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ROZHOVOR
Foto: archiv Deloittu

Sarah Cuthillová vede v Deloittu tým zaměřený na transfor‑
maci pracovní síly. Má více než pětadvacet let zkušeností s vý‑
znamnými globálními projekty a s poskytováním poradenství 
v oblasti rozvoje. Jejím ústředním tématem je práce s talenty 
po celém světě.

V Deloittu působíte už šestnáct let. Co vás stále drží v jedné firmě?
Jelikož mám za sebou třicet let v pracovním procesu, v Deloit‑
tu jsem strávila polovinu svého dosavadního profesního života. 
Do firmy jsem přišla na pozici partnera a táhly mě sem dva ne‑
uvěřitelně lákavé důvody. Zaprvé jsem jako konzultantka měla 
možnost pracovat se spoustou různých firem, pozorovat je, zís‑
kávat zkušenosti. Druhým důvodem, proč jsem do Deloittu před 
šestnácti lety přišla, je to, že mohu dosáhnout všeho, co chci, a to 
jak v pracovním, tak v soukromém životě. I když tvrdě pracuje‑
me pro naše klienty, vedení respektuje naše soukromé životy.

V jakých firmách jste předtím pracovala?
Ve velkých společnostech, jako například Walt Disney, kde jsem 
vedla relokační oddělení. V jiné, chemicko‑zpracovatelské firmě 
jsem zase vedla projekty mobility, přesouvali jsme vše z východ‑
ního pobřeží na západní. Byly to skvělé práce, rychle jsem však 
zjistila, že mě nejvíc baví zapojovat se do řešení různorodých 

Když se poučíte, 
má selhání smysl 

problémů. Myšlenka, že bych se tomu mohla věnovat napříč 
obory, typy a velikostmi firem, mi připadala lákavá.

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je mezi čes-
kými firmami stále velké téma. Jak vypadala před šestnácti lety 
ve Spojených státech?
Před šestnácti lety se v Deloittu vše zakládalo na neformál‑
ní dohodě mezi šéfem a podřízeným. Viděla jsem, jak moji 
kolegové mezi rodinou a prací dobře balancují, tak jsem se 
to od nich naučila. Američtí zaměstnavatelé přikládají stále 
větší respekt harmonii mezi soukromím a prací. My ho cítíme 
i od naší šéfky Cathy Engelbertové a vedoucí konzultantských 
služeb Janet Fouttyové. 

Jakou v tomto trendu hrají roli mileniálové?
Mileniálové jsou chytří lidé, kteří přinášejí svěží a zdravý postoj 
k práci. A protože jsme firma poskytující profesionální služby, 
i my se měníme s ohledem na potřeby lidí. Musíme nabírat 
a udržovat zaměstnance ze všech generací. Ti se od sebe navzá‑
jem učí a posun mileniálů do vyšších pozic má na naši firmu 
stále větší vliv. Z pohledu nás, baby boomerů, dokážou najít 
rovnováhu mnohem lépe. V tomto ohledu jim nasloucháme 
a poměrně dost se jimi řídíme.

S
hlavní vystupující 
na hr meetingu 
buDe američanka 
saRaH cutHillOVá. 
v práci s liDmi 
má léta 
zkušeností a líbí 
se jí mileniálové. 
poDle ní umí 
najít rovnováhu 
mezi prací 
a soukromým 
životem lépe než 
generace přeD 
nimi. 
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Po celých šestnáct let se nejvíce věnujete práci s talenty. Jak se 
proměnila?
Změnila se terminologie a loajálnost lidí. Dříve v jedné firmě 
zůstávalo mnohem víc lidí dlouhou dobu, třeba i většinu své 
kariéry. Dnes se na trhu práce pohybuje různorodá skupina, 
která pracuje na kratší úvazky nebo na několika projektech pro 
různé firmy. Zvýšila se poptávka a boj o šikovné lidi, kteří umí 
pracovat s technologiemi. A zaměstnavatelé řeší, jak je udržet.

Co je trendem v práci s talenty?
V posledních letech se věnujeme jak v naší firmě, tak u našich 
klientů konceptu „budování na silných stránkách“. Najímáme 
velmi dobré lidi a předpokládáme, že jejich silné stránky nám 
pomohou k růstu. Pomáháme jim uvědomit si je a používat 
v práci. Občas se stane, že jejich silné stránky neodpovídají 
pozici, kterou zastávají, takže pak přemýšlíme, kde by se mohli 
uplatnit. Cílem je také zajistit rozvoj silných stránek našich lidí 
a budování nových. I mě moji mentoři nutili dělat věci, které 
byly mými slabinami, tak jsem si vytvořila paletu silných strá‑
nek. Velmi mě těší sledovat rozvoj úspěšných lidí podnikajících 
věci, které by si před deseti lety nedovedli ani představit.

Jaký je podle vás největší současný HR trend obecně?
Dnes se často věnuji tomu, jak naši klienti čelí automatiza‑
ci a pracují s ní a jak mohou své zaměstnance doplnit tech‑
nologiemi. Firmy také řeší, jak využít moderní nástroje, 
aby mohly rychle růst. Tématem je také generační výměna, 
vidíme zavedené firmy, které se musí měnit, aby zůstaly 
konkurenceschopnými. 

Co američtí HR manažeři řešili před deseti lety?
Svět před deseti lety vstupoval do recese, takže největší teh‑
dejší výzva byla vyrovnat se s finanční krizí a nasměrovat kli‑
enty ke způsobům, jak se s ní vypořádat. Jak zabezpečit, že 
ve firmě zůstanou ty největší talenty? Jak najít cesty k ušet‑
ření nákladů? S tím se potýkal každý. Pomáhali jsme jim, aby 
nedělali špatná rozhodnutí, která by sice okamžitě ušetřila 
náklady, ale dlouhodobě by měla na firmu negativní dopady. 
Byla to velmi napjatá doba. Firmy zpomalovaly růst počtu za‑
městnanců, hodně z nich muselo zrušit rozvojové programy 
pro své pracovníky. 

Daří se americkým ženám dostat se do topmanagementu?
Před třiceti lety na vysokých pozicích působilo jen velmi málo 
žen. Řekla bych, že jsem dvacet let pracovala pro mužské nadří‑
zené. Někteří z nich si už tehdy leccos uvědomovali. Také proto, 
že sami měli dcery, pro které chtěli příležitosti. Někteří z mých 
mužských nadřízených byli také skvělými mentory. Časem se 
mezi lídry začalo objevovat více žen. Přesné statistiky neznám, 
myslím si ale, že v této oblasti máme pořád co dělat. Já mám 
výhodu, že pracuji s mnoha různými skupinami a získávám tím 
mnoho perspektiv, včetně té genderové. Vidím však, že stále 
máme před sebou dlouhou cestu, jako firmy i celkově jako spo‑
lečnost, abychom dostali více žen k jednacím stolům. Rovnováha 
mezi různými pohledy je podle mého nejlepší cesta k úspěchu.

Jaká je vaše největší manažerská chyba?
To je těžká otázka. Jsem optimista, který vždy vidí sklenici 
napůl plnou. Slovo „chyba“ mi dělá obtíže, raději bych mluvila 

Sarah Cuthillová
Vedoucí týmu Deloittu zaměřeného 
na transformaci pracovní síly ve Spoje‑
ných státech. V poradensko‑auditorské 
firmě pracuje už 16 let. Jejími klienty 
jsou země po celém světě, se kterými 
konzultuje talent management, tedy to, 
jak přilákat, nabrat, udržet a rozvíjet ta‑
lentované lidi ve firmách. V současnosti 
se věnuje také tomu, jak do pracovních 
procesů zahrnout nové technologie. 
Vystudovala mezinárodní ekonomii 
a francouzštinu na Gustavus Adolphus 
College a mezinárodní vztahy na Lesley 
College.

o neúspěších, protože když se ohlédnu zpět, žádné chyby ne‑
vidím. Vidím momenty, kdy jsem nešla správným směrem, ale 
vždy mě to donutilo vyhodnotit, co nefungovalo dobře, a lépe 
mě to nasměrovalo, nebo jsem zkusila něco jiného. Jednalo 
se většinou o momenty, kdy jsem své problémy chtěla vyřešit 
sama. Asi v tom hraje roli i to, že jsem žena, ale myslela jsem si 
například, že jsem jediná, kdo se potýká s nevyvážeností mezi 
prací a soukromím. Nebo jsem cítila, že jsem jediná, kdo má 
problémy být lídrem, protože moji mužští kolegové ve svých 
rolích vypadali velice jistě. Takové chvíle v mé kariéře vždy 
nakonec přinesly pozitivní výsledek, a to proto, že jsem měla 
odvahu říct si o podporu nebo o radu. To ostatně radím i ostat‑
ním: nechte si pomoci od svého okolí. Každé selhání má smysl, 
když se z něj poučíte.

Kristýna Dlasková
kristyna.dlaskova@economia.cz
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Motorem změn jsou společen‑
ské, ekonomické a politické 

změny, které nastaly od glo‑
bální ekonomické krize 
v roce 2008. Mezi lidmi se 

objevila frustrace ze selhání finančních jistot a postupně se na‑
vyšovala nedůvěra ve společenské a politické instituce. Otevřel 
se tak prostor pro nové hráče, kteří tuto mezeru zaplní, a oči 
veřejnosti se nyní stále více upínají k byznys lídrům. 

Co vedlo ke změnám? Rozhodly tři hlavní faktory:
Vzrostl význam jednotlivců, generace mileniálů přichází 

s novými požadavky i vzorci chování. Veřejnost očekává aktiv‑
ní participaci firem a soukromých institucí na řešení společen‑
ských problémů. Technologický rozmach na jedné straně vy‑
tváří řadu nových příležitostí, na druhé však také velké výzvy, 
na něž musí firmy reagovat.

Deset trendů, které v roce 2018 ovlivní oblast lidského kapitá‑
lu podle průzkumu společnosti Deloitte: 

1. Well‑being jako hnací síla produktivity. Téma osobní pohody 
je považováno za nejvýznamnější trend. Je vnímáno jako důle‑
žité pro 92 % dotázaných, 83 % jej považuje za jeden z nástrojů 
na podporu zvýšení retence (udržení) zaměstnanců. 

2 Data jako příležitost i riziko. HR oddělení disponují obrov‑
ským množstvím informací o lidech. Efektivní analýza těchto 
dat může výrazně přispět ke zlepšení náboru, řízení, udržení 
a optimalizaci pracovní síly. Potenciálu však nyní využívají jen 
3 % českých firem. 

3. Kariéra ve 21. století aneb „Od kariéry ke zkušenostem“.  
Model kariéry coby jednosměrného procesu stoupání v hie‑
rarchii přestává být chápán jako jediná definice úspěchu. 
Na významu nabývá především způsob, jakým jednotlivci zís‑
kávají zkušenosti, zkoušejí si nové role a učí se. Polovina dotá‑
zaných se však v řízení kariéry svých zaměstnanců nepovažuje 
za efektivní.

4. Odměny šité na míru. Zaměstnanci čím dál tím častěji po‑
žadují personalizované a flexibilní benefitní programy. Pouze 
5 % českých firem se na tuto výzvu cítí být dobře připraveno.

5. Integrace lidí, umělé inteligence a robotiky. Poptávka po lid‑
ských dovednostech se mění. Žádané jsou schopnosti, které 
stroje nezvládají – kreativita, řešení komplexních problémů, vy‑
jednávání atd. Dvacet sedm procent dotázaných své zaměstnan‑
ce již rekvalifikuje pro používání umělé inteligence a robotiky. 

6. Symfonie ve vedení firmy. Nedostatečná spolupráce 
na úrovni nejvyššího vedení organizace je hlavní příčinou, která 
firmám brání v překonání současných výzev. Podle průzkumu 
v ČR na strategických projektech spolupracuje jen 36 % vedení. 

7. Společenský dopad. Firmy řeší stále více témata, jako jsou 
rozmanitost, rovnocenné platy mužů a žen, imigrace nebo kli‑
matické změny. Třiadvacet procent dotázaných považuje pozi‑
tivní vnímání společnosti za strategicky významnou otázku. 

8. Propojené pracoviště. Množství komunikačních nástrojů 
určených k týmové spolupráci roste. Nebudou však tyto nástro‑
je naopak působit kontraproduktivně? České firmy jsou oproti 
zahraničním optimistické a 59 % dotázaných věří, že nové ná‑
stroje produktivitu skutečně zvýší. 

9. Ekosystém pracovní síly. Růst počtu externích zaměstnanců 
a pracovníků na dohodu vede k potřebě jejich efektivního řízení 
a zapojení do firemní kultury. Dvacet osm procent českých 
firem však výkon externích pracovníků nesleduje ani neřídí. 

10. Práce v éře dlouhověkosti. Společnosti, které hledí do‑
předu, vidí dlouhověkost a stárnutí populace jako příležitost 
a šanci, jak dosáhnout rozmanitosti a zároveň jak reagovat 
na společenskou výzvu. Vytěžit tento potenciál je však připra‑
veno pouze 26 % českých firem. 

Trendy byly stanoveny na základě odpovědí více než 11 000 
HR a byznys lídrů ze 124 zemí světa. Průzkumu se zúčastni‑
lo více než 70 českých firem, které definovaly výše uvedený 
žebříček.

Podniky, zaměstnanci 
a nové trendy
pověst Firmy už Dávno nezávisí jen 
na vztahu se zákazníky, na významu 
nabývají vazby se zaměstnanci, 
DoDavateli i lokálními komunitami. 

Pavel Šimák
senior manažer poradenství 
v oblasti lidského kapitálu 
ve firmě Deloitte


