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využiť získané výstupy pri 
ďalších systémových riešeniach 
v zmysle komplexného riadenia 
ľudského kapitálu napríklad 
pri optimalizácii organizačnej 
štruktúry, poradenstve v oblasti 
internej komunikácie či zlepšení 
programov na hodnotenie, 
stabilizáciu a motiváciu zamest-
nancov.

Manažérsky audit je najefektívnejším postupom na poznanie 
individuálnych manažérskych zdrojov, odhalenie ich potenciálu 
a na poznanie organizácie ako celku.

aj v oblasti 
komplexného 
riadenia. V per-
sonálnom poraden-
stve tieto riešenia 
patria do širokej 
skupiny manažérsko-
konzultačných služieb. Ich 
základom sú manažérske 
audity, na ktoré s cieľom čo 
najefektívnejšie využiť zís-
kané poznatky a zrealizovať 
následné rozvojové aktivity 
okrem viacerých hodnotiacich 
nástrojov veľmi úzko nadväzuje aj 
spektrum poradenských riešení 
zameraných na optimálne nas-
tavenie organizácie a jej rozvoj.

Výstavba základov

Realizáciou objektívnych 
a nezávislých manažérskych audi-
tov možno maximalizovať využitie 
ľudského kapitálu a ďalej rozvíjať 
manažérske zdroje a talenty 
v súlade s prijatou stratégiou 
a výzvami smerujúcimi z ex-
terného prostredia. Inými slovami 
manažérsky audit pomáha:

> identifi kovať a zhodnotiť 
kľúčových pracovníkov,

> porovnať interné zdroje 
s najúspešnejšími na trhu,

> nájsť optimálne uplatnenie 
jednotlivých pracovníkov,

> diferencovať skupinu pra-
covníkov pripravených prevziať 
zodpovednosť za nové úlohy 
a výzvy,

> špecifi kovať oblasti individuál-
neho profesijného a osobného 
rozvoja,

> identifi kovať manažérske 
a vodcovské talenty a ich 
potenciál,

> defi novať tréningové a rozvojo-
vé oblasti a potreby,

> pochopiť a efektívne a cielene 
komunikovať prebiehajúce 
strategické zmeny, výzvy 

a očakávania.

Účinná 
nadstavba

Manažérsky 
audit je naj-
efektívnejším 
postupom nielen na poznanie 
individuálnych manažérskych 
zdrojov, odhalenie ich poten-
ciálu a identifi kovanie možností 
optimálnej práce s nimi, ale aj na 
poznanie organizácie ako celku. 
Umožňuje totiž rozšíriť záber pro-
jektu aj na oblasť fungovania 
organizácie, jej úrovní 
a procesov a následne

Poznať ľudský
kapitál

Doterajšie skúsenosti a aktuálne 
trendy v oblasti strategického 
riadenia potvrdzujú, že kvalita 
ľudského kapitálu, jeho dôkladné 
poznanie a múdre riadenie 
najvýraznejšou mierou ovplyvňujú 
celkovú prosperitu. V súčasnej 
globálnej ekonomike patria 
k najväčším konkurenčným 
výhodám. Zhodnotenie orga-
nizácie z hľadiska pripravenosti 
jednotlivých manažérov vyrovnať 
sa s nosnými strategickými 
úlohami, identifi kovať, hodnotiť 
a rozvíjať kľúčových lídrov a tal-
enty a pracovať s ich rozvojovým 
potenciálom je nielen jedným 
z predpokladov úspechu, ale 
aj obrovskou výzvou pre každú 
organizáciu v súkromnom i vo 
verejnom sektore.

Niekoľko riešení

Organizácie usilujúce sa o čo 
najlepšie zhodnocovanie 
ľudského kapitálu môžu využiť 
rad overených, efektívnych a na 
mieru šitých systémových riešení 
nielen v oblasti jeho identifi ká-
cie, hodnotenia a rozvoja, ale 
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Medzinárodné štúdie re-
nomovaných poradenských 

spoločností a dl-
hodobé trendy uka-
zujú, že mimoriadne 
cennou devízou 
sa v súčasnosti 
stáva predovšetkým 
udržanie talentov. Ich 

identifi kovaním a ro-
zvojom, ktoré sú 
jednou zo súčastí 
manažérskeho 
auditu a násled-
ných systémových 
riešení, získava 
organizácia strate-
gickú konkurenčnú 
výhodu v zmysle 
poznania a dlhodo-
bej pripravenosti 

ľudského kapitálu na 
zvládanie výziev, pred 

ktorými sa nachádza. Z tohto 
hľadiska je účinným nástrojom in-
dividuálna potenciálová analýza, 
ktorá sa zameriava na identi-
fi káciu, posudzovanie, rozvíjanie 
a následne čo najefektívnejšie 
a najvhodnejšie využitie talentov 
v rôznych profesionálnych oblas-
tiach ich uplatnenia.

Cieľom identifi kácie a ďalšieho 
rozvoja talentov je predovšetkým 
zhodnocovanie reálnych profe-

sionálnych kompetencií, posud-
zovanie skúseností a odborných 
znalostí súvisiacich s cieľmi 
organizácie, zhodnotenie indi-
viduálneho záujmu a motivácie, 
posúdenie pripravenosti zvládať 
vyššiu mieru kompetencií 
a zodpovednosti a defi novanie 
optimálnych a najefektívnejších 
foriem a spôsobov využitia 
potenciálu a jeho ďalšieho 
rozvíjania a smerovania. Výstupy 
objektívneho a nezávislého 
riadenia takéhoto projektu dávajú 
odpovede napríklad na otázky:

> Ako úspešne daný zamestnan-
ec zastáva súčasnú pozíciu?

> Aká je súčasná úroveň rozvinu-
tia jeho schopností?

> Ako vidí svoju budúcu rolu 
v organizácii?

> Ako je pripravený na pracovný 
postup?

> Na akých pozíciách sa naj-
lepšie využije jeho potenciál?

> Nakoľko je pre organizáciu 
dôležité udržať si daného 
zamestnanca?

> Aký je najvhodnejší spôsob 
investovania do daného zamest-
nanca v zmysle jeho ďalšieho 
profesionálneho rozvoja?

Prínos pre ľudí

Cieleným rozvíjaním talentov 
a potenciálu ľudí, ktorí sa preja-

vujú ako schopní zvládať i vyššie 
kompetencie a výzvy, získa orga-
nizácia priestor na vytváranie ka-
pacít a rezerv z vnútorných zdro-
jov a na udržanie najkvalitnejších 
zamestnancov, ktorí budú dl-
hodobým prínosom. Snaha o čo 
najefektívnejšie využitie ľudského 
kapitálu však pomáha aj zamest-
nancom. Umožňuje im napríklad 
komplexne a z nadhľadu 
zhodnotiť reálny stav vlastných 
schopností, zručností a silných 
stránok v súvislosti s aktuálnou 
pracovnou pozíciou, príp. súvisi-
acich s preberaním vyššej miery 
zodpovednosti, využiť možnosť 
byť konštruktívne a rozvojovo 
konfrontovaný s rozvojovými 
oblasťami, uvedomiť si vzájomné 
súvislosti a získať potrebný 
nadhľad, vo vzájomnej interakcii 
zhodnotiť najefektívnejšie cesty 
využívania vlastného potenciálu 
a v neposlednom rade získať 
cennú inšpiráciu.

Plánovanie úspechu

Odovzdávanie skúseností, 
prenos know-how a lojality je 
v mnohých prípadoch kritickou 
oblasťou, preto je nevyhnutné 
zabezpečiť, aby každá orga-
nizácia disponovala vysoko 
kvalifi kovaným ľudským kapitá-
lom nielen v súčasnosti, ale aj 
v horizonte niekoľkých rokov. 
Plánovanie úspechu predstavuje 
komplexný proces od výberu, 
resp. identifi kácie talentov, cez 
rozvoj ich zručností a schopností, 
až po prípravu na nové výzvy. 
V minulosti sa tento prístup 
orientoval výlučne na úroveň 
top manažmentu a vnímal sa 
najmä ako nástroj na pozitívne 
ovplyvňovanie jeho motivácie 
a stabilizácie. V súčasnosti je 
nevyhnutné do tohto procesu 
zahrnúť aj iné kľúčové posty 
v širšej škále pracovných pozícií. 
Úspešné organizácie si už dnes 
pripravujú talenty pre budúce 
manažérske a vodcovské pozície 
a pre budúce úspechy. <

Igor Šulík
(Autor je Managing Partner 

poradenskej spoločnosti 
AMROP HEVER Slovakia 

– Global Executive Search.)
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