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OPONENTSKÝ POSUDEK
Předložená monografi e s názvem „Talent management“ představuje vysoce ak-
tuální, zajímavou a zatím ne dostatečně probádanou oblast managementu. Má úz-
kou návaznost na řízení lidských zdrojů, a proto se stává středem zájmu vedoucích 
pracovníků všech podnikatelských subjektů i nevýrobních organizací. Vzhledem 
k tomu, že člověk, jako lidský prvek a současně jako potenciál je v procesech řízení 
organizací velmi důležitým článkem, hledání nových účinných cest a metod pro 
nalezení konkurenčních výhod v tržním i netržním prostředí v této oblasti se stá-
vá cílem leaderů a profesionálního managementu. 
Monografi e je pojata v  širokém spektru na  danou problematiku Talent man-
agementu. Do vědní disciplíny managementu je přínosná tím, že přináší nové 
vědecké poznatky, které až dosud stály na okraji zájmu vědeckého bádání. Mo-
nografi e je rovněž významná tím, že obohacuje a rozšiřuje poznání jednotlivých 
oblastí Talent managementu. Převážně formou kvalitativního šetření provádě-
ného v organizacích byl výzkum zacílen jak na manažery tak i na zaměstnance. 
Získaná data z výzkumných vzorků byla vhodnými postupy vyhodnocena, zís-
kané informace správně využity a vhodným způsobem komparovány s poznat-
ky z literatury. Na základě výsledků jsou v monografi i doporučení pro praktické 
využití v řízení lidských zdrojů. 
Monografi e a  její jednotlivé kapitoly jsou podloženy rozsáhlým souborem li-
terárních zdrojů, vlastním výzkumem a hlavně příklady, které jsou výborným 
a doplňujícím vodítkem pro manažery a uživatele této publikace; to vše je v sou-
ladu s  novými vědeckými a  odbornými poznatky, které jsou nezbytné a  jsou 
základem pro úspěšné uplatňování managementu v organizacích.
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Monografi e je logicky a přehledně uspořádaná. Její jednotlivé části tvoří harmo-
nický celek. Její pojetí umožňuje řešit problematiku managementu týkajícího 
se vyhledávání talentů a práce s nimi pro jejich budoucí začlenění do manažer-
ských činností. 
Teoretická východiska jsou zpracována velmi pečlivě, s přehledem o řešené pro-
blematice a s přihlédnutím k současné aktuální situaci jak ve světovém měřítku, 
tak i  aktuální situaci v  České republice. Je velmi přínosné, že každá kapitola 
přináší jak teoretická východiska k  jednotlivým zkoumaným oblastem, tak 
i  současně předkládá výzkum zkoumané oblasti. Z hlediska tohoto propojení 
je výborné, že v každé kapitole jsou odborné veřejnosti, čtenářům, studujícím 
a manažerům předložena doporučení. 
Monografi e je výjimečná tím, že přináší ucelený pohled na  Talent management 
v propojení jednotlivými oblasti řízení lidských zdrojů. Autorky upozorňují na dů-
ležitost identifi kace a získávání talentů, které mohou být potencionálními nositeli 
nových myšlenek, nápadů a ekonomických inovací. Ve své monografi i správně po-
ukazují na nezbytnost péče o rozvoj talentů a jejich zapojování do řízení a hlavně 
na následné udržení a stabilizaci talentů v organizaci. Autorky dávají do souvislostí 
vzájemné vztahy tohoto řízení a současně upozorňují na jejich návaznost.
Monografi e, které je určena pro široké spektrum odborné veřejnosti ve spojitosti 
s vědní disciplínou management. Dává návody a doporučení pro racionální a ope-
rativní rozhodování v konkurenčním boji podnikatelských subjektů. Manažeři by 
se měli této oblasti věnovat a Talent management zapojit do své každodenní práce. 
Měl by se stát nezbytnou součástí práce manažerských týmů. 
Odborný a  vědecký obsah monografi e je vysoce aktuální, je systematickým 
a komplexně zpracovaným materiálem. Monografi i lze doporučit nejen pro ma-
nažery a personalisty a odbornou veřejnost, ale i pro pracovníky personálních 
agentur. Současně je tato monografi e vhodným studijním materiálem pro vyso-
koškolské studenty.

Závěr:

Předložený text monografi e splňuje požadavky kladené na tento druh publika-
ce, a proto monografi i doporučuji v této podobě publikovat.

V Českých Budějovicích 18. února 2016
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OPONENTSKÝ POSUDOK
Posudzovaná monografi a s názvom „Talent management – Aplikace Talent ma-
nagementu v organizacích pohledem manažerů a zaměstnanců“ sa zaoberá mi-
moriadne aktuálnou témou talent manažmentu a podáva komplexný prehľad 
o spôsoboch efektívneho riadenia talentov v organizáciách. 
Rozsah monografi e je 244 strán, pričom obsahuje 10 kapitol vrátane úvodu, zá-
veru, zoznamu použitých výrazov a zoznamu použitej literatúry. V rámci úvod-
nej kapitoly autorky popisujú cieľ, za ktorým bola vytvorená, popisujú metodiku 
realizácie výskumu a taktiež stručne charakterizujú štruktúru monografi e. 
V rámci druhej kapitoly autorky komplexne charakterizujú základné pojmy, sú-
visiace s  problematikou talent manažmentu, pričom v  nej hodnotia aktuálnu 
mieru zamerania organizácií pôsobiacich v Českej republike na túto problema-
tiku. V záverečných podkapitolách následne vhodne formulujú odporúčania pre 
organizácie aj zamestnancov.
Následná štruktúra kapitol monografi e 2 až 5 vychádza z modelu procesu Ta-
lent manažmentu podľa Hroníka, ktorý je uvedený v podkapitole 1.3, pričom 
každá kapitola obsahuje teoretické východiská k jednotlivým krokom procesu 
a následne popisuje aktuálny stav v podnikoch pôsobiacich v Českej republike, 
pričom tento vychádza z výsledkov získaných z výskumu autoriek. V poslednej 
z  hlavných kapitol autorky veľmi vhodne identifi kujú prínosy aj limity talent 
manažmentu, pričom následne opäť popisujú aktuálny stav v podnikoch pôso-
biacich v Českej republike.
Predložená monografi a svojim obsahom a  dosiahnutými výsledkami naplnila 
vytýčený cieľ. Považujem jej spracovanie za kvalitné a prínosné, najmä pre prax 
a teda pre podniky a zamestnancov pôsobiacich v Českej republike. Výsledky vý-
skumu prezentované v monografi i sú doplnené vhodnými zhodnoteniami a naj-
mä konkrétnymi odporúčaniami, ktoré by po aplikovaní do praxe mohli reálne 
skvalitniť prístup k rozvoju talentovaných zamestnancov v podnikoch a tým s dl-
hodobým výhľadom do budúcnosti zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov.
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K  predkladanej monografi i mám nasledovné pripomienky. Bolo by vhodné, 
grafi cké prvky použité v monografi i spracovať vo vyššej kvalite. Niektoré totiž 
nie sú čitateľné. Autorky by mali bližšie vyšpecifi kovať, akým spôsobom bol dis-
tribuovaný dotazník manažérom a taktiež defi novať spôsob, akým boli vyberaní 
zamestnanci do druhej časti výskumu. Išlo v oboch prieskumoch o rovnaké or-
ganizácie, resp. z koľkých podnikov boli títo zamestnanci?

V Trnave, dňa 11. 2. 2016
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 kapitola
Talent management
ÚVOD
Lidské zdroje a jejich znalosti jsou pro většinu organizací nejdůležitějšími faktory 
dosažení konkurenceschopnosti a úspěchu v  současném vysoce konkurenčním 
prostředí. Rozvoj pracovníků, jejich znalostí, dovedností a schopností, je důleži-
tou oblastí, kterou je nutné, aby se organizace v rámci svých personálních činností 
zabývaly. Cílem každé organizace je snaha o získání talentovaných zaměstnanců 
a v případě, že těmito zaměstnanci organizace disponuje, tak zajištění, aby tito 
zaměstnanci byli motivováni a v organizaci zůstali. Již Tomáš Baťa řekl: „Vezměte 
mi mé stroje, ale nechte mi mé lidi. Do roka postavím novou továrnu. Vezměte mi 
mé lidi a nechte mi stroje a z toho už se nevzpamatuju.“ 

Díky neustálému učení a rozvoji zaměstnanců se zvyšuje pracovní potenciál a to 
organizacím prospívá, jelikož se rozvoj zaměstnanců pozitivně projevuje ve všech 
organizačních procesech. Je to však pouze jeden z důvodů, proč by mělo být řízení 
lidských zdrojů s ohledem na vzdělávání jedním z hlavních cílů každé organizace, 
která v dnešním světě působí. Možnost vzdělávání je v praxi velmi často spojena 
s kariérním růstem a je zaměřena pouze na talentované zaměstnance, kteří pro 
organizaci mají vysoký potenciál. Tím však jsou mnohdy opomíjeni jiní zaměst-
nanci, kteří mohou odejít, aniž by byl jejich potenciál využit. 

Talent management jako disciplína představuje vzájemné aplikování nejlepších 
zásad a přístupů, které se v praxi osvědčily v oblasti získávání a výběru zaměst-
nanců, vzdělávání a rozvoje a v neposlední řadě odměňování a péče o zaměst-
nance. Důležitost problematiky lze spatřovat i v trendu stárnutí populace, kdy 
je nutné v organizacích stále více identifi kovat talentované zaměstnance, kte-
ří by se stali nástupci klíčových zaměstnanců a  mezi nimiž by byla zajištěna 
kontinuita znalostí. Je nutné zdůraznit, že manažeři, kteří jsou schopni iden-
tifi kovat a reagovat na potřeby zaměstnanců, mohou snadněji podporovat růst 
produktivity organizace, a  to právě pomocí řízení kariéry zaměstnanců. Tím 
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budují dobrou značku zaměstnavatele, která může přitáhnout další talentované 
zaměstnance či napomoci udržení stávajících talentovaných jedinců. 

V předkládané monografi i je pozornost věnována jak principům a uplatnění ta-
lent managementu a uvedení nejzásadnějších přínosů využití talent managemen-
tu, tak i prezentaci výstupů případových studií a průzkumů provedených mezi 
organizacemi v České republice. V monografi i jsou uvedeny výsledky pěti dílčích 
studií, které mapují příklady využití talent managementu, zjištěných přínosů, ale 
i nevýhod, možnosti a  limity talent managementu a  to jak z pohledu manaže-
rů, kteří odpovídali na otázky týkající se využití talent managementu v organi-
zacích, tak i z pohledu zaměstnanců, kteří uváděli své vlastní zkušenosti s talent 
managementem v organizacích, kde pracují. Dílčích studií bylo provedeno více 
pro zjištění různých pohledů a jsou detailně popsány v metodice monografi e. Tři 
studie, jejichž dílčí výsledky jsou uvedeny a diskutovány v knize se týkají výběru 
zaměstnanců či manažerů napříč obory v národním hospodářství a dvě studie se 
zaměřují na uplatnění a využití talent managementu v zemědělství. Tato oblast 
byla vybrána pro svou specifi čnost z hlediska řízení lidských zdrojů (a nejej to) 
a také proto, že autorky se oblastí dlouhodobě zabývají, už od dob svého studia 
na České zemědelské univerzitě. Řízení lidských zdrojů a konkrétně talent ma-
nagement v  zemědělství v  České republice není zatím řešen a  výsledky uvede-
né v knize mohou pomoci jednak k utřídění poznatků, ale také k jejich aplikaci 
do praxe po vzoru organizací, které talent management již využívají a v monogra-
fi i je blíže popsáno jak a jaké přínosy využití skýtá.

Kniha vznikla jako sumarizace současné teorie a národních i mezinárodních 
výzkumů či studií k talent managementu a současně je souborem výstupů uve-
dených pěti studií provedených autorkami. Pro knihu byly vybrány dílčí výstu-
py z  uvedených studií, které ilustrují jednotlivé kapitoly knihy a  jsou snadno 
aplikovatelné pro praxi. 

Monografi e se jak teoreticky, tak i prakticky věnuje nejprve základním výcho-
diskům talent managementu, následně postupu identifi kace a získávání talentů, 
práce s nimi, tedy jejich využití a zapojení, samozřejmostí je kapitola věnovaná 
jejich udržení v organizaci a před závěrem jsou shrnuty přínosy a limity talent 
managementu zmiňované jak v teorii, tak i zkoumanými organizacemi.

Kniha nemá ambice prezentovat detailní výsledky, ale poskytuje ucelený pře-
hled zkoumané problematiky jak po stránce teoretické, tak i ilustruje na dílčím 
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vzorku organizací a zaměstnanců, jak je talent management uplatňován a vyu-
žíván v podmínkách v České republice. Výsledky uvedené v monografi i nejsou 
zobecnitelné, jde jen o náhled do zkoumané oblasti. Přesto autorky věří, že kni-
ha najde své čtenáře a bude pro mnohé přínosná a zajímavá.

Cíl monografi e
Hlavním cílem monografi e je prezentovat ucelenou aktuální teorii k talent ma-
nagementu společně s propojením s výstupy pěti provedených primárních stu-
dií v dané oblasti. Ambicí monografi e je podat komplexní přehled o způsobech 
efektivního řízení talentů v organizacích. Dílčími cíli monografi e jsou: 

 ■  sumarizace poznatků a  rozšíření povědomí odborné veřejnosti o mož-
nostech talent managementu v  českých podmínkách, protože v  České 
republice je k tomuto tématu doposud málo odborné literatury, 

 ■  identifi kace možností rozvoje talentovaných zaměstnanců včetně mož-
ností jejich udržení,

 ■  identifi kace a zhodnocení přínosů talent managementu pro organizace 
i samotné zaměstnance. 
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Metodika monografi e 
Monografi e byla zpracována na základě metod analýzy sekundárních a primár-
ních zdrojů, syntézy poznatků, indukce, dedukce a komparace. V rámci sekun-
dárních zdrojů byly analyzovány vědecké monografi e a vědecké články v data-
bázi Web of Knowledge a Web of Science zabývající se talent managementem. 
Rovněž byly analyzovány webové stránky společností, které se danou problema-
tikou aktivně zabývají.

Primární data byla získána provedením pěti kvantitativních výzkumů, pomo-
cí dotazníkové techniky sběru dat. Vzhledem k většímu množství provedených 
studií jsou tyto studie označeny pro jednoduchost abecedními písmeny, aby byly 
v části věnované vyhodnocení jasně rozpoznatelné. Popis těchto studií je uveden 
níže v této kapitole.

1.1.1 Studie A
První studie (A) byla realizována v rámci organizací napříč všemi ekonomický-
mi odvětvími v rámci České republiky. Výběrový soubor tvořilo 100 organizací. 
Organizace byly vybrány pouze pro danou studii a jejich složení je nahodilé, ne-
respektuje jejich přesný poměr v národním hospodářství. Struktura organizací 
byla následující:

 ■  dle odvětví ekonomiky: 1 z primárního, 26 ze sekundárního, 73 z terciár-
ního sektoru,

 ■  dle velikosti organizací dle počtu zaměstnanců (velikost podle počtu za-
městnanců byla stanovena podle množství zaměstnanců, od kdy mají or-
ganizace zpravidla personální oddělení, nebo alespoň personálního ma-
nažera, který řídí a zodpovídá za rozvojové programy, nebo přímo talent 
management; toto členění se používá v oblasti lidských zdorjů, ale není 
standardní např. pro jiné obory a oblasti): 31 z malých organizací (do 50 
zaměstnanců), 28 ze středních organizací (od 51 do 249 zaměstnanců), 
41 z velkých organizací (nad 250 zaměstnanců),


	O autorkách
	Úvodní slovo recenzentů
	Obsah
	Seznam tabulek
	Seznam grafů
	Seznam schémat
	1. Talent management
	1.1 Metodika monografie
	1.1.1 Studie A
	1.1.2 Studie B
	1.1.3 Studie C
	1.1.4 Studie D
	1.1.5 Studie E
	1.1.6 Zpracování dat

	1.2 Pro koho je monografi eurčena
	1.3 Základní strukturamonografi e

	2. Talent management v praxi
	2.1 Metodika
	2.2 Teoretická východiska
	2.2.1 Pojem „talent“
	2.2.2 Pojetí talent managementu obecně
	2.2.3 Procesy talent managementu
	2.2.4 Strategie talent managementu
	2.2.5 Technologické aspekty talent managementu

	2.3 Výsledky
	2.3.1 Talent management v praxiv organizacích v České republice
	2.3.2 Praktické vnímání talent managementuzaměstnanci pracujícími v České republice

	2.4 Doporučení pro organizacei zaměstnance

	3. Identifikace a získávání talentů
	3.1 Metodika
	3.2 Teoretická východiska
	3.2.1 Proces získávání talentů
	3.2.2 Přístupy k získávání talentů

	3.3 Výsledky
	3.3.1 Identifi kace a získávání talentův organizacích v České republice
	3.3.2 Strategie získávání talentův zemědělských podnicích

	3.4 Doporučení pro organizacei zaměstnance

	4. Rozvoj a využívání/zapojení talentů
	4.1 Metodika
	4.2 Teoretická východiska
	4.2.1 Rozvoj talentů obecně
	4.2.2 Rozvojové programy
	4.2.3 Přínosy a problémy rozvoje talentů
	4.2.4 Řízení kariéry
	4.2.5 Další související pojm

	4.3 Výsledky
	4.3.1 Rozvoj a využívání talentův organizacích v České republice
	4.3.2 Vnímání rozvoje zaměstnancipracujícími v České republice
	4.3.3 Současná úroveň talent managementuv zemědělských podnicích
	4.3.4 Důsledky rozvoje zaměstnanců v zemědělství

	4.4 Doporučení pro organizacei zaměstnance

	5. Udržení talentů v organizaci
	5.1 Metodika
	5.2 Teoretická východiska
	5.2.1 Zásady pro udržení talentů v organizaci
	5.2.2 Důvody odchodu talentů
	5.2.3 Talent management a kreativita
	5.2.4 Psychologická smlouva

	5.3 Výsledky
	5.3.1 Udržení talentů v organizacích v České republice
	5.3.2 Důvody setrvání zaměstnancův organizacích v České republice
	5.3.3 Podpora talentů a zapojení do talent programů
	5.3.4 Kreativita v talent managementu
	5.3.5 Podpora talentů pomocí odměn

	5.4 Doporučení pro organizacei zaměstnance

	6. Přínosy a limity talentmanagementu
	6.1 Metodika
	6.2 Teoretická východiska
	6.2.1 Přínosy z motivačních programůpro talenty plynoucí zaměstnavateli
	6.2.2 Přínosy z motivačních programůpro samotné účastníky programu
	6.2.3 Limity talent managementu

	6.3 Aplikace a uplatnění talentmanagementu v praxi
	6.4 Doporučení pro organizacei zaměstnance

	ZÁVĚR
	Přílohy
	Literatura
	Rejstřík

	Abstrakty
	Abstrakt CZ
	Abstract EN
	Abstrakt DE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E0020002700530074015900650064006E00ED0020006B00760061006C00690074006100200043004D0059004B0027005D0020>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




