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Průzkum: Nastavení nové organizace řeší lídři víc,
než nábor nových lidí
Provedli jsme celosvětově nejrozsáhlejší analýzu v oblasti lidského kapitálu.
Průzkumu se zúčastnilo 10 000 byznys a HR lídrů ze 140 zemí včetně ČR.
Praha, 2. března – Přestože je v ČR nízká nezaměstnanost a mluví se o
problémech s náborem, získávání nových zaměstnanců není na prvním
místě. V popředí je otázka, jak by vlastně firma jako celek měla fungovat.
Klíčovým faktorem je pozitivní zkušenost zaměstnanců s prací pro konkrétní
firmu. Vyplývá to z průzkumu Globální trendy v oblasti lidského kapitálu
2017, v němž společnost Deloitte už popáté zkoumala, s čím se potýkají
organizace v oblasti lidských zdrojů.
„Průzkumu se letos zúčastnilo více než 10 tisíc byznys a HR lídrů ze 140 zemí, vůbec
poprvé se do něj zapojil i dostatečný počet respondentů z ČR, takže můžeme
srovnávat, jaká je situace na českém trhu v porovnání se zahraničím,“ vysvětluje
Evžen Korděnko, ředitel oddělení poradenství v Deloitte. A doplňuje: „Trendy na
českém pracovním trhu do velké míry kopírují ty globální. Největším rozdílem je
rozvoj leadershipu (vedení lidí), který je u nás vnímán silněji.“
Nová organizace, nová kariéra
Z průzkumu vyplynulo, že témata, která firmy aktuálně nejvíce řeší, jsou organizační
struktura budoucnosti, nábor a rozvoj zaměstnanců spojený s novým pojetím kariéry.
V praxi to znamená, že organizace se potřebují více zaměřit na práci v týmech,
rychleji reagovat na změny na trhu a změnit způsoby rozvoje zaměstnanců.
Takto nově řízené firmy samozřejmě vyžadují i jiné styly vedení lidí. Proto je téma
leadershipu implicitně obsaženo i v trendu nové organizace pro 21. století. Nelze se
divit, s prodlužující se věkovou hranicí pro odchod do důchodu dnešní lidi na trhu
práce čeká až 60letá profesní dráha. Nové vzdělávací modely tak musí reagovat na
úplně jiné pojetí kariéry.
„V náboru dnes firmy potřebují vzbudit zájem u lidí ještě před tím, než vůbec
zaregistrují konkrétní pracovní nabídku. Děje se tak přes hodnotovou nabídku firem,
která sice zahrnuje peníze a benefity, ale současně i pracovní prostředí, přátelského
šéfa či možnost vyzkoušet si během kariéry v jedné firmě více pracovních pozic,“
vysvětluje Martina Zapletalová, manažerka v oddělení poradenství v Deloitte.

Zaměstnanecká zkušenost jako způsob, jak se na pracovním trhu
diferencovat
Zatímco dříve byl důležitý kariérní postup, dnes jde o to, jaké to je ve firmě
pracovat: Pozitivní zkušenosti, smysluplnost práce a pracovní prostředí, v němž se
lidé cítí dobře. Pokud takové prostředí podporuje inovaci, spolupráci i rozvoj
zaměstnanců, firma má vyhráno.
„Klíčovým faktorem úspěšného náboru je zaměstnanecká zkušenost. Ta ovlivňuje
fakt, do jaké míry jsou lidé svého zaměstnavatele ochotni doporučit, a jak o něm
mluví,” říká Ondřej Čapka, senior konzultant v oddělení poradenství v Deloitte.
Díky sociálním sítím se pak dobré i špatné jméno organizace šíří velmi rychle mezi
potenciální zájemce o práci. A firmy si velmi dobře uvědomují rizika s tím spojená, i
když ty v Čechách jsou na ně připraveny o něco méně než v zahraničí.
Zaměstnanecká zkušenost se přitom netýká jen otázky spokojenosti zaměstnanců.
Slouží jako nástroj pro zvyšování výkonu, podporu inovací, rozvoje i atraktivity
zaměstnavatele na trhu práce i jako způsob, jak se diferencovat v době nedostatku
kvalitních uchazečů.
HR tematika se stává součástí byznys strategií
Boj o dostatek kvalifikovaných a talentovaných lidí je stejně kritický, jako boj o
zákazníka. Společnosti musí změnit myšlení i způsoby, jimiž zajišťují vedení, motivaci
i zapojení zaměstnanců, aby si získaly a udržely talent pro 21. století. Jinak riskují
neúspěch.
“Klíčovým tématem je, jak by firma jako celek měla fungovat. Skuteční HR
profesionálové by společnosti měli pomáhat vytvořit novou organizaci, která je
jednoduše neodolatelná pro talentované lidi, umožní jim organizovat se v sítích týmů
a soustředit se na práci bez zbytečných procesních a administrativních překážek, a
využije potenciál každého z nich,“ připomíná Evžen Korděnko.
“Na druhou stranu ale průzkum ukázal, že přestože řada pracovních pozic prochází v
souvislosti s technologiemi výraznou změnou a některé činnosti se automatizují,
základní lidské aspekty práce, jako jsou empatie, komunikace a řešení problémů,
nabývají většího významu než kdy předtím,” říká Martina Zapletalová.
Hlavní závěry studie v číslech:






87 % respondentů v České republice vnímá nastavení nového způsobu
fungování organizace jako nezbytné.
82 % českých účastníků průzkumu považuje revoluci ve způsobu získávání
talentovaných lidí za důležitý trend.
Pro 82 % českých respondentů je rozvoj leadershipu pro digitální věk důležitý,
stejný počet považuje za důležité také vytvoření dynamického prostředí
podporujícího rozvoj a flexibilní kariéru.
Jen 23 % účastníků ankety celosvětově uvádí, že jejich firma má integrovanou
strategii zaměřenou na zaměstnaneckou zkušenost.

O průzkumu „Globální trendy v oblasti lidského kapitálu 2017“
Průzkum společnosti Deloitte už pátý rok po sobě zkoumal trendy v oblasti lidského
kapitálu. Ankety se zúčastnilo více než 10 tisíc obchodních ředitelů a ředitelů pro
lidské zdroje ze 140 zemí včetně České republiky. Letošní ročník je tak svým

rozsahem nejrozsáhlejším a největším průzkumem za celých 5 let, kdy studie
vychází. Stáhněte si její plné znění.
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