Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 14, No. 2/1/2016

Alicja Miœ*
Alicja Miœ

Rozwa¿ania teoretyczne nad istot¹ talentu i ich
konsekwencje dla zarz¹dzania talentami
Rozwa¿ania teoretyczne nad istot¹ talentu…

Wstêp
Pojêcie talentu ma silne konotacje interdyscyplinarne. Jednak celem
tego artyku³u jest takie objaœnienie tego pojêcia, by stanowi³o wk³ad
w praktyczne procesy zarz¹dzania t¹ grup¹ pracowników w organizacji.
St¹d podjêto próbê zanalizowania pojêcia talentu/pracownika utalentowanego w kontekœcie innych pojêæ powszechnie stosowanych dla okreœlenia pracowników o szczególnym znaczeniu dla organizacji. S¹ to pracownicy wiedzy, pracownicy o wysokim potencjale/profesjonaliœci
i pracownicy wysoce efektywni. Przegl¹d literatury ró¿nych dyscyplin
naukowych pos³u¿y³ zebraniu argumentów przemawiaj¹cych za istnieniem odrêbnej od innych specyfiki tej grupy.
Istota porównania zasadza siê na wyszczególnieniu kryteriów, a nastêpnie poddaniu analizie poszczególnych charakterystyk wymienionych
grup. Wziêto pod uwagê m.in. Ÿród³o i trwa³oœæ celów, motywacjê do ich
osi¹gania, locus of control (uplasowanie sprawstwa), percepcjê i kryteria
rozwoju, Ÿród³o w³adzy/si³y. Skutkiem doprecyzowania charakterystyki
osób utalentowanych by³a próba wskazania konkretnych praktyk z zakresu zarz¹dzania pozwalaj¹cych precyzyjniej oddzia³ywaæ na tê grupê
zatrudnienia. Praktyki zwi¹zane z zarz¹dzaniem talentami mog¹ tym samym byæ wyodrêbnione w odniesieniu do pozyskiwania, utrzymywania
i przewidywania skutków ich dzia³alnoœci dla zatrudniaj¹cej organizacji.

1. Wielowymiarowoœæ w definiowaniu talentu
Jednym z czynników konkurowania w wysoce kompleksowym, dynamicznym i nieprzewidywalnym otoczeniu jest sposób, w jaki organizacje pozyskuj¹ i utrzymuj¹ utalentowanych pracowników. Jest to grupa osób krytyczna dla przysz³ej efektywnoœci i zrównowa¿onego wzrostu
konkretnej organizacji [Caligiuri, Tarique, 2009, s. 338]. Poszukiwanie
talentów i zarz¹dzanie nimi ma zabezpieczyæ organizacji przysz³e
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potrzeby zwi¹zane z kapita³em ludzkim przez retencjonowanie kompetencji kluczowych dla wspó³zawodnictwa [Björkman i inni, 2013, s. 195].
Tym samym pojawia siê pytanie o to, co konstytuuje talent.
W literaturze spotkaæ mo¿na ró¿ne sugestie dotycz¹ce istoty talentu.
Jedna z nich zawiera siê w dychotomii: inkluzywny i ekskluzywny. W tej
pierwszej postrzeganie talentu wyrasta z za³o¿enia, ¿e wszyscy ludzie s¹
utalentowani, lecz w ró¿ny sposób. Ta druga zasadza siê na przekonaniu,
¿e tylko niektórzy ludzie s¹ utalentowani (przez to bardziej wartoœciowi)
dla organizacji [Gallardo-Gallardo i inni, 2013, s. 290]. Inne podejœcie
mówi o talencie jako wewnêtrznej dyspozycji jednostki versus talencie
nabytym, wynikaj¹cym z uwarunkowañ sytuacyjnych [Dries, 2013,
s. 279]. W literaturze spotkaæ mo¿na tak¿e podejœcie do talentu okreœlane
jako input versus output. To pierwsze przyjmuje za³o¿enie o talencie
wyrastaj¹cym z mo¿liwoœci jednostki, drugie zaœ zak³ada, ¿e talent jest
skutkiem motywacji [Ulrich, Smallwood, 2012, s. 55–58].
P. G. Dominick i A. S. Gabriel [2009] wskazuj¹ na jeszcze jedno ujêcie
talentu: talent przekazywany versus talent zale¿ny od kontekstu. Talent
przekazywany jest rozumiany jako demonstrowany przez jednostki niezale¿nie od œrodowiska pracy. Rozumienie talentu zale¿nego od kontekstu k³adzie nacisk na interakcjê pomiêdzy jednostk¹ i œrodowiskiem (kontekstem), która determinuje ujawnienie siê talentu w rzeczywistoœci,
rozpoznanie go i uznanie.
Poszukiwania najbardziej adekwatnej definicji talentu dotycz¹ nie
tylko zarz¹dzania zasobami ludzkimi czy zachowañ organizacyjnych, ale
te¿ psychologii, psychologii edukacyjnej i zawodowej oraz psychologii
spo³ecznej. I tak w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi talent traktowany jest
jako kapita³ organizacji. W psychologii talent widziany jest jako ró¿nica
indywidualna. W psychologii edukacyjnej podchodzi siê do talentu jako
„obdarowania”, a w psychologii zawodowej – jako indywidualnej to¿samoœci. W psychologii spo³ecznej talentem jest ktoœ (coœ) co postrzegamy
jako talent. Konsekwencj¹ dyscyplinarnych wariantów rozumienia talentu jest specyficznie widziany wk³ad w rozwijan¹ na ich gruncie teoriê lub
podejmowane studia praktyczne i teoretyczne. Interdyscyplinarne wyjaœnienia talentu zaprezentowano w tablicy 1.
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Tablica 1. Ró¿nice w rozumieniu talentu z perspektywy dyscyplin
naukowych
Dyscyplina naukowa

Rozumienie talentu

Wk³ad

Zarz¹dzanie

Talent jako kapita³

Jest wk³adem do organizacji.
Poprzez procesy organizacyjne
jest w³¹czany do kontekstu
organizacyjnego

Psychologia

Talent jako ró¿nica
indywidualna

Przewidywana wartoœæ dla
organizacji

Psychologia
edukacyjna

Talent jako
obdarowanie

Specyficzny obszar doskona³oœci
– poszukiwanie w procesach
rozwoju

Psychologia zawodu Talent jako
to¿samoœæ

Psychologia
spo³eczna

Krystalizacja koncepcji siebie.
Widziany w perspektywie cyklu
¿ycia i traktowany jako
konstrukt o dynamicznej
naturze

Talent jako spo³eczna Jest elementem percepcji
percepcja „bycia
spo³ecznej – to co nie jest tak
utalentowanym”
postrzegane, nie jest talentem

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Dries, 2013, s. 275].

Zró¿nicowanie podejœæ do rozumienia talentu widoczne jest szczególnie w organizacji. Czerpi¹c z praktyki, nale¿y stwierdziæ, ¿e pracownicy utalentowani nie s¹ grup¹ jednorodn¹. Pokazuj¹ to zarówno
badania [Pocztowski, 2016, s. 38 i nast.], jak i wypowiedzi praktyków1.
Sposób rozumienia osoby/pracownika utalentowanego jest konsekwencj¹ wiedzy i potrzeb organizacyjnych i znajduje odbicie w aktywnoœciach
personalnych wobec tej grupy zatrudnionych. W wielu organizacjach synonimem pojêcia talent jest pracownik wysoce efektywny. Najogólniej
mówi¹c, s¹ to pracownicy, którzy poprzez sposób dzia³ania i wykorzystanie dostêpnych na stanowisku pracy mo¿liwoœci osi¹gaj¹ najwy¿sze
efekty indywidualne, zgodne ze zdefiniowanymi standardami [Woiñska,
Szmidt, 2005, s. 71; Miœ, 2008]. Pracownik jest wysoce efektywny w œciœle
zdefiniowanym kontekœcie organizacyjnym.
Innym spotykanym w praktyce synonimem terminu talent jest „ekspert”, „profesjonalista”. Zwykle uplasowany jest w strukturze jako
1

Przyk³ady wypowiedzi zamieszczono w opisach przypadków w ksi¹¿ce [Pocztowski,
2016].
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samodzielny specjalista. Jego rozwój dokonuje siê poprzez gromadzenie
doœwiadczeñ i równolegle – wiedzy formalnej [Ulrich, Brockbank, 2008,
s. 268].
Trzecim desygnatem terminu talent jest pracownik wiedzy. Jeden
z twórców pojêcia knowledge-intensive workers M. Alvesson okreœla pracowników wiedzy jako „wysoko wykwalifikowanych specjalistów, innowacyjnie pos³uguj¹cych siê wiedz¹, osi¹gaj¹cymi twórcze i unikatowe
rezultaty, o g³êbokiej wiedzy proceduralnej i specyficznych rolach, podejmowanych w organizacji” [za: Wojtczuk-Turek, 2016]. Co charakterystyczne, to anga¿owanie w pracy g³ównie intelektu, którego efektów
zwykle nie daje siê zmierzyæ.
W obecnym rozumieniu talentu (talent sensu stricto)2 elementami jego
struktury s¹ potencja³ intelektualny i indywidualna pasja, a tak¿e pewne
czynniki osobowoœciowe (wytrwa³oœæ, dyscyplina wewnêtrzna, oryginalnoœæ i in.) [Achter, Lubinski, 2005, s. 60]. Jednak¿e w praktyce organizacji
taki desygnat nie wystêpuje. Najbli¿szy mu oznacza „osobê ponadprzeciêtnie uzdolnion¹ w jakimœ kierunku”. Jednak uzdolnienie nie jest to¿same ze spotêgowanym zainteresowaniem (pasj¹) 3.
S³ownikowo talent ujmowany jest jako cecha wewnêtrzn¹ jednostki
(dana). W kontekœcie organizacji talent jest ³¹czony z szeroko rozumianymi kompetencjami – to zaœ czyni z niego umiejêtnoœæ ukszta³towan¹
(wyuczon¹). Rozwa¿enie dylematu, czy talent jest jednostce dany (naturalny) czy te¿ wyuczony mo¿e zmniejszyæ niedogodnoœæ zwi¹zan¹
z wielowymiarowoœci¹ konstruktu [Meyers i inni, 2013, s. 310]. Przyk³adami argumentów przemawiaj¹cych za naturalnym pochodzeniem
talentu jest zwi¹zek talentu z wysok¹ inteligencj¹, która jest genetyczna,
lub rzadkoœæ jego wystêpowania4, a tak¿e fakt, ¿e osoby utalentowane
ucz¹ siê istotnie szybciej w zakresie obszaru swojej pasji ni¿ osoby nieutalentowane. To co przemawia za nabyciem talentu jest konstatacja, ¿e
osoby utalentowane osi¹gaj¹ wy¿yny w zakresie swojej pasji wskutek
¿mudnych i d³ugich æwiczeñ.

2

Szerzej na temat etymologii i znaczenia terminu talent, tak¿e w ujêciu historycznym zob.
[Miœ, 2008].
3
W psychologii panuje pogl¹d (empirycznie zweryfikowany), i¿ to w³aœnie zainteresowania (pasje) pracowników rokuj¹ ich zawodowy sukces a nie osi¹gniêcia czy uzdolnienia.
4
Szacuje siê, ¿e osoby utalentowane stanowi¹ od 1 do 10% cz³onków tej samej grupy wiekowej [Ruthsatz, Detterman, 2003, s. 509].
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Rozwa¿ywszy powy¿sze, nale¿y podkreœliæ widoczne podobieñstwo pomiêdzy dylematami teoretycznymi i praktycznymi w rozumieniu
„pracownika utalentowanego”. Wydaje siê, ¿e uporz¹dkowanie i przyjêcie rozwi¹zañ w jednym z tych obszarów pozwoli tak¿e na skonkretyzowanie postrzegania talentu w drugim.

2. Charakterystyka grup pracowniczych i jej implikacje dla
funkcji personalnej
Przywo³ane wy¿ej grupy pracowników organizacji, które w praktyce
organizacyjnej uznawane s¹ za talenty, mo¿na poddaæ bardziej szczegó³owej analizie. Ujawnia ona niewidoczne cechy tych grup, co pozwoli
wskazaæ specyficzne aktywnoœci organizacji (procesów personalnych)
pozwalaj¹ce wykorzystaæ si³ê i wk³ad tych grup w realizacjê celów organizacji. W porównaniu pos³u¿ono siê kryteriami zwi¹zanymi z celem,
rozwojem, kompetencjami i percepcj¹ czasu. Kryteria zwi¹zane z celem
obejmowa³y: ustanowienie celu, jego trwa³oœæ, wybór celu i motywacjê do
jego realizacji (tablica 2).
Tablica 2. Zró¿nicowanie grup pracowników ze wzglêdu na kryterium celu
Kryteria
Pracownicy

Ustanowienie
celu

Trwa³oœæ celu

Wybór celu

Motywacja do
realizacji celu

wysoce
efektywni

zewnêtrzny,
zinternalizowany

zmienia siê po
zrealizowaniu

przydzielony
z puli celów
organizacji

profesjonaliœci
(o wysokim
potencjale)

zinternalizowany

zmienia siê po
zrealizowaniu

wybrany z puli zasilanie
celów organi- zewnêtrzne
zacji

pracownicy
wiedzy (KIW)

zewnêtrzny
i wewnêtrzny

niezmienny co
do zdobywania wiedzy,
zmienny co do
problematyki

kreatywnie po- zasilanie
szukiwana
zewnêtrzne
wiedza w zai wewnêtrzne
kresie potrzeb
organizacji

utalentowani

wewnêtrzny

niezmienny
w d³u¿szym
czasie

wniesiony do
organizacji
w³asny cel

ród³o: Opracowanie w³asne.

organizacyjny
system motywacji do pracy
– zasilanie
zewnêtrzne

zasilanie wewnêtrzne – realizacja pasji;
niezale¿noœæ
od wzmocnieñ
zewnêtrznych
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Analiza zawartych w tablicy 2 informacji ujawnia ró¿nice w zakresie
stawianych i realizowanych celów. Pracownicy wysoce efektywni i profesjonaliœci realizuj¹ w organizacji jej cel, przyjêty za swój. U pracowników
wiedzy dodatkowo zyskuje on wymiar wewnêtrzny, zaœ pracownicy
utalentowani stawiaj¹ sobie w³asne cele, które mog¹ staæ siê dla firmy
czynnikiem sukcesu. W przypadku osób utalentowanych konieczne staje
siê wykorzystanie przez podmioty funkcji personalnej konkretnych technik diagnozuj¹cych cel pracownika utalentowanego oraz mo¿liwe jego
wykorzystanie dla organizacji. G³ówna rola przypada zatem precyzyjnym diagnozom selekcyjnym. Jeœli chodzi o pierwsze dwie grupy – tu
organizacja, zarz¹dzaj¹c pracownikami, powinna przekazywaæ szczegó³owo w³asne cele; pozwoli to na bezpoœredni¹ ich realizacjê.
W zakresie trwa³oœci celu równie¿ widoczny jest podzia³ na grupê
pracowników wysoce efektywnych i profesjonalistów oraz pracowników
wiedzy i utalentowanych. Ta pierwsza grupa porusza siê w swojej dzia³alnoœci w spektrum celów organizacyjnych. Ta druga realizuje trwalsze
cele, przy czym najtrwalsze – utalentowani. W zarz¹dzaniu konieczne jest
zatem wyraŸne artyku³owanie celów i sygnalizowanie ich zmian (dwie
pierwsze grupy) oraz wsparcie d³ugoterminowe w realizowaniu celów
(dwie kolejne grupy).
Wybór celu ró¿ni wszystkie grupy: dla pracowników efektywnych
jest to przydzielony cel organizacyjny, dla profesjonalistów – wybrany
spoœród celów organizacyjnych, dla pracowników wiedzy kreatywnie
poszukiwany w zakresie wiedzy a dla osób utalentowanych – wprowadzony do organizacji w³asny cel. Uwzglêdnienie tej wiedzy w procesach
zarz¹dzania sprawi, ¿e osi¹gniête cele bêd¹ zgodne z potrzebami. Jeœli
natomiast chodzi o motywacjê do realizacji celu to pracownicy utalentowani motywowani s¹ swoj¹ pasj¹, zatem wolni od zachêt zewnêtrznych.
Tym samym organizacyjny system motywacji odgrywa nik³¹ rolê w sk³anianiu ich do aktywnoœci. Pozosta³e grupy zale¿ne s¹ od systemu silniej.
Kryteria zwi¹zane z rozwojem obejmowa³y: percepcjê w³asnego rozwoju (kariera subiektywna), czynniki rozwoju, umiejscowienie kontroli
i ocenê osi¹gniêæ. Odpowiednie informacje zamieszczono w tablicy 3.
Analiza poni¿szego rysunku pokazuje dalsze ró¿nice pomiêdzy wymienionymi grupami (traktowanymi synonimicznie do talentu) tym razem
w odniesieniu do kwestii w³asnego rozwoju.
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Tablica 3. Zró¿nicowanie grup pracowników ze wzglêdu na kryterium
rozwoju
Kryteria
Pracownicy
wysoce
efektywni

Poczucie
sprawstwa

Percepcja
w³asnego
rozwoju

Czynniki
rozwoju

zewnêtrzne
poprzez struk- realizacja ró¿lub bliskie
turê organiza- nych zadañ
zewnêtrznemu cyjn¹

Ocena
osi¹gniêæ
system ocen
pracowniczych

profesjonaliœci zewnêtrzne
(o wysokim
i wewnêtrzne
potencjale)
z niewielkim
przesuniêciem
ku zewn¹trzsterownoœci

poprzez strukturê organizacyjn¹
w kierunku samodzielnego
specjalisty

realizacja zadañ specjalistycznych
odpowiednich
do kwalifikacji

SOP oraz
ocena w³asna
poziomu realizacji zadania

pracownicy
wiedzy (KIW)

wewnêtrzne
z elementami
zewn¹trzsterownoœci

poprzez struk- realizacja zaturê jak i poza dañ rozszerzani¹
j¹cych wiedzê,
kreatywnych

w³asna ocena
i twórcze
poszukiwanie
nowego
rozwi¹zania

utalentowani

wewnêtrzne

poza struktur¹
– eksperymentowanie z rozwi¹zaniami

w³asny standard doskona³oœci, poczucie
spe³nienia

wykorzystanie
mo¿liwoœci
organizacji:
dostêp do bazy
technicznej
i wiedzy

ród³o: Opracowanie w³asne.

WyraŸnie zmienia siê uplasowanie sprawstwa: od zewnêtrznego
(pracownicy wysoce efektywni) do wewnêtrznego w przypadku talentów.
Inaczej zatem przebiegaæ powinny procesy zarz¹dzania w odniesieniu do
pracowników zale¿nych od decyzji, celów i motywacji zewnêtrznej, inaczej w stosunku do tych, którzy opieraj¹ siê na w³asnych standardach,
pomys³ach i ocenach. Równie¿ odmiennie postrzegana jest w opisywanych grupach kwestia kariery (rozumianej subiektywnie). Osoby utalentowane nie wi¹¿¹ rozwoju ze struktur¹ organizacyjn¹, lecz z mo¿liwoœciami eksperymentowania i doœwiadczania w³asnych zainteresowañ
(pasji). Pracownicy z pozosta³ych grup w³asn¹ karierê widz¹ przez pryzmat istniej¹cej struktury. Zatem rozumienie talentu przyjête w organizacji
wymaga opracowania specyficznych œcie¿ek lub/i otwarcia pewnych
mo¿liwoœci rozwoju kariery. Dla talentów – stworzenia mo¿liwoœci do
dzia³ania i eksperymentowania. Dla tej grupy jest tak¿e istotne udostêpnienie mo¿liwoœci technicznych i specyficznej wiedzy s³u¿¹cej realizacji
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pasji (jako rozwi¹zanie niestandardowe), gdy w innych grupach czynnikiem rozwoju jest realizacja zadañ (przydzielonych, specjalistycznych,
rozszerzaj¹cych wiedzê). Dla nich z kolei nale¿a³oby œciœle okreœliæ zadania (pracownicy wysoce efektywni), wskazaæ te zadania, które wymagaj¹ wiedzy specjalistycznej (profesjonaliœci) i przypisaæ zadania wymagaj¹ce wykorzystania nietypowej i nierutynowej wiedzy (pracownicy
wiedzy). W zakresie oceny osi¹gniêæ tak¿e pracownicy utalentowani ró¿ni¹ siê od pozosta³ych grup; opieraj¹ siê bowiem w ocenie na w³asnych
standardach doskona³oœci, podczas gdy pozosta³e grupy w ró¿nym stopniu wykorzystuj¹ do tego system ocen pracowniczych.
Kolejnym kryterium porównania by³y kompetencje analizowane
w trzech aspektach: Ÿród³a kompetencji, liczby i rodzaju kompetencji wyró¿niaj¹cych oraz Ÿród³a wp³ywu. Pogl¹dowo kwestie te przedstawiono
w tablicy 4. Informacje w niej przedstawione pokazuj¹ ró¿nice pomiêdzy
pracownikami reprezentuj¹cymi grupy w praktyce tym razem w zakresie
kompetencji. ród³em kompetencji dla wszystkich grup z wyj¹tkiem
talentów s¹ kwalifikacje formalne. Mo¿na zatem uznaæ, ¿e procesy doskonalenia kwalifikacji w organizacji dla tych grup tak¿e powinny mieæ charakter formalny. W przypadku osób utalentowanych trzeba natomiast
otworzyæ dostêp do wiedzy zgodnej z pasj¹ i zainteresowaniami osoby
utalentowanej.
W zakresie kryterium kompetencji wyró¿niaj¹cych dwie pierwsze
grupy (wysoce efektywni i profesjonaliœci) maj¹ œcis³y zwi¹zek z profilem
kompetencyjnym stanowiska pracy, ró¿ni¹c siê jedynie skal¹ (profesjonaliœci). W przypadku pracowników wiedzy kluczowe s¹ ponadprzeciêtne
zdolnoœci przyswajania wiedzy, w przypadku talentów – spotêgowane
zainteresowania oraz intelekt. Sugestia zatem dla struktury zadañ funkcji
personalnej ponownie wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ ró¿nicowania podejœæ:
dla dwóch pierwszych grup – diagnoz selekcyjnych zwi¹zanych z profilem kompetencyjnym, dla pracowników wiedzy – z badaniem dyspozycji do uczenia siê, dla talentów – g³êbokoœci zainteresowañ i motywacji
osobistej. ród³em wp³ywu (w³adzy) dla ka¿dej z charakteryzowanych
grup jest coœ innego: stanowisko (dla pracowników wysoce efektywnych), wysoki poziom eksperckoœci, uniezale¿niaj¹cy od zwierzchnika
(profesjonaliœci), rozleg³a wiedza (pracownicy wiedzy) i fakt posiadania
i rozwijania talentu (osoby utalentowane), zwykle unikatowego w organizacji.
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Tablica 4. Zró¿nicowanie grup pracowników ze wzglêdu na kryterium
kompetencji
Kryteria
Pracownicy

ród³o
kompetencji

Liczba i rodzaj
wyró¿niaj¹cych
kompetencji

ród³o
wp³ywu/w³adzy

wysoce efektywni

ogólne kwalifikacje zgodne z profilem
kompetencyjnym

zajmowane
stanowisko

profesjonaliœci
(o wysokim
potencjale)

profesjonalne
kwalifikacje

profesjonalne
oparte na wiedzy
formalnej oraz
doœwiadczeniu

eksperckoœæ

pracownicy
wiedzy (KIW)

kwalifikacje ogólne
lub/i profesjonalne,
specyficzne cechy
i zdolnoœci

nadprzeciêtne
zdolnoœci do przyswajania wiedzy

ponadprzeciêtna
wiedza

utalentowani

wewnêtrzna
motywacja w tym
zakresie

g³êbokie zaintere- indywidualna
sowania oraz cechy pasja i dyspozycje
osobowoœci
intelektualne

talent

ród³o: Opracowanie w³asne.

Równie¿ percepcja czasu jest w badanych grupach inna. Pracownicy
wysoce efektywni realizuj¹ zadania w zgodzie ze standardami organizacji, profesjonaliœci poœwiêcaj¹ zadaniu tyle czasu, ile podpowiada im
doœwiadczenie zdobyte w tym zakresie, pracownicy wiedzy potrzebuj¹
ró¿nej iloœci czasu dla przyswojenia potrzebnej wiedzy, a osoby utalentowane przeznacz¹ ka¿d¹ iloœæ czasu na aktywne eksperymentowanie.
Oznacza to dla zadañ funkcji personalnej inne podejœcie do oceny pracowników z ka¿dej grupy: inne kryteria i inny punkt startu, inny efekt
koñcowy.
Architektura funkcji personalnej organizacji powinna pozostawaæ
w relacji do zró¿nicowanej wartoœci jej kapita³u ludzkiego oraz jego unikatowoœci, a konfiguracja zadañ, podmiotów i procesów powinna byæ
odniesiona do zidentyfikowanych w organizacji grup pracowników [Lepak i inni, 2007, s. 22].

Zakoñczenie
Du¿e zainteresowanie prezentowan¹ problematyk¹ nie idzie w parze z wypracowaniem klarownej wyk³adni istoty terminu. Potrzeby

246

Alicja Miœ

praktyki nie znajduj¹ wystarczaj¹cego wsparcia w propozycjach teoretycznych, co wiêcej – wydaje siê, ¿e to w³aœnie praktyka szerzej eksperymentuje z przybli¿eniami lub fragmentarycznymi rozwi¹zaniami wyjaœnienia fenomenu talentów. St¹d w artykule poza definicj¹ talentu sensu
stricto oparto siê na wynikach badañ empirycznych, w których respondenci (mened¿erowie HR) charakteryzowali przyjête w ich firmach wyjaœnienie pojêcia pracownika utalentowanego. Konsekwencj¹ operacjonalizacji pojêcia talentu jest realizowana praktyka zarz¹dzania nim.
W praktyce talent jest wi¹zany albo z pracownikami widzianymi
jako grupa (wysoko efektywni, profesjonaliœci), albo jako konkretne cechy
jednostek (talent jako mistrzostwo, talent jako dopasowanie). I na tej
podstawie konstruowane s¹ elementy funkcji personalnej. W artykule
podjêto próbê bardziej precyzyjnego wskazania konkretnych rozwi¹zañ
zwi¹zanych z selekcj¹, rozwojem, motywowaniem, ocen¹ pracowników,
ale tak¿e formu³owaniem celów organizacyjnych czy dopasowaniem
cz³owiek–praca, w zale¿noœci od przyjêtej wyk³adni talentu. Oznacza to,
¿e zarz¹dzanie talentami ujawnia swoje zwi¹zki zarówno z zarz¹dzaniem, jak i zachowaniami organizacyjnymi, psychologi¹ czy socjologi¹.
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Streszczenie
Pojêcie talentu ma silne konotacje interdyscyplinarne. Jednak celem tego artyku³u jest takie objaœnienie tego pojêcia, by stanowi³o wk³ad w praktyczne
procesy zarz¹dzania t¹ grup¹ pracowników w organizacji. St¹d podjêto próbê
zanalizowania pojêcia talentu/ pracownika utalentowanego w kontekœcie innych
pojêæ powszechnie stosowanych dla okreœlenia pracowników o szczególnym
znaczeniu dla organizacji. S¹ to pracownicy wiedzy, pracownicy o wysokim
potencjale/profesjonaliœci i pracownicy wysoce efektywni. Przegl¹d literatury
ró¿nych dyscyplin naukowych pos³u¿y³ zebraniu argumentów przemawiaj¹cych
za swoist¹, odrêbn¹ od innych specyfik¹ tej grupy.
Skutkiem doprecyzowania charakterystyki osób utalentowanych by³a próba
wskazania konkretnych praktyk z zakresu zarz¹dzania, pozwalaj¹cych precyzyjniej oddzia³ywaæ na tê grupê zatrudnienia. Praktyki zwi¹zane z zarz¹dzaniem
talentami mog¹ tym samym zostaæ wyodrêbnione w odniesieniu do pozyskiwania, utrzymywania i przewidywania skutków ich dzia³alnoœci dla zatrudniaj¹cej organizacji.
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The essence of talent. Theoretical considerations
and their implications for talent management (Summary)
The concept of talent has strong connotations of interdisciplinary. However,
the purpose of this article is the definition of this concept to provide a contribution
to practical management processes this group of employees in an organization.
Hence an attempt to analyze the concept of talent/talented worker in the context
of other terms commonly used for the determination of the workers of particular
interest to the organization. These are the knowledge workers, employees with
high potential/professionals and highly effective. A literature review of the various scientific disciplines used the meeting of arguments for a kind, distinct from
the other characteristics of this group.
Clarifying the effect of the characteristics of people talented was an attempt
to indicate the specific management practices, enabling more impact on this
group. Talent management practices can thus get the specifics with regard to acquiring, maintaining and predict the effects of their activities.

Keywords
defining talent, high performers, high potentials, knowledge intensive workers,
personnel function

