možno považovať úroveň udržiavania talentov v podnikoch so zahraničným 

kapitálom za vyššiu, ako je tomu v podnikoch bez účasti zahraničného kapitálu. 
 

 
Obrázok 31: Priemerné hodnoty položiek I35-I41 podľa účasti zahraničného kapitálu v podniku  
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Vplyv zahraničného kapitálu v procese udržania talentovaných zamestnancov sa preukázal ako 

štatisticky významný v troch položkách (I37, I39, I41 – zvýraznené v tabuľke 69).  
 
Tabuľka 69: Štatisticky významné rozdiely v udržaní talentov z hľadiska účasti zahraničného kapitálu v 
podniku (ANOVA) 
  I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41 
Mean 
Square 0,002 0,920 8,738 0,101 5,206 0,000 10,988 

F 0,002 0,774 6,030 0,083 4,209 0,000 7,780 
p value 0,962 0,380 0,015 0,774 0,041 0,995 0,006 

Zdroj: vlastné spracovanie  
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Rozdiely v odpovediach respondentov v položke I37 poukazujú na lepšie prepracovaný systém 

motivácie v podnikoch so zahraničným kapitálom, kde sa v rámci motivácie využívajú bohaté 

skúsenosti a know-how zo zahraničia. Zároveň možno konštatovať, že v podnikoch so 

zahraničným kapitálom, kde sa viac využívajú špecifické postupy na podporu talentovaných 

ľudí (I41) sa darí udržať talentovaných zamestnancov aj vďaka podpore ich ďalšieho 

sebarozvoja (I39) vo väčšej miere ako je tomu v podnikoch bez účasti zahraničného kapitálu. 

Rovnako štatisticky významné rozdiely boli v rovnakých položkách zistené aj pomocou 

neparametrickému testovaniu (tabuľka 70). Výsledky tak možno z hľadiska tohto kritéria 

považovať za robustné. 

 
Tabuľka 70: Štatisticky významné rozdiely v udržaní talentov z hľadiska účasti zahraničného kapitálu v 
podniku (Mann – Whitney) 
 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41 
Mann-Whitney U 15786,0 14880,5 13990,0 15313,5 13356,5 15712,0 11832,0 
p value 0,766 0,364 0,017 0,869 0,032 0,983 0,005 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Priemerné hodnoty v položkách zaoberajúcich sa udržaním talentov z hľadiska ekonomických 

výsledkov sú uvedené na obrázku 32. Z nich vidieť, že vo všetkých položkách dosahujú lepšie 

výsledky podniky, kde sa hospodárske výsledky zlepšili. Z uvedeného možno konštatovať, že 

v týchto podnikoch je proces udržania talentov na väčšej kvalitatívnej úrovni než v ostatných 

podnikoch. 
 

 
Obrázok  32: Priemerné hodnoty položiek I35-I41 podľa ekonomických výsledkov podniku  
Zdroj: vlastné spracovanie  

I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41
zlepšili sa 3,35 3,08 3,23 3,50 3,33 2,84 2,90
nezmenili sa 3,01 2,69 2,90 3,33 3,09 2,70 2,71
zhoršili sa 2,41 2,14 2,78 3,11 2,33 2,39 2,62
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Ekonomické výsledky podniku ovplyvňujú všetky podnikové činnosti, udržanie talentov 

nevynímajúc. V rámci testovania vplyvu tohto faktora boli identifikované štyri štatisticky 

významné rozdiely v odpovediach respondentov (položky I35, I36, I37, I39 – zvýraznené 

v tabuľke 71). Zároveň boli výsledky podrobené viacnásobnému porovnávaniu (post hoc 

testom – tabuľka 72), aby sa zistilo, medzi ktorými skupinami podnikov existujú tieto 

významné rozdiely. 

Tabuľka 71: Štatisticky významné rozdiely v udržaní talentov z hľadiska ekonomických výsledkov podniku 
(ANOVA) 
  I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41 
Mean 
Square 14,983 15,539 5,726 2,591 14,807 3,130 1,980 

F 15,101 14,071 3,972 2,149 12,673 2,031 1,355 
p value 0,000 0,000 0,020 0,118 0,000 0,133 0,259 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Tabuľka 72: Post hoc testy pre štatisticky významné rozdiely v udržaní talentov z hľadiska ekonomických 
výsledkov podniku  (Tukey HSD) 

    Sig. I35 Sig. I36 Sig. I37 Sig. I39 
zlepšili nezmenili 0,007 0,003 0,040 0,138 
zlepšili zhoršili 0,000 0,000 0,105 0,000 
nezmenili zhoršili 0,003 0,014 0,853 0,001 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Všetky tieto rozdiely vyplývajú z lepších možností udržať talentovaných pracovníkov 

v podnikoch, kde sa zlepšili hospodárske výsledky. Podniky so zhoršenými ekonomickými 

výsledkami: 

• nedokážu dostatočne uspokojovať finančné požiadavky talentovaných zamestnancov 

(I36), 

• v menšej miere vytvárajú systém s možnosťami podpory pre ďalší sebarozvoj 

zamestnancov (I39), 

• sú menej schopné udržať si talentovaných zamestnancov (I35) z dôvodu väčšieho 

množstva finančných prostriedkov, ktoré je možné investovať na podporu 

talentovaných ľudí v podniku. 

Zaujímavý rozdiel bol zistený z hľadiska systému motivácie zamestnancov (I37), ktorý je lepší 

v podnikoch so zlepšenými ekonomickými výsledkami, ale iba v porovnaní s podnikmi, kde sa 

výsledky výrazne nezmenili. Údaje boli preverované aj pomocou neparametrického testu, ktorý 

rovnako preukázal výskyt štatisticky významných rozdielov v štyroch položkách. Z toho 

vyplýva, že výsledky sú robustné. 
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Tabuľka 73: Štatisticky významné rozdiely v udržaní talentov z hľadiska ekonomických výsledkov podniku 
(Kruskal – Wallis) 
 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41 
Chi-Square 24,636 24,629 7,964 3,243 23,221 4,303 3,531 
p value 0,000 0,000 0,019 0,198 0,000 0,116 ,171 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

V rámci posledného skúmaného faktora, existencie útvaru ľudských zdrojov v podniku, boli 

zaznamenané priemerné hodnoty odpovedí respondentov, ktoré sú uvedené na obrázku 33. Oba 

typy skúmaných podnikov vykazujú veľmi podobné výsledky. V štyroch položkách dosiahli 

lepšie skóre podniky, kde je etablovaný útvar ľudských zdrojov a v troch položkách podniky, 

kde takýto alebo podobný organizačný útvar neexistuje. 

 

 
Obrázok 33: Priemerné hodnoty položiek I35-I41 podľa existencie útvaru ľudských zdrojov  
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Existencia útvaru ľudských zdrojov sa prejavila ako štatisticky významná iba vo dvoch 

položkách (položky I40, I41 – zvýraznené v tabuľke 74).  

Tabuľka 74: Štatisticky významné rozdiely v udržaní talentov z hľadiska existencie útvaru ľudských 
zdrojov  (ANOVA) 
  I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41 
Mean 
Square 0,027 0,413 0,232 0,017 4,327 8,353 6,366 

F 0,025 0,348 0,158 0,014 3,499 5,456 4,389 
p value 0,875 0,555 0,691 0,905 0,062 0,020 0,037 

Zdroj: vlastné spracovanie  
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Rozdiely v odpovediach respondentov v položke I40 poukazujú na to, že zamestnanci 

v podnikoch, kde neexistuje útvar ľudských zdrojov, neodchádzajú z dôvodu ďalších výziev 

(I40), čo zvýrazňuje fakt, že takýto útvar len minimálne ovplyvňuje udržanie talentov 

v organizácii, aj napriek tomu, že realizuje špecifické postupy na podporu talentovaných 

pracovníkov (I41). To má svojou podpornou činnosťou realizovať najmä vrcholové vedenie 

podniku svojimi aktivitami a tvorbou prostredia, ktoré pomôžu rozvíjať a udržať talentovaných 

jedincov v podniku. Rovnaké výsledky boli zistené aj prostredníctvom neparametrického 

testovania (tabuľka 75) a preto výsledky možno považovať za robustné. 

Tabuľka 75: Štatisticky významné rozdiely v udržaní talentov z hľadiska existencie útvaru ľudských 
zdrojov  (Mann – Whitney) 
 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41 
Mann-Whitney U 15243,0 14782,5 15493,0 14921,5 13027,0 13072,0 12007,5 
p value 0,914 0,534 0,679 0,886 0,058 0,028 0,022 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Udržanie talentov sa zdá byť najproblematickejšou fázou talent manažmentu v našich 

podmienkach. Je to najmä z toho dôvodu, že na túto fázu pôsobí najviac externých faktorov, 

ktoré podnik nemôže ovplyvniť. Môže však vyvinúť mnohé aktivity, aby si udržal svojich 

talentovaných jedincov, do ktorých investoval nemalé prostriedky. Najvýraznejším faktorom, 

ktorý ovplyvňuje túto fázu talent manažmentu, sa zdá byť vlastníctvo podniku. Súkromné 

podniky vykonávajú túto fázu na lepšej úrovni ako štátne podniky, či inštitúcie. Je to dané 

najmä tým, že v štátnych podnikoch existujú mnohé bariéry, ktoré znemožňujú udržať tých 

najkvalitnejších jedincov. Ide najmä o finančné možnosti, ale aj rôzne smernice, či nariadenia, 

ktoré brzdia efekt udržania talentov v štátnych podnikoch. 

V rámci návrhov odporúčame na zlepšenie procesu udržania talentov nasledovné aktivity. 

V prvom rade si musí každý podnik vytvárať pozitívny imidž, že je dobrým zamestnávateľom, 

pretože každý človek chce pracovať v podniku, kde sa o neho zamestnávateľ dobre stará. 

Odporúčame vypracovať vhodný systém motivácie prepojený na dosiahnuté výsledky, ale aj 

potenciál zamestnancov. V rámci tohto systému kombinovať finančné a nefinančné benefity 

pre talenty. Môže ísť napríklad o vyplácanie podielu na zisku, mimoriadnych odmien, ale aj 

poskytnutie bývania, rekreácie, či starostlivosti o rodinu. Zároveň odporúčame vykonávať 

špeciálne postupy týkajúce sa talentovaných jedincov. Treba začať komunikáciou, ktorá dokáže 

veľa pokaziť, ale aj veľa vyriešiť. Treba umožniť talentom neustále sa rozvíjať a pracovať na 

ich zdokonaľovaní sa, k čomu musí top manažment vytvoriť priaznivé podmienky. 

V neposlednom rade je potrebné hľadať nové výzvy pre talenty, nové projekty, na ktorých budú 
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talentovaní jedinci spolupracovať a tým uniknú stereotypu, ktorý by mohol viesť k ich odchodu 

ku konkurencii.  

 

4.1.3 Zhrnutie výsledkov výskumu 

Cieľom výskumu bolo identifikovať silné a slabé stránky v procese talent manažmentu 

v podnikoch na Slovensku. Z výsledkov vyplýva, že najlepšie sú na tom podniky najmä 

z hľadiska strategického ponímania ľudských zdrojov a identifikácie talentov.  

Tabuľka 76: Silné a slabé stránky procesu talent manažmentu v podnikoch na Slovensku 

Silné 

stránky 

- riadenie talentu je vnímané strategicky za veľmi dôležité 
- riadenie talentu je dôležitou súčasťou podnikovej misie 
- je definovaná stratégia v oblasti riadenia ľudských zdrojov 
- pracovné pozície sú rozdelené na kľúčové a ostatné  
- pracovné kompetencie zamestnancov sú prispôsobované ich pracovnej 

pozícii 
- výkonnosť zamestnancov sa hodnotí systematicky a z hodnotenia sa 

vyvodzujú závery vhodné pre plánovanie rozvoja talentov 
- systém povyšovania zamestnancov je založený na objektívnych kritériách 
- v procese výberu zamestnancov sa berú do úvahy ich nadpriemerné 

schopnosti 
- komunikácia s talentovanými jedincami je na vysokej úrovni 

Slabé 

stránky 

- stratégia riadenia talentov je v podnikoch považovaná za ťažko 
realizovateľnú 

- podniky nevykonávajú špeciálne aktivity zamerané na získanie talentov 
- systém plánovania kariérneho rastu nie je dobre prepracovaný 
- na rozvoj talentov sa nevyužívajú vopred stanovené plány 
- v podnikoch nie je dostatok finančných zdrojov na rozvoj talentov 
- nedarí sa uspokojovať finančné požiadavky talentovaných zamestnancov 
- nepoužívajú sa špecifické postupy na udržanie talentov a preto tí kvôli 

existencii iných výziev odchádzajú 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Naopak, horšie sú na tom z hľadiska ďalších fáz talent manažmentu ako je hodnotenie, rozvoj 

a udržanie talentov. Práve tu možno vidieť možnosti ďalšieho zlepšovania talent manažmentu 

v týchto podnikoch. Podrobnejšie sú silné a slabé stránky sumarizované v tabuľke 76. Práve 

zlepšenie v slabých stránkach by mohlo viesť k celkovému zlepšeniu talent manažmentu 

v týchto podnikoch. 

V tabuľke 77 je uskutočnená sumarizácia všetkých štatisticky významných rozdielov zistených 

vo výskume. Ako možno vidieť, tak najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim talent 

manažment sú ekonomické výsledky podniku. Tie ovplyvňujú každú jednu časť procesu talent 

manažmentu. Najvýraznejšie prvú, ktorá je zameraná na prepojenie stratégie ľudských zdrojov 

so stratégiou podniku. Podniky so zlepšenými ekonomickými výsledkami prejavujú väčšiu 
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orientáciu na ľudské zdroje ako strategický prvok rastu podniku. Zároveň sú schopné 

investovať do rozvoja talentovaných jedincov viac peňazí, ako podniky so zhoršenými 

ekonomickými výsledkami, čo dokumentuje množstvo rozdielov vo fáze rozvoja talentov 

oproti ostatným podnikom. 

Tabuľka 77: Sumarizácia štatisticky významných rozdielov 
 Stratégia Identifikácia Hodnotenie Rozvoj Udržanie Spolu 

Veľkosť podniku 3 5 4 4 1 17 

Vlastníctvo 0 0 3 1 7 11 

Účasť zahraničného 

kapitálu 
5 6 5 5 3 24 

Ekonomické 

výsledky 
8 5 4 5 4 26 

Existencia útvaru 

ĽZ 
5 9 6 3 2 25 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Druhým najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim proces talent manažmentu je existencia 

útvaru ľudských zdrojov v organizačnej štruktúre. Ten zohráva dôležitú úlohu najmä pri 

identifikácii, získavaní talentov a pri ich hodnotení. Ako možno vidieť z tabuľky, tak práve 

v týchto fázach je vidieť najviac rozdielov v porovnaní s podnikmi, ktoré takýmto 

organizačným útvarom nedisponujú. Útvar ľudských zdrojov uskutočňuje mnoho aktivít, aby 

získal talenty, identifikoval ich a zároveň vypracováva podklady pre hodnotenie talentov, na 

ktoré podniky bez takéhoto útvaru nemajú dostatok ľudských kapacít, aby vypracovali vhodný 

hodnotiaci systém. Aj zahraničný kapitál a veľkosť podniku sú faktormi, ktoré ovplyvňujú 

proces talent manažment vo všetkých jeho fázach. Najmenej vplyvným faktorom sa javí 

vlastníctvo podniku. Vo fáze stratégie a identifikácie neboli identifikované žiadne rozdiely 

medzi štátnymi a súkromnými podnikmi. Výrazne sa však tento faktor preukázal vo fáze 

udržania talentov. V tejto fáze sa prejavil rozdiel až v siedmich položkách, z čoho možno 

usudzovať, že súkromné podniky sú výrazne úspešnejšie, než štátne. 

Z uvedených výsledkov možno uskutočniť vyhodnotenie overenia stanovených nasledovných 

hypotéz. H1: Proces talent manažmentu závisí od veľkosti podniku. Túto hypotézu možno 

potvrdiť na základe zistených štatisticky významných rozdielov vo všetkých fázach procesu 

talent manažmentu. 
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H2: Proces talent manažmentu závisí od vlastníctva podniku. Túto hypotézu možno potvrdiť 

iba na základe zistených štatisticky významných rozdielov v troch fázach talent manažmentu – 

hodnotení, rozvoji a udržaní talentov. 

H3: Proces talent manažmentu závisí od alokácie zahraničného kapitálu v podniku. Túto 

hypotézu možno potvrdiť na základe zistených štatisticky významných rozdielov vo všetkých 

fázach procesu talent manažmentu. 

H4: Proces talent manažmentu závisí od ekonomických výsledkov podniku. Túto hypotézu 

možno potvrdiť na základe zistených štatisticky významných rozdielov vo všetkých fázach 

procesu talent manažmentu. 

H5: Proces talent manažmentu závisí od existencie útvaru ľudských zdrojov v podniku. Túto 

hypotézu možno potvrdiť na základe zistených štatisticky významných rozdielov vo všetkých 

fázach procesu talent manažmentu. 

 

 

Obrázok  34: Sumár navrhovaných opatrení na zlepšenie procesu talent manažmentu  
Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Na základe výsledkov výskumu boli navrhnuté na zlepšenie procesu talent manažmentu určité 

opatrenia. Ich sumár zachytáva obrázok 34. 
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podmienky
- modifikovanie 
zoznamu talentov

- jasne definovať 
talent
-transparentne 
stanovené kritériá pri 
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- pri prijímaní brať do 
úvahy aj potenciál 
rozvoja
- stanovenie plánov 
z hľadiska počtu 
a kvality budúcich 
talentov
- vytvárať pozitívny 
obraz o spoločnosti
- špeciálne aktivity na 
získanie talentov

- zameriavať sa na 
kompetencie
- vytvoriť 
zrozumiteľný systém 
hodnotenia
- prepojenie na 
finanančné 
ohodnotenie
- vybrať vhodné 
spôsoby hodnotenia
- určenie vhodného 
hodnotiteľa
- zabezpečiť spätnú 
väzbu pracovníkovi
- využitie výslekdov 
pri plánovaní 
rozvoja, zaradenie 
do talent poolu

- plány osobného 
rozvoja
- identifikovanie 
schopností, ktoré 
treba zlepšiť
- výber vhodných 
aktivít v závislosti od 
pracovného miesta
- plánovanie 
nástupníctva - talent 
pool
- zabezpečiť kariérny 
rast
- vyčleniť finančné 
zdroje na rozvoj

- dobrý imidž 
spoločnosti
- prepracovaný 
systém motivácie
- snaha naplniť 
finanančné 
požiadavky - podiel 
na zisku
- adekvátna 
komunikácia
- sebarozvoj
- sociálne benefity -
rodina, bývanie, 
poistenie
- nové výzvy pre 
talenty



 DOI: https://doi.org/10.15414/2019.9788055221014 

98 
 

4.2 Porovnanie talent manažmentu na Slovensku s krajinami V4 

Rovnaký výskum bol uskutočnený aj na vzorke podnikov v jednotlivých krajinách 

Vyšehradského regiónu.  V nasledujúcej časti ide o porovnanie výsledkov zistených ohľadne 

riadenia talentu v podnikoch na Slovensku (počet respondentov 381) s ďalšími krajinami ako 

sú Maďarsko (97), Poľsko (108) a Česká republika (106).  

V tejto časti sú v rámci štátov komparované priemerné hodnoty jednotlivých položiek 

dotazníka podľa piatich oblastí, na ktoré bol dotazník zameraný. Oblasti sú 

tvorené jednotlivými fázami talent manažmentu v modeli integrovaného riadenia talentu – 

stratégia, identifikácia a získavanie, hodnotenie rozvoj a udržanie talentov v podniku. 

Prvou oblasťou je stratégia, ktorá poukazuje na prepojenie podnikovej stratégie, so stratégiou 

ľudských zdrojov a stratégiou talentov v podnikoch. Keďže riadenie talentu sa odvíja od 

filozofie vrcholového vedenia, v rámci jednotlivých stratégií možno vidieť určitú dávku 

implementovania talent manažmentu do podnikového riadenia.  

 

Obrázok  35: Priemerné hodnoty položiek v oblasti stratégie v krajinách V4  
Zdroj: vlastný výskum a Egerová et al. 

 

Údaje na obrázku 35 reprezentujú priemerné hodnoty v oblasti stratégie v jednotlivých štátoch 

V4. Respondenti vo všetkých štátoch v položke I1 poukazujú na mimoriadnu dôležitosť 

riadenia talentu v podnikoch (priemerné hodnoty od 3,63 v Českej republike po 3,77 

v Maďarsku). Slovensko v  oblasti stratégie v štyroch položkách prevyšuje ostatné krajiny. Ide 

o položku I3, kde firmy pôsobiace na Slovensku deklarujú spoločný postoj vrcholového 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
SVK 3,66 3,43 3,43 3,58 2,96 3,04 2,86 3,55 2,51
HUN 3,77 3,55 3,02 3,39 2,94 3,13 2,98 3,48 3,52
POL 3,70 3,56 2,71 3,08 2,74 2,83 2,81 3,11 3,48
CZE 3,63 3,39 2,84 3,01 2,61 2,77 2,75 3,05 3,29
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manažmentu k riadeniu talentov. V tejto položke dosiahlo SR priemerné skóre na úrovni 3,43. 

S výrazným odstupom nasleduje Maďarsko s priemernou hodnotou 3,02. Na Slovensku vo 

väčšej miere než v iných štátoch je implementovaná stratégia v oblasti riadenia ľudských 

zdrojov, na čo poukazuje položka I4, ktorá na Slovensku dosiahla hodnotu 3,58, čo je 

v porovnaní s ostatnými krajinami výrazne vyššie. Zároveň v položke I5 dosahujú slovenské 

podniky najvyššiu priemernú hodnotu (2,96) poukazujúcu na lepšie definovanie stratégie 

v oblasti riadenia talentu v našich podmienkach v porovnaní s ostatnými krajinami. Poslednou 

položkou, kde Slovensko len mierne prevyšuje ďalšie krajiny, je položka I8. V rámci nej možno 

konštatovať, že v slovenských firmách dochádza k väčšiemu hľadaniu talentov v každom 

novozamestnanom človeku.  

Najhoršie sú na tom podniky zo Slovenska v rámci položky I9, kde dosahujú priemernú 

hodnotu len na úrovni 2,51 (najlepšie Maďarsko v tejto oblasti až 3,52). Táto položka naznačuje 

problémy ohľadne realizovateľnosti a implementácie stratégie talentu v našich podmienkach. 

V rámci položky I2 predstavitelia podnikov vo všetkých krajinách približne na rovnakej úrovni 

(priemerné hodnoty od 3,39 v ČR do 3,56 v Poľsku) deklarovali, že riadenie talentu je dôležitou 

súčasťou podnikovej misie. Položka I6 je zameraná na previazanosť stratégie talentu so 

strategickými zámermi organizácie. Tu Maďarsko spolu s Slovenskom (priemerná hodnota 

3,04) mierne prevyšujú Poľsko a Českú republiku. Podobne je tomu aj v položke I7, v rámci 

ktorej respondenti na Slovensku vo väčšej miere (spolu aj s Maďarskom) prejavili súhlas 

ohľadne tvrdenia zameraného na flexibilnú modifikáciu zoznamu talentov potrebných pre 

budúcnosť.  

Druhá oblasť modelu integrovaného talent manažmentu je zameraná na identifikáciu 

a získavanie talentov. Úspešnosť talent manažmentu sa odvíja od vhodnej identifikácie talentov 

vo vnútri podniku resp. ich získanie z vonkajšieho prostredia. Obrázok 36 reprezentuje 

priemerné hodnoty v oblasti identifikácie a získania talentov v jednotlivých krajinách V4. 

Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami dosahuje lepšie priemerné hodnoty v piatich 

položkách. V položke I10 respondenti zo slovenských podnikoch viac zdôrazňujú potrebu 

prerozdelenia pracovných pozícií na kľúčové a ostatné. Za Slovenskom s priemernou hodnotou 

3,53 nasleduje Poľsko s hodnotou 3,34. Ďalšie krajiny v tejto položke výrazne zaostávajú. Ešte 

výraznejší rozdiel je vidieť v položke I11, kde podniky zo Slovenska majú výrazne väčšiu 

tendenciu (priemerná hodnota až na úrovni 4,08) prispôsobovať pracovné kompetencie 

zamestnancov ich pracovnej pozícii. Treťou položkou, v ktorej Slovensko prevyšuje (aj keď 

mierne) ostatné krajiny je položka I12. Hodnoty v rámci tejto položky sú pomerne vyrovnané 
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(od úrovne 3,29 v SR po 2,95 v ČR). Ďalšou položkou, kde Slovensko vykazuje najvyššiu 

hodnotu (3,13) je položka I14. V nej sa prejavuje aspekt plánovania ľudských zdrojov pri 

získavaní talentov z externého prostredia. Respondenti zo slovenských podnikov poukazujú na 

častejšie využívanie vopred stanovených plánov pri získavaní talentovaných jedincov. Posledná 

položka s najvyšším skóre pre Slovensko je I15, ktorá poukazuje na lepší systém výberu 

zamestnancov, ktorý umožňuje získať ľudí s najvyšším rozvojovým potenciálom.  

Na poslednom mieste spomedzi všetkých krajín V4 skončilo Slovensko v 3 položkách. Na 

základe výsledkov v položke  I13 možno konštatovať, že slovenské podniky v najmenšej miere 

(priemerná hodnota iba na úrovni 3,03) identifikujú v súčasnosti pracovné pozície, ktoré treba 

obsadiť osobami z externého prostredia. Rovnako aj v položke I16 vidieť negatívny rozdiel 

z pohľadu slovenských podnikov. Tu sa prejavuje slabý monitoring v oblasti vlastných 

talentov, keďže respondenti zo Slovenska majú najmenšiu tendenciu prikláňať sa k názoru, že 

majú o svojich talentoch dostatok informácií. Najhoršie obstáli slovenské podniky v položke 

I20, kde výrazne prezentujú nízku úroveň vykonávania špeciálnych aktivít zameraných na 

získavanie talentov.  

 

Obrázok  36: Priemerné hodnoty položiek v identifikácii a získavaní talentov v krajinách V4  
Zdroj: vlastný výskum a Egerová et al. 

 

V ostatných položkách Slovensko dosiahlo približne rovnaké hodnoty ako ostatné štáty. Ide 

o položky I17, I18 a I19, ktoré sú prevažne zamerané na budúcu projekciu talentovaných ľudí 

v podnikoch najmä z hľadiska nevyhnutných pracovných pozícií, kvality a počtu. 
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HUN 3,11 3,49 3,17 3,28 3,00 3,36 3,44 3,35 3,48 3,01 3,18
POL 3,34 3,74 3,02 3,07 2,76 3,22 3,20 3,27 3,25 2,79 3,24
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Tretia skúmaná oblasť sa zameriava na hodnotenie talentov v podniku. To predstavuje dôležitú 

časť smerovanú na neustále zlepšovanie personálnej štruktúry v podnikoch. Hodnotenie 

predstavuje kontrolnú, ale aj motivačnú funkciu v rámci riadenia talentu. Prostredníctvom nej 

získavajú manažéri mnohé užitočné informácie pre riadenie talentov. Na obrázku 37 možno 

vidieť priemerné hodnoty hodnotenia talentov v jednotlivých krajinách V4 v oblasti.  

 

Obrázok  37: Priemerné hodnoty položiek v oblasti hodnotenia talentov v krajinách V4  
Zdroj: vlastný výskum a Egerová et al. 

 

Keď porovnávame Slovensko s ostatnými krajinami, môžeme vidieť, že najvyššiu hodnotu zo 

všetkých krajín získalo v troch položkách. V položke I22 respondenti zo slovenských podnikov 

(priemerná hodnota 3,46) viac ako v ostatných krajinách (Maďarsko 3,32; ČR 3,29; Poľsko 

3,03) súhlasia s tvrdením, že v ich podniku je systém povyšovania založený na objektívnych 

kritériách. Rovnako aj v položke I24 poukazujú reprezentanti slovenských podnikov na vyššiu 

(priemerná hodnota 3,11) prepojenosť riadenia talentu so systémom odmeňovania v podniku. 

Výsledky hodnotiaceho procesu zamestnancov sa následne sa v slovenských podmienkach vo 

väčšom rozsahu využívajú pri plánovaní ďalšieho rozvoja pracovnej sily, čo naznačujú 

priemerné hodnoty v položke I26 – na Slovensku 3,40, v iných krajinách od 3,12 do 3,34. 

V položke I21 prezentujú všetky krajiny pomerne vysokú mieru v systematickosti hodnotenia 

výkonnosti zamestnancov, čo možno považovať za pozitívum a dobrý predpoklad na neustále 

kvalitatívne zlepšovanie pracovnej sily a rozvoj talentov v podnikoch. Rovnako aj v položke 

I23 preukazujú všetky krajiny pomerne veľkú mieru súhlasu s tvrdením ohľadne toho, že 
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podniky pravidelne vytvárajú, monitorujú a následne implementujú výsledky hodnotenia 

výkonnosti zamestnancov. Najproblematickejšou časťou hodnotenia sa javí využívanie kritérií 

pre talentovaných jedincov v podniku. Výsledky položky I25 to dokumentujú, keďže všetky 

krajiny okrem Maďarska (3,14) vykazujú práve v tejto položke najnižšie priemerné hodnoty 

(Slovensko 2,92; Poľsko 2,77; ČR 2,72) . Je vysoko pravdepodobné, že sa využívajú pri 

hodnotení talentov rovnaké kritériá ako pri bežných zamestnancoch a nie súbor špeciálnych 

kritérií, ako sa odporúča. Veľmi pozitívne však vyznieva fakt, že stanovené kritériá hodnotenia 

sú jasne a zrozumiteľne zadefinované, čo odzrkadľujú pomerne vysoké priemerné hodnoty 

v položke I27 (od 3,32 v Poľsku do 3,61 v Maďarsku). 

 

Obrázok  38: Priemerné hodnoty položiek v oblasti rozvoja talentov v krajinách V4  
Zdroj: vlastný výskum a Egerová et al. 

 

Predposlednou oblasťou v procese integrovaného talent manažmentu je rozvoj talentov, ktorý 

nadväzuje na hodnotiacu fázu, výsledky ktorej by mali byť implementované v prospech 

ďalšieho rozvoja talentovaných jedincov. Priemerné hodnoty v oblasti rozvoja talentov 

v jednotlivých štátoch V4 sú uvedené na obrázku 38. Vo všeobecnosti v tejto oblasti všetky 

krajiny dosahovali najnižšie priemerné hodnoty. Preto možno predpokladať, že práve táto 

oblasť je pomerne kritickou v procese talent manažmentu. Slovensko v žiadnej položke 

nedosiahlo najvyššie priemerné hodnoty. V štyroch prípadoch však skončilo najhoršie. Ide o 

položky I28, I23, I33, I34. V položke I28, kde extrémne hodnoty dosiahli podniky z Poľska (až 

3,88) išlo o to, či sa v podniku využíva široká paleta metód pre rozvoj kompetencií 

zamestnancov. Slovensko dosiahlo priemernú hodnotu 2,89, čo je na približne rovnakej úrovni 
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ako Česká republika (2,96). Veľmi podobné názory vo všetkých krajinách sa prejavili v položke 

I29 (priemerné hodnoty od 3,51 v Maďarsku do 3,65 v ČR), ktorá poukazuje na akceptovanie 

nadpriemerných schopností v procese postupu zamestnancov. Pomerne negatívne respondenti 

zo všetkých krajín hodnotia prepracovanosť kariérneho postupu talentovaných jedincov 

v položke I30, ktorí považujú za podpriemerný (hodnoty od 2,44 v ČR do 2,89 v Maďarsku). 

Podobne negatívne sa vníma aj absencia plánov, na základe ktorých by sa mali talenty rozvíjať 

(položka I31). V tejto položke sa priemerné hodnoty pohybovali v intervale od 2,65 v Poľsku 

do 2,99 v Maďarsku. O niečo lepšie je to v položkách I32 (priemerné hodnoty od 3,02 na 

Slovensku do 3,32 v ČR) a I33 (priemerné hodnoty od 3,03 na Slovensku do 3,34 v Maďarsku), 

kde respondenti vyjadrili väčšiu mieru súhlasu, než v predchádzajúcich tvrdeniach. To 

znamená, že čas na rozvoj talentu zamestnancov vnímajú ako dostatočný a väčšina pracovných 

pozícií umožňuje pracovníkom rozvíjať ich talent. Položka I34 poukazuje na finančné 

zabezpečenie rozvoja talentov. Vo všetkých krajinách je tento aspekt vnímaný pomerne 

negatívne a teda respondenti nepovažujú finančné zdroje na rozvoj talentu za dostatočné. 

Slovensko tu obstálo najhoršie s priemernou hodnotu 2,77. 

Záverečnou fázou v modeli talent manažmentu je udržanie talentov. Všetky predchádzajúce 

činnosti by boli zbytočné, ak by si podnik nevedel talentovaných ľudí, do ktorých už investoval 

množstvo prostriedkov a času, udržať aspoň na určitú dobu. Priemerné výsledky položiek 

orientujúcich sa na túto oblasť sú uvedené na obrázku 39.  

 

Obrázok  39: Priemerné hodnoty položiek v oblasti udržania talentov v krajinách V4  
Zdroj: vlastný výskum a Egerová et al. 
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V tejto oblasti slovenské podniky až v troch prípadoch obsadili posledné miesto. Ide o položky 

I36, I40, I41. To naznačuje možné problémy v oblasti udržania talentov v slovenských 

podmienkach. V položke I35 sú priemerné hodnoty v jednotlivých štátoch v intervale od 2,90 

v Českej republike až po 3,21 v Maďarsku. V tejto položke respondenti deklarovali vnímanie 

úspešnosti v udržaní talentov v ich podniku. Úzko s udržaním talentov súvisí aj schopnosť 

napĺňať finančné požiadavky talentovaných zamestnancov. Tento parameter úspešného 

udržania talentov bol skúmaný v rámci položky I36. V rámci nej podniky v jednotlivých štátoch 

zaznamenali veľmi podobné skóre (od 2,83 na Slovensku do 2,98 v Maďarsku). Z odpovedí 

možno usudzovať, že napĺňanie finančných požiadaviek talentov vo všetkých krajinách je na 

slabšej úrovni. V položke I37 dosahujú extrémne vysokú hodnotu podniky z Maďarska (3,43), 

čo poukazuje na dobre prepracovaný systém motivácie zamestnancov. Ostatné krajiny v tomto 

ukazovateli zaostávajú (Slovensko 3,05; Poľsko 2,98; ČR 2,94). Položka I38 vykazuje celkovo 

najvyššie priemerné hodnoty v oblasti udržania talentov. Preto možno konštatovať, že 

v komunikácii s talentovanými ľuďmi nevznikajú žiadne špecifické problémy. Najlepšie sa darí 

udržať talenty vďaka podpore ich ďalšieho sebarozvoja v Maďarsku (3,38), čo naznačujú 

priemerné hodnoty v položke I39. V ďalšej položke (I40) Slovensko vykazuje najnižšiu 

priemernú hodnotu 2,73. Znamená to, že práve u nás je problémom udržanie talentov z dôvodu 

lepších a atraktívnejších výziev. Rovnako problémom sa javí aj nepoužívanie špecifických 

postupov na podporu talentovaných jedincov v slovenských firmách, čo dokumentuje aj 

najnižšia priemerná hodnota (2,79) zo všetkých krajín v položke I41. 

Tabuľka 78: Priemerné hodnoty v krajinách V4 v jednotlivých fázach talent manažmentu 
 Stratégia Identifikácia Hodnotenie Rozvoj Udržanie 
SVK 3,23 3,27 3,34 2,98 3,01 
CZE 3,31 3,26 3,39 3,13 3,28 
POL 3,11 3,17 3,16 3,12 3,08 
HUN 3,04 3,05 3,23 3,00 3,01 

Zdroj: vlastný výskum a Egerová et al. 

 

Komplexný pohľad na jednotlivé fázy talent manažmentu v krajinách V4 uvádza tabuľka 78. 

Slovensko v celkovom porovnaní s ostatnými krajinami vyznieva najlepšie vo fáze 

identifikácie talentov. Naopak, najslabšie výsledky dosiahli slovenské podniky v záverečných 

fázach talent manažmentu – rozvoji a udržaní talentov. 
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4.3 Príklady dobrej praxe v riadení talentu 

4.3.1 Riadenie talentu v spoločnosti PSA Citroen Peugeot 

Spoločnosť PSA Citroen Peugeot pôsobí na Slovensku od roku 2006, keď boli v jej závode 

vyrobené prvé automobily. Spoločnosť neustále napreduje a uvedomuje si potrebu ľudských 

zdrojov ako najdôležitejšieho kapitálu v spoločnosti a preto rozvoj ľudských zdrojov patrí 

medzi jej základné priority. Štruktúra zamestnancov v podniku je podriadená tomu, že sa jedná 

o výrobný podnik a preto prevahu majú ľudia zamestnaní na výrobných pozíciách (montáž, 

zvarovňa, lakovňa – celkovo približne 70%). 

Oddelenia ľudských zdrojov sú v rámci nadnárodnej spoločnosti koordinované z centrály vo 

Francúzsku. Na Slovensku riadenie ľudských zdrojov zabezpečuje vrcholové vedenie podniku 

prostredníctvom vytvoreného oddelenia ľudských zdrojov v organizačnej štruktúre. V rámci 

oddelenia pôsobia úseky zaoberajúce sa personálnou prácou, kariérou a rozvojom, BOZP, 

sociálnymi vzťahmi, mzdami, náborom a vzdelávaním. Stratégia ľudských zdrojov je 

previazaná s podnikovou stratégiou, kde ľudské zdroje predstavujú jednu z priorít, ktorá 

sa prejavuje sa v plánoch.  

Medzi hlavné zámery spoločnosti v oblasti v ľudských zdrojov patrí znižovanie fluktuácie, 

absencií, personálnych nákladov, najmä prostredníctvom optimalizácie štruktúry ľudských 

zdrojov,  zvýšenie spokojnosti zamestnancov a zlepšenie sociálnej klímy. Všetky tieto zámery 

majú viesť k zvýšeniu kvality ľudských zdrojov v podniku. 

 

Obrázok 40: Proces talent manažmentu v spoločnosti PSA Citroen Peugeot 
Zdroj: interné dokumenty podniku a vlastné spracovanie autora 

 

K zlepšeniu kvality ľudských zdrojov má pomôcť aj implementácia talent manažmentu 

v podnikovom prostredí. Proces talent manažmentu v spoločnosti je znázornený na obrázku 40. 

K tomu je potrebné definovať, ako spoločnosť vníma talent. Za talent sa v spoločnosti PSA 

Citroen Peugeot považuje každý, kto disponuje danými kompetenciami, ktoré sú nevyhnutné 

na výkon svojej pracovnej pozície, prejavuje snahu a má potenciál, aby nadobúdal nové 

kompetencie a tak si zabezpečil profesionálny a osobný rozvoj. Toto ponímanie talentu sa viaže 

na všetky kategórie zamestnancov. Spoločnosť dbá na možnosť kariérneho postupu 
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zamestnancov. Rozvoj kariéry je vlastne plán individuálneho rozvoja pracovníka. Pre 

efektívnejšie riadenie kariéry podnik rozdelil svojich zamestnancov na nasledovné skupiny: 

1. nekvalifikovaní robotníci – sú na pozícii výrobný pracovník, 

2. kvalifikovaní robotníci – elektrikári, údržbári, retušéri, 

3. administratívni pracovníci, špecialisti a technici, 

4. manažéri a vedúci pracovníci. 

Riadenie talentov sa zameriava na všetky kategórie zamestnancov. Zahŕňa identifikáciu 

talentov, ich hodnotenie, rozvoj a následný kariérny rast. Čo sa týka získavania talentov, tak 

podnik preferuje výber a výchovu talentov z vnútorného prostredia pred uchádzačmi 

z externého prostredia. Výsledkom toho by mala byť väčšia motivácia vlastných zamestnancov 

dosahovať lepšie výsledky. Výber talentov z externého prostredia bol uskutočnený iba v čase 

pred začatím výroby, keď podnik obsadzoval kľúčové pozície. Ak je to nevyhnutné 

v súčasnosti, tak človek z externého prostredia môže byť prijatý na základe testov, ktoré 

preverujú jeho technické zručnosti a kompetencie na príslušnú pozíciu. Následne sa uskutoční 

osobnostný pohovor s uchádzačom. Všetky tieto činnosti zabezpečuje náborový úsek 

v spolupráci s personálnymi agentúrami a úradmi práce v súlade s plánom náboru a platnými 

predpismi schválených v centrále spoločnosti.  

Identifikácia talentovaných jedincov je pravidelne uskutočňovaná na základe hodnotenia 

všetkých zamestnancov. Talent sa v podniku posudzuje na základe kompetencií, ktorými 

zamestnanec disponuje, resp. ako zvláda danú funkciu. Každej pozícii sú priradené príslušné 

kompetencie. Napríklad v prvých dvoch kategóriách hodnotenie prebieha pomocou 

kompetenčnej matice. Tá identifikuje 8 úrovní, ktoré môže pracovník dosahovať. V rámci 

každej úrovne sú uvedené činnosti, ktoré má pracovník zvládať, aby mohol postúpiť o úroveň 

vyššie. V prípade dosiahnutia štvrtej úrovne je už považovaný za talent a táto úroveň mu 

poskytuje ďalšie nové možnosti v kariére. Zamestnanci sú motivovaní aj zvyšujúcim finančným 

ohodnotením, ktoré prichádza s každým postupom. Hodnotenie prebieha raz za rok, zvyčajne 

vo februári. Kompetencie novonastupujúceho zamestnanca sa hodnotia najskôr po 3 mesiacoch 

od nástupu na pozíciu. Takýto systém väčšina zamestnancov vníma pozitívne, pretože vidia 

možnosť, ako ovplyvniť svoju kariéru prostredníctvom rozvoja kompetencií, ktoré sú pre 

zvládnutie príslušnej pracovnej pozície nevyhnutné. 

Pri ďalších dvoch kategóriách zamestnancov sa na identifikáciu a hodnotenie talentovaných 

jedincov využívajú iné spôsoby, pretože aj nároky na danú prácu sú iné. V tomto prípade ide 
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o hodnotenie referencií jednotlivých zamestnancov. Zamestnanec sa posudzuje z dvoch hľadísk 

– technické zvládnutie funkcie a správanie vo funkcii. V každom z nich sú štyri úrovne, ktoré 

môže dosiahnuť – základ, samostatnosť, zvládnutie, referenčná úroveň. Každá z úrovní má 

jasne charakterizované parametre, ktoré musí zamestnanec v rámci funkcie ovládať a ako sa má 

správať, aby mohol postúpiť o úroveň vyššie.  

Pri hodnotení zamestnancov sa využíva aj software, ktorý obsahuje množstvo cenných 

informácií o zamestnancoch, ciele ktoré príslušným zamestnancom boli pridelené 

nadriadenými pracovníkmi, ako aj celkové hodnotenie. O výsledkoch hodnotenia sa 

oboznamujú zamestnanci prostredníctvom hodnotiaceho pohovoru s nadriadeným, kde sa dá 

priestor aj samotnému zamestnancovi na vyjadrenie svojho názoru. Následne sa spoločne 

vypracováva plán rozvoja na nasledujúce obdobie.  

Rozvoj talentov je ďalšou fázou v rámci talent manažmentu uplatňovanou v tejto spoločnosti. 

Každý zamestnanec má vypracovaný plán osobného rozvoja, ktorý mu je nápomocný 

v napredovaní jeho kariéry a zabezpečuje mu kvalifikačný rozvoj. V rámci tohto plánu sa 

stanovujú ciele v oblasti osobného rozvoja a spôsoby ich dosiahnutia. Všetko sa to uskutočňuje 

na základe vzájomného rozhovoru zamestnanca s nadriadeným, ktorý pomáha identifikovať tie 

zručnosti, ktoré by mal zamestnanec získať resp. prehĺbiť. To sa uskutočňuje pomocou aktivít, 

ktoré si zamestnanec v konzultácii s nadriadeným vyberá. Na výber má zo štyroch aktivít. 

1. Aktivity, ktoré sa uskutočňujú na základe dodatočnej pracovnej náplne, zodpovednosti 

v rámci danej pracovnej pozície.  

2. Aktivity uskutočňované na inej (dočasnej) pozícii s novou náplňou práce s potrebou 

učiť sa nové veci a prispôsobiť sa novému prostrediu. 

3. Vzdelávanie pre nadobudnutie znalostí a zručností potrebných pre zlepšenie sa v rámci 

danej pozície. 

4. Podporné aktivity ako mentoring a kaučing. 

Súčasťou rozvoja talentov je aj plánovanie nástupníctva, ktoré je založené na vytvorení talent 

poolu. Ten predstavuje skupinu talentovaných jedincov pracujúcich v podniku, ktorí sa 

intenzívne rozvíjajú pre budúcnosť podniku. Talent pool je tak zásobárňou veľmi kvalitnej 

pracovnej sily, ktorá pomáha nahradiť ľudí na rôznych (najmä kľúčových) pracovných 

pozíciách pomerne rýchlo, vždy keď si to situácia v podniku vyžaduje.  
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Rozvoj talentov je východiskom pre kariérny rast zamestnancov. Ten sa vypracováva 

a diskutuje u každého talentovaného zamestnanca individuálne na základe hodnotenia 

výkonnosti, kompetencií, profesionálneho a osobného rozvoja. Pri kariérnom raste hrá dôležitú 

úlohu aj sebareflexia, sebaorientácia a osobný marketing (prezentovanie svojich schopností, 

výsledkov, využívanie príležitostí). Kariérny rozvoj sa v podniku uskutočňuje vo dvoch 

rovinách. Prvou je tzv. individuálny rozvoj, ktorý predstavuje rozvoj a zlepšovanie v rámci 

rovnakej pracovnej pozície. Ide o rozvoj vlastných kompetencií pre výkon danej pozície, ako 

aj zvýšenie úrovne zvládnutia pracovnej pozície. Takto pracovníci môžu dosiahnuť aj zvýšenie 

tarifnej triedy. Druhou rovinou v rámci kariérneho rozvoja je tzv. interná mobilita. O nej sa 

uvažuje zvyčajne v prípade nutnosti obsadiť nejaké pracovné miesto. Jedná sa tak 

o profesionálny rozvoj prostredníctvom zmeny pozície v podniku. Iniciatíva na takúto zmenu 

môže prísť od vedenia podniku, ale aj od zamestnanca samotného, ktorý cíti, že na danej pozícii 

nie sú využité jeho schopnosti, predpoklady, kompetencie, čiže jeho talent, alebo cíti potrebu 

pracovať v rámci podniku na inej pozícii, ktorá je z hľadiska financií atraktívnejšia. 

Východiskom pre internú mobilitu je talent review, ktorý predstavuje identifikáciu potenciálu 

zamestnancov. Interná mobilita môže byť horizontálna, čo znamená preradenie na iné oddelenie 

na tej istej hierarchickej úrovni v podniku. Zvyčajne takýto presun neprinesie žiadny finančný 

benefit navyše. Interná mobilita môže byť aj vertikálna, ktorá predstavuje zmenu v rámci 

hierarchie podniku. Takáto zmena je spojená aj so zlepšeným finančným ohodnotením 

zamestnanca. Hlavným cieľom takejto mobility je zvýšená motivácia ľudí a stabilita pracovnej 

sily, ako aj zabezpečenie personálnej potreby pre spoločnosť.  

Interná mobilita sa realizuje na základe definovanej potreby obsadenia voľnej pracovnej pozície 

v súčinnosti so zamestnancom, nadriadeným a oddelením ľudských zdrojov (reprezentované 

zvyčajne vedúcim riadenia kariéry). Podkladom pre rozhodovanie o uskutočnení internej 

mobility vychádza z dosiahnutých výsledkov zamestnanca, z jeho vzdelania a skúseností, 

prípadne angažovanosti v podniku, motivácie a perspektívy zamestnanca. Preto základom pre 

internú mobilitu je talent review (pre skupinu pracovníkov zaradených v 1. a 2. skupine) 

a kariérna komisia (pre pracovníkov zaradených v 3. a 4. skupine). Proces talent review 

a kariérnej komisie prebieha na viacerých úrovniach počas celého roka a dáva tak podnet na 

plánovanie kariéry jednotlivých zamestnancov. Je nevyhnutné mať potrebné informácie 

o kompetenciách zamestnancov a na základe nich môže byť následne preradený do talent poolu 

alebo priamo na príslušnú voľnú pozíciu. V prípade, že existuje viacero potenciálnych 

kandidátov spĺňajúcich požiadavky na obsadenie miesta, tak prichádza na rad assesment centre 
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(hodnotiace centrum), ktoré predstavuje celkové hodnotenie uchádzačov. Kandidáti 

vykonávajú aktivity, ktoré predstavujú najmä simulované situácie preverujúce schopnosti 

uchádzačov, ale aj komunikáciu, ľudské vzťahy, tímovú prácu a podobné v závislosti od 

pracovnej pozície.  

Cieľom spoločnosti PSA Citroen Peugeot je byť dobrým zamestnávateľom a snaží sa 

v maximálnej možnej miere udržať svojich talentovaných zamestnancov, pretože si v podniku 

uvedomujú potrebu kvalitnej pracovnej sily a jej neustále zlepšovanie. Z toho dôvodu 

uskutočňuje množstvo aktivít a ponúka zamestnancom viaceré benefity. Ide hlavne o tri oblasti, 

ktorými sú starostlivosť o rodinu, bývanie a rekreácia. Čo sa týka starostlivosti o rodinu, tak 

spoločnosť ponúka finančné príspevky pri rozličných životných udalostiach (svadba, narodenie 

dieťaťa), na doplnkové dôchodkové sporenie, či životné a úrazové poistenie. V oblasti bývania 

ponúka svojim zamestnancom možnosť ubytovať sa v podnikových bytoch alebo ubytovniach, 

ku ktorým pridáva príspevok. Zároveň ponúka aj možnosť odkúpenia bytu a pridáva aj 

príspevok na hypotéku. V rámci rekreácie a obnovy pracovnej sily spoločnosť ponúka 

príspevok na rekreáciu, ale zároveň má zriadenú asociáciu športu PSA, kde zamestnanci, ale aj 

rodinní príslušníci môžu hrať futbal, tenis, volejbal, alebo sa venovať ďalším športovým 

aktivitám. 

Ďalej sa spoločnosť snaží udržať talentovaných zamestnancov na nižších pozíciách aj 

adekvátnym finančným ohodnotením, ktoré sa odvíja od ich kompetenčnej úrovne. Každý 

postup v rámci kompetenčnej matice je finančne odmenený. To znamená, že pracovníci môžu 

aj „vďaka sebe“ zarobiť viac bez zmeny pracovného miesta. Pre talenty na vyšších pozíciách 

hrá dôležitú úlohu pri ich udržaní najmä charakter práce, možnosť kariérneho rastu, možnosť 

podieľať na rôznych projektoch v rámci spoločnosti, spolupráca s talentovanými jedincami, 

pocit uznania a využitia svojho talentu v prospech podniku. Manažéri a riadiaci pracovníci sú 

udržiavaní v podniku aj vďaka podielu na zisku, ktorý im spoločnosť vypláca pravidelne raz za 

rok. 

 

4.3.2 Riadenie talentu v podmienkach spoločnosti T-Systems Slovakia 

Spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 2006, kedy bola založená ako dcérska spoločnosť T-

Systems International, ktorá patrí do skupiny Deutsche Telekom. Materská spoločnosť 

predstavuje jednu zo štyroch najväčších spoločností poskytujúcich IKT služby v Európe. Na 

Slovensku táto spoločnosť predstavuje jednu z najväčších IT spoločností a druhého najväčšieho 
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zamestnávateľa vo východoslovenskom regióne. Aj to svedčí o dobrej personálnej práci 

vedenia spoločnosti, ktorá sa hrdí tým, že vďaka svojim vysokokvalifikovaným a motivovaným 

zamestnancom sú spoločnosťou, v ktorej najrýchlejšie rastie pridaná hodnota na Slovensku 

v odvetví IT. Čo svedčí o dôležitosti riadenia ľudských zdrojov v tejto spoločnosti. Ide 

o dynamickú spoločnosť, ktorá v roku 2006 mala 258 zamestnancov, ale ku koncu roka 2016 

pracovalo v spoločnosti viac ako 3800 zamestnancov, čo znamená viac ako 14-násobný nárast 

v priebehu desiatich rokov, čím sa zaradila medzi 15 najväčších zamestnávateľov na Slovensku. 

Spoločnosť T-Systems Slovakia predstavuje multikultúrny podnik, kde sa stretávajú talenty 

z rôznych oblastí sveta, pretože sa na riešenie rôznych zákazníckych požiadaviek vytvárajú 

projektové tímy s medzinárodným zložením, ktoré sú zdrojom nových myšlienok a nápadov 

pre rozvoj spoločnosti. Aj napriek tomu, že ľudské zdroje predstavujú dôležitú položku 

v nákladoch, tak podnik zdôrazňuje ich nezameniteľné miesto v systéme spoločnosti. Aj z toho 

dôvodu má podnik jasne stanovenú a zdokumentovanú personálnu stratégiu. Medzi základné 

strategické zámery patrí aj v dôsledku súčasného nedostatočného množstva kvalifikovaných 

uchádzačov podporovanie duálneho vzdelávania a spolupráca so školami pri výchove ďalších 

odborníkov v tejto oblasti. Zároveň za strategickú otázku považuje vedenie spoločnosti aj 

udržanie špecialistov a vysokokvalifikovaných pracovníkov. Strategickou snahou je aj podpora 

a rozvoj vlastných zamestnancov, pretože ľudia sú považovaní za najdôležitejší prvok 

v spoločnosti. Z toho dôvodu je v stratégii zvýraznená aj potreba tvorby a využívania rôznych 

programov a školení. Ďalší podstatný strategický zámer súvisí so zvyšovaním spokojnosti 

zamestnancov. Keďže spoločnosť zamestnáva viac ako 3800 zamestnancov, je nevyhnutné ich 

vedieť efektívne riadiť. Preto je v spoločnosti vytvorené oddelenie ľudských zdrojov, ktoré má 

na starosti personálnu prácu, vedie personálnu agendu, stará sa o monitoring zamestnancov, ich 

rozvoj a hodnotenie. Oddelenie je súčasťou výkonného manažmentu spoločnosti a preto má 

možnosť ovplyvňovať strategické rozhodnutia.  

 

Obrázok 41: Proces talent manažmentu v spoločnosti T-Systems Slovakia 
Zdroj: interné dokumenty podniku a vlastné spracovanie autora 
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Talent manažment je kľúčovým procesom v podniku, do ktorého je zapojené celé vedenie 

podniku a uskutočňujú ho predovšetkým ľudia z oddelenia ľudských zdrojov. Proces talent 

manažmentu je znázornený na obrázku 41. Za talent sa v podniku považuje každý, kto pracuje 

na svojom rozvoji a je ochotný a schopný prevziať a zvládnuť kľúčové úlohy. Identifikácia 

talentu prebieha prevažne vo vnútri spoločnosti. Externé talenty hľadá spoločnosť iba 

v prípade, že potrebného človeka nenájde v internom prostredí. Podnik sa snaží hľadať 

výnimočných zamestnancov, ktorí v ich ponímaní majú technické, jazykové a komunikačné 

schopnosti na vynikajúcej úrovni a zároveň majú snahu sebarozvoja. Z toho dôvodu podnik 

nekategorizuje zamestnancov do určitých predurčených kategórií. Aj keď by mohol využiť 

členenie minimálne na základe kompetencií (jazykové a technické), ktoré sú nevyhnutné pre 

zvládanie pracovných pozícií.  

Identifikácia talentov prebieha na základe integrovaného riadenia talentov v spoločnosti. Tento 

proces začína hodnotením talentov na základe ich výkonnosti a potenciálu (PPAR – 

performance and potential assessment). Hodnotenie sa uskutočňuje raz za rok. Zamestnanci 

vykonávajú samohodnotenie a zároveň ich hodnotia ich lídri. Skupinoví lídri (nadriadení) 

hodnotia výkonnosť z dvoch hľadísk. Prvým je plnenie každodenných úloh a určitých 

špeciálnych úloh. Druhým je posúdenie štyroch princípov, ktoré sa v spoločnosti vyznávajú – 

orientácia na zákazníka, hodnotová orientácia, orientácia na výsledky, tímový hráč. 

Vyhodnotenie uskutočňuje vedúci oddelenia ľudských zdrojov alebo špecializovaní pracovníci. 

Zamestnanci, ktorí z takéhoto hodnotenia vyšli ako slabé články, tak im je vytvorený 

a ponúknutý plán rozvoja na zlepšenie, ktorý je konzultovaný s vedúcim skupiny. Zamestnanec, 

ktorý úspešne prejde hodnotiacim procesom, je zaradený do talent poolu. Skupina takýchto 

talentov je následne zaradená do špeciálneho programu na podporu talentov. 

Talentovaným jedincom sú ponúkané programy, ktoré pre nich spoločnosť vytvorila, aby 

zlepšili svoj profesionálny rast. Pre každý program je vytvorený súbor kritérií, na základe 

ktorých je zamestnanec oprávnený daný program absolvovať. Zároveň každý program obsahuje 

čiastkové aktivity, ktoré sa vykonávajú na zlepšenie schopností zamestnancov. Program Talent 

Space je uceleným súborom aktivít pre vysoko výkonných zamestnancov s rozvojovým 

potenciálom, ktorí sú plne kvalifikovaní v zamestnaní, chcú sa posunúť ďalej a sú ochotní prijať 

zmenu. Hlavnými aktivitami v tomto programe sú dialógy s vedúcim, riešenie funkčných úloh, 

účasť na konferenciách, mentoring a koučing. Špeciálny program pre manažérov sa nazýva 

Leadership Quality Gate. Slúži na posilnenie líderstva vedúcich pracovníkov. Ide o hodnotenie 

vedúcich pracovníkov manažérmi z iných firiem a zástupcami zvnútra podniku, zvyčajne 
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pôsobiacich na vyššej úrovni. Hodnotenie zahŕňa viaceré oblasti. Posudzuje sa IQ na základe 

testov, hodnotí sa prezentovanie dosiahnutých a plánovaných cieľov, riešenie individuálnych 

úloh (modelové situácie) a skupinových úloh (sledovanie pôsobenia v tíme). 

Ďalšou fázou v procese talent manažmentu v spoločnosti je plánovanie nástupníctva 

a umiestnenie talentov. Slúži ako transparentný nástroj, ktorý ponúka informácie o talentoch 

z hľadiska kvality a množstva, podporných činností pre talenty s cieľom zvýšenia vnútorného 

umiestnenia talentov, čo vedie minimalizácii rizika výberu nesprávnych kandidátov na voľné 

miesta. Proces plánovania nástupníctva v spoločnosti pozostáva z troch etáp. Prvá je 

identifikovanie a skúmanie zamestnancov, druhá zahŕňa menovanie konkrétnych kandidátov 

a treťou vytvorenie zoznamu kandidátov presunutých na iné pracovné pozície. 

Spoločnosť si uvedomuje podstatu a dôležitosť prítomnosti talentov v podniku a snaží sa ich 

udržať,  pretože v externom prostredí je v súčasnosti veľmi náročné získať adekvátnu náhradu 

za kvalifikovaných odborníkov s vysokým potenciálom rastu. Talentovaní jedinci v podniku 

dostávajú aj finančné a nefinančné benefity. Ide najmä o zvýšenie platu, bonusy za splnenie 

cieľov v rámci určitých úloh, možnosť výberu tréningov, seminárov, prednášok. Zároveň sa im 

naskytujú ďalšie možnosti zapojenia do nových projektov, ktoré so sebou prinesú ďalšie 

finančné bonusy navyše. Tabuľka 79 poskytuje porovnanie talent manažmentu v skúmaných 

podnikoch na základe vybraných charakteristík. 

Tabuľka 79: Porovnanie procesu talent manažmentu v spoločnostiach PSA a T-Systems Slovakia 
 PSA TSSK 

Definovanie 
talentu 

ten, kto disponuje kompetenciami, ktoré 
sú nevyhnutné na výkon svojej pozície, 
prejavuje snahu a má potenciál, aby 
nadobúdal nové kompetencie  

každý, kto pracuje na svojom rozvoji 
a je ochotný a schopný prevziať 
a zvládnuť kľúčové úlohy 

Kľúčový 
zamestnanec 

s vysokými kompetenciami pre 
príslušnú pozíciu 

technické, jazykové a komunikačné 
schopnosti na vynikajúcej úrovni 

Strategické 
poňatie ĽZ 

stratégia ĽZ previazaná na podnikovú 
stratégiu 

personálna stratégia odzrkadľujúca 
strategické zámery v oblasti ĽZ 

Organizačné 
zabezpečenie 
ĽZ 

vytvorené oddelenie ĽZ s viacerými 
úsekmi 

vytvorené oddelenie ĽZ s viacerými 
úsekmi, je súčasťou výkonného 
manažmentu spoločnosti 

Identifikácia 
talentov 

orientácia smerom dovnútra 
spoločnosti, v nevyhnutnom prípade do 
externého prostredia 

orientácia smerom dovnútra 
spoločnosti, v nevyhnutnom prípade do 
externého prostredia 

Rozdelenie 
zamestnancov 

podrobné rozdelenie, najmä pre potreby 
hodnotenia a rozvoja talentu 

minimálne rozdelenie, v rámci 
zabezpečenia rozvoja talentu 
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Hodnotenie 
talentov 

využitie kompetenčného modelu, 
hodnotiaci pohovor, raz ročne, 
využívanie softvéru 

samohodnotenie a hodnotenie lídrami, 
testy zamestnancov, hodnotiaci 
pohovor, raz ročne 

Vytvorenie 
skupiny 
talentovaných 
jedincov 

vytvorený talent pool, ktorý umožňuje 
ďalší rozvoj talentovaných jedincov, 
prípadne ich rýchle nasadenie na voľnú 
pozíciu 

vytvorený talent pool, ktorý umožňuje 
ďalší rozvoj talentovaných jedincov 

Rozvoj talentu prostredníctvom špeciálnych programov 
formou školenia, patronátu, aktivít na 
pozícii, mentoring, koučing, spoločný 
rozvoj 

prostredníctvom špeciálnych programov 
formou školení, riešení funkčných úloh, 
dialógov s nadriadeným, účastí na 
konferenciách, mentoring, koučing 

Udržanie 
talentov 

finančné aj nefinančné benefity, 
sebarozvoj, kariérny rast 

finančné aj nefinančné benefity, 
sebarozvoj, kariérny rast 

Zdroj: interné dokumenty spoločnosti a vlastné spracovanie 

 

4.4 Talent manažment a jeho vnímanie zamestnancami podniku 

Táto časť je venovaná výsledkom prieskumu v medzinárodnej spoločnosti podnikajúcej na 

Slovensku. Cieľom prieskumu je zhodnotenie talent manažmentu z pohľadu tých, ktorých sa 

najviac dotýka, t.j. bežných zamestnancov. Išlo o to, ako vnímajú jednotlivé procesy talent 

manažmentu v danom podniku, kde vidia možné nedostatky. Takýto prieskum umožňuje 

vedeniu podniku lepšie reagovať na potreby zamestnancov a neustále zlepšovať riadenie 

talentov v spoločnosti, aby v súčasnosti, ale aj v budúcnosti spoločnosť disponovala 

talentovanými jedincami na rôznych úrovniach. 

Tabuľka 80: Štruktúra výskumnej vzorky podľa pohlavia 

 Početnosť % 
Muži 183 59,6 
Ženy 124 40,4 
Spolu 307 100 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Do prieskumu sa zapojilo 307 zamestnancov tejto spoločnosti. Štruktúru výskumnej vzorky 

tvorilo 183 mužov, čo predstavovalo 59,6% a ženy, ktorých podiel na celkovej vzorke bol 

40,4% (tabuľka 80) 

Tabuľka 81: Štruktúra výskumnej vzorky podľa veku 

 Početnosť % 
do 30 117 38,1 
nad 30 190 61,9 
Spolu 307 100,0 

Zdroj: vlastné spracovanie  
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V spoločnosti pracuje pomerne dosť mladých ľudí. Na základe veku (tabuľka 81) tvorili 

výskumnú vzorku ľudia, ktorí ešte nedosiahli 30 rokov (38,1%) a ľudia, ktorí prekročili túto 

vekovú hranicu (61,9%).  

Tabuľka 82: Štruktúra výskumnej vzorky podľa vzdelania 

 Početnosť % 
stredoškolské 179 58,3 
vysokoškolské 128 41,7 
Spolu 307 100,0 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Do prieskumu bolo zapojených na základe vzdelania 128 zamestnancov s vysokoškolským 

vzdelaním, čo tvorí 41,7% a 179 zamestnancov so stredoškolským vzdelaním, čo predstavuje 

58,3% celej výskumnej vzorky (tabuľka 82). 

Tabuľka 83: Štruktúra výskumnej vzorky podľa odpracovaných rokov v spoločnosti 
 Početnosť % 

menej ako 2 85 27,7 
2-5 119 38,8 
viac ako 5 103 33,6 
Spolu 307 100,0 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Ďalším triediacim kritériom výskumnej vzorky je počet odpracovaných rokov v danej 

spoločnosti. Vzorku respondentov tvorí 85 zamestnancov (27,7%), ktorí pracujú v spoločnosti 

menej ako dva roky, 119 zamestnancov (38,8%), ktorí v podniku pôsobia 2-5 rokov a 103 

zamestnancov (33,6%), ktorí sú v spoločnosti zamestnaní viac ako 5 rokov (tabuľka 83). 

Respondenti v prieskume mali vyjadriť mieru súhlase v jednotlivých položkách dotazníka. Na 

vyjadrenie miery súhlasu bola využitá Likertova škála 1- 5, pričom hodnota 1 znamenala 

najnižšiu mieru súhlasu a 5 znamenala najvyššiu mieru súhlasu. Priemerné hodnoty 

v jednotlivých položkách možno vidieť v tabuľke 84. Najvyššiu mieru súhlasu vyjadrili 

respondenti v položkách V5 a V6, z čoho možno usudzovať, že hodnotenie talentov vykonáva 

podnik na vysokej úrovni a hodnotenie je založené na posúdení výkonnosti a vykonáva sa 

systematicky. Zároveň na hodnotenie talentovaných jedincov sa používa súbor špeciálnych 

kritérií posudzujúcich kompetencie, vedomosti a výkon talentov. 

Pomerne pozitívne vnímajú zamestnanci aj oblasť rozvoja talentov, pretože zamestnanci vidia 

mnohé možnosti na osobný rozvoj (položka V8). Celkom dobre je podnik na tom aj v oblasti 
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vytvárania plánov pre rozvoj talentov (V7), ktoré sa v podniku vo veľkej miere využívajú. 

Pozitívne je vnímaná aj iniciatíva identifikovať talenty spomedzi už zamestnaných osôb (V4). 

Tabuľka 84: Deskriptívne štatistiky výberového súboru  
  Počet 

odpovedí Medián Modus Priemer Smerodajná 
odchýlka Rozptyl 

V1 307 3 3 2,94 1,132 1,280 

V2 307 4 4 3,58 0,937 0,878 

V3 307 4 4 3,79 0,927 0,860 

V4 307 4 4 3,89 0,995 0,990 

V5 307 4 4 4,04 0,939 0,881 

V6 307 5 5 4,42 0,702 0,492 

V7 307 4 4 3,79 1,095 1,198 

V8 307 4 4 4,03 0,794 0,630 

V9 307 4 4 3,72 0,980 0,960 

V10 307 4 4 3,69 1,006 1,013 

V11 307 3 1 2,86 1,482 2,197 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Naopak, určité problémy možno vidieť v oblasti identifikácie talentov z vonkajšieho prostredia, 

kde podnik v menšej miere hľadá talent v novozamestnanom človeku (V2). Pomerne negatívne 

zamestnanci vnímajú a podporu talentov vo všeobecnosti (V1). Príčinou môže byť aj negatívne 

vnímanie aktivít ohľadne udržania talentov v podniku, pretože túto činnosť zamestnanci 

nepovažujú za veľmi úspešnú (V11).  

Tabuľka 85: Štatisticky významné rozdiely v položkách z hľadiska pohlavia 
 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 

Mann-
Whitney U 10896,0 11189,0 11299,5 10571,5 11024,5 11041,0 10988,0 10273,0 10626,5 10739,5 11181,0 

p value 0,542 0,824 0,947 0,280 0,653 0,655 0,619 0,124 0,321 0,403 0,823 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

V ďalšej časti bolo skúmané, či existujú štatisticky významné rozdiely vo vnímaní talent 

manažmentu z pohľadu štyroch kritérií – pohlavia respondenta, veku, vzdelania a počtu 

odpracovaných rokov v spoločnosti. V tabuľke 85 možno vidieť výsledky na základe 

neparametrického testovania. Pomocou neho neboli identifikované žiadne štatisticky významné 

rozdiely vo vnímaní aktivít týkajúcich sa talent manažmentu na základe pohlavia respondenta. 

Možno teda konštatovať, že ženy aj muži zamestnaní v tejto spoločnosti majú rovnaký názor 

na jednotlivé fázy talent manažmentu v spoločnosti. 
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Tabuľka 86: Štatisticky významné rozdiely v položkách z hľadiska veku 
 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 

Mann-
Whitney U 10661,5 10290,5 10051,0 10454,0 10888,5 10798,5 9044,5 9281,0 11096,5 10008,5 11064,0 

p value 0,535 0,239 0,123 0,351 0,749 0,639 0,004 0,032 0,979 0,123 0,944 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Z hľadiska veku boli v podniku identifikované dva štatisticky významné rozdiely (zvýraznené 

v tabuľke 86). Ide o položky V7 a V8. V položke V7 majú väčšiu tendenciu súhlasiť s tvrdením 

ohľadne využívania vopred stanovených plánov na rozvoj mladší respondenti do 30 rokov. Ich 

priemerné skóre v tejto položke dosiahlo hodnotu 4,04 v porovnaní s hodnotou 3,64, ktorú ako 

priemer dosiahli starší respondenti nad 30 rokov. Podobne je tomu aj v položke V8. 

Pozitívnejšie vnímajú možnosti na osobný rozvoj respondenti do rokov, pretože ich priemerné 

skóre bol na úrovni 4,25 v porovnaní s hodnotou 3,85, ktorú dosiahli respondenti nad 30 rokov. 

Dalo by sa konštatovať, že mladší ľudia v podniku vidia väčšie možnosti rozvoja talentu 

smerom do budúcnosti než ľudia nad 30 rokov, čo môže zohrať dôležitú rolu smerom 

k udržaniu týchto talentov v budúcnosti. 

Tabuľka 87: Štatisticky významné rozdiely v položkách z hľadiska vzdelania 
 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 

Mann-
Whitney U 10420,0 10703,0 11371,0 11431,0 10628,0 10946,5 10991,5 11234,5 11133,0 11383,0 11211,5 

p value 0,162 0,290 0,904 0,972 0,249 0,458 0,521 0,752 0,657 0,920 0,741 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Ďalším skúmaným faktorom bolo dosiahnuté vzdelanie zamestnancov. Do prieskumu boli 

zahrnutí zamestnanci so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním. Z hľadiska tohto 

faktora neboli identifikované žiadne štatisticky významné rozdiely (tabuľka 87). Možno 

poukázať na to, že rovnako proces talent manažmentu vnímajú zamestnanci so stredoškolským 

aj vysokoškolským vzdelaním. 

Tabuľka 88: Štatisticky významné rozdiely v položkách z hľadiska odpracovaných rokov  
v podniku 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 
Chi-
Square 10,578 2,192 7,236 1,069 7,747 1,104 0,048 0,515 3,724 0,331 0,689 

p value 0,005 0,334 0,029 0,586 0,021 0,576 0,976 0,773 0,155 0,848 0,709 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Posledným skúmaným faktorom bol počet odpracovaných rokov v podniku. Tento faktor sa 

javí ako najvýznamnejší, nakoľko tu boli identifikované až tri štatisticky významné rozdiely 
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(zvýraznené v tabuľke 88). Ide o položky V1, V3 a V5. Vo všetkých prípadoch išlo o štatisticky 

významné rozdiely medzi názormi skupiny respondentov, ktorí pracujú najdlhšie (nad 5 rokov) 

a ďalšími dvoma skupinami, ktoré boli tvorené zamestnancami pracujúcich v podniku do 2 

rokov a zamestnancami pracujúcich v podniku 2-5 rokov. V položke V1 pozitívnejšie vnímajú 

podporu talentov práve ľudia, ktorí sú v podniku už najdlhšie. Ich priemerné skóre v tejto 

položke bolo na úrovni 3,23 v porovnaní priemernou hodnotou 2,72, ktorú dosiahli zamestnanci 

pracujúci v podniku menej ako 2 roky resp. 2,83, ktorú dosiahli zamestnanci pracujúci 2-5 

rokov v tejto spoločnosti. V položke V5 pozitívnejšie vnímajú hodnotenie talentov na základe 

špeciálnych kritérií zamestnanci, ktorí už v podniku odpracovali viac ako 5 rokov. Ich 

priemerné skóre v tejto položke bolo 4,26 v porovnaní s hodnotou 3,92, u zamestnancov 

pracujúcich v spoločnosti menej ako 2 roky, resp. 3,93 u zamestnancov, ktorí odpracovali 

v podniku 2-5 rokov. 

Na základe uvedených výsledkov možno uskutočniť vyhodnotenie výskumných hypotéz. 

H6: Vnímanie talent manažmentu v podniku je ovplyvnené pohlavím respondenta. Túto 

hypotézu sa nepodarilo potvrdiť, keďže nebol identifikovaný žiadny štatisticky významný 

rozdiel medzi odpoveďami mužov a žien. 

H7: Vnímanie talent manažmentu v podniku je ovplyvnené vekom zamestnanca. Túto hypotézu 

sa podarilo potvrdiť vo dvoch položkách. 

H8: Vnímanie talent manažmentu v podniku je ovplyvnené dosiahnutým vzdelaním 

zamestnanca. Túto hypotézu sa nepodarilo potvrdiť, keďže nebol identifikovaný žiadny 

štatisticky významný rozdiel medzi odpoveďami zamestnancov s rôznym vzdelaním. 

H9: Vnímanie talent manažmentu v podniku je ovplyvnené počtom odpracovaných rokov 

v podniku. Túto hypotézu sa podarilo potvrdiť v troch položkách. 

Záverom možno konštatovať, že práve počet rokov odpracovaných v spoločnosti je 

najvýraznejším faktorom, ktorý ovplyvňuje odpovede respondentov ohľadne vnímania talent 

manažmentu, nakoľko boli identifikované až tri štatisticky významné rozdiely. Druhým 

dôležitým faktorom je vek. V rámci tohto faktora boli identifikované dva štatisticky významné 

rozdiely. 
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5 Teoretické a praktické prínosy výskumu 
Monografia obsahuje množstvo teoretických i praktických informácií o talent manažmente. Jej 

cieľom bolo poukázať na dôležitosť tohto fenoména v riadení ľudských zdrojov v súčasnosti, 

keď sa konkurenčnou výhodou stáva inovatívne myslenie a s ním využívaný talent. Prínosy 

tohto výskumu možno zhrnúť do dvoch skupín – teoretické a praktické. 

Za teoretický prínos možno považovať zosumarizovanie názorov na problematiku talent 

manažmentu od domácich a zahraničných odborníkov. Konkrétnejšie, v prvom rade ide 

o preukázanie zmeny vnímania ľudských zdrojov v podniku, ktoré sú strategicky dôležité 

z hľadiska vybudovania konkurenčnej výhody na trhu. Stávajú sa kľúčovým prvkom 

diferenciácie podnikov určujúcim podnikateľskú úspešnosť. Po druhé, ide o vymedzenie pojmu 

talent, ktorý nemá ujasnenú podobu a je nutné, aby si podnik sám zadefinoval, kto je talent. 

Monografia poskytuje množstvo definícii tohto pojmu, ktoré môžu firmy využiť. Po tretie, 

v monografii  je vymedzená podstata talent manažmentu ako nástroja, ktorý do popredia kladie 

ľudské zdroje a ich rozvoj. Po štvrté, teoreticky sú vysvetlené modely procesu talent 

manažmentu, ktoré sa uplatňujú. Ide o sled aktivít, ktoré je nevyhnutné uskutočniť, aby podniky 

rozvíjali talent jednotlivcov a tým aj organizácie. Po piate, jednotlivé fázy talent manažmentu 

– prepojenie na podnikovú stratégiu, identifikácia talentov, hodnotenie, rozvoj, a ich udržanie 

– sú vysvetlené na základe teoretických poznatkov z mnohých literárnych zdrojov. Po šieste, 

monografia prehľadne sumarizuje prínosy, ale aj riziká talent manažmentu. To pomôže 

strategickým manažérom pri rozhodovaní o aplikácii talent manažmentu do ich podniku, 

prípadne o zdokonaľovaní systému, ktorý už je v podnikoch zabehnutý. Tieto teoretické 

prínosy výskumu možno využiť vo vzdelávacom procese, vo výskume, ale aj v samotných 

podnikoch. 

Za praktické prínosy tejto monografie možno považovať nasledovné skutočnosti. Monografia 

poskytuje komplexný prehľad o procese talent manažmentu v súbore 381 podnikov. Výsledky 

tohto výskumu je možné využiť najmä v praxi, ale zároveň aj vo vedeckej a pedagogickej 

činnosti. Výskum poukazuje na silné a slabé stránky talent manažmentu v podnikoch 

pôsobiacich na Slovensku. Z nich možno identifikovať, na čom môžu podniky stavať svoju 

stratégiu resp. v čom sa majú podniky ešte zlepšiť. Za silné stránky možno vnímať fakt, že 

manažéri si uvedomujú dôležitosť talent manažmentu ako strategického prvku rozvoja podniku. 

Ďalej pracovné pozície sú rozdelené na kľúčové a ostatné, čo umožňuje lepšiu identifikáciu 

talentov. Pozitívom je aj hodnotenie zamestnancov, ktoré sa pravidelne uskutočňuje a závery 

by sa mohli využívať pri plánovaní rozvoja jednotlivcov. V procese výberu sa zas podniky 
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snažia zohľadňovať nadpriemerné schopnosti talentovaných jedincov. Slabé stránky, ktoré je 

nevyhnutné odstraňovať zahŕňajú najmä problémy ohľadne systému plánovania, ktorý nie je 

dostatočne prepracovaný a s tým súvisia aj plány, ktoré sa na rozvoj talentov využívajú 

minimálne. Manažéri podnikov sa sťažovali aj na nedostatok finančných zdrojov potrebných 

na realizovanie rozvojových aktivít, ale aj na samotnú motiváciu a s tým súvisiacim udržaním 

talentov v podniku, ktorí často odchádzajú v dôsledku lepšej ponuky. V rámci monografie boli 

navrhnuté aj opatrenia, ktoré môžu pomôcť zvýšiť úroveň talent manažmentu v súbore 

skúmaných podnikov. Vo fáze stratégie musí v prvom rade vedenie podniku prijať filozofiu 

talent manažmentu a neustále ho podporovať. Ľudské zdroje a zvyšovanie ich kvality musia 

byť jasnou prioritou top manažmentu. Odporúčame aj monitoring externého prostredia 

v dôsledku neustále meniacich sa požiadaviek na talenty a modifikovať zoznam talentov 

potrebných v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. V oblasti identifikácie odporúčame jasne 

definovať, kto je talentom pre organizáciu. Táto definícia musí byť orientovaná najmä na 

plnenie budúcich cieľov a musí byť zreteľná každému, koho sa dotýka. Pri prijímaní 

odporúčame stanoviť transparentné kritériá a nevyhnutné kompetencie pre príslušné pracovné 

miesta. Pri získavaní talentov treba brať do úvahy výkonnosť, ale aj potenciál rozvoja a stanoviť 

potrebu talentov z hľadiska počtu a kvality. V hodnotení talentov treba svoju pozornosť 

zameriavať na vytvorenie zrozumiteľného systému, ktorý je postavený na hodnotení 

kompetencií talentov. Tento systém môže byť funkčný len vtedy, ak je určený vhodný 

hodnotiteľ a využívajú sa adekvátne spôsoby hodnotenia. Odporúčame pravidelne poskytovať 

talentom spätnú väzbu z výsledkov hodnotenia, ktoré je potrebné využiť v kariérnom plánovaní 

a pri zaradení do talent poolu. Systém odporúčame prepojiť na odmeňovanie. V rozvoji talentov 

odporúčame v prvom rade stanoviť plány osobného rozvoja a identifikovať schopnosti, ktoré 

treba zlepšiť. V závislosti od toho treba vybrať vhodné aktivity rozvíjajúce potenciál talentov. 

Odporúčame vyčleniť finančné prostriedky, ktoré budú venované rozvoju schopností 

talentovaných jedincov. V poslednej fáze je potrebné identifikovať faktory, ktoré môžu udržať 

talenty v spoločnosti. Na základe nich treba vypracovať systém motivácie a snažiť sa plniť 

finančné požiadavky talentov, napríklad prostredníctvom podielu na zisku. Dôležitými faktormi 

udržania talentov, na ktorých treba popracovať, je aj poskytnutie sebarozvoja, poskytovanie 

sociálnych benefitov a zaangažovanie talentovaných jedincov do nových výziev, v rámci 

ktorých môžu preukázať svoj talent a neustále ho rozvíjať. 

Prínosom je aj identifikácia faktorov, ktoré pôsobia na talent manažment. Ako najzávažnejší 

faktor sa javia ekonomické výsledky podniku, ktoré celý proces môžu pozitívne ovplyvniť 
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najmä vo fáze tvorby stratégie, ale aj pri rozvoji talentov a ich udržaní. Podniky so zlepšenými 

ekonomickými výsledkami všeobecne dosiahli lepšiu úroveň talent manažmentu. Možno preto 

aj predpokladať, že práve talent manažment pomáha podnikom dosahovať lepšie výsledky. 

Tento poznatok zároveň dáva námet na riešenie v ďalších vedeckých prácach. Pomerne 

dôležitým faktorom podmieňujúcim úroveň talent manažmentu je aj účasť zahraničného 

kapitálu ako aj existencia útvaru ľudských zdrojov v podniku. Naopak, najmenej významným 

faktorom je vlastníctvo podniku. Ďalším prínosom monografie je porovnanie talent 

manažmentu v krajinách V4. Podáva sa tak prehľad o fungovaní talent manažmentu 

v jednotlivých krajinách a sú naznačené aj určité rozdiely medzi týmito krajinami.  

Medzi ďalšie prínosy možno považovať fakt, že ostatné podniky, ktoré sa ešte nerozhodli 

uplatňovať systém talent manažmentu, majú podrobný prehľad o tom, ako má celý proces 

prebiehať. Tento pohľad im ponúkajú prípadové štúdie z dvoch podnikov, kde je proces talent 

manažmentu dlhodobo úspešne implementovaný. Môže to poslúžiť ako návod pre ďalšie 

podniky. 

Bez účasti zamestnancov nie je možné uplatňovať talent manažment. Preto praktický prínos 

možno vidieť aj vo vnímaní talent manažmentu zamestnancami konkrétneho podniku. Často sa 

stáva, že vedenie podniku si myslí, že talent manažment je dobre implementovaný, ale neberú 

sa do úvahy názory zamestnancov. Práve tu možno vidieť prínos monografie, ktorá poskytuje 

spätnú väzbu od zamestnancov k vedeniu podniku. Vedenie podniku by tak mohlo vylepšiť 

proces talent manažmentu práve na základe týchto cenných informácií.  
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6 Záver 
Ľudské zdroje sú považované za najdôležitejší zdroj v podniku. Je to preto, že prinášajú nové 

myšlienky, sú tvorcami hodnôt a vytvárajú konkurenčnú výhodu. Akýkoľvek finančne silný 

podnik, bez šikovných ľudí a kvalitnej práce s nimi, by nemal šancu uspieť v dlhodobom 

konkurenčnom boji. Do popredia sa tak dostáva pozornosť, ktorá by mala byť venovaná 

výnimočným zamestnancom, talentom. Talent manažment sa tak stal relatívne novým 

nástrojom na kontinuálne zabezpečenie dostatočného množstva kvalifikovanej pracovnej sily 

s ohľadom na potreby, víziu a ciele podniku, ale aj s vnímaním externých zmien vyvolávajúcich 

pre podniky príležitosti aj ohrozenia. 

Publikovaná monografia poukazuje na dôležitosť implementácie talent manažmentu do 

podnikového prostredia. Priorita ľudských zdrojov sa musí odzrkadliť v podnikovej stratégii, 

ktorá musí byť previazaná na stratégiu ľudských zdrojov. To je úvodný a zároveň najťažší krok 

talent manažmentu, pretože súvisí s rozhodnutím top manažmentu o novej koncepcii riadenia 

ľudských zdrojov, ktorá sa orientuje na rozvoj pracovnej sily podniku. K uvedenému konceptu 

však treba pristupovať individuálne a v prvom rade objavovať talentovaných jedincov 

z interného alebo externého prostredia, vhodných na príslušné pozície. 

V monografii je talent manažment rozobraný z viacerých uhľov pohľadu. Prvá časť monografie 

bola zameraná na zmapovanie riešenej problematiky z teoretického hľadiska. Išlo najmä 

o vymedzenie pojmu talent, ktorý má rôznorodé definície. Mohli by sme konštatovať, že talent 

je človek (alebo skupina ľudí), ktorý disponuje výnimočnými schopnosťami a vysokým 

potenciálom napĺňať ciele a víziu spoločnosti na jej kľúčových pozíciách v súčasnosti 

a budúcnosti. Definovať talent si však musí každý podnik sám, pretože každý má svoje 

špecifické ciele, zameranie, pôsobnosť a čo sa v jednom podniku považuje za talent, tak to sa 

nemusí vnímať ako talent v druhej spoločnosti. Pri skúmaní definícií  talent manažmentu boli 

zaznamenané v centre pozornosti tri hlavné aspekty jednotlivých autorov. Po prvé, ide 

o procesy, ktoré sa vykonávajú v podniku na zlepšenie pracovnej sily. Po druhé, v centre 

všetkých týchto aktivít je talent, človek s mimoriadnymi schopnosťami a potenciálom. Po 

tretie, všetky procesy sú smerované do budúcnosti, aby podnik v každom čase disponoval 

kvalitnými ľudskými zdrojmi na príslušných pozíciách. Následne teoretická časť monografie 

vymedzila proces talent manažmentu, ktorý je zložený z viacerých fáz. Najčastejšie sa 

v literatúre vyskytli modely, ktoré začínajú strategickým ponímaním ľudských zdrojov 

(prepojenie podnikovej stratégie, so stratégiou ľudských zdrojov a so stratégiou talentu). 

Pokračujú identifikáciou talentov v internom, ale aj externom prostredí. Ďalej nasleduje ich 
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hodnotenie a rozvoj. Proces by mal končiť úspešným udržaním talentov v spoločnosti pre 

naplnenie budúcich cieľov. Na záver teoretickej časti boli identifikované mnohé prínosy, ale aj 

riziká talent manažmentu. Prínosy by sme mohli zhrnúť do troch oblastí. Po prvé, talent 

manažment pomáha vytvoriť z dlhodobého hľadiska výkonnú cieľovo orientovanú organizáciu, 

ktorá dosahuje dobré ekonomické výsledky. Po druhé, talent manažment umožňuje zoskupiť 

talentovaných jedincov, ktorí majú výnimočné schopnosti a vysoký potenciál pre naplnenie 

potrieb podniku v súčasnosti i v budúcnosti. Po tretie, zvýšenie konkurencieschopnosti 

s využitím schopností a vedomostí zamestnancov, ktorí sa neustále rozvíjajú. Riziká možno 

vidieť hlavne vo zvýšenom individualizme a problémoch v spolupráci a v zameraní sa len na 

určitú skupinu ľudí s veľkým potenciálom, pričom ostatní pracovníci môžu byť demotivovaní. 

To môže viesť k narušeniu atmosféry v podniku. 

Druhá časť bola monografie bola zameraná na zhodnotenie talent manažmentu v podmienkach 

podnikov pôsobiacich na Slovensku. Okrem zhodnotenia 41 položiek z dotazníkového 

prieskumu, boli identifikované aj faktory, ktoré vplývajú na úroveň talent manažmentu v našich 

podmienkach. Najväčší vplyv na úroveň talent manažmentu majú ekonomické výsledky 

podniku. Spoločnosti so zlepšenými ekonomickými výsledkami vykazovali aj vyššiu úroveň 

talent manažmentu vo svojom prostredí. Pomerne veľký vplyv na úroveň talent manažmentu 

má aj účasť zahraničného kapitálu. Preukázalo sa, že podniky so zahraničnou účasťou majú na 

vyššej úrovni implementovaný talent manažment. Aj existencia útvaru ľudských zdrojov sa 

výrazne podpisuje na úroveň riadenia talentov v podnikoch. Podniky, kde je jasne vymedzený 

útvar zaoberajúci sa ľudskými zdrojmi v rámci organizačnej štruktúry, dosahujú lepšie 

výsledky v oblasti talent manažmentu. Najmenší vplyv zo všetkých faktorov majú vlastníctvo 

podniku a veľkosť podniku.  

V tomto výskume boli zároveň identifikované silné a slabé stránky procesu talent manažmentu. 

Za silné stránky v riadení talentu na Slovensku možno považovať, že riadenie talentu je 

vnímané strategicky za veľmi dôležité a v prevažnej miere je definovaná stratégia riadenia 

ľudských zdrojov. Zároveň pracovné pozície v podnikoch sú rozdelené na kľúčové a ostatné a 

pracovné kompetencie zamestnancov sú prispôsobované ich pracovnej pozícii. V rámci 

hodnotenia talentov možno pozitívne vnímať, že dochádza k systematickému hodnoteniu 

zamestnancov a z hodnotenia sú vyvodzované závery vhodné pre plánovanie rozvoja 

talentovaných jedincov a procese povýšenia zamestnancov sa berú do úvahy ich nadpriemerné 

schopnosti. Naopak, za slabé stránky možno považovať, že stratégia riadenia talentov je 

považovaná za ťažko realizovateľnú, a preto mnoho manažérov má pred ňou rešpekt a neodváži 
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sa ju implementovať vo vlastných podnikoch. Zároveň v podnikoch sa vykonáva minimum 

špeciálnych aktivít na získanie talentov. Plánovanie kariérneho rast nie je na vysokej úrovni 

a rozvoj talentov sa neriadi pomocou vopred stanovených plánov. Negatívom je aj vnímaný 

nedostatok finančných zdrojov na rozvoj talentov, ako aj na ich zaplatenie, čím dochádza 

k odlivu talentov do iných podnikov.  

V ďalšej časti boli tieto dosiahnuté výsledky komparované s výsledkami rovnakého výskumu 

uskutočneného v ostatných krajinách V4. Slovensko v rámci jednotlivých fáz talent 

manažmentu dosiahlo v porovnaní s ostatnými krajinami rôznorodé výsledky. Dobré 

postavenie dosiahlo Slovensko v prvých fázach talent manažmentu t.j. v strategickom ponímaní 

talentov, ich identifikácii a hodnotení. Z toho možno usudzovať, že slovenské podniky si 

skutočne uvedomujú potrebu riadenia talentov v dnešnej dobe, keď práve zamestnanci sa 

stávajú konkurenčnou výhodou na trhu a zároveň majú záujem realizovať talent manažment vo 

vlastnom podniku. V ďalších etapách (rozvoj a udržanie talentov) však chýba dotiahnutie 

týchto myšlienok do reálnej podoby.  

Predposledná časť monografie popisuje v podobe prípadových štúdií systém talent 

manažmentu vo dvoch podnikoch. Ide o medzinárodné spoločnosti, ktoré pôsobia už dlhodobo 

na Slovensku a talent manažment je ich dennodennou praxou. Každý má však svoje špecifiká, 

ako sa snaží zveľadiť ľudský potenciál vo svojom podniku. Obe spoločnosti majú jasne 

zadefinované, čo pre nich predstavuje talent a kto je pre nich kľúčovým zamestnancom. 

Definície talentov v oboch spoločnostiach sú veľmi podobné a zahŕňajú človeka, ktorý má 

určité schopnosti, snaží sa rozvíjať svoj potenciál na výkon svojej funkcie. Rovnako si oba 

podniky uvedomujú strategický význam talentov a preto majú zadefinovanú stratégiu ľudských 

zdrojov, ktorá je v súlade s podnikovou stratégiou. Obe spoločnosti majú v organizačnej 

štruktúre jasne vymedzené oddelenie ľudských zdrojov, ktoré má jasne vymedzené 

kompetencie v oblasti riadenia talentov a pomáha pri identifikácii talentov, uskutočňuje 

v spolupráci s nadriadenými pracovníkmi hodnotenie talentov a uskutočňuje aj aktivity 

zamerané na ich rozvoj. Na udržanie talentov používajú finančné aj nefinančné benefity, ale aj 

možnosť kariérneho rastu. Uvedené prípadové štúdie ponúkajú komplexný prehľad o reálnom 

fungovaní talent manažmentu a môžu poslúžiť ako návod a inšpirácia pre ďalšie spoločnosti, 

ktoré s talent manažmentom zatiaľ nezačali alebo stále váhajú. 

Posledná časť monografie poskytuje obraz o vnímaní talent manažmentu zamestnancami 

vybranej spoločnosti. Keďže v centre talent manažmentu stojí zamestnanec, na ktorého smerujú 

všetky aktivity, je nevyhnutné, aby názory zamestnancov boli brané ako spätná väzba, ktorá má 
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napomôcť vrcholovému vedeniu zvýšiť úroveň talent manažmentu v podniku. Vykonaný 

prieskum odhalil, že najlepšie obstál skúmaný podnik v hodnotení talentov, pretože to sa 

uskutočňuje systematicky a je založené na posudzovaní výkonnosti, pričom sa pri 

talentovaných jedincov využíva aj súbor špeciálnych kritérií posudzujúcich kompetencie, 

potenciál a výkon talentov. Pozitívne možno vnímať aj oblasť rozvoja talentov, kde vidia 

samotní zamestnanci mnohé možnosti sebarozvoja. Zároveň sa vytvárajú aj plány pre rozvoj 

talentov, ktoré slúžia na neustále vylepšovanie pracovných kompetencií. Naopak, pomerne 

negatívne hodnotia zamestnanci identifikáciu talentov z vonkajšieho prostredia, kde podnik 

minimálne identifikuje talenty. Negatívne sa vníma aj slabá podpora talentovaných jedincov, 

čo zároveň vedie aj k slabej udržateľnosti kľúčových pracovníkov, ktorí v mnohých prípadoch 

odchádzajú v dôsledku lepších ponúk. 
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