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Abstrakt: Ekonomické usporiadanie, technologický pokrok, globalizácia trhov, meniace sa demografické trendy, 
nové potreby zákazníkov a zvýšená konkurencia, radikálne menia fungovanie spoločností prakticky v každom 
priemysle a regióne sveta. Tieto štrukturálne zmeny pretvárajú ponuku aj dopyt po talentoch po celom svete. Na 
zvládnutie meniaceho sa podnikateľského prostredia, zamestnávatelia požadujú od svojich zamestnancov nové 
zručnosti, no na strane druhej riešia problémy s nedostatkom talentov. Aby boli organizácie efektívnejšie pri 
implementácií zmien, budú musieť lídri v oblasti ľudských zdrojov prehodnotiť svoje techniky riadenia talentov a 
zabezpečiť ich súlad s novými strategickými cieľmi svojich organizácií. Stále viac budú musieť rozvíjať prístupy 
založené na riadení globálnych talentov. Príspevok poskytuje analyticko-teoretický pohľad na manažment talentov 
ako súčasti riadenia ľudských zdrojov, poukazuje na aktuálne trendy v skúmanej oblasti a prináša výsledky zo 
zrealizovaných prieskumov, ktoré zdôrazňujú potrebu talentov, ktoré sú hýbateľom aktuálneho dňa v organizáciách.  
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Úvod 
       V súvislosti s procesom globalizácie, intenzifikujúcou sa konkurenciou,  slabnúcou oddanosťou, najmä mladšej 
generácie, voči svojim zamestnávateľom a postupom znalostnej ekonomiky, sa talent manažment stáva kritickým 
faktorom úspechu organizácie (Sparrow, Makram, 2015; Collings, Mellahi, 2009). Talenty a vysokovýkonní 
pracovnici sa celosvetovo stali nedostatkovou komoditou.  Nedostatok talentov sa stal limitujúcim faktorom v celej 
rade krajín. Nástup znalostnej ekonomiky a novej generácie pracovnej sily spôsobuje, že tradičné riadenie ľudských 
zdrojov nie je postačujúcim nástrojom, pretože jeho činnosti sú orientované na veľkú, samostatnú, homogénnu a na 
zamestnávateľovi závislú pracovnú silu. Nová pracovná sila je menšia a menej skúsená, viac globálna, vysoko 
virtuálna a veľmi rôznorodá. Jej autonómnosť a nezávislosť si vyžaduje zavedenie novej generácie riadenia ľudských 
zdrojov a tým aj zavádzanie globálneho  manažment talentov, ktorý zahŕňa: predvídajúci monitoring pracovnej sily 
a strategické rozhodovanie o talentoch, flexibilné zabezpečenie zdrojov talentov, orientáciu na zákazníka 
a personalizované odmeňovanie a komunikáciu, decentralizované a autoritatívne vedenie, ako aj jednotnú a súcitnú 
podnikovú kultúru. 

1. Základné teoretické východiská 

         Napriek značnému záujmu praktickej aj teoretickej sféry o problematiku talentov a manažmentu talentov sa 
doposiaľ nedosiahla zhoda na definícií talentu a manažmentu talentov, a ani na tom, ktoré praktiky môžeme 
jednoznačne zahrnúť do manažmentu talentov (Al Ariss et al. 2014; Collings, Mellahi 2009). Podľa Thunnissen et al. 
(2013, s.334) je potrebné zamerať sa na vykonanie empirických štúdií za účelom zistenia, aké praktiky v oblasti 
manažmentu talentov sa v praxi uplatňujú a zároveň porozumieť, ako je definovaný talent (Meyers, Van Woerkom 
2014; Meyers et al.  2013, Bollander et al. 2017). Aj napriek vyššie uvedenému môžeme podľa Gardner (2002), 
pojem talent vymedziť ako vrcholové majstrovstvo systematicky rozvíjaných sa schopnosti, znalosti prinajmenšom 
v jednej oblasti ľudských činnosti. Podľa Smilanského (2005) za talent môžeme považovať takého mimoriadneho 
schopného zamestnanca s veľkým potenciálom, ktorý môže mať významný vplyv na výkon organizácie. Autor sa 
domnieva, že manažment talentov sa týka len kľúčových jedincov, teda schopných ľudí smerujúcich do vyšších či 
vrcholových funkcií. Hroník (2007) konštatuje, že každý podnik by si mal podľa vlastných cieľov, priorít, procesov, 
organizácie práce a stratégie podniku určiť čo je talentom, alebo kto je talentovaným zamestnancom. Charakteristické 
prvky talentovaného jedinca dosť netradične popisuje Dvořáková a kol. (2007) nasledovne: talent má obmedzenú 
schopnosť sústrediť sa; typická je pre neho zvedavosť a ambiciózne ciele; nemá rád „hlupákov“; má väčšie množstvo 
nápadov ako v skutočnosti dokáže zrealizovať; keď ho niečo zaujíma vie pracovať dlho a tvrdo, avšak veľmi ľahko sa 
začne nudiť a vtedy už chce byť inde; talent je ambiciózny, túži niečo v živote dokázať, túži po vzrušení, rôznorodosti, 
stimulácii a originalite; veľakrát nerozumie tomu čo chce, aj keď za niečím ide a keď to dosiahne omrzí ho to a stráca 
záujem; občas robí veci na poslednú chvíľu, je to preňho istý druh výzvy a adrenalínovej hry. Autori Cannon a 
McGee (2004) popisujú, že každá organizácia by mala mať jasne dané, čo považuje za talent. Rovnako ako v prípade 
definície talentu tak aj v prípade talent manažmentu doteraz nie  je jedna štandardizovaná a všeobecne akceptovaná 
definícia. Veľmi často tu ešte dochádza k zamieňaniu s pojmami ako sú: stratégia manažmentu talentov, plánovanie 
nástupníctva a riadenie ľudských zdrojov (Aston, Morton 2005; Lewis,  Heckman 2006).  

           Manažment talentov sa popisuje ako systematické získavanie, identifikácia , rozvoj, angažovanie a udržiavanie 
talentov (Scullion et al. 2010). V rámci  definície manažmentu talentov autor  použil rôzne výrazy pre talent, ako sú 
napr. excelentné schopnosti, kľúčoví zamestnanci, vysoký potenciál, alebo tí zamestnanci, ktorí majú vysoký prínos 
pre organizáciu. Vo všeobecnosti literatúra manažmentu talentov poskytuje  racionálnu a inštrumentálnu  
interpretáciu procesov talent manažmentu: talenty sa získavajú  a rozvíjajú pomocou širokej škály praktík v súlade 
s potrebami organizácie, ktorých výsledkom je, že jednotlivec je šťastný, motivovaný a výkonnosť jednotlivca aj 
organizácie rastie.  Všeobecným predpokladom pri tomto prístupe je situácia, že  efektívnosť talent manažmentu 
primárne závisí na jeho strategickom súlade (Saddozai et al. 2017). Knez a Ruse (2004) uvádzajú, že talent 
manažment sa týka kontinuálneho procesu externého získavania a náboru ľudských zdrojov, a tiež interného rozvoja 
a udržiavania zamestnancov. Riadenie talentov a riadenie ľudských zdrojov majú mnoho spoločného. Existujú aj 
rozdiely medzi riadením ľudských zdrojov a riadením talentov. Talent manažment sa koncentruje len na určitú 
skupinu ľudí t.j. na talenty, zatiaľ čo riadenie ľudských zdrojov sa koncentruje na všetkých zamestnancov firmy.  

            Mnohí experti sa zhodnú na tom, že v prípade talentovaných jedincov často vzniká situácia, keď talentovaná 
osoba je neprispôsobivá, má adaptačné problémy a nerovnomerný vývoj, preto je dôležité tieto fakty pri práci s 
talentami a identifikácii talentov zohľadniť. Podľa Armstronga (2006) by organizácia mala používať rôzne techniky a 
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metódy identifikácie správneho talentu. Autor poukazuje na skutočnosť, že identifikácia  a prijímanie talentov je 
prvou a veľmi dôležitou činnosťou celého procesu riadenia talentov. Poukazuje na fakt, že skupina talentov je skupina 
kandidátov, ktorí sú potenciálnymi pracovníkmi organizácie. Môžeme teda konštatovať, že na získanie a udržanie si 
výkonnosti a konkurencieschopnosti organizácie je identifikácia talentovaných jednotlivcov veľmi dôležitá. Nábor 
talentov možno uskutočniť dvoma spôsobmi. Jedna je interná a druhá externá forma. Interný nábor talentov bude 
realizovaný z už existujúcich zamestnancov organizácie. Môže sa zdať že tento nábor je výhodnejší, pretože 
zamestnanci už poznajú kultúru a spôsob práce v organizácii, a môže tiež zvyšovať morálku zamestnancov (Davis et 
al. 2007). Vonkajšie zdroje však budú najlepším spôsobom, ako získať talent v situácií, keď organizácia chce priniesť 
kultúrnu zmenu a inovácie (Ballesteros a Inmaculada 2010). Ana (2009) konštatuje, že bez dobrého imidžu značky je 
veľmi ťažké prilákať do podniku tie správne talenty. Zároveň uvádza, že na prilákanie talentovaných zamestnancov je 
dostatočne dôležitý rozvoj imidžu organizácie.  

2. Aktuálny stav skúmanej problematiky v Európe a zahraničí  

         V súčasnosti je veľmi dôležité prijímať ľudí, ktorí majú väčšiu pravdepodobnosť vytvoriť pridanú hodnotu. Je 
nesmierne dôležité prijímať pracovníkov, ktorí sú schopní pracovať v prostredí s neostro vyhradenými hranicami úloh 
a autority. V prípade náboru talentovaných pracovníkov je potrebné využívať nástroje ako je zvládnutie problematiky 
diverzity, kultivovanie imidžu organizácie založeného viac na báze etických hodnôt ako na báze masívnej reklamy, 
používanie správne motivovaných zamestnancov, ako vyslancov organizácie, zvýšenie úrovne informačného systému 
riadenia ľudských zdrojov, zaobchádzanie so žiadateľmi o zamestnanie ako so zákazníkmi. Tradičný prístup k práci s 
ľuďmi však v každom prípade potrebuje závažnú zmenu. Je potrebné zmeniť náš postoj. Je nevyhnutné vytvoriť 
stratégie pre veci, ktoré sú naozaj dôležité, a teda sústrediť sa najmä na oblasti, ktoré spoločnostiam zaručujú úspech, 
a to je práca s talentom vlastných zamestnancov. Spoločnosť Cornestone Ondemand vo svojej publikácií Talent 
management 2020 (2014) poukazuje na možné scenáre a perspektívy v oblasti riadenia talentov a ponúka odpovede 
na otázky typu: Aké organizačné rámce a procesy sa zavedú v nadchádzajúcich rokoch v súvislosti s riadením 
talentov? Akú úlohu budú v tomto kontexte hrať sieťové komunikačné nástroje? Do akej miery budú zamestnanci 
schopní samostatne rozhodovať o svojom raste a rozvoji v rámci svojich spoločností?  

              Jedným z významných trendov v procese riadenia talentov je práve vzdelávanie, ktoré je vedené 
zamestnancami. Organizácie oprávňujú zamestnancov viesť si svoje vlastné vzdelávanie podľa ich vlastných potrieb 
a požiadaviek. Zamestnanci berú veci do vlastných rúk, pokiaľ ide o zabezpečenie príležitosti pre ich rast a rozvoj 
v oblasti vzdelávania. V priebehu roka 2019, spoločnosť PageUp, zaznamenala až 80% nárast počtu takýchto 
zamestnancov. Podľa prieskumov z roku 2019, takmer 60% zamestnancov sa chce učiť vlastným tempom a 94% 
zamestnancov tvrdí, že by zostali vo svojej organizácii dlhšie, ak by investovali do svojho kariérneho rozvoja. Ak 
považujete ľudí za svoje najcennejšie aktívum, ich rozvoj by mal byť najvyššou prioritou. Skilbeck (2019) odporúča 
organizáciám zvážiť, ako sa ich zamestnanci radi učia a ponúknuť im flexibilné možnosti, ktoré im umožnia učiť sa v 
práci alebo na cestách, kedy a kde im to najviac vyhovuje. Ďalším významným trendom v oblasti manažmentu 
talentov je nárast každodenného hodnotenia výkonu zamestnanca. Namiesto veľmi obávaného ročného hodnotenia 
výkonnosti, sa každodenný prístup k výkonu snaží poskytnúť pravidelnú spätnú väzbu, ktorá neustále zvyšuje výkon, 
podporuje rozvoj a zapája jednotlivcov. Skilbeck (2019) odporúča zaviesť hodnotenie každodenného výkonu 
namiesto tradičného ročného hodnotenia. Poukazuje na zavedenie a využívanie technológii na implementáciu systému 
nepretržitej spätnej väzby a pravidelných kontrol. Rovnako dôležité je povzbudzovať zamestnancov, aby k výkonom 
pristupovali každodenne. Tieto pravidelné kontroly a hodnotenia sa spájajú s ďalším významným trendom, ktorým je 
poskytovanie výhod, bonusov a benefitov, ktoré sú flexibilné a prispôsobené požiadavkám každého zamestnanca. 
Ako uvádza Skilbeck (2019), zosúladenie odmien s výkonnosťou zamestnancov je najdôležitejším faktorom 
zvyšovania angažovanosti zamestnancov. Odporúča namiesto statických jednorazových výhod a bonusov, ktoré 
prichádzajú takmer vždy po ročnom hodnotení výkonnosti, využívať vysoko flexibilné a prispôsobené výhody, 
bonusy a benefity, ktoré reagujú na míľniky  výkonnosti v reálnom čase. Napriek tomu, že prechod na nepretržité 
riadenie výkonnosti je už v plnom prúde, drvivá väčšina spoločností (91%) vykonáva kontrolu platov iba raz ročne. 
Súčasným trendom je tiež analýza skúsenosti uchádzačov o zamestnanie. Skilbeck (2019) poukazuje predovšetkým 
na skutočnosť, že celý proces náboru a výberu je častokrát príliš zdĺhavý a komplikovaný. Uchádzači o prácu oceňujú 
proces podávania žiadostí, ktorý je jednoduchý, rýchly a jednoduchý. Súčasné výskumy poukazujú na fakt, že v roku 
2018 bolo prostredníctvom mobilného zariadenia podaných 19% žiadostí. Táto hodnota sa zvýšila z pôvodných 15% 
v prechádzajúcom roku. Silná a autentická značka zamestnávateľa má prilákať a udržať si talenty. Na prilákanie tých 
najlepších talentov na konkurenčnom trhu práce je potrebné, aby organizácie kultivovali silnú značku zamestnávateľa. 
Atraktívna značka zamestnávateľa je dôležitá, ale autentická značka zamestnávateľa je nevyhnutná. Podľa súčasných 
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prieskumov až 75% uchádzačov o zamestnanie zvažuje značku zamestnávateľa organizácie ešte predtým, ako sa 
uchádza o miesto, a viac ako polovica (52%) navštívi webovú stránku spoločnosti a stránky sociálnych médií, kde 
nájdu ďalšie informácie o spoločnosti.  

             Nakoľko podniky zápasia s transformáciou svojich podnikov a „rekvalifikáciou“ svojich pracovných síl, 
musia sa tiež pripraviť na dlhodobé a trvalé štrukturálne zmeny v dopyte po pracovnej sile. Pri náboroch na 
pracoviskách skutočne dôjde k novej stratégií získavania a udržiavania si talentov. Dopyt po pracovníkoch je na 
rozvíjajúcich sa trhoch výraznejší vďaka pokračujúcemu svižnému rastu vo väčšine týchto ekonomík. 
Najdramatickejší skok v dopyte bude podľa súčasných prieskumov v rozvíjajúcich sa krajinách, ako je Ázia. Tam 
potreba nových zamestnancov vzrastie o 22%. Ďalšími rozvíjajúcimi sa trhmi, ktoré zaznamenajú nadpriemerný rast 
dopytu po talentoch, sú Latinská Amerika (13%), Stredný východ/Afrika (13%) a východná Európa (10%). Podľa 
prieskumu sa naopak predpokladá, že dopyt po talentoch v západnej Európe vzrastie o dosť miernych 3,5%. V 
niektorých odvetviach, ako sú obchodné služby, energetika, cestovanie a doprava, biologické vedy, stabilný dopyt 
skutočne poklesne, pretože Európa sa vyrovnáva s prebiehajúcou dlhovou krízou a recesiou vyvolanou úspornými 
opatreniami. O niečo silnejší dopyt po pracovných miestach sa očakáva sa v Severnej Amerike (bližšie Tabuľka 1).  

Tabuľka 1. Dopyt po talentoch do roku 2021 

 Západná 
Európa  

Severná 
Amerika 

Ázia  Východná 
Európa 

Latinská 
Amerika 

Rozvojová 
Ázia  

Spolu (v %) 3,5% 6,1% 10% 10% 13% 22,2% 

Priemysel -0,5 -2,4 11,4 2,4 17,1 37,7 

Ťažobný priemysel 24,6 1,7 1,7 33,2 17,8 60,3 

Obchodné služby -4,4 0,3 51,4 6,8 -0,6 40,0 

Finančné služby 13,2 -8,1 4,9 -9,9 48,6 20,9 

Energetika  -11,3 22,7 8,0 8,7 -11,9 33,0 

Cestovný ruch  a doprava -9,3 -1,4 36,5 5,0 32,9 32,6 

Zdravotníctvo -4,1 4,2 8,2 19,7 8,6 16,6 

(Zdroj: spracované podľa Global Talent 2021, Oxford Economics) 

             V nasledujúcich rokoch sa budú spoločnosti pri lepšom rozhodovaní o ponuke a dopyte talentov čoraz viac 
spoliehať na logické analýzy. Podľa Dr. Boudreaua „podľa prístupu založeného na logike by podniky mali 
identifikovať najdôležitejšie organizačné problémy a na ich opísanie a vyhodnotenie pravdepodobných výsledkov 
použiť dôkladnú analýzu.“ Keď sa podniky globalizujú, budú potrebovať globálne integrované systémy o ľudských 
zdrojoch. Súčasné prieskumy poukazujú na fakt, že využitie dát z globálne integrovaných informačných systémov 
stúpne z 39% na 47%. Dôkladnejšia analýza údajov ponúka veľa výhod. Pre jednu z globálnych spoločnosti, ktorá 
pôsobí v oblasti obrany a letectva so sídlom v USA, sú analytické nástroje rozhodujúce pre plánovanie pracovných 
síl. Analýzy im umožňujú zistiť „kam smeruje podnikanie a aký talent budú v budúcnosti potrebovať.  

            Segmentácia talentov umožňuje vedúcim pracovníkom lepšie oceniť generačné rozdiely, špecifické výzvy v 
oblasti pracovného života a rôzne kultúrne atribúty, ktoré môžu mať vplyv na motiváciu alebo stimuláciu. 
Segmentácia tiež umožňuje vedúcim personálnych oddelení presnejšie merať jednotlivé výkony, ktoré každý 
zamestnanec vykazuje, ako aj variácie výkonu, ktoré im zase môžu pomôcť odhaliť skryté hodnoty. Prieskum v danej 
oblasti poukazuje na skutočnosť, že v nasledujúcich rokoch bude takmer 70% podnikov identifikovať zamestnancov s 
najlepším výkonom, ako aj zamestnancov kľúčových (v rozhodujúcich rolách, 66%) a zamestnancov s vysokým 
potenciálom (64%). Spoločnosti tiež zmenia spôsob, akým pristupujú k segmentácii (Global Talent 2021, Oxford 
Economics 2012).  

            Firmy tiež získajú viac informácií, keď povedia zamestnancom, ako a prečo sa segmentuje talent, aby lepšie 
pochopili, čo sa od nich očakáva a ako môžu uspieť (graf 1).  
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Graf.1 Budúce prístupy k segmentácií talentov 

            Transformácia trhu zmenšuje ponuku a dopyt po talentoch a vyžaduje si nové zručnosti (tabuľka 2). V 
dôsledku týchto rýchlych zmien na trhu sa veľká väčšina spoločností zapája do transformačných iniciatív s cieľom 
prehodnotiť svoje globálne stratégie, obchodné modely a organizačné prístupy.  

Tabuľka 2. Zručnosti požadované v najbližších rokoch v procese transformácie v súvislosti s riadením talentov 

Digitálne zručnosti 

Digitálne obchodné 
zručnosti 

Schopnosť 
virtuálne pracovať 

Práca s IT 
softvérom 

Digitálny dizajn Schopnosť používať 
sociálne média a web 

50,6% 44,9% 41,0% 35,2% 29,3% 

Agilné myslenie 

Schopnosť pripraviť 
sa na viacero 

scenárov 

Schopnosť 
inovovať 

Analýza 
zložitosti a  

nejednoznačnosti 

Zvládanie paradoxov, 
vyváženie 

protichodných názorov 

Schopnosť vidieť 
dopredu a vnímavosť 

54,8% 46% 42,9% 40,9% 15,3% 

Interpersonálne a komunikačné schopnosti 

Tvorivosť a 
brainstorming 

Spolupráca Tímová práca Budovanie vzťahov so 
zákazníkmi 

Ústna a písomná 
komunikácia 

48,3% 30,4% 44,9% 47,4% 29,0% 

Globálne operačné schopnosti 

Riadiť rozmanitosť Znalosť cudzieho 
jazyka 

Pochopenie 
medzinárodných 

trhov 

Schopnosť pracovať 
v zámorí 

Interkultúrna citlivosť 

49,1% 37,5% 45,7% 36,1% 31,5% 

(Zdroj: spracované podľa Global Talent 2021, Oxford Economics) 

           Štúdia následne identifikuje štyri základné oblasti zručnosti a schopnosti, ktoré sú v spojitosti s transformáciou 
podniku a riadením talentov najviac požadované (Global Talent 2021, Oxford Economics 2012):  
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1. Digitálne zručnosti. Rýchlo rastúca digitálna ekonomika zvyšuje dopyt po vysoko kvalifikovaných technických 
pracovníkoch. Najmä vznik sociálnych médií kladie dôraz na vývoj nových foriem digitálneho vyjadrovania sa a 
marketingovej gramotnosti. Podľa prieskumu sú všetky technické schopnosti považované za najdôležitejšie digitálne 
zručnosti: najmä v Ázii a Tichomorí, kde sa elektronický obchod rozširuje kvôli skorému prijatiu novej digitálnej 
technológie ako spôsobu „preskočiť“ nedostatok starej infraštruktúry. V Európe, kde sú ekonomické podmienky 
slabšie, používanie obchodného softvéru a systémov bude aj naďalej vysokou prioritou. 

2. Agilné myslenie. V období pretrvávajúcej neistoty, keď sa ekonomické, politické a trhové podmienky môžu náhle 
zmeniť je nevyhnutné agilné myslenie a schopnosť pripraviť sa na rôzne scenáre. Aby vedúci pracovníci ľudských 
zdrojov uspeli na meniacom sa trhu v budúcnosti, mali by klásť dôraz aj na inovatívne myslenie, riešenie zložitosti a 
riadenie paradoxov. 

3. Interpersonálne a komunikačné schopnosti. Celkovo sú riadiaci pracovníci v oblasti ľudských zdrojov 
presvedčení, že bude veľmi potrebný dopyt po tvorivosti, rovnako ako po budovaní vzťahov a vytváraní tímov. 
Dôležitá je podpora spolupráce a zavádzanie tímovej práce, uplatnenie kreatívnych metód ako je brainstorming.  

4. Globálne operačné schopnosti. Riadenie rozmanitosti zamestnancov sa považuje za najdôležitejšiu globálnu 
operačnú schopnosť v priebehu najbližších rokov.  

Aby si spoločnosti udržali náskok, mali by zvážiť nasledujúce skutočnosti:  

- Pri plánovaní ľudských zdrojov uplatňovať dôslednosť a sofistikovanosť, aká sa kladie na navrhovanie 
celkovej obchodnej stratégie. Žiadna zmena v obchodnej stratégii nemôže byť úspešná bez zabezpečenia 
dobrého zosúladenia plánov ľudských zdrojov. Nástroje spojené s potrebami prognózovania, ako je 
napríklad plánovanie scenárov, budú pre personalistov čoraz cennejšie. Evidenčné riadenie personálu sa 
stane kritickým faktorom úspechu, pretože spoločnosti premýšľajú o nových obchodných modeloch alebo 
vstupujú na nové trhy. 

- Zamyslieť sa nad tým, ako a kde sa získavajú talenty. Väčšia volatilita a vznikajúci nedostatok talentov v 
kľúčových krajinách si budú vyžadovať, aby organizácie prehodnotili mnoho tradičných pracovných 
vzťahov. Vedúci pracovníci v oblasti ľudských zdrojov budú musieť získavať talenty v nových a niekedy 
neočakávaných geografických oblastiach, pretože na niektorých rýchlo rastúcich trhoch sa vyvíjajú 
prebytky talentov, zatiaľ čo vyspelé trhy čelia deficitu talentov.  

- Spoločnosti musia byť pripravené investovať viac do preškolenia a rekvalifikácie. Otvorený dialóg a 
partnerstvá so vzdelávacími inštitúciami a vládnymi agentúrami pre rozvoj zamestnanosti môžu pomôcť 
zabezpečiť zdravé zásobovanie talentov, najmä na trhoch s rýchlym rastom. Rozvoj vzdelávacích 
programov, pomáha nielen s náborom, ale zlepšuje aj lojalitu zamestnancov.  

- Analýza pracovných síl na zhodnotenie a segmentáciu talentov, používanie kvantitatívnych nástrojov na 
identifikáciu rizika a integráciu ľudských zdrojov do obchodného plánovania môže viesť k vynikajúcim 
výsledkom. 

3. Záver 

         Organizácie by si mali uvedomovať, že pri riadení talentov nejde o to, koľko talentov získajú v súťaži s inými 
organizáciami, ale o to, ako budú s takýmito jedincami hospodáriť, ako ich budú motivovať a rozvíjať, starať sa a 
vážiť si ich, a do akej miery si ich udržia. Spoločnosť môže úspešne fungovať, dosahovať organizačnú dokonalosť, 
spĺňať plánované ciele, udržovať a zvyšovať konkurencieschopnosť len v prípade, že v nej prebieha kvalitná 
organizácia ľudských zdrojov, predovšetkým talentovaných zamestnancov. Podniky, ktoré chcú mať svoje miesto na 
trhu, predbehnúť svoju konkurenciu a zvyšovať svoje príjmy, by sa mali snažiť prilákať, rozvíjať a udržiavať si práve 
talentovaných zamestnancov. Mali by sa snažiť ponúknuť talentovaným zamestnancom perspektívu a hlavne by sa 
mali zamerať na zmenu stratégie riadenia v podniku. Mali by nahradiť formálnejšie výbery zamestnancov a snažiť sa 
vybrať si do svojho tímu tých najlepších z možných uchádzačov. Samozrejme, nestačí nájsť talentovaného 
zamestnanca a čakať, že bude sám od seba vykazovať kvalitné výsledky. Talentom sa treba stále venovať, vzdelávať a 
rozvíjať ich, hodnotiť ich výkon a zároveň ich aj správne motivovať. Pretože iba s motivovanými a úspešným 
zamestnancami sa dajú dosiahnuť vytýčené ciele podniku. Za súčasné trendy v oblasti manažmentu talentov môžeme 
považovať to, že zamestnanci čoraz viac očakávajú od zamestnávateľa neustálu spätnú väzbu, výhody v rôznych 
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oblastiach, ktoré budú prispôsobené ich požiadavkám a samozrejme neustále možnosti vlastného vzdelávania. S 
cieľom prilákať a udržať si talenty sa stretávame s organizáciami, ktoré sa snažia byť atraktívnym a preferovaným 
zamestnávateľom. Dopyt po kľúčových talentovaných zamestnancoch je veľmi vysoký, pretože sú to osoby, ktoré 
budú organizáciu viesť a budú zodpovedné za to, aby organizácia dosahovala úspech. Hýbateľnom aktuálneho dňa 
v organizáciách, či podnikoch sú talenty.  
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