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Abstrakt 

Predložený vedecký článok pojednáva o veľmi aktuálnej téme, ktorou je rozvoj talentov v 

organizácii. Príspevok je zameraný na teoretické poznatky so zreteľom na obsiahnutie poznania 

viacerých autorov a odborníkov zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Dôležitosť skúmanej témy 

len potvrdzuje fakt, že najväším bohatstvom organizácií sú ľudia, zamestnanci. V nami 

predloženom príspevku uvádzame možné metódy rozvoja talentov v rámci pracoviska. V jadre 

príspevku je v najväčšej miere popísaná metóda job rotation, keďže táto metóda je využívaná 

už niekoľko desať ročí a javí sa byť veľmi prínosná a efektívna. Jej obrovskou prednosťou je i 

tá schopnosť, že dokáže v pomerne krátkom čase rozvíjať talent, schopnosti, vedomosti a 

zručnosti  u mladých ľudí, absolventov a zároveň je vhodnou formou vzdelávania a rozvoja i 

pre skúsených zamestnancov, ktorí majú výhliadky posunúť sa vo vertikálnej organizačnej 

štruktúre. Je samozréjme, že pre každú organizáciu je vhodná iná metóda, preto sme v rámci 

prehľadnej tabuľky predložili charakteristiky, výhody a nevýhody ešte ďalších troch metód typu 

“on the job”, ide o metódy ako pracovná porada, mentoring a koučing. V závere príspevku 

predkladáme zistenia na základe štúdie a prieskumu v oblasti ľudských zdrojov na Slovensku.  
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1. Úvod

V dnešnom svete je zréjme, že je potrebné sa stále viac a viac zameriavať na vývoj človeka, 

zamestnanca. Organizáciám záleží predovšetkým na vlastnom úspechu a len uvedomelí 

podnikatelia a manažéri si dokážu pripustiť, že bez ľudí, ktorí pre nich pracujú, by sa zdaru a 

úspechu nikdy ani nedočkali. Pravdou zostáva, že práve zamestnanci zabezpečujú konkurenčnú 

výhodu a preto mnohé organizácie vo svete, ako i na Slovensku začali vyhľadávať spôsoby, 

ako svoje najväčšie bohatstvo dokážu rozvíjať a tak maximalizovať výkon a využitie jeho 

potenciálu.  

Jedným z možných riešení je talent manažment, prostredníctvom ktorého je možné riadiť a 

rozvíjať zamestnancov. Jednou z predností talent manažmentu je, že predstavuje spôsoby, ako 

rozmiestniť tých správnych ľudí, na tie správne pracovné pozície, čo vedie organizáciu po tej 

správnej ceste za úspechom.  

Hlavným cieľom tohto príspevku je poukázať na možné metódy rozvoja talentov na pracovisku 

(metódy “on the job”). Chceme predložiť možné riešenia rozvoja zamestnancov, vyzdvihnúť 
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ich výhody, ale poukázať tiež na možné problémy a nevýhody, ktoré sa s týmito metódami 

spájajú. 

Vedľajším cieľom je priblíženie teoretického poznania v rámci problematiky talent 

manažmentu a to za pomoci predloženia definícií, charakteristík a opisov slovenských i 

zahraničných autorov a odborníkov v oblasti talent manažmentu. V závere práce predložíme 

základné východiskové zistienia ohľadom stavu v oblasti ľudských zdrojov na Slovensku.  

 

2. Vymedzenie základných pojmov 

2.1 Vymedzenie pojmu talent  

Mnoho autorov sa stotožňuje s tvrdením, že talent je vlastne človek, ktorý zastáva vyššiu 

funkciu v spoločnosit a zároveň neprestajne rastie a vyvíja sa vzhľadom k organizačnej 

štruktúre.  

Toto tvrdenie potvrdzuje Horváthová (2011), ktorá uvádza, že organizácie za talent považujú 

mimoriadne schopného zamestananca s dostatočne veľkým potenciálom, ktorý má zároveň 

významný vplyv na výkon organizácie. Z tohto vyplýva, že verejnosť ako i mnohí odborníci 

považujú za talent iba ľudí na vyšších pozíciách, ktorí prinášajú organizácii najvyšší úžitok. 

Tým však nepriamo odsudzujú zamestnancov, na nižších pracovných pozíciach, za málo 

talentovaných.  

Sú však aj autori ako Armstrong (2007), ktorý sa domnieva, že každý zamestnanec v organizácii 

je obdarený talentom, aj keď on sám uvádza, že niektorí sú ním obdarení viac a iní menej. Autor 

tiež na základe svojich úsudkov zdôrazňuje, že riadenie talentov a celková pozornosť venovaná 

rozvoju ľudských zdrojov v spoločnosti, by sa nemala rozhodne obmedzovať iba na pár 

vyvolených.  

S Armstrongovým úsudkom súhlasia i autori Throne a Pellant (2007), ktorí uvádzajú, že 

charakterovými črtami talentovaných zamestnancov sú tvorivosť, huževnatosť, neposednosť, 

jedinečnosť a tak isto schopnosť odlíšiť sa od iných zamestnancov. Takýmito vlastnosťami a 

schopnosťami však často oplývajú aj zamestnanci na nižších pracovných pozíciách.  

Vo všeobecnosti sa dá talent definovať ako súbor schopností, ktorými oplýva človek, ktorý sa 

pokladá za úspešného na svojej pracovnej pozícii. Zámerom talent manažmentu je takýchto 

ľudí rozpoznať, stabilizovať a ďalej rozvíjať. (Armstrong & Taylor, 2015) 

Ako je už zréjme existuje množstvo definícií a charakteristík slova talent. Ďalšou možnou 

charakteristikou pojmu talent je výklad podľa Lukáča (2018), ktorý tvrdí, že talentom je človek, 

ktorý oplýva mimoriadnými schopnosťami a zároveň zdieľa svoje “umenie” a znalosti nielen 

so zákazníkmi, ale tiež s kolegami v celej organizácii a svoju prácu vykonáva na sto percent. 

Ďalej autor uvádza, že talent nie je limitovaný vekom, ale jeho kritériami sú rešpekt, výkonnosť 

a perspektíva zvyšovania výkonnosti.  

2.2 Vymedzenie pojmu talent manažment 

Vyššie spomínaní autori Armstrong a Taylor (2015) upresňujú pojem riadenie talentov a podľa 

nich je to proces, ktorý zaisťuje talentovaných ľudí pre organizáciu za účelom zabezpečenia 

dosiahnutia cieľov. Zaujímavý je aj ich výklad v ktorom tvrdia, že riadenie talentov je vlastne 

súbor činností, ktorých účelom je vytvoriť v oganizácii akúsi zásobáreň talentov, pričom 

zdôrazňujú, že talent je určujúcim zdrojom organizácie.  
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O pojme talent manažment pojednávajú mnohí súčasní i minulí autori, avšak jednotnú a „tú 

jedinú správnu“ definíciu je hľadať podľa nášho názoru márne, keďže každá jedna definícia má 

v sebe kus pravdy.  

Pre tento príspevok sa však budeme držať definície, ktorú poskytla Horváthová (2011), ktorá 

talent manažment opísala výstižne a veľmi jednoznačne ako systém získavania, udržiavania 

a rozvoja talentov. A práve tieto činnosti tvoria podstatu talent manažmentu. Náš príspevok 

bude pojednávať o poslednej spomínanej činnosti t. j. rozvoj talentov.  

Hudson (2018) tvrdí, že prvým krokom pri talent manažmente je prilákať správnych kandidátov 

a mať správnu stratégiu. Podľa tohto autora je správna stratégia taká, ktorá bude nápomocná pri 

výbere zamestnancov a neskôr pri ich rozvoji.  

Pri talent manažmente sa hovorí, že na začiatku je potrebné vedieť rozlíšiť talentovaného 

kandidáta/zamestnanca a na konci je potrebné vedieť využiť a zúročiť jeho potenciál, ktorý sa 

v rámci procesu rozvoja zvyšuje.  

Šajbidorová et al. (2018) uvádza, že viacerí rôzni odborníci tvrdia, že talent manažment 

môžeme rozdeliť do viacerých skupín: 

 klasický talent manažment – tento smer kladie do popredia najmä plánovanie 

nástupníctva a vzdelávanie zamestnancov, 

 talent manažment ako riadenie skupiny nadaných ľudí – základom tohto smeru je rozvoj 

talentov za účelom zabezpečenia následníctva na vedúcich pozíciách, 

 vysoko prínosný talent manažment – zámerom tohto prístupu je rozvoj talentov 

z dôvodu všeobecného pokroku a rozvoja organizácie ako celku, 

 talent manažment ako súčasť strategického rozvoja organizácie – cieľom je aby sa do 

procesu rozvoja zamestnancov pripojili všetci manažéri spoločnosti a nie iba personálne 

oddelenie.  

 

2.3 Vymedzenie pojmu riadenie kariéry 

Riadenie kariéry je umožňuje organizácii zaistenie prísunu talentov. Riadenie kariéry využívajú 

vo svoj prospech i zamestnanci, aby rozvíjali svoje schopnosti a budovali si svoju kariéru. 

Takýmto spôsobom sú prepájané potreby organizácie s potrebami jednotlivcov. Riadenie 

kariéry si vyžaduje kreativitu pri vyhľadávaní možností, ako zaistiť príležitosti rozvoja pre 

zamestnancov.  

Dôležitou súčasťou riadenia kariéry je jej plánovanie, nakoľko na základe plánov vieme určiť 

postup jednotlivcov v organizácii v súlade s jej potrebami na základe vymedzenia profilov 

zamestnancov s posúdením výkonu, potenciálu a preferencií.  

Cieľom riadenia kariéry z pohľadu podniku je zaistiť prísun talentov. Z pohľadu zamestnanca 

je cieľom: 

 získať vedenie a podporu, aby mohli v danej organizácii zhodnotiť svoj potenciál 

a dosiahnuť tak, úspešnú kariéru v súlade s ich ambíciami,  

 absolvovať určitý sled vzdelávacích a rozvojových aktivít za účelom získania znalosti 

a skúsenosti, ktoré potrebujú pri rôznych úrovniach zodpovednosti, ktoré môžu 

dosiahnuť.  
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Podľa Matulčikovej (2013) je kariéra štruktúrovaný rad udalostí v profesijnom živote. Němec 

et al. (2014) definuje kariéru ako subjektívnu predstavu jedinca, založenú na posúdení vlastných 

skúseností. Kariéru je potrebné vnímať ako istú súčasť životnej dráhy človeka.  

Existuje množstvo fáz a stupňov vývoja kariéry. Medzi základné môžeme zahrnúť tieto štyri 

stupne: 

 príprava – prebieha od 16. do 25. roku života, kedy sa počas štúdia a praxe získavajú 

prvé skúsenosti, 

 rozvoj – prebieha od 20. do 35. roku života, človek v tomto období disponuje veľkou 

dávkou energie a motivácie, 

 vrchol – prebieha od 35. do 55. roku života, kedy jednotlivec dosahuje maximálnu 

výkonnosť, dostáva náročnejšie úlohy a často vystupuje v úlohe kouča, 

 útlm – prebieha od 55. do 75. roku života, kedy prichádza pokles výkonnosti a jedinec 

sa začína pripravovať na odchod do dôchodku. 

Podľa Neary (2016) medzi používané nástroje riadenia kariéry môžeme zaradiť: 

1. Development Center (rozvojové centrá) – metóda, pri ktorej účastníci prechádzajú rôznymi 

individuálnymi, alebo skupinovými situáciami, ktoré účastníkov pripravujú na úspešné 

zvládnutie situácií, ktoré ich na danej pozícii čakajú.  

2. Pravidelné stretnutia manažérov a zamestnancov na tému plánovania kariéry.  

3. Semináre na tému plánovanie kariéry. 

4. Workshopy s nácvikom plánovania kariéry. 

5. 360º spätná väzba – je súčasťou sebahodnotenia a zapadá medzi subjektívne metódy 

uplatniteľné s dlhším časovým odstupom.  

6. Mentorovanie a koučovanie. 

7. Plánovanie nástupníctva je proces, pri ktorom sú daní nástupcovia pre významné kľúčové 

pozície v organizácii. 

8. Kariérne poradenstvo – poskytuje ho kariérny poradca, ktorý by mal poznať potreby 

osobného rozvoja jednotlivých zamestnancov. Jeho úlohou je hľadať možnosti ako uspokojiť 

tieto potreby s dôrazom na ich profesijný rozvoj.  

2.4 Vymedzenie pojmu rozvoj kariéry  

Podľa McDonalda a Hite (2016) rozvoj kariéry pretrvávajúci proces plánovania a riadenia 

aktivít smerujúcich k práci a životným cieľom. Rozvoj indikuje rast, nepretržité nadobúdanie 

a aplikáciu schopností jednotlivca.  

Stratégia kariérneho rozvoja obsahuje nasledujúce aktivity: 

- podpora vnútornej politiky, 

- kariérne cesty pre talentovaných ľudí, aby mali vytvorené podmienky pre rast smerom nahor 

alebo do strán v organizácii, 

- plánovanie osobného rozvoja, rozvíjanie individuálnych vedomostí a zručností, 

- vytvorenie systému na dosiahnutie rozvoja znalostí v organizácii, 

- projektový tím, ktorý ponúka príležitosť na rozvoj.  
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3. Metódy rozvoja talentov  

Učenie sa je nepretržitý proces, ku ktorému dochádza každodenne skrze skúsenosti získané 

napr. na pracovisku. Takéto vzdelávanie sa je veľa ráz náhodné a môže byť tiež nevhodné, či 

nežiadúce a tým pádom neuspokojuje potreby organizácie.  

Takzvaný prístup „laissez-faire“, čo je možné preložiť ako nechať tomu voľný priebeh, 

nezaoberať sa tým, nestarať sa o to, by mohol spoločnosti a jej zámeru vzdelávať svojich 

zamestnancov, skôr uškodiť.  

Kocianová (2010) uvádza, že organizácie majú k dispozícii veľa spôsobov a metód ako rozvíjať 

a vzdelávať svojich zamestnancov a ich talenty. Tradične sa však tieto metódy delia na tie, ktoré 

sú využívané pri rozvoji talentov na pracovisku (metódy „on the job“) a na tie, ktoré sú 

využívané mimo pracoviska (metódy „of the job“).  

O metódach „on the job“ budeme pojednávať v jadre tohto príspevku a predstavíme si vybrané 

dva druhy z veľkého množstva, ktoré sa ponúka.  

Metódy, ktoré sa využívajú k vzdelávaniu a rozvoju mimo pracoviska – „of the job“ sa realizujú 

v podobnom režime ako je režim školský, keďže sa často konajú v špecializovanej inštitúcii 

alebo prípadne na rôznych trenažéroch, či vo vybraných pracoviskách. Ku metódam, ktoré 

môžeme zaradiť pod skupinu „of the job“ patrí napr: prednáška, prípadové štúdie, workshopy, 

brainstorming, development centrum, e -learning, senzitívne tréningy, programová výuka, 

simulácie a pod.  

3.1 Metódy „on the job“ 

3.1.1 Metóda Job rotation 

Rotácia zamestnancov inak aj job rotation , je systém v ktorom sa pravidelne striedajú 

jednotlivci, skupiny zamestnancov, alebo tímov na rôznych pracovných miestach. Job rotation 

má dve formy a to horizontálnu a vertikálnu.  

Horizontálna rotácia predstavuje striedanie zamestnancov na rovnakej úrovni riadenia. Používa 

sa napr. na vzdelávanie zamestnancov v procesných tímoch, kde je potrebná vzájomná 

zastupiteľnosť.  

V prípade vertikálnej rotácie ide o premiestňovanie zamestnancov na iný stupeň riadenia, čo sa 

využíva hlavne pri príprave uchádzačov na manažérske posty. Rotácia práce, hlavne vertikálna, 

je tiež súčasťou trainee programov, ktoré kombinujú rotáciu práce s metódami vzdelávania 

mimo pracoviska a sú zamerané na odbornú prípravu talentov, čerstvých absolventov, ktorí sa 

uchádzajú hlavne o manažérske pozície. Rotácia sa teda najčastejšie uplatňuje najviac u 

čerstvých absolventov univerzít, ktorým má jednak pomôcť v lepšej kariérovej orientácii tým, 

že im dá praktickú skúsenosť v rôznych oblastiach napr. v marketingu, logistike, obchode a 

pod., a jednak i firme dá možnosť odhaliť potenciál pracovníka na výkon činností na rôznych 

pozíciách. 

O metóde Job rotation sa hovorí, ako o nástroji kariérneho rozvoja, keďže rotácia dáva šancu 

človeku nadobudnúť prehľad o náplniach činností, o organizácii práce, o vzťahoch a tiež o 

problémoch v tých oblastiach, kde by mal v budúcnosit pôsobiť a riadiť ich.  

Metóda Job ration je obľúbená už niekoľko desaťročí, keďže v minulosti sa nemohlo stať, že 

by manažér nastúpil na svoju pozíciu bez toho, aby sa vypracoval vo firme a to tak povediac 

“od základov”. Na druhej strane moderný manažment preferuje skôr univerzálne princípy 
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uplatniteľné medzi manažerskými pozíciami v rôznych organizáciách, takže dôraz sa presúva 

zo skúseností z rôznych pozícií v jednej firme na skúsenosti  nadobudnuté v rôznych firmách 

na tej istej pozícii.  

Jednou z veľkých výhod tejto metódy je to, že zabraňuje chybám a podvodom, keďže znižuje 

riziko nekalých praktík medzi jednotlivcami. Najmä organizácie, ktoré sa zaoberajú citlivými 

informáciami alebo systémami preferujú túto metódu. Ďalšou výhodou je, že rotácia pomáha 

pri zabezpečovaní kontinuity prevádzky a to takým spôsobom, že viacero zamestnancov je 

rovnako spôsobilých pre výkon rôznych funkcií. Táto výhoda je vítaná vždy, keď niektorý 

zamestnanec nie je k dispozícii a teda iný ho vie zastúpiť s rovnakým pracovným nasadením a 

odbornosťou.  

Ako pri každej metóde i tu sa stretávame s možnými nevýhodami a problémami. Najčastejsím 

veľkým problémom je nevôľa zamestnancov učiť sa a vzdelávať sa. Problémom je i neochota 

zvykať si a prispôsobovať sa novým pracovným postupom, novému prostrediu a tiež tímu. 

Častým problémom je i nevľúdne prostredie, ktoré vzniká na strane hosťujúceho oddelenia, 

firmy a pod. Častokrát dochádza k neprijatiu nového rotujúceho pracovníka, čo len vytvára 

napätie na pracovisku, deformuje podnikovú kultúru a koniec koncov znižuje profit firmy. Ako 

vo všetkých sférach života i tu môže nastať problém vo financiách a to konkrétne vo finančnom 

ohodnotení zamestnanca, keďže takýto rotujúci zamestnanec môže byť demotivovaný 

finančnou stratou, ktorá mu môže vzniknúť pri presume na iné pracovné miesto, pozíciu ale 

tiež pri presume zamestnanca do inej krajiny a pod. (Jesenský, 2014) 

3.1.2 Ďalšie metódy rozvoja zamestnancov typu „on the job“ 

Tabuľka 1: Charakteristiky, výhody a nevýhody vybraných metód typu „on the job“ 

Metóda Charakteristika Výhody Nevýhody 

Pracovná 

porada 

Táto metóda predstavuje stretnutie 

dvoch alebo viacerých 

zainteresovaných kompetentných ľudí. 

Toto stretnutie sa organizuje za účelom 

dosiahnutia vopred stanoveného cieľa. 

Pracovná porada predstavuje významný 

nástroj vedenia ľudí pri plnení 

pracovných úloh a tiež slúži ku 

zabezpečovaniu cieľov organizácie. 

(Šajbidorová , 2008) 

Pracovná porada je považovaná za 

spoločnú prácu ľudí, ktorí sa potrebujú 

poradiť o ďalších krokoch a poskytnúť 

si spätnú väzbu. Cieľom je výmena 

skúseností, prezentácia názorov a tiež 

zaujatie postoja k pracovným 

problémom. (Kaňáková, 2008) 

- formuje pracovné 

schopnosti 

zamestnancov, 

- výmena nápadov, 

názorov, rozvíjanie 

prezentačných 

schopností, utužovanie 

vzťahov, individuálna 

aktivita a iniciatíva 

- počas pracovnej doby 

skracuje čas určený na 

plnenie pracovných 

úloh, 

- usporiadanie pracovnej 

porady mimo pracovnú 

dobu má za následok 

neochotu zamestnancov 

zúčastniť sa jej, 

- problém s časovým 

zosúladením účastníkov 

Koučovanie Rozvojová stratégia, ktorá nie je 

založená na prístupe „raz a hotovo“. Je 

dôležité sa jej venovať dlhodobo. Má 

formu osobného dialógu zvyčajne 

dvoch osôb, ktoré ho vedú tvárou v 

tvár. Jadrom je dobre nastavený 

štruktúrovaný, k presnému cieľu vedúci 

dialóg. Koučovanie má za úlohu zvýšiť 

- nepretržitý tok 

informácií o hodnotení, 

- nadviazanie úzkeho 

kontaktu medzi oboma 

stranami, 

- formovanie schopností 

pod tlakom pracovných 

úloh, 

- rušivé elementy v okolí 

môžu ohroziť úspech 

koučovania 
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iniciatívu koučovaného s tým, že sa 

prizerá na jeho individualitu. 

- efektívne riadenie 

kariéry koučovaného 

Mentoring Podstata je vo využívaní špeciálne 

vyškolených mentorov. Ich úlohou je 

pomáhať prideleným osobám pri ich 

vzdelávaní a rozvoji. Mentor poskytuje 

odborné vedenie, praktické rady a 

celkovú trvalú podporu svojmu 

zverencovi. Jeho úlohou je pripraviť 

zverenca na dosahovanie výsledkov a 

zvládanie ťažkých výziev. (Koubek, 

2015) 

 

- zapájanie vlastnej 

iniciatívy, 

- nasledovanie vzoru, 

 

- zneužívanie mentora, 

vytvorením silného 

vzťahu môže dôjsť k 

chybnému vysvetleniu 

patróna (ochrancu) a 

chránenca 

Zdroj: vlastné spracovanie  

Ďalej sú vo veľkej miere v organizáciách v rámci vzdelávania často využívané i tieto ďalšie 

metódy: 

AAR (After Action Review), Asistovanie, Briefing, Praktické demonštrovanie, Instruktáž, 

Konzultovanie a pod.  

 

4. Významné zistenia v oblasti ľudských zdrojov na Slovensku 

Podľa Štúdie Trendy v HR Slovensko 2017 má 61% slovenských firiem zavedený program pre 

identifikáciu talentov. Najčastejšie spôsoby, ktoré spoločnosti volia sú spoločné stretnutia 

manažérov a HR a taktiež hodnotenia od spolupracovníkov, či manažérov. Tieto spôsoby 

využíva až 40% opýtaných firiem. Prekvapivo v menšej miere je využívané čoraz populárnejšie 

assessment centrum a tiež hodnotenie od zákazníkov. Podľa prieskumu len 12% slovenských 

firiem využíva 360-stupňovú spätnú väzbu.  

Rozhodujúcimi sú tiež kritéria identifikácie talentov. Najvýznamnejším kritériom zostáva 

hodnotenie doterajšieho výkonu. Okrem hodnotenia doterajšieho výkonu (významný pre 96 % 

firiem) a rastového potenciálu zamestnanca sa medzi najvýznamnejšie kritéria k identifikácii 

talentov dostalo i správanie  zamestnanca v súlade s hodnotami spoločnosti (76 %). 

Podľa prieskumu organizácie pristupujú rôznymi spôsobmi i k stratégii rozvoja talentovaných 

zamestnancov vo firme. Najčastejšie ich zapájajú do strategických projektov a poskytujú im 

špeciálny tréning, školenie, koučing alebo mentoring,  prípadne ich podporujú v príprave 

individuálnych rozvojových plánov. (Empower results, 2018) 

4.1 Prieskum Globálny index konkurencieschopnosti talentov (GTCI, The Global Talent 

Competetiveness Index) 

V medzinárodnom rebríčku krajín podľa schopnosti zužitkovať talenty sa Slovensko 

umiestnilo na 40. priečke. Top desať krajín podľa GTCI je: 1. Švajčiarsko, 2. Singapur, 3. 

USA, 4. Nórsko, 5. Fínsko, 6. Švédsko, 7. Dánsko, 8. Spojené kráľovstvo, 9. Holandsko, 10. 

Luxembursko.  

Celkovo v prvej 25-ke figuruje až 16 európskych krajín. Zo susedných štátov nás predbehlo 

Rakúsko (18.), Česko (25.), Slovinsko (28.) a Poľsko (39.). Na druhej strane sa Slovensko 

umiestnilo lepšie než viaceré krajiny porovnateľné veľkosťou či ekonomickou výkonnosťou 

(Maďarsko, Grécko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko). 
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Hodnotenie podrobne mapuje silné i slabšie stránky štátov v schopnosti využívať svoj ľudský 

potenciál. Prednosťou Slovenska sú relatívne dobré výsledky v oblasti profesijných a 

technických zručností. Slabšou stránkou je schopnosť lákať a motivovať talenty, umožniť ich 

rast. Slovensko tiež podľa hodnotenia dosahuje prijateľnú mieru rovnosti pohlaví, avšak má čo 

zlepšiť v tolerancii voči menšinám a migrantom. (Insead, 2018) 

 

5. Záver 

V predloženom vedeckom príspevku sme pojednávali o vždy aktuálnej téme, ktorou je rozvoj 

talentov v organizácii. V úvode príspevku sme považovali za povinnosť upresniť pojem talent 

v rovine takej, akej je ho potrebné chápať v pracovnom prostredí, teda v organizáciách. 

Predložili sme viaceré výklady autorov, niektoré boli viac menej protichodné a preto sme si 

vytýčili výklad pojmu talent, ktorý nám pre účely vypracovania vedeckého príspevku pripadal 

najvhodnejší pre naše účely a teda pre popísanie procesu rozvoja talentov v organizáciách.  

Ďalej sme na základe niekoľkých autorov zo Slovenska, ale i zo zahraničia predložili definície, 

charakteristiky a popisy talent manažmentu. Uviedli sme tiež možné delenia na základe 

vnímania odlišností v prístupoch k talent manažmentu. Za dôležité sme tiež považovali 

upriamiť pozornosť na pojem riadenie a rozvoj kariéry, keďže sa domievame, že tieto procesy 

majú priamy súvis s rozvojom talentov na pracovisku. Vytýčili sme ciele riadenia a rozvoja 

kariéry a upriamili sme pozornosť tiež na možné nástroje a metódy, ktoré tento proces 

zjednodušujú, ale najmä zaisťujú dosiahnutie cieľov v prospech zamestnanca, ale i v prospech 

firmy samotnej.  

Jadrom príspevku sú metódy rozvoja talentov na pracovisku. Tieto metódy sme rozdelili na tie, 

ktoré priebiehajú na pracovisku (“on the job”) a na tie, ktoré prebiehajú mimo pracoviska (“of 

the job”). Podrobnejšie sme sa venovali len metóde Job rotation, keďže táto metóda je veľmi 

obľúbenou už niekoľko desaťročí a javí sa tiež ako veľmi prínosná. Poukázali sme nie len na 

jej kladné stránky, ale taktiež na možné problémy, ktoré môžu nastať pri jej aplikácii. 

Ďalej sme charakterizovali ešte tri metódy a to pracovnú poradu, mentoring a koučing, pričom 

sme sa snažili poukázať najmä na ich výhody a nevýhody. V predloženom článku sme sa teda 

venovali iba metódam rozvoja talentov typu “on the job”.  

V závere článku sme poukázali na zistenia zo Štúdie Trendy v HR Slovensko 2017 a tiež z 

prieskumu GTCI. V medzinárodnom rebríčku krajín podľa schopnosti zužitkovať talenty sa 

Slovensko umiestnilo na 40. priečke. Prednosťou Slovenska sú relatívne dobré výsledky v 

oblasti profesijných a technických zručností. Slabšou stránkou je schopnosť lákať a motivovať 

talenty, umožniť ich rast. Slovensko tiež podľa hodnotenia dosahuje prijateľnú mieru rovnosti 

pohlaví, avšak má čo zlepšiť v tolerancii voči menšinám a migrantom. Podľa štúdie pristupujú 

organizácie na Slovensku rôznymi spôsobmi i k stratégii rozvoja talentovaných zamestnancov 

vo firme. Najčastejšie ich zapájajú do strategických projektov a poskytujú im špeciálny tréning, 

školenie, koučing alebo mentoring,  prípadne ich podporujú v príprave individuálnych 

rozvojových plánov. 
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