
 



 



 

 
 

 

Anotace 
Cílem diplomové práce je návrh výběrové metody assessment centre relevantní pro 

pozice průvodce, odborný prodavač, a pracovník infocentra obsazované ve společnosti 

MOSER, a.s. Pozornost je zaměřena na vymezení pojmů, zjištění konkrétních pozic pro 

návrh. Hlavní zájem však je věnován uskutečnění assessment centre a zejména návrhům 

souvisejícím s jeho uskutečněním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

This master’s thesis is focused on the concept of the assessment centre method relevant 

for the positions of the guide, the expert salesman and the information centre employee, 

which are staffed in MOSER, a.s. company. The attention is located on the 

determination of the terms, the estimation of the specific positions through the project. 

The main aim was given on the realization of the assessment centre and especially to the 

proposals related to its implementation. 
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Úvod 

Assessment centre je metoda výběru zaměstnanců známá již delší čas, ale až v dnešní 

době se dostává do hlubšího povědomí. „Novost“ assessment centre však zapříčiňuje, že 

je velice často používáno při nepříliš vhodných příležitostech, nebo je špatně 

prováděno. 

 

Assessment centre je jednou z metod, jak vybírat nové zaměstnance nebo ověřovat 

stávající zaměstnance za účelem jejich dalšího vzdělání. Tato metoda využívá několika 

technik, při kterých se zjišťuje charakteristika a vhodnost uchazeče na vybrané místo. 

Jedná se převážně o vybraná místa manažerů, vedoucích apod. 

 

V první části této práce je assessment centre nejprve popsáno teoreticky. Druhá část 

navazuje plánováním, přípravou a praktickým provedením assessment centre. Praktická 

část byla prováděna ve společnosti MOSER, a.s. z Karlových Varů. 

 

Společnost se rozhodla postavit nové návštěvní centrum s prodejnou, muzeem a 

informační částí. Tím bylo založeno nové oddělení, do kterého bylo potřeba přijmout 

nové zaměstnance. Pracovníci personálního oddělení se rozhodli na tomto případě 

vyzkoušet metodu assessment centre. Výsledkem mělo být nejen získání nových 

perspektivních zaměstnanců, ale také posouzení assessment centre z hlediska dalšího 

využití ve společnosti. 
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1 Teoretická východiska 

1.1 Historie Assessment Centre 

Metoda assessment centre (dále AC) není záležitostí posledních let, jak by se mohlo 

zdát. Principy AC jsou obsaženy v řadě bájí a legend, historických příběhů a situacích, i 

když v žádné nejsou všechny, abychom mohli mluvit o AC v současném chápání. 

Assessment centre jako metody výběru a rozvoje se v minulém století počalo užívat 

v armádě. „Zkouška ohněm“ nebyla zrovna nejefektivnější – zpětná vazba o kvalitě 

vojáků přišla příliš pozdě. Vojáci potřebovali cvičit – absolvovat různé modelové 

situace, „zkoušku na nečisto“ a také museli být hodnoceni. Zpětná vazba jim následně 

umožňovala zefektivnit výcvik a koneckonců bojeschopnost. Armáda využívala nejen 

rozvojová AC, ale i výběrová. 

V první třetině 20. století se nejvíce rozvíjela psychologie práce a organizace především 

ve firmě Baťa. Ve zdejších školách práce bylo možno se potkat s řadou momentů, které 

bychom dnes vnímali jako součást AC, které měly především rozvojový charakter. Při 

výběrových řízeních se uplatňovaly především zkoušky (ukázky) práce [4]. 

 

1.2 Současnost Assessment Centre 

V současné době se užívá metod assessment centre. Za posledních více než 50 let 

systematického užívání metod AC jsou dnes metody AC užívány v míře zatím 

nejhojnější. Platí to nejen pro Českou republiku, ale i celosvětově. Zcela jistě lze 

očekávat ještě další rozšíření metod AC a jejich dílčí proměnu (užívání nových metod a 

pomůcek). 

V rámci disertační práce R. Šťastné se v roce 2002 provádělo šetření mezi českými 

personalisty. Průzkumu se účastnilo 11 firem z oblasti IT a IS, 14 firem z oblasti financí 

a 17 firem z oblasti obchodu a služeb. AC je prováděno u menšiny firem. Je však patrná 

tendence k rozšíření užívání AC jednak ve firmách, které AC nepoužívají, jednak u 

firem, které již mají s AC zkušenost. Dá se říci, že čím větší firma, tím větší 

pravděpodobnost užití AC. To však platí jen v rámci jednotlivých oborů, neboť IT a IS 

firmy provádí častěji AC než podstatně větší firmy z oblasti financí. 
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Personalisté jsou dobře informovaní o metodě a jsou jí otevření. Upřednostňovali však 

metodu interview při výběru jako metodu validnější, což neodpovídá skutečnosti. Dále 

personalisté neuvažovali v kontextu nákladů a ekonomických přínosů. 

AC probíhají jako výběrová. Je patrná tendence k rozšíření užívání AC jednak ve 

firmách, které AC nepoužívají, jednak u firem, které mají s AC zkušenost. Lze tedy říct, 

že čím větší firma, tím větší pravděpodobnost užití AC [4]. 

 

1.3 Vymezení pojmu Assessment Centre 

1.3.1 Definice Assessment Centre 

Pojem assessment centre1 je definován několika autory. Dle Hroníka (2005) je 

assessment centre časově ohraničenou multisituační zkouškou, která probíhá za účasti 

nejméně tří interních a externích pozorovatelů – hodnotitelů mimo chod firmy a nemá 

jednoznačný správný výsledek. Multisituačností rozumíme situace, které umožňují 

opakované zhodnocení individuální skupinové práce druhými a sebeposouzení. 

Multisituačnost naplňuje princip různého úhlu pohledu, vyšší počet 

pozorovatelů - hodnotitelů, naplňuje princip vícero očí, který je nezbytný, protože 

zkouška nemá předem exaktně stanovený správný výsledek [4]. 

 

Montag (2002) hovoří o jakési „metodě metod“ nebo „metametodě“ či „způsobu 

posuzování určitých charakteristik“. Tyto způsoby se mohou v jednotlivých konkrétních 

případech značně lišit. Aby se vůbec ještě dalo hovořit o AC, měl by soubor zmíněných 

metod zahrnovat [7]: 

• jasně definované parametry, které chceme zjišťovat, 

• musí být použito více druhů technik, 

• většina jednotlivých technik musí zkoumat účastníky AC v situacích, které se co 

nejvíce blíží situacím, v nichž se zjišťované charakteristiky uplatní – a to 

v současnosti nebo ještě lépe v budoucnosti, 

• chování účastníků musí být ve většině situací každého AC sledováno a 

vyhodnocováno několika vyškolenými pozorovateli, 
                                                 
1 V literatuře se užívá anglického výrazu Assessment Centre nebo amerického výrazu Assessment Center. 
V této práci se dále bude používat anglického výrazu Assessment Centre nebo zkratky AC. Český překlad 
„hodnotící centrum“ se neujal. 
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• závěrečná zpráva o každém účastníku musí být výslednicí všech použitých 

technik a musí přihlížet k závěrům všech příslušných pozorovatelů. 

 

Podle Armstronga (1999) AC poskytuje lepší přístup k výběru pracovníků. Tvoří ho 

řada hodnotících postupů a má zpravidla následující rysy [1]: 

• největší pozornost je soustředěna na chování, 

• používají se různé úkoly, které zachycují a simulují klíčové aspekty práce na 

pracovním místě. Tyto úkoly zahrnují hraní role, kdy se jedná s jiným člověkem, 

řešení náhodně generovaných problémů a skupinové úkoly. Předpokládá se, že 

výkon uchazeče během těchto simulací předpovídá jeho budoucí pracovní 

chování, 

• jako dodatek ke skupinovým úkolům se používají pohovory a testy, 

• výkon je měřen v několika rovinách, a to z hlediska schopností požadovaných 

k dosažení žádoucí úrovně výkonu na konkrétním pracovním místě nebo na 

konkrétní úrovni v organizaci, 

• několik uchazečů nebo účastníků je hodnoceno najednou, aby byla umožněna 

interakce mezi nimi a aby klima při plnění úkolů bylo otevřenější a 

participativnější, 

• za účelem zvýšení objektivity hodnocení se používá několika hodnotitelů či 

pozorovatelů. Je žádoucí, aby do akce byli zapojeni vyšší a vrcholoví vedoucí 

pracovníci. To přispěje k důvěryhodnosti metody mezi nimi, poznají její povahu. 

Všichni hodnotitelé musejí být pečlivě vyškoleni. 

 

V příloze č. 1 je pro ilustraci uvedeno, jak je AC definováno v pravidlech, schválených 

na 17. Mezinárodním kongresu o metodě AC v roce 1989 v Pittsburghu v USA. Cílem 

kongresu bylo určit směrnice a etické podmínky pro využívání AC. Jsou zde uvedeny 

prvky nezbytné pro to, aby proces mohl být nazván AC, a dále jsou tu definovány 

činnosti, které nemohou být pokládány za assessment centra. 
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1.3.2 Definice základních technik 

V rámci AC jsou nejčastěji používány techniky jako modelová situace, simulace, 

případová studie. Podle Hroníka je modelová situace nadřazeným pojmem jiným 

pojmům, jako je případová studie, diskusní skupina, hraní rolí apod. [4]. 

 

Modelová situace 

Modelová situace se od originální, reálné situace odlišuje zjednodušením vztahů mezi 

prvky systému a časovou komprimací či jejich přenesením. Zároveň modelová situace 

musí být co nejvíce podobná originální v několika klíčových charakteristikách, 

funkcích. Požadavek zjednodušení a komprimace na jedné straně a požadavek na co 

největší podobnost originálu jsou do určité míry protikladné a obtížně slučitelné. 

Některé modelové situace jsou více koncipovány s důrazem na zjednodušení a 

komprimaci, jiné více zdůrazňují co nejvěrnější prostředí. Model však není kopií 

jevových stránek sledovaného systému. 

 

Hra 

Různé modelové situace se uskutečňují v hrovém rámci. Při modelových situacích (je 

na mysli hra, jejímž cílem je určitý zisk) jsou dána konvenční pravidla a výsledek není 

závislý na náhodě. Hra je soutěživá a obvykle se jí účastní více než dva lidé v roli 

aktérů. Jejich informovanost je nutně neúplná, neboť i v reálné situaci nejsou 

k dispozici všechny potřebné informace.  

 

Napodobení a simulace 

Napodobením rozumíme vytvoření simulačního modelu – modelové situace, která co 

nejvěrněji simuluje originální situaci. Napodobení je tedy jedním z možných příkladů 

simulačního modelu. 

 

Případová studie 

Prostředí případové studie je co nejbližší realitě – snaží se svým obsahem co nejvíce 

přiblížit „originálu“. Řešení však neprobíhá v reálném čase, problémová situace je 

řešena postupně. Při případové studii nás méně zajímá proces (průběh), důležitější je 
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výsledek. Případové studie jako modelové situace mohou velmi dobře mapovat nejen 

tvrdé dovednosti, ale především různá manažerská východiska [4]. 

 

1.4 Druhy metod užívaných v AC 

Jednotlivé skupiny metod umožňují naplnění principu vícero úhlů pohledu [4]. 

 

Individuální metody 

Jsou to takové metody, při kterých se každý z účastníků může podle svých dispozic 

různě projevovat v individuálních a skupinových situacích. Někteří lidé mohou být 

výraznější právě v individuálních situacích, které mohou být různě zaměřené. 

V těchto situacích má účastník AC podat co nejlepší individuální výkon, ačkoli i při 

tomto výkonu je mnohdy potřeba zohlednit souvislosti, které mají sociální charakter. 

V individuálních situacích účastník vystupuje sám nebo s figurantem. Figurantovou 

úlohou je co nejvíce přiblížit modelovou situaci reálu. Figurantem bývá nejčastěji 

zaměstnanec společnosti, který má s danou situací nejvíce zkušeností.   

Mezi individuální metody bychom mohli zařadit prezentace, kdy se hodnotí prezentační 

a improvizační dovednosti účastníků. Další metodou je hraní rolí, kde se hodnotí 

komunikační dovednosti, schopnost motivovat, asertivita, emocionální stabilita, 

schopnost naslouchat. Za zmínku také stojí případové studie, ve kterých se řeší 

konkrétní situace, kdy účastník dostane písemné zadání a má zodpovědět na několik 

předem formulovaných otázek. Hodnotí se adekvátnost odpovědí, úroveň práce 

s množstvím relativně nepřehledných informací, schopnost strukturovat problém, 

stanovit si priority, atd. 

 

Metody skupinové práce 

Metody skupinové práce umožňují pozorovat účastníky AC při úkolu, pro jehož splnění 

je potřebná práce ve skupině. Tyto metody mohou akcentovat různou kvalitu a zaměření 

skupinové práce (řešení problému, vyjednávání a další interpersonální dovednosti, práce 

pod tlakem apod.) 

Do skupinových prací patří modelové situace zaměřené především na sledování 

výkonových charakteristik. Výkonovou charakteristikou se myslí jak jednotlivé složky 
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inteligence, tak další naše schopnosti, znalosti i dovednosti. Dále je to interpersonální 

charakteristika, kterou se myslí schopnost adaptace do sociálního prostředí, schopnost 

komunikace jak verbální, tak i neverbální, umění nenásilného prosazení vlastních 

názorů a myšlenek. Patří sem také kognitivní charakteristika a sledování reakcí na stres. 

Kognitivními charakteristikami jsou mentální (myšlenkové, rozumové, duševní, 

psychické), ale především poznávací (vnímání, paměť, představivost, myšlení) procesy. 

 

Psychodiagnostické testy 

Zatímco v metodách skupinové práce nebo při individuálních situacích dominuje 

pozorování druhými, při užití psychodiagnostických metod se jedná především o 

sebepopis a sebeposouzení. Míra shody mezi posouzením druhými a sebeposouzením je 

cennou diagnostickou informací, kterou lze využít při výběru i rozvoji. 

K těmto testům lze přiřadit výkonové testy, projektivní testy a dotazníky. Výkonové 

testy zahrnují širokou škálu testů měřící rozsah možných schopností člověka z jím 

dosaženého výkonu ve standardizovaném výkonovém testu. Projektivní testy jsou 

zaměřené na myšlenkové pochody a osobnostní rysy člověka. Mohou mít formu 

verbální, grafické nebo metodu volby. Dotazníky neměří výkon, ale mapují osobnost, ať 

už celou nebo jen některé její stránky a vlastnosti. 

 

Sociogram 

Sociogram nabízí další úhel pohledu. Jedná se o nazírání spoluúčastníků AC. Sociogram 

je možno využít u výběrových AC, kdy mají lidé málo vzájemných zkušeností, i při AC, 

ve kterém se potkávají lidé, kteří mají vzájemnou zkušenost i mimo AC. Pakliže se mají 

vzájemně hodnotit lidé, kteří nemají vzájemnou zkušenost mimo AC, je třeba sociogram 

zařazovat na konci samotného AC. 

 

1.5 Možnosti využití Assessment Centre 

AC poskytují dobrou příležitost pro posouzení toho, do jaké míry uchazeči vyhovují 

kultuře organizace2. Umožňují to nejen pozorování jejich chování v různých, ale 

                                                 
2 Organizační kulturu lze chápat jako „soubor základních předpokladů, hodnot, postojů a norem chování, 
které jsou sdíleny v rámci organizace, které se projevují v myšlení, cítění a chování členů organizace“. 
(Lukášová, 2004) 
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typických situacích, ale i řada testů a strukturovaných pohovorů, které jsou součástí 

tohoto postupu. AC rovněž poskytuje uchazečům možnost lépe poznat organizaci a její 

hodnoty, takže se mohou kvalifikovaněji rozhodnout, zda jim bude práce v organizaci 

vyhovovat či nikoliv. Je to metoda, která je nejvhodnější pro uchazeče ucházející se o 

pracovní místa vyžadující komplexní profil schopností. 

Dobře prováděné AC může vést k lepší předpovědi budoucího pracovního výkonu a 

budoucího rozvoje pracovníka než posuzování uchazeče prováděné liniovými či 

dokonce personálními manažery běžným, tradičním a často nekvalifikovaným 

způsobem [1]. 

 

Cíle AC [9]: 

a) posuzování vhodnosti interních nebo externích kandidátů na určitou pracovní 

pozici, 

b) zjišťování dalších potřeb rozvoje stávajících zaměstnanců (např. těch, u nichž se 

uvažuje o povýšení), 

c) případně také výběr z navrhovaných kandidátů do programu nástupnictví. 

 

V prvním případě je výstupem AC úspěšný kandidát, který je vhodný pro danou 

pracovní pozici. Podkladem pro toto rozhodnutí jsou výsledky psychologických testů, 

hodnocení praktických cvičení, hodnocení prezentace kandidátů a konsensus zástupců 

zákazníka. 

V druhém případě je výstupem stručný posudek o pracovníkovi a doporučení pro další 

rozvoj. Podkladem pro tento materiál jsou opět především výsledky psychologických 

testů a hodnocení praktických cvičení. 

V třetím případě může být výstup kombinací první a druhé varianty, podle záměru 

klienta. 

 

Výběrovou metodu AC lze velice dobře použít nejen pro výběr pracovníků na vysoké 

manažerské posty, ale i pro nalezení vhodných zaměstnanců pro velmi úzce 

specializované pozice. Vhodné a dosti účinné se zdá být použití této metody pro výběr 

více pracovníků stejné profese z velkého množství uchazečů. Metoda se dá také uplatnit 

při zjišťování momentálního stavu důležitých osobnostních charakteristik většího 
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množství pracovníků stejného zaměření. Výsledkem tohoto je rozpoznání silných a 

slabých stránek zaměstnanců. 

 

1.6 Účastníci AC 

Osobami, které se zúčastňují AC, jsou hodnotitelé (členové hodnotící komise) a 

hodnocení uchazeči o zaměstnání [4]. 

 

Hodnotitelé 

Hodnotitelé mají za úkol pozorovat a hodnotit zúčastněné uchazeče. Vzhledem 

k charakteru metody zároveň působí nejméně tři pozorovatelé - hodnotitelé. Hodnotitelé 

jsou rozhodující pro platnost metody AC. Musí mít potřebné znalosti, dovednosti a 

schopnosti je uplatnit. 

Znalosti se v zásadě rozdělují na dvě skupiny. První skupinou jsou znalosti 

hodnoceného případu a jeho kontextu. Druhou skupinou jsou znalosti hodnot, kritérií, 

nároků na úroveň kvality včetně znalostí nejvýše dosažitelné kvality, kterou lze 

v modelové situaci dosáhnout. 

Dovednosti lze rozlišit opět na dvě skupiny. Na sociálně-psychologické dovednosti 

(dovednost sociálního vnímání, sociální komunikace, vyjednávání a zvládání neshod) a 

na dovednosti práce s informacemi (zejména uplatnění induktivních3 a deduktivních4 

postupů). 

Zkušenostmi se rozumí míra schopností uplatnit znalosti a dovednosti z praxe. 

Hodnotitel potřebuje mít určité osobnostní dispozice, aby se mohl podílet na 

participačním hodnocení a rozhodování. 

 

Uchazeči 

Uchazeči, resp. jejich jednání a chování, jsou za definované situace předmětem 

hodnocení. Je potřebné si ujasnit, co všechno bude předmětem našeho hodnocení. 

Nejsme schopni zhodnotit celou osobnost v její komplexnosti. Hodnotíme jen určitou 

část, která se projevuje jednáním v určité situaci, která je modelem reálné situace. 

                                                 
3 Induktivní postup – z řady specifických zpráv a informací jsou účastníkem vyvozovány obecné závěry a 
principy. 
4 Deduktivní postup – účastníkem jsou vyvozovány konkrétní poznatky z obecných principů. 
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1.7 Předmět AC 

Do předmětu AC zařazujeme cílovou orientaci hodnocení, soustavu hodnot nebo kritérií 

a vlastní hodnocení [4]. 

 

Cílová orientace hodnocení 

Zadání odpovídá na otázku, proč budeme pozorovat a hodnotit daný objekt. Jedná se 

o základní otázku, bez níž není možné v hodnocení úspěšně pokračovat dál, byť 

bychom měli k dispozici sebeschopnější a sebezkušenější tým hodnotitelů. 

Zadání je vlastně formulací problému, který se nás týká, má pro nás význam, o kterém 

umíme v rozumné době shromáždit potřebné údaje, který obsahuje cíl, ale nikoli návrh 

řešení. Zadání tedy není návod, ale musí být formulováno co nejkonkrétněji, jak jen to 

jde. 

 

Soustava hodnot nebo kritérií 

Jestliže víme, co a proč chceme (zadání), potřebujeme si vymezit určitý prostor a 

formulovat pravidla. Odpovídáme si tedy na základní otázky kde, jak a čím. Teprve teď 

se rozhodujeme o metodě, kterou může být AC, ale také nemusí. Prostor vymezujeme 

základním nebo jiným obdobným pozorovacím schématem. Do něj doplňujeme kritéria, 

kterých je obvykle více. Tato kritéria se vztahují k určitým hodnotám, které vytváří 

hodnotovou strukturu, což je např. v AC model kompetencí. 

Kritérium je měřítko či hledisko, které používáme při posuzování určitého problému. 

Hodnota jako pojem vyjadřuje význam jakéhokoli objektu pro člověka a je výrazně 

podmíněna jeho cílem. Hodnoty vytváří hodnotovou strukturu, která je základem pro 

vytváření různých kompetenčních modelů. 

 

Vlastní hodnocení 

Vlastní procedura hodnocení při AC představuje participační hodnocení, které vyžaduje 

kvalitní komunikaci mezi hodnotiteli a předpokládá, že jednotliví účastníci jsou s to 

sdělovat si své návrhy, stanoviska i hodnotové postoje, vyslovovat k nim své souhlasné, 

doplňující, kritické i nesouhlasné postoje a tato sdělení akceptovat, interpretovat a dále 

zpracovávat. Účastník participačního hodnocení a rozhodování musí splňovat nároky 

plně kompetentního příjemce zpráv, tj. musí mít potřebné znalostní vybavení, schopnost 
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adekvátně interpretovat předložené návrhy, náměty i kritická stanoviska. Navíc by měl 

být schopen vyslovovat vlastní návrhy a doplňky, kritické poznámky, požadavky nebo 

očekávání. Tradičním cílem participačního hodnocení je nalezení společného postoje. 

 

1.8 Typologie metod výběru a hodnocení 

Metody, které užíváme při výběru, hodnocení, můžeme typologicky uspořádat podle 

několika hledisek. Takové třídění nám umožní si uvědomit odlišnosti mezi jednotlivými 

metodami, jejich šíři záběru a z toho pak vyplývající možnosti jejich kombinací. 

Hroník (2005) vytvořil z důvodu přehlednosti typologii metod založenou na způsobu 

poznávání lidí. Při sestavování typologie vycházel z publikací jiných autorů. Různě 

tříděné metody pak sloučil do jedné tabulky, matice. 

 

Metody mající různý akcent času: 

• metody zaměřené do minulosti, 

• metody zaměřené do přítomnosti, 

• metody zaměřené na budoucnost. 

Metody mající různý akcent z hlediska subjekt-objektového zaměření: 

• metody zaměřené na sebeposouzení, 

• metody zaměřené na posouzení druhými. 

Metody mající různý akcent z hlediska původu prožívání a jednání: 

• rysové, 

• situační. 

 

 Minulost (M) Přítomnost (P) Budoucnost (B) 

Zevnitř, interně (I) IMR IMS IPR IPS IBR IBS 

Zevně, externě (E) EMR EMS EPR EPS EBR EBS 

 Rysově 

(R) 

Situačně 

(S) 

Rysově 

(R) 

Situačně 

(S) 

Rysově 

(R) 

Situačně 

(S) 

Tab. 1: Matice metod (Zdroj: HRONÍK, 2005, s. 33) 
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Z této matice (viz Tab. 1) lze kombinací parametrů identifikovat 8 typů metod. 

Pochopitelně jsou dílčí metody, které přesahují z jednoho typu do druhého, jak vyplyne 

z následující tabulky (viz Tab. 2). 
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IMS   X    X X      

IMR   X           

EMS    X  X    X  X  

EMR    X  X    X    

IPS  X      X      

IPR X X            

EPS  X   X       X X 

EPR  X   X         

IBS  X     X X X  X   

IBR X X      X   X   
EBS  X   X    X  X   

EBR  X         X   

Σ  X 2 8 2 2 3 2 2 4 2 2 4 2 1 
Tab. 2: Přehled metod a jejich typového zařazení (Zdroj: HRONÍK, 2005, s. 33) 

 

1.8.1 Metody s různým akcentem z hlediska času 

Každá metoda sebepoznání či poznání druhých lidí je orientována na předpověď 

budoucnosti. Tu může předvídat na základě toho, co se již stalo, na základě současného 

stavu či na základě plánů. 

 

Metody zaměřené na minulost 

Metody zaměřené na minulost jsou zprávami o tom, co se již stalo. Vychází z představy 

logického kontinua. Pokusy o predikci se dějí na základě toho, co se v minulosti stalo za 

podobných podmínek. Jestliže pracovník v roce 1998 úspěšně vedl obchodní tým o 
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velikosti 3 prodejců, v roce 1999 byl regionálním obchodním manažerem se třemi 

obchodními týmy, v roce 2000 byl ředitelem prodeje, méně nám toho napovídá o jeho 

perspektivách ve funkci obchodního ředitele. 

Je potřebné metody zaměřené na minulost doplňovat o další metody. 

Mezi typické metody zaměřené na minulost patří životopis (sebehodnocení) nebo 

reference, pracovní posudek (hodnocení druhými). 

 

Metody zaměřené na přítomnost 

Metody zaměřené do přítomnosti jsou zaměřené na to, co se právě děje, jaký je 

současný stav. Vychází z představy, že příležitosti a podmínky minulosti nejsou shodné 

s příležitostmi a podmínkami současnosti. 

 

Metody zaměřené na budoucnost 

Metody zaměřené na budoucnost jsou zaměřené k sledování předpokladů toho, co by se 

mohlo stát. Ačkoli je účelem metod zaměřených na minulost či přítomnost predikce, 

nepracují s představou, plánem budoucnosti, které předurčují další vývoj. Tvůrci, kteří 

preferují metody zaměřené na budoucnost, jsou kritičtí zejména k metodám zaměřeným 

na minulost. Dle nich se nedá osobnost a její chování správně předpovědět z informací 

z minulosti. Osobnost a její chování jsou dle nich poznatelné především tím, jak sebe 

vnímá v budoucnosti. Veškerá činnost člověka se řídí tím, jak předjímá svou 

budoucnost. 

Assessment centre je metodou zaměřenou na přítomnost a především na budoucnost, 

resp. z přítomnosti a z představ o budoucnosti soudí na budoucnost [4]. 

 

1.8.2 Metody s různým akcentem z hlediska subjekt-objektového zaměření 

Metody zaměřené na sebeposouzení 

Metody zaměřené na sebeposouzení předpokládají schopnost sebereflexe. Metody 

představují určitou nápovědu, jak postupovat. Ve většině případů předpokládají určité 

zveřejnění, nestačí, aby probíhaly „v duchu“ či mimoděk, bez zastavení se. Zveřejnění 

může být před sebou či před druhými. Nejlepším způsobem zveřejnění je písemný 

záznam. 
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Metody sebeposouzení mohou být zaměřené do minulosti, do přítomnosti i do 

budoucnosti. 

 

Metody zaměřené na posouzení druhými 

Metody zaměřené na posouzení druhými vyžadují mít kvalitní nástroj měření a velmi 

dobrá kritéria, která jsou známa všem posuzovatelům. Metody posouzení druhými 

mohou být zaměřené do minulosti, do přítomnosti (pozorování při akci, výkonu) i do 

budoucnosti [4]. 

 

1.8.3 Metody s různým akcentem na původ prožívání a jednání 

Rysové východisko 

Podle rysové teorie můžeme prožívání a chování předpovědět na základě rysů 

osobnosti, které přichází ke slovu nehledě na situaci, kontext. Rysové východisko je 

patrné v naprosté většině klasických psychodiagnostických testů. Asi každý psycholog 

se při zadávání testů setkal s otázkou, zda mají odpovědět s ohledem na práci či 

soukromí. Rysové východisko nalezneme v nejrůznějších koncepcích manažerských 

standardů, které vyjmenovávají určité charakteristiky (rysy), které má „správný“ 

manažer mít. 

Při rysovém přístupu je např. neshoda či jiné selhání vysvětlováno sklonem 

k nehodovosti, chybovosti, menší koncentrací pozornosti, zvýšenou únavností, sníženou 

odolností vůči stresu apod. 

 

Situační východisko 

Co je na člověku individuální, se dá vyvodit z psychického zpracování situací. 

Situacionalismus výrazně ovlivnil koncipování AC, pod jeho vlivem byly v AC 

přítomny jen modelové situace, především metody skupinové práce. Taktéž vzorky 

chování či ukázky práce jsou příkladem situacionalismu. 

Při situačním přístupu je např. nehoda či jiné selhání vysvětlováno situací samotnou, 

která může být stereotypní, monotónní, ve vynuceném tempu, neuspořádaností situace 

apod. [4]. 

 



23 
 

1.8.4 Hodnocené oblasti v rámci AC 

Assessment centrem lze hodnotit různé oblasti. Podle [11] jsou to nejčastěji: 

• organizace času a práce na základě významu jednotlivých úkolů z hlediska 

priorit, 

• zvládání stresu a emoční odolnost, 

• sdělování a přijímání konstruktivní kritiky, 

• řešení konfliktů kooperativním způsobem, 

• koncepční myšlení, proaktivita, cílová orientace, 

• vyjednávání v konfliktních situacích (interní, externí), 

• týmová spolupráce, rozhodování a tvořivost, 

• vedení porad, řízení diskusí s kooperativním řešením problémů, 

• jasná a srozumitelná a přesvědčivá prezentace informací jednotlivci i skupině, 

• flexibilita a kreativita při řešení problémů v obtížných pracovních situacích, 

• interpersonální komunikace – naslouchání, empatie, asertivita, 

• schopnost realistické sebereflexe a přiměřeného sebehodnocení. 

 

Je tedy zřejmé, že záběr hodnocení pomocí AC je poměrně široký. Jednotlivé dílčí 

podoblasti zmíněné výše se však nikdy nehodnotí samostatně z důvodu nákladů na 

provedení. K AC se přikročí, až když je požadován komplexnější pohled na zkoumané 

objekty. 

 

1.9 Výstupy z AC 

Každé AC musí mít výstup. Tento výstup je vždy ve formě rozhodnutí a v písemné 

formě. Písemný výstup je v některých případech doplňován o zpětnou vazbu tváří 

v tvář. Za výstup z AC považujeme i zpětnovazebnou informaci, která se vztahuje 

k samotnému AC. 

 

Doporučení a rozhodnutí 

Doporučení jsou v kompetenci hodnotitelů, mezi nimiž jsou v tomto ohledu aktivní 

externí hodnotitelé. Rozhodnutí je plně v kompetenci příslušného manažera, který je 

obvykle jedním z interních hodnotitelů. 
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Sem bychom mohli zařadit poradu týmu hodnotitelů, možné doporučení a rozhodnutí ve 

výběrovém AC, v certifikačním AC a v rozvojovém AC, dále rozhodnutí a korigování 

doporučení a rozhodnutí. 

 

Písemné výstupy 

Jakkoli koncipované AC bez kvalitního písemného výstupu je neúplné. Písemný výstup 

je standardní součástí každého AC, bez něj je AC podstatnou měrou ošizeno. 

 

Zpětná vazba tváří v tvář účastníkovi 

Zpětná vazba tváří v tvář je standardní součástí rozvojových AC. U výběrových AC se 

vyskytuje spíše ojediněle – především z důvodů organizačních a finančních. 

 

Zpětná vazba tváří v tvář nadřízenému, event. personalistovi 

Při výběrovém AC obvykle postačí zpětná vazba ve formě písemné zprávy. Ostatně 

nadřízený, event. personalita se výrazně podílel na celkovém zhodnocení a rozhodnutí. 

Zpětná vazba tváří v tvář není u výběrového AC nezbytností.  

 

Vyhodnocení efektu AC 

Každá činnost, která má podporovat cíle organizace, musí být vyhodnocována. Pokud 

se tak výslovně neděje, činíme tak implicitně ve formě dojmů, které nemusí věrně 

odrážet realitu. AC je z pohledu účastníka hodnoceno skrze dojmy. Vyhodnocování AC 

probíhá z pohledu organizace, účastníka, pohledu externí organizace [4]. 

 

1.10 Projektování a realizace AC 

Na základě řady zkušeností lze doporučit, aby celý projekt AC tvořily tyto fáze [7]: 

1. fáze rozhodování, zda AC realizovat, 

2. přípravná fáze, 

3. realizační fáze, 

4. vyhodnocení zjištěných údajů, 

5. zpětná vazba účastníkům, 

6. převedení získaných údajů do praktické podoby, jejich využití dle zadání. 
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Toto uspořádání platí tehdy, realizuje-li se AC pro určitou skupinu zaměstnanců nebo 

kandidátů poprvé nebo vůbec jako jednorázová záležitost. V případě rutinních, již 

poněkolikáté opakovaných AC platí toto schéma příslušně redukované. 

 

1.10.1 Fáze rozhodování, zda AC realizovat 

Abychom mohli hovořit o AC, je nutno splnit několik podmínek. Jednou z nich je větší 

počet pozorovatelů, další pak použití více různých technik. To pochopitelně zvyšuje 

náklady na celé AC. Nedoporučuje se personálně a odborně výborně vybaveným 

podnikům pouštět se do organizace AC bez jakýchkoliv zkušeností. Pokud budou 

samotní účastníci AC vnímat jeho průběh i závěr z jakýchkoliv důvodů negativně, hrozí 

to diskreditací nejen metody samotné, ale personalistické činnosti a možná i 

managementu v dotčeném podniku vůbec. Spolupráce s některou seriózní poradenskou 

nebo konzultantskou firmou, která má s přípravou a realizací AC dostatečné zkušenosti 

podložené odpovídající metodikou, je v tomto případě velice užitečná. 

Doba trvání jednotlivých AC se liší podle použitých technik a účelu, pro který jsou 

organizována. Minimum je obvykle jeden den, ale většinou trvá dva dny, často i déle. 

Před tím, než dojde k rozhodnutí o realizaci AC, se doporučuje provést analýzu toho, co 

vlastně chceme zjišťovat a zda bychom stejné výstupy nezískali jednodušším a 

levnějším způsobem. V této fázi je zároveň nutné získat podporu vrcholového vedení 

[7]. 

 

1.10.2 Přípravná fáze 

Je vhodné, aby celá přípravná fáze probíhala formou projektu. V této fázi definujeme, 

jaké dimenze a charakteristiky jsou pro úspěšný výkon dané profese kritické a jakým 

způsobem je chceme měřit. Zejména proto je nutná týmová spolupráce, protože těžko si 

lze představit, že jedinec by byl schopen zaujmout nezbytný mnohostranný pohled na 

konkrétní profesi nebo profese. 

V první etapě přípravné fáze se doporučuje vhodným způsobem shrnout představy 

managementu a dotčených skupin zaměstnanců o dané pozici bez ohledu na to, zda tyto 

vybrané charakteristiky jsou měřitelné. V dalším kroku je vhodné u těchto charakteristik 

vyloučit duplicitu a synonyma a ve spolupráci se zadavateli vyjádřit jejich požadovanou 
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úroveň v určité škálové hodnotě. Teprve poté je možné přistoupit k etapě vyjádření 

požadovaných hodnot v měřitelných veličinách. 

Dalším krokem je výběr přiměřených technik tak, aby umožnily posouzení, jak se 

budou uvedené vlastnosti, schopnosti, dovednosti apod. uplatňovat ve skutečných 

situacích a skutečném prostředí. Je praktické, aby již v tomto kroku byly jednotlivým 

technikám i zjišťovaným dimenzím a charakteristikám přiřazeny jejich váhy. 

Součástí přípravné fáze je i výběr témat pro skupinovou diskusi a individuální 

prezentaci, problémů k řešení, dokumentů pro „třídění došlé pošty“, témat 

manažerských her a rovněž diskuse o nich. 

Poslední etapou je vytvoření a důkladné proškolení týmu hodnotitelů. Jako optimální se 

jeví tým, který je složen jak z interních, tak externích pozorovatelů zhruba v poměru 

1:1. Účast psychologa je téměř nezbytná při výcviku hodnotitelů, protože právě on je 

schopen nejlépe a na odborném základě vysvětlit všechna úskalí techniky pozorování 

[7]. 

 

1.10.3 Realizační fáze 

Tato fáze bývá paradoxně časově nejkratší z celého AC. O to je však organizačně 

náročnější, zejména tehdy, jsou-li účastníky stávající zaměstnanci firmy. Je totiž nutno 

všechny účastníky shromáždit najednou a na jednom místě, ale zorganizovat průběh tak, 

aby si nemohli navzájem sdělovat zkušenosti. Tím by byla zpochybněna minimálně 

srovnatelnost výsledků. 

Různí se názory na to, zda by se mělo AC konat v prostředí dané firmy či mimo ni. Pro 

firemní prostředí mluví to, že jde o prostředí skutečně reálné a může být snadnější tam 

určité situace modelovat. Proti naopak hovoří to, že případní interní účastníci i interní 

hodnotitelé jsou vystaveni většímu riziku, že je bude někdo „nezbytně“ potřebovat v tu 

nejméně vhodnou chvíli [7]. 

 

1.10.4 Vyhodnocení zjištěných údajů 

Tato fáze může trvat od několika dnů po několik týdnů. Záleží na tom, jak bohatý 

materiál chceme z AC vytěžit. Celou vyhodnocovací fázi je možno rozdělit do několika 

etap. 
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První je sjednocení názoru hodnotitelů na jednotlivé posuzované osoby v jednotlivých 

technikách. Lze postupovat buď vzájemnou diskusí a následným konsensem, nebo údaje 

jednotlivých hodnotitelů zprůměrovat. 

Další etapou je přiřazení získaných hodnot jednotlivým charakteristikám, kdy je nutné 

výsledky převést do obecnější polohy a je nutno počítat s tím, že údaje získané 

z jednotlivých technik mají různou váhu. Při této etapě lze postupovat dvojím 

způsobem. Jednak metodou „záznamů o projevech chování“, kdy hodnotitelé si vedou 

podrobné záznamy o chování ze všech cvičení a modelových situací. Každý hodnotitel 

klasifikuje jednotlivé prvky chování dle manažerských dimenzí a po ukončení AC 

prezentuje ostatním své záznamy z jednotlivých situací. Všichni hodnotitelé stanovují 

předběžné škálové hodnoty u každé zjišťované dimenze, o těchto škálových hodnotách 

jednotlivých dimenzí společně diskutují, dokud není dosaženo konsensu. Všichni 

hodnotitelé určují a diskutují o celkových AC skórech až do dosažení konsensu. 

Druhou metodou je přiřazování škálových hodnot jednotlivým dimenzím ihned po 

jednotlivých cvičeních. Postup je obdobný, ale diskutuje se o hodnocení jednotlivých 

dimenzí ihned po skončení každé situace. 

Dalšími etapami jsou porovnání jednotlivých účastníků AC s požadovaným „ideálním 

profilem“ a porovnání účastníků navzájem a celkový AC skór [7]. 

 

1.10.5 Závěrečná zpráva 

Zejména u rozsáhlejších AC je nutné zpracovat jednak závěrečnou zprávu o každém 

účastníkovi, a jednak závěrečnou zprávu o celém AC. Tyto zprávy jsou podkladem pro 

poskytnutí zpětné vazby jednotlivým účastníkům a pro informaci a prezentaci výsledků 

AC před vedením firmy. 

Zpráva by měla obsahovat jak dosažené škálové hodnoty, tak slovní formulace a 

kvalitativní hodnocení. Zcela určitě by závěrečná zpráva měla obsahovat doporučení 

pro účastníka a pro zadavatele [7]. 

 

1.10.6 Zpětná vazba účastníkům 

Je potřebné poskytnout první zpětnou vazbu ještě během AC, při závěrečném řízeném 

rozhovoru. Po zpracování výsledků je pak vhodné je individuálně projednat se všemi 
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účastníky, zejména tehdy, má-li být AC východiskem pro osobní i kariérový rozvoj 

stávajících zaměstnanců. 

V podmínkách výběru kandidátů to naopak není příliš žádoucí, protože by to mohlo vést 

k určitému znehodnocení metody. 

Zpětnou vazbu účastníkům by měl poskytnout odborník. Ideální je podnikový 

psycholog. Je možné i to, že seznámení účastníka s výsledky provede některý jeho 

nadřízený [7]. 

 

1.10.7 Převedení získaných údajů do praktické podoby 

V případě výběru zaměstnanců končí celé AC porovnáním všech účastníků navzájem. 

Realizační tým na základě zjištěných údajů navrhne pořadí kandidátů a s písemným 

komentářem předá zadavateli. Předtím by ale oboje mělo být podrobeno týmové diskusi 

všech zúčastněných se snahou o dosažení konsensu. 

Pokud je AC organizováno jako východisko pro další práci s jeho účastníky, je nutno 

věnovat pozornost i této fázi. 

U vybraného účastníka je možné s ním probrat jeho silné a slabší stránky a podnítit jeho 

aktivitu dotazem, jak on sám se chce podílet na svém dalším rozvoji. Optimální je, 

pokud je uzavřena nějaká dohoda v písemné formě. Ta však musí obsahovat jasné a 

věcné body včetně zásad nezbytné kontroly a případných sankcí v případě jejich 

nedodržení. Dohodu by měl s pracovníkem vždy uzavírat jeho nadřízený, příp. vedoucí 

příslušné organizační jednotky – není příliš vhodné ponechávat tuto činnost na 

personálních útvarech [7]. 

 

1.11 Výhody a nevýhody AC 

1.11.1 Výhody Assessment Centre 

Nespornými výhodami AC v porovnání s jinými přístupy či způsoby hodnocení 

pracovníků jsou [10]: 

• Je optimálně použitelné v situacích, kdy zamýšlíme provést komplexní 

hodnocení. Díky povaze AC lze příhodně postihnout nejen charakteristiky 

zjišťované prostřednictvím výkonových testů nebo osobnostních dotazníků, ale 
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v modelových situacích lze zaznamenat rovněž to, jak se účastník dokáže v 

problému zorientovat, nakolik jej zvládne efektivně řešit, jak jedná v kontaktu s 

ostatními, dovede jim naslouchat, prosadit se v konkurenci, atd. 

• Je postaveno na interakci a pozorování – nejde tedy o pouhé shromáždění 

nějakých údajů, „bezduchý“ požadavek na vyplnění testů, dotazníků nebo 

absolvování jednoho rozhovoru. Právě možnost posouzení podle daných kriterií 

v reálném čase a v různých situacích přináší plastický obraz a dává vyniknout 

nejpříznačnějším způsobům reagování a jednání. 

• Účastníkům může být poskytována zpětná vazba, v níž jsou jim na základě 

jejich požadavku představeny výsledky celého AC včetně nastínění toho, v čem 

by mohli dosáhnout zlepšení, které slabé stránky byly pozorovány a jaká se 

nabízejí doporučení pro další rozvoj. Informování účastníků AC o výsledném 

hodnocení má být nedílnou součástí každého hodnotícího programu. Účastník 

tak má možnost se dozvědět, jak uspěl v testech, jež v rámci programu 

absolvoval, jaké jsou výsledky z dotazníků i z praktických součástí programu 

(např. modelových situací). 

• AC umožňuje pružně vytvářet a připravovat situace vycházející z praxe 

zadavatele a přibližující se tak ve svých nárocích a obsahu náplni vykonávané 

práce. Má-li AC sloužit k výběru zaměstnanců, právě modelová cvičení a 

případové studie vytvořené „na míru“ umožňují doporučit ty uchazeče, kteří 

nejlépe dosahují daná kriteria pro určitou pozici. 

• Posouzení více hodnotiteli přináší celému procesu hodnocení z několika 

úhlů pohledu, umožňuje postřehnout více detailů a ve svém souhrnu oslabuje či 

eliminuje některé typické hodnotitelské chyby. Zvyšuje se tak kvalita hodnocení, 

která nezůstává v rukou jednoho odborníka, ale je záležitostí diskuse a shrnutí 

závěrů všech hodnotitelů. 

• Kombinace názorů profesionálních hodnotitelů a manažerů, kteří mají 

přímou zkušenost s daným pracovníkem, umožňuje srovnání hodnocení 

pracovního výkonu a charakteristických způsobů chování zaměstnance v 

pracovním procesu s výsledky proběhlého AC. Takové porovnání se může stát 

jedním z důležitých aspektů celého hodnocení. 
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Dalšími výhodami AC jsou bezesporu různorodost použitých diagnostických metod a 

časová i finanční úspora. 

 

1.11.2 Nevýhody Assessment Centre 

Za nevýhody AC lze jednoznačně označit pracnost, dlouhou přípravu a zvýšené náklady 

na AC. Také výběr adekvátních hodnotitelů a jejich správné zaškolení může být 

problém. V případě opakujících se AC je tento problém poměrně zanedbatelný. Ve 

velmi  pracovně vytížené firmě, která AC s určitým zaměřením neplánuje provádět 

příliš často, může být potřebný čas drahý. V rámci AC je nutné také zmínit poměrně 

pracné zpracování výsledků, ke kterému je potřebný pracovník s určitým zaškolením a 

pokud možno také se zkušenostmi. 

 

1.12 Shrnutí teoretické části 

Assessment centre je časově ohraničenou multisituační zkouškou, která probíhá za 

účasti nejméně tří interních a externích pozorovatelů (hodnotitelů mimo chod firmy) a 

nemá jednoznačný správný výsledek. 

V rámci AC jsou nejčastěji používány techniky jako modelová situace, simulace, 

případová studie. Jednotlivé skupiny metod, jako jsou individuální metody, metody 

skupinové práce, psychodiagnostické testy, sociogram, umožňují naplnění principu 

vícero úhlů pohledu. 

AC se využívá pro posuzování vhodnosti interních nebo externích kandidátů na určitou 

pracovní pozici, zjišťování dalších potřeb rozvoje stávajících zaměstnanců (např. těch, u 

nichž se uvažuje o povýšení), případně také výběr z navrhovaných kandidátů do 

programu nástupnictví. 

Osobami, které se zúčastňují AC, jsou hodnotitelé (členové hodnotící komise) a 

hodnocení uchazeči o zaměstnání. Předmětem AC jsou cílové orientace hodnocení, 

soustava hodnot nebo kritérií a vlastní hodnocení. 

Metody, které užíváme při výběru, hodnocení, můžeme typologicky uspořádat podle 

několika hledisek (z hlediska času, subjekt-objektového zaměření, původu prožívání a 

jednání). Takové třídění nám umožní si uvědomit odlišnosti mezi jednotlivými 

metodami, jejich šíři záběru a z toho pak vyplývající možnosti jejich kombinací. 
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Každé AC musí mít výstup. Tento výstup je vždy ve formě rozhodnutí a v písemné 

formě. Písemný výstup je v některých případech doplňován o zpětnou vazbu tváří 

v tvář. 

Celý projekt AC by mělo na základě řady zkušeností tvořit 6 fází. Fáze rozhodování, 

zda AC realizovat, přípravná fáze, realizační fáze, vyhodnocení zjištěných údajů, zpětná 

vazba účastníkům a na závěr převedení získaných údajů do praktické podoby, jejich 

využití dle zadání. Toto uspořádání platí tehdy, realizuje-li se AC pro určitou skupinu 

zaměstnanců nebo kandidátů poprvé nebo vůbec jako jednorázová záležitost. V případě 

rutinních, již poněkolikáté opakovaných AC platí toto schéma příslušně redukované. 

Nespornými výhodami AC v porovnání s jinými přístupy či způsoby hodnocení 

pracovníků jsou následující. AC je optimálně použitelné v situacích, kdy zamýšlíme 

provést komplexní hodnocení, je postaveno na interakci a pozorování, účastníkům může 

být poskytována zpětná vazba, umožňuje pružně vytvářet a připisovat situace 

vycházející z praxe, posouzení více hodnotiteli přináší celému procesu hodnocení 

z několika úhlů pohledu, kombinace názorů profesionálních hodnotitelů a manažerů 

umožňuje srovnávat hodnocení pracovního výkonu a charakteristických způsobů 

chování zaměstnance. 
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2 Praktická část 

2.1 Popis společnosti Moser, a. s. 

Ludwig Moser založil v roce 1857 ryteckou dílnu a obchod v Karlových Varech. V roce 

1873 má Moser obchodní zastoupení v New Yorku, Londýně, Paříži a Petrohradu. 

V roce 1893 začala výstavba vlastní sklářské hutě ve Dvorech u Karlových Varů. Na 

počátku 20. století bylo Moseru uděleno několik titulů dvorního dodavatele, např. od 

perského šáha, císaře Františka Josefa I., anglického krále Edvarda VII., španělského 

krále Alfonsa XIII. Ve 30. letech byla sklárna prodána české Unionbance. Na počátku 

2. světové války byla firma zestátněna německým státem. V roce 1945 byla zestátněna 

Československým státem. V roce 1991 byla vytvořena akciová společnost MOSER. 

Sklo Moser je dnes známé po celém světě. Firma je také sponzorem a oficiálním 

dodavatelem cen např. na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, 

mezinárodních hudebních festivalech Pražské jaro a Pražský podzim. 

Hlavním předmětem podnikání je výroba a zpracování skla, broušení a leptání skla, 

velkoobchod a specializovaný maloobchod [15]. 

 

Společnost MOSER, a. s. se rozhodla v letošním roce postavit a otevřít nové návštěvní 

centrum s prodejnou, muzeem a informační částí v Karlových Varech. Otevření tohoto 

centra by mělo proběhnout v průběhu měsíce května. Centrum má za úkol postarat se o 

zákazníky, seznámit je se společností MOSER, a. s., nabídnout jim informace o zboží a 

nakupování co nejvíce zpříjemnit. Centrum bude rozděleno na dvě části, a to na část 

s typickým moserovským sortimentem (vázy, skleničky, nápojové soupravy apod.) a na 

část turistickou s různými suvenýry typickými pro Karlovy Vary a maličkostmi 

z Moseru. Vedení společnosti MOSER, a.s. je toho názoru, že každý zákazník by měl 

mít tu možnost si něco odnést alespoň na památku. Společnost spolupracuje 

s cestovními kancelářemi a karlovarskými hotely, a proto tedy očekává zvýšení počtu 

zákazníků. 
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S výstavbou nového návštěvního centra vznikla nová pracovní místa (označená modrou 

barvou), která jsou patrná z funkčního schématu MOSER, a. s. (Obr. 1) a funkčního 

schématu návštěvnického centra (Obr. 2). 

Nové návštěvnické centrum vede vedoucí oddělení návštěvnického centra, který spadá 

pod náměstka pro obchod a marketing. Centrum lze rozdělit na dvě pododdělení, 

muzeum a prodejnu. Obě části mají své vedoucí, kteří současně zastávají i pozici 

zástupce vedoucího návštěvního centra. V oddělení muzea pracují průvodci a prodejci 

vstupenek a v oddělení prodejny asistenti prodeje. Výběr nových zaměstnanců je 

zaměřen právě na tato tři pracovní místa. Prodejna má dále ještě dva zástupce 

vedoucího prodejny. Jednoho pro cizí zboží a druhého pro zboží Moser. Uvedení 

pracovníci jsou však již ve společnosti zaměstnáni. 

 

 
Obchodní a marketingový úsek 

 
Obr. 1 Funkční schéma MOSER, a. s. 

 

 

 
Obr. 2 Funkční schéma návštěvního centra 
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2.2 Nové pracovní pozice 

Jak již bylo zmíněno výše, ve společnosti byla vytvořena nová pracovní místa. Jedná se 

o tato místa: 

• vedoucí návštěvního centra, 

• vedoucí muzea, 

• vedoucí prodejny, 

• průvodce, 

• pracovník infocentra - prodejce vstupenek, 

• zástupce vedoucího prodejny pro cizí zboží, 

• zástupce vedoucího prodejny pro zboží Moser, 

• odborný prodavač – asistent prodeje. 

 

Pozice, se kterými budu dále pracovat, jsou tyto: 

• průvodce, 

• odborný prodavač – asistent prodeje, 

• pracovník infocentra – prodejce vstupenek. 

 

Preciznější přístup zvolený pro výběr pracovníků na uvedené pozice je 

odůvodněn jejich stálým kontaktem se zákazníky. Svým chováním a přístupem ke 

svěřeným úkolům vytvářejí dojem na zákazníky, se kterými přijdou do kontaktu. Tím 

pádem jsou jedním z vlivných činitelů, které vytvářejí kladný nebo záporný obraz 

společnosti u veřejnosti. 

 

2.2.1 Popis pozice průvodce 

 

I. Organizační začlenění 

Název   Průvodce návštěvnického centra Moser 

Oddělení  Návštěvní centrum 

Úsek   OMÚ 

Přímý nadřízený Vedoucí návštěvnického centra 
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Počet podřízených 0  V tom přímých 0 

Mzdové náležitosti 

Tarifní pásmo   III 

Osobní ohodnocení  Výkonnostní prémie 15% 

Účel pozice  Odborné provádění návštěv 

 

II. Základní odpovědnosti, seznam činností, povinnosti: 

Odpovídá za provádění návštěvníků v muzeu a v hutním provozu 

• příjemně a přesvědčivě komunikuje se skupinou návštěvníků různého věku a 

národnosti tak, aby měli krásný prožitek 

• doprovází skupinu od muzea přes hutní provoz až na prodejnu 

• poskytuje odborný výklad o firmě, o muzeu, o výrobním procesu, o provizorních 

expozicích, o připravených akcích atd.  

• vyzývá návštěvníky k interakci a odpovídá na otázky 

• monitoruje chování zákazníků tak, aby vše proběhlo v souladu s pravidly prohlídky 

a bezpečnosti 

• zajišťuje distribuci letáků a dalších propagačních materiálů 

• zabezpečuje fungování audio a DVD projekce a poskytuje návštěvníkům potřebné 

instrukce 

• prodává a kontroluje vstupenky  

• shromáždí a překontroluje audio-průvodce a další případné pomůcky 

• pozitivně ovlivňuje a motivuje návštěvníky k nákupu zboží na prodejnách, 

poskytuje informace o zvláštních nabídkách 

• shromáždí a zpracuje připomínky, požadavky a nápady návštěvníků formou 

týdenních reportů 

• v případě potřeby pomáhá v prodejně Dvory s obsluhou zákazníků 

Podílí se na efektivním fungování centra 

• provádí rezervace prohlídek podle časů, počtu osob, druhu vstupenek a jazyka 

• pomáhá pracovníkům informačního pultu a asistentům prodeje  

• pomáhá při zajištění případných večerních či víkendových programů  

• komunikuje s CK, hotely a dalšími subjekty cestovního ruchu  

• plní další úkoly na požadavek přímého nadřízeného 
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III. Požadované znalosti, dovednosti, schopnosti a chování: 

1. Požadované vzdělání/znalosti 

• SŠ/ VŠ 

• znalost dvou světových jazyku  

• znalost SW info-pultu, rezervace a prodejen 

• velmi dobrá znalost historie, výrobního procesu a života firmy 

2. Psychická náročnost práce/ schopnosti, dovednosti, chování 

• organizovanost, spolehlivost, komunikativnost, rozhled, kreativita 

• odpovědnost za spoluutváření obrazu společnosti 

• prezentace, vysvětlování, srozumitelnost, jasnost 

• nadšení a pro-aktivní jednání 

• schopnost zvládat s nadhledem stresové situace, obtížné návštěvníky a VIP  

3. Flexibilita/přístup k práci 

• loajalita, časová flexibilita, ochota vyhovět 

4. Fyzická náročnost práce, fyzické požadavky 

• reprezentativní vystupování, profesionální chování a neustále dobrá nálada 

 

IV. Pracovní prostředí: 

Pracovní podmínky:  kancelář 

Pracovní doba:   pružná, nerovnoměrný režim zpravidla 8,30-19,00 hod. 

Služební cesty:   ano 

Osobní auto:   ne 

Telefony, telef. spojení:  pevná linka 

Výpočetní technika, používaný SW:  PC MS Office, internet, Karat, Kompas 

Další požadavky:   řidičský průkaz a referentské zkoušky 

Vnitřní předpisy (pokyny, směrnice): Kolektivní smlouva, pracovní řád, organizační 

řád, organizační směrnice, rozhodnutí ŘS, pokyny vedoucích pracovníků společnosti, 

předpisy pro odměňování, pracovní postupy a manuály dle přehledu dokumentace. 

 

V. Jiné:  vizitka AJ, příspěvek na ošacení 

A dále vykonává další činnosti dle pokynů nadřízeného. 
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2.2.2 Popis pozice asistenta prodeje 

 

I. Organizační začlenění 

Název   Asistent prodeje 

Oddělení  Oddělení tuzemského prodeje 

Úsek   OMÚ 

Přímý nadřízený Vedoucí prodejny 

Počet podřízených 0  V tom přímých 0 

Mzdové náležitosti 

Tarifní pásmo  II  

Osobní ohodnocení Výkonnostní prémie 15% 

 

II. Základní odpovědnosti, seznam činností, povinnosti: 

Vlastní prodej 

• má pozitivní přístup ke své práci a je si vědom svého významu pro společnost 

• chová se slušně a taktně ke všem návštěvníkům a zákazníkům prodejny 

• uvědomuje si, že jako člen týmu je také povinen ochotně pomáhat všem členům 

prodejního kolektivu při úspěšném naplňování hlavních úkolů prodejny 

• při obsluze zákazníků se chová podle etického kodexu pracovníka prodejny Moser 

• povinnost plnit stanovený plán tržeb 

Reprezentace 

• uvědomuje si, že je nositelem dobrého jména firmy 

• zodpovídá za to, že bude oblečen tak, aby důstojně reprezentoval svou prodejnu a 

svého zaměstnavatele 

Řízení procesů 

• svým jednáním, chování a vystupováním jde příkladem ostatním pracovníkům 

prodejny a společnosti 

• zodpovídá za úplné a estetické vystavení zboží v prostorách prodejny 

• pravidelně ošetřuje všechno vystavené zboží, zejména dbá na to, aby na zboží 

nebyl prach nebo jiné nečistoty 

• udržuje ve všech prodejních a mimoprodejních prostorech vzorný pořádek 

• je zdvořilý ke svým spolupracovníkům a ostatním pracovníkům společnosti Moser 
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• mimo služební styk nesděluje nikomu jakékoliv údaje související s činností firmy, 

které nebyly firmou určeny ke sdělení veřejnosti 

• zachovává mlčenlivost o dosažených tržbách, návštěvnosti prodejen a obchodní 

marži 

• je si vědom, že poškozování dobrého jména společnosti se považuje za závažné 

porušení pracovních povinností 

Provozní záležitosti 

• dodržuje pracovní dobu a stanovené přestávky na odpočinek 

• do prodejny přichází tak, aby byl vždy včas na svém pracovišti 

• nemůže-li se z jakéhokoliv důvodu dostavit včas na své pracoviště, je povinen 

neprodleně tuto skutečnost oznámit vedoucímu prodejny 

• potřebuje-li se v pracovní době z jakéhokoliv důvodu vzdálit mimo prodejnu, může 

tak učinit jen se souhlasem vedoucího prodejny 

• z prodejny odchází až po skončení pracovní doby 

• ochotně přijímá uložené úkoly a konstruktivní kritiku 

• v případě výskytu problémů, které nemůže sám vyřešit, informuje o této 

skutečnosti vedoucího prodejny a čeká na jeho vyjádření 

• bere na vědomí, že při zvláště hrubém porušení pracovní kázně s ním bude 

okamžitě ukončen pracovní poměr. Jedná se zejména o tyto případy: 

a) krácení tržeb prodejny 

b) odnášení nebo vědomé umožnění odnášení nezaplaceného zboží mimo 

prodejnu bez předchozího souhlasu vedoucího prodejny 

 

III. Požadované znalosti, dovednosti, schopnosti a chování: 

1. Požadované vzdělání/znalosti 

• úplné SŠ,  

• praxe v prodeji 

• znalost MS Office,  

• znalost AJ  
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2. Psychická náročnost práce/ schopnosti, dovednosti, chování 

• nadhled, stručnost 

• spolehlivost, odolnost vůči psychické zátěži, odpovědnost za majetek firmy 

• naslouchat, empatie, spolupráce/obchodní dovednosti 

3. Flexibilita/přístup k práci 

• loajalita 

• flexibilita  

4. Fyzická náročnost práce, fyzické požadavky 

• kultivovanost vystupování a zevnějšku  

• reprezentace firmy 

 

IV. Pracovní prostředí: 

Pracovní podmínky:  prodejna Moser 

Pracovní doba:   pružná 

Služební cesty:   ne 

Osobní auto:   ne 

Telefony, telef. spojení:  pevná linka 

Výpočetní technika, používaný SW:  PC, internet 

Další požadavky:   dohoda o hmotné odpovědnosti – zboží a hotovost 

Vnitřní předpisy (pokyny, směrnice): Kolektivní smlouva, pracovní řád, organizační 

řád, organizační směrnice, rozhodnutí ŘS, pokyny vedoucích pracovníků společnosti, 

předpisy pro odměňování, pracovní postupy a manuály dle přehledu dokumentace. 

 

V. Jiné: A dále vykonává další činnosti dle pokynů nadřízeného. 
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2.2.3 Popis pozice pracovníka infocentra 

 

I. Organizační začlenění 

Název   Pracovník informačního pultu 

Oddělení  Návštěvní centrum 

Úsek   OMÚ 

Přímý nadřízený Vedoucí návštěvnického centra 

Počet podřízených 0  V tom přímých 0 

Mzdové náležitosti 

Tarifní pásmo  I  

Osobní ohodnocení Výkonnostní prémie 15% 

 

II. Základní odpovědnosti, seznam činností, povinnosti: 

Odpovídá za informování návštěvníků v muzeu a v hutním provozu 

• příjemně a přesvědčivě komunikuje se skupinou návštěvníků různých věků a 

národností tak, aby měli krásný prožitek 

• poskytuje odborné informace o firmě, o muzeu, o výrobním procesu, o 

provizorních expozicích, o připravených akcích atd.  

• vyzývá návštěvníky k interakci a odpovídá na otázky 

• monitoruje chování zákazníků tak, aby vše proběhlo v souladu s pravidly prohlídky 

a  bezpečnosti. 

• zajišťuje distribuci letáků a dalších propagačních materiálů 

• zabezpečuje fungování audio a DVD projekce a poskytuje návštěvníkům potřebné 

instrukce 

• prodává a kontroluje vstupenky  

• shromáždí a překontroluje audio-průvodce a další případné pomůcky 

• pozitivně ovlivňuje a motivuje návštěvníky k nákupu zboží na prodejnách, 

poskytuje informace o zvláštních nabídkách 

• shromáždí a zpracuje připomínky, požadavky a nápady návštěvníků formou 

týdenních reportů 

• v případě potřeby pomáhá v prodejně Dvory s obsluhou zákazníků 
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Podílí se na efektivním fungování centra 

• provádí rezervace prohlídek podle časů, počtu osob, druhu vstupenek a jazyka 

• pomáhá průvodcům a asistentům prodeje  

• pomáhá při zajištění případných večerních či víkendových programů  

• komunikuje s CK, hotely a dalšími subjekty cestovního ruchu  

• plní další úkoly na požadavek přímého nadřízeného 

 

III. Požadované znalosti, dovednosti, schopnosti a chování: 

1. Požadované vzdělání/znalosti 

• SŠ/ VŠ 

• znalost dvou světových jazyků  

• znalost SW info-pultu, rezervace a prodejen 

• velmi dobrá znalost historie, výrobního procesu a života firmy 

2. Psychická náročnost práce/ schopnosti, dovednosti, chování 

• organizovanost, spolehlivost, komunikativnost, rozhled, kreativita 

• odpovědnost za spoluutváření obrazu společnosti 

• prezentace, vysvětlování, srozumitelnost, jasnost 

• nadšení a pro-aktivní jednání 

• schopnost zvládat s nadhledem stresové situace, obtížné návštěvníky a VIP  

3. Flexibilita/přístup k práci 

• Loajalita, časová flexibilita, ochota vyhovět 

4. Fyzická náročnost práce, fyzické požadavky 

• Reprezentativní vystupování, profesionální chování a neustále dobrá nálada 

 

IV. Pracovní prostředí: 

Pracovní podmínky:  kancelář 

Pracovní doba:   pružná, nerovnoměrný režim zpravidla 8,30-19,00 hod. 

Služební cesty:   ano 

Osobní auto:   ne 

Telefony, telef. spojení:  pevná linka 
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Výpočetní technika, používaný SW:  PC MS Office, internet, Karat, Kompas 

Další požadavky:   řidičský průkaz a referentské zkoušky 

Vnitřní předpisy (pokyny, směrnice): Kolektivní smlouva, pracovní řád, organizační 

řád, organizační směrnice, rozhodnutí ŘS, pokyny vedoucích pracovníků společnosti, 

předpisy pro odměňování, pracovní postupy a manuály dle přehledu dokumentace. 

 

V. Jiné:  vizitka AJ, příspěvek na ošacení 

A dále vykonává další činnosti dle pokynů nadřízeného. 

 

2.2.4 Postup výběru uchazečů  

Personální oddělení existující ve společnosti dosud pracovalo standardními metodami. 

Kandidáti byli dosud vyhledáváni pomocí inzerce v novinách a regionálních médiích. 

Pokud se nějaký uchazeč přihlásil, byl s ním proveden pouze ústní pohovor 

s pokládáním obvyklých otázek. Mezi tyto otázky např. patřilo, aby zhodnotil své silné 

a slabé stránky, zda je týmový či individuální hráč, jak by si představoval svoji 

spolupráci s ostatními zaměstnanci společnosti, atd. Ústní pohovor probíhal ve třech 

kolech a účastnili se ho náměstek personálního oddělení a vedoucí příslušného oddělení. 

Až poté byla v případě oboustranného zájmu uzavřena pracovní smlouva. 

 

Při hledání zaměstnanců na již zmíněné tři nové pracovní pozice personalistka zvolila 

jako způsob informování veřejnosti: 

- inzeráty v novinách, 

- inzeráty v rádiu, 

- inzeráty vyvěšené na internetových stránkách personální agentury. 

 

Tyto způsoby byly vybrány z důvodů pokrytí kraje, ve kterém společnost působí, 

cílových skupin čtenářů novin a posluchačů rádia. Dále bylo přihlíženo k poslechovosti 

rádia a ceně inzerátů. Při výběru personální agentury hrály roli cena nabízených služeb a 

získané reference o agentuře. Díky personální agentuře byl také získán širší přístup a 

větší možnost oslovení uchazečů o práci. 
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V příloze č. 2 je zobrazen inzerát, který se objevil v denních tiscích Mladá fronta DNES 

a v Karlovarském deníku. Inzerát na pozice průvodce, pracovníka infocentra a asistenta 

prodeje vyšel v novinách 8. 3., 13. 3. a 18. 3. 2008. 

Dále se také vysílal inzerát na rádiu Impuls (viz. Příloha č. 3). Tento inzerát vycházel 

v průběhu dvou týdnů od 7. 3. 2008 do 15. 3. 2008 v ranních a odpoledních hodinách. 

 

2.3 Přijímací řízení 

Přijímací řízení a přijímání zaměstnanců se řídí Pokynem přijímání zaměstnanců 

(viz Příloha č. 4). 

O pozice průvodce, asistenta prodeje a pracovníka infocentra se ucházelo dohromady 10 

kandidátů. Protože si jsou tyto pozice velice podobné (možnost krátkodobého 

vzájemného zastoupení) a zaměstnanci budou pracovat na jednom pracovišti, bude se 

provádět společné výběrové řízení pro tyto vybrané pozice. 

Řízení v prvním kole probíhalo pouze stylem pohovorů, při kterých byli zúčastněni 

kandidát, personální náměstek a náměstek pro obchod a marketing. 

V MOSER, a.s. se neprovádí písemné testy týkající se odborných znalostí, veškeré 

ověřování probíhá pouze ústně. Toto je prováděno kvůli lepší a rychlejší interakci 

tázaného a tazatele. Na základě získaných informací o uchazečích v prvním kole se 

komise rozhodla o jejich další účasti ve výběrovém řízení, tedy v AC. 

 
 

 

V tabulkách 3 a 4 (Tab. 3 a Tab. 4) se nachází srovnání kandidátů na pozice průvodce, 

asistenta prodeje a pracovníka infocentra. U těchto tří pozic přijímací řízení probíhalo 

souběžně z důvodu časové a pracovní náročnosti a jak již bylo zmíněno výše, jsou si 

pozice velice podobné. Bylo zde také počítáno s možností nabídnutí jiné pracovní 

pozice ve společnosti, pokud by se na ni účastník hodil více, než na jím vybranou, a 

pokud by s touto změnou samozřejmě souhlasil. 
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V tabulkách 3 a 4 jsou kandidáti barevně odlišeni podle toho, na jakou pozici se hlásili. 

Modře označení jsou ti, kteří se hlásili na pozici průvodce, žlutě na pozici asistenta 

prodeje a zeleně na pozici pracovníka infocentra. 

 

  K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 
Pohlaví žena žena žena žena žena 
Rok nar. 1980 1977 1981 1982 1973 
Dosažené 
vzdělání 

SŠ SŠ SŠ VŠ SŠ 

Praxe v oboru ne 6 let 7 let 3 roky 12 let 
Jazyk AJ – D AJ – D AJ – D AJ – V. D. AJ – V. D. 

NJ – D RJ – Z NJ – D ŠJ – V. D. 
RJ – D   ŠJ – Z RJ – D 

Skutečnost 
znalosti 
jazyka 

AJ – žádná AJ – lámaně 
NJ – lámaně 
RJ – lámaně 

Odpovídá 
skutečnosti 

Odpovídá 
skutečnosti 

Odpovídá 
skutečnosti 

Celkový 
dojem 

Nevýrazná, 
plachá, bez 
zájmu, nevhodná 
pro komunikaci s 
lidmi, neznalost 
jazyka. 

Vhodná pro 
komunikaci s 
lidmi, neznalost 
jazyka, 
příjemná. 

Vhodná pro 
komunikaci s 
lidmi, 
nerozhodná, 
příjemné 
vystupování. 

Vhodná pro 
komunikaci s 
lidmi, do 
obchodního 
oddělení, 
sebevědomá, 
reprezentativní 
vystupování. 

Vhodná pro 
komunikaci s 
lidmi, velká 
profesní i 
životní 
zkušenost, 
velmi 
komunikativní. 

Účastní se AC NE NE ANO ANO ANO 

Tab. 3 Srovnání kandidátů na pozici průvodce, asistenta prodeje a pracovníka infocentra 
(Vysvětlivky: K – kandidát, V. D. – velmi dobrá, D – dobrá, Z – základní, M. P. – mírně pokročilá, S. P. – středně pokročilá) 
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  K 6 K 7 K 8 K 9 K 10 
Pohlaví žena muž žena žena žena 
Rok nar. 1946 1981 1986 1972 1956 
Dosažené 
vzdělání 

SŠ VOŠ VOŠ Nedok. VŠ Nedok. VŠ 

Praxe v 
oboru 

35 let 3 roky 1 rok 6 let ne 

Jazyk NJ – V. D. NJ – V. D. AJ – Z AJ – V. D. AJ – V. D. 
RJ – V. D. RJ – V. D. NJ – D RJ – S. P. NJ – D 
AJ - M. P. AJ – S. P. RJ – V. D. NJ – S. P. RJ – D 

Skutečnost 
znalosti 
jazyka 

Odpovídá, zná 
i více 

Odpovídá 
skutečnosti 

AJ – D 
NJ – D 
RJ – M. P. 

AJ – D AJ – odpovídá 
NJ – Z 
RJ – Z 

NJ – Z 
RJ – Z 

Celkový 
dojem 

Vyrovnaná, 
klidná, vhodná 
pro 
komunikaci s 
lidmi, dlouhá 
praxe v oboru. 

Vhodný pro 
komunikaci s 
lidmi, 
příjemný, 
zpočátku méně 
komunikativní. 

Příjemná, 
komunikativní, 
menší 
sebevědomí, 
vhodná pro 
komunikaci s 
lidmi. 

Komunikativní, 
konfliktní typ, 
nízká 
sebereflexe. 

Méně vhodná 
pro 
komunikaci s 
lidmi, strohá, 
neuvolněná, 
zájem o 
uplatnění v 
práci. 

Účastní se AC ANO ANO ANO NE NE 
Tab. 4 Srovnání kandidátů na pozici průvodce, asistenta prodeje a pracovníka infocentra 
(Vysvětlivky: K – kandidát, V. D. – velmi dobrá, D – dobrá, Z – základní, M. P. – mírně pokročilá, S. P. – středně pokročilá) 
 
 

Z tabulek vyplývá, že k výběrovému řízení se přihlásilo 10 zájemců. Z nich se 3 

přihlásili na pozici průvodce, 4 na asistenta prodeje a 3 na pracovníka infocentra. 

Prvním kolem (pohovory) prošlo do dalšího kola, tedy AC, celkem šest kandidátů. Pro 

pozici průvodce byli vybráni tři kandidáti, pro asistenta prodeje dva kandidáti a 

pro pracovníka infocentra jeden kandidát. 
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3 Návrhy a přínosy 

3.1 AC ve společnosti MOSER, a.s. 

Společnost MOSER, a.s. běžně AC nedělá. Jednak to je z důvodu velké pracnosti 

přípravy pro AC a jednak vyššími náklady při spolupráci s agenturou provádějící AC. 

Pracovníci společnosti MOSER, a.s. se rozhodli pro výběr nových pracovníků použít 

metodu AC, aby prověřili potenciál uchazečů pro úspěšné zvládnutí dané profese, zda 

se na vybranou pozici opravdu hodí a také proto, že se jedná o nově vytvořené pozice. 

AC na již zmíněné tři pozice bude probíhat dohromady. Velký vliv na toto rozhodnutí 

měly náklady, čas na tuto práci vynaložený a podobnost obsazovaných pozic. 

Bylo velmi důležité, aby zaměstnanci, kteří se měli zúčastnit AC jako hodnotitelé, prošli 

příslušným proškolením v této oblasti. Museli být schopni aktivně se zúčastnit 

sestavování různých technik AC a umět vyhodnocovat zjištěné údaje. 

Mým úkolem v této fázi příprav bylo vyhledání vhodného kurzu pro proškolení 

hodnotitelů. Z několika nabízejících se možností jsem vybrala kurz od společnosti 

MotivP. Při výběru zde hráli roli kvalita poskytovaných služeb a cena. Po konzultaci 

s personální náměstkyní byli pro školení vybráni na můj návrh tři zaměstnanci. A to 

personální náměstek, náměstek pro obchod a marketing a personalistka. 

Dále bylo nutné si najmout psychologa. Požadavky na něj byly jednak nízké náklady za 

provedenou práci, zároveň však dostatečná odbornost a praktická zkušenost 

s prováděním AC. 

Psychologa se mi podařilo najít v poměrně krátké době. Z několika psychologů 

přicházejících v úvahu jsem zvolila PhDr. Kristinu Březinovou ze společnosti 

Gradua - CEGOS, s.r.o. – vzdělávání a poradenství se sídlem v Praze. 

 

3.1.1 Definované charakteristiky 

Manažeři, personalisté a skupina hodnotitelů navrhovali osobní charakteristiky na daná 

pracovní místa. Charakteristiky byly navrhovány pomocí techniky brainstormingu5. 

                                                 
5 Brainstorming (do češtiny přeložitelný jako bouře mozků) je skupinová technika zaměřená na 
generování co nejvíce nápadů na dané téma. 
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Hodnotitelé se nakonec shodli na tom, jaké vlastnosti by měli potenciální zaměstnanci 

mít. Mezi tyto charakteristiky můžeme zařadit: 

 

- rozhodnost, 

- samostatnost, 

- odolnost vůči psychické zátěži, 

- odpovědnost za majetek společnosti, 

- schopnost naslouchat a vysvětlovat druhým, 

- efektivně řešit konflikty, 

- vynikající komunikační dovednosti, 

- loajalita, 

- iniciativa,  

- flexibilita, 

- kultivovanost vystupování a zevnějšku, 

- reprezentace společnosti, 

- spolehlivost, 

- kreativita.  

 

3.1.2 Návrh technik AC 

Pro stanovení testování kandidátů se skupina hodnotitelů s účastí psychologa řídila 

postupem zobrazeným na Obr. 3. 

 

Při výběru metod bylo vycházeno z diagramu postupu technik u AC. Metody byly 

vybírány tak, aby jimi zjištěné informace o schopnostech uchazečů pokrývaly 

charakteristiky definované hodnotiteli na dané pracovní pozice. 
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Obr. 3 Postup technik u AC (Zdroj: autorka) 

 

Výkonové testy 

Pro AC byl vybrán pouze jeden test, a to z důvodu celkové časové náročnosti AC. 

Z mnou navrhovaných testů na soustředění, důkladnost, rozhodování, úroveň aspirace a 

na úsudek a pozornost byl po konzultaci s hodnotiteli do celkového testování vybrán 

test Rozhodování. Tímto testem se dá oproti ostatním navrhovaným zjistit více 

informací o testované osobě. Zjišťují se jím charakteristiky jako rozhodnost, odolnost 

vůči psychické zátěži, spolehlivost. 

Test Rozhodování je složen z otázek a nakreslených možností odpovědí, u kterých mají 

uchazeči buď podtrhovat, nebo dopisovat různá čísla a vybírat a rozhodovat se mezi 

odlišnou velikostí obrazců. Tento test je časově omezený. Otázky jdou postupně od 

nejlehčích po nejtěžší. 

 

Osobnostní dotazník 

Osobnostní dotazník zjišťuje povahové vlastnosti uchazečů. Vyzdvihuje definované 

charakteristiky odpovídající jednotlivým pracovním pozicím. Těmito charakteristikami 

jsou samostatnost, odpovědnost za majetek společnosti, loajalita, manažerské 

dovednosti. 

Osobnostní dotazník byl poskytnut najatou psycholožkou ze společnosti 

Gradua - CEGOS, s.r.o. – vzdělávání a poradenství, obsahuje 300 tvrzení. Uchazeč 

vyplňuje připravený formulář k tomuto dotazníku a zapisuje, zda s tvrzením souhlasí, či 

nesouhlasí. Tento dotazník následně vyhodnocuje psycholog. 

 

Výkonové 
testy

Osobnostní 
dotazník

Testy 
tvořivosti 

Projektivní 
technika

Skupinové 
techniky

Sebeposouzení, 
vzájemné hodnocení 

Individuální 
pohovor 

AC
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Testy tvořivosti 

Testem tvořivosti byl zvolen test Nedokončené figury, který poukazuje na kreativitu 

uchazečů. 

Tento test je založen na dokreslování obrázků do předkreslených čar a křivek tak, aby se 

uchazeč snažil vymyslet natolik originální obrázek, který by nikdo jiný nenakreslil. 

Předkreslené čáry vybízí k dokreslení obrázků, které napadnou nejednoho uchazeče. 

Záleží ale na uchazeči, zda se rozhodne nakreslit obvyklý obrázek, na kterém se ověří, 

že uchazeč má málo fantazie. Dále se díky obrázkům zjišťuje, zda uchazeč myslí spíše 

prakticky nebo abstraktně6. 

 

Projektivní technika 

Jako projektivní technika byla vybrána Kresba postavy. Poukazuje na charakteristické 

rysy osobnosti jedince, jako jsou např. dojmy ze svého osobního světa a vlastní 

osobnosti. Z definovaných charakteristik jsou to samostatnost, kreativita, komunikační 

dovednosti. 

Kresba postavy je technikou, kdy kandidáti kreslí postavu, jakou chtějí. Pouze oni si 

určí, zda bude nahá, oblečená, jak bude velká apod. Ta je pak vyhodnocována 

psychologem. 

 

Skupinové techniky 

Pro účel tohoto AC jsem navrhla dvě skupinové techniky, a to techniku Zmrzlinové 

poháry a techniku Křeliv. Tyto techniky jsou zaměřené na zjišťování spolupráce, 

iniciativy, fungování v týmu, schopnost naslouchání, komunikační dovednosti, řešení 

konfliktů, přebírání zodpovědnosti, odolnost vůči psychické zátěži, manažerské 

dovednosti a také na zjišťování zákaznické orientace. 

Modelová situace Křeliv je zaměřena na sledování, jak jsou účastníci schopni definovat 

priority, které jim mohou pomoci utřídit řadu detailů. Konkrétně se jedná o panství 

Křeliv, kdy správce odjel do města a účastníka pověřil zastupováním a několika úkoly. 

Uchazečům jsou k dispozici dopisy, které dostali jako zástupce a také plánované 

události na ten den, ke kterým přibudou ještě nenadálé události. Úkolem uchazečů je 

napsat dopisy a sestavit harmonogram plánovaných akcí i nenadálých událostí. 

                                                 
6 Abstraktně – odtažitě, obecně, u tohoto testu např. pohledy shora. 
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Účastníci mají na individuální řešení 20 minut a na společné řešení pak 15 minut. 

Dalších 5 minut probíhá prezentace nalezených řešení. Technika Křeliv je podrobněji 

uvedena v příloze č. 5.  

Modelová situace Zmrzlinové poháry je vhodná pro všechny, kteří přichází do 

bezprostředního obchodního kontaktu se zákazníky. Účastník je šéfem cukrárny, jež 

nabízí svým zákazníkům také zmrzlinové poháry. Každý má jinou cenu z důvodu 

rozdílného složení a rozdílné ceny kopečků zmrzlin. Po vytvoření nových 

objednávkových lístků s obrázky pohárů si zákazníci začali přát různé kombinace. Tím 

vznikly problémy s markováním na pokladně. Úkolem je tuto situaci vyřešit. Uchazeči 

mají opět na individuální řešení 20 minut, na společné 15 minut a 5 minut na prezentaci. 

Zmrzlinové poháry jsou taktéž podrobněji uvedeny v příloze č. 6. 

 

Sebeposouzení, vzájemné hodnocení 

Dále byla vybrána technika Sebeposouzení. Mezi zjišťované definované charakteristiky 

patří samostatnost, schopnost efektivně řešit konflikty, iniciativa, spolehlivost, 

manažerské dovednosti. 

Při metodě uchazeči posuzují a popisují sami sebe v rámci různých oblastí, např. 

v komunikaci, týmové spolupráci, iniciativě, tvořivosti, práci pod tlakem, vedení lidí 

apod., kdy definují své silné a slabé stránky osobnosti. 

Také byla vybrána technika Erby, která je založená na prezentaci uchazeče a zjištění 

informací o něm. Technika Erby je předkreslený erb, do kterého mají účastníci malovat 

obrázky. Do levé části erbu mají namalovat obrázky související s vlastní osobností, do 

pravé části namalovat svoje koníčky, vnější vlivy, které ho ovlivňují, a pod erb napsat 

heslo, kterým se řídí v životě. Dále pak tento svůj erb prezentují před všemi účastníky 

AC a vysvětlují, co který obrázek znamená a co tím mysleli. Touto technikou se 

většinou začíná, aby se účastníci vzájemně představili a lépe se poznali.  

 

Individuální pohovor 

Tato metoda je zaměřena na dosavadní profesní kariéru, kompetence kandidáta, slabé a 

silné stránky a zjišťování doplňujících informací o účastníkovi (zájmy, postoje a 

motivace, sebereflexe). Pohovor většinou probíhá s psychologem. Vychází se 

z informací získaných při sebeposouzení. Tímto pohovorem se získá přehled o 
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komunikačních dovednostech, flexibilitě, kultivovanosti vystupování, reprezentaci 

společnosti uchazečů. 

 

Jak již bylo zmíněno, AC se zúčastnilo 6 kandidátů. Hodnotitelé byli tři plus externí 

psycholog (zabývající se AC). Ti měli za úkol pozorovat kandidáty a pečlivě si 

zapisovat získané informace, které si pak vzájemně porovnali a vyhodnotili. Informace 

získané především ze skupinových technik si zapisovali do připraveného záznamového 

archu (viz Příloha č. 7). Externí psycholog byl ve skupině hodnotitelů z důvodu jeho 

psychologické praxe. Mohl si povšimnout např. takových drobných detailů, které 

odpovídají pravé povaze kandidáta, jež by něco chtěl předstírat, a kterých by si ostatní 

hodnotitelé nemuseli všimnout. Nakonec se však stejně po celém dnu náročné práce 

každý projeví takový, jaký skutečně je. 

 

3.1.3 Návrh schématu hodnocení kandidátů 

Před začátkem provedení vlastního hodnocení bylo nutné si předem stanovit aktivity, 

které se budou provádět a vhodně je seřadit. Dále bylo důležité alespoň odhadnout 

délku trvání jednotlivých činností. 

 

Do Tab. 5 jsem uvedla schéma hodnocení s naznačenými technikami a časem jejich 

provádění. 
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SCHÉMA HODNOCENÍ KANDIDÁTŮ VE SPOLEČNOSTI MOSER, A.S. 
Aktivity Délka trvání (8 hodin) 

Zahájení – seznámení se s programem, představení 
účastníků, technika „Erby“ 

8:30 – 9:20 

„Rozhodování“ – krátký výkonový test zaměřený na 
pozornost, zvládání stresové situace, pracovní tempo 

9:20 – 9:30 

„Nedokončené figury“ – test tvořivosti 9:30 – 9:45 
Skupinová technika – „Zmrzlinové poháry“ 9:45 – 10:30 
Osobnostní dotazník 10:30 – 11:15 
Pauza na oběd 11:15 – 11:45 
Skupinová technika II. – „Křeliv“ 11:45 – 12:45 
Sebeposouzení – písemné sebeposouzení na dosavadní 
profesní kariéru, kompetence kandidáta, slabé a silné 
stránky 

12:45 – 13:00 

Projektivní technika „Kresba postavy“ – kandidáti, kteří 
budou čekat na individuální rozhovor, budou individuálně 
zpracovávat daný úkol 

13:00 – 13:15 

Strukturovaný rozhovor – individuální rozhovory (cca 
30 min/os.) se zaměřením na dosavadní profesní kariéru, 
kompetence kandidáta, slabé a silné stránky 

13:00 – 16:30 

Ukončení 16:30 
Tab. 5 Schéma hodnocení kandidátů 

 

Hodnocení kandidátů trvá celkem 8 hodin s jednou půlhodinovou pauzou na oběd. 

Začíná ráno v 8:30 seznámením účastníků s programem a poté vzájemným 

představením pomocí techniky „Erbů“. Dále následuje výkonový test „Rozhodování“, 

test tvořivosti „Nedokončené figury“, skupinová technika „Zmrzlinové poháry“ a 

osobnostní dotazník. Po pauze je navázáno další skupinovou technikou „Křeliv“, 

písemným sebeposouzením účastníků a projektivní technikou „Kresba postavy“. 

Na konec přichází strukturovaný rozhovor s jednotlivými kandidáty. Rozhovor je vždy 

zásadně prováděn soukromě s každým kandidátem. Podle výše nastíněného schématu je 

předpokládaný konec v 16:30. 

 

3.1.4 Vyhodnocení zjištěných údajů 

Po ukončení AC bylo důležité, aby si hodnotitelé spolu promluvili a sjednotili si své 

názory na jednotlivé kandidáty. Každý prezentoval své poznatky o příslušných 

uchazečích. Diskusí se nám podařilo sjednotit informace. Poté jsme si museli ještě 
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ujasnit, na kterou pracovní pozici jsou uchazeči vhodní a na kterou se nehodí. Dále jsme 

porovnávali účastníky s požadovaným profilem na vybraná pracovní místa. 

Definovaným charakteristikám jsme přiřadili jednotlivé kandidáty podle toho, jak moc 

jim charakteristika odpovídala. Poté následovalo srovnání účastníků navzájem. Při 

tomto sezení se pečlivě sepisovali poznámky o jednotlivých uchazečích, které byly 

předány psychologovi zabývajícím se AC, aby mohl vytvořit závěrečnou zprávu. 

Závěrečné zprávy byly zpracovány o každém účastníkovi a celém AC. Tyto zprávy byly 

podkladem pro rozhodnutí o tom, který uchazeč má či nemá být přijat do společnosti 

MOSER, a.s. 

Vyhodnocování probíhalo téměř okamžitě po ukončení AC s uchazeči. Vyhodnocení 

trvalo přibližně 2,5 hodiny (17:00 – 19:30). 

Metodou AC byli vybráni 4 kandidáti na hledaná pracovní místa. Na post průvodce byla 

obsazena kandidátka 4, na post asistenta prodeje kandidátka 5 a kandidát 7 a na post 

pracovníka informačního pultu kandidátka 6. Uchazeči byli vybráni díky jejich 

jazykovým a odborným znalostem, komunikačním dovednostem, nekonfliktnosti a 

samostatnosti a především jejich osobním charakteristikám, které se většinou shodovali 

s požadovanými charakteristikami. 

Tito 4 přijatí pracovníci byli seznámeni se svými výsledky dosaženými při AC. 

 

3.2 Finanční zhodnocení přijímání zaměstnanců 

Náklady spojené s přijímáním zaměstnanců jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 6). 

Náklady v ní jsou vyčísleny nejen pro první prováděné AC, ale i pro případ pokračování 

dalších AC. Mimoto je zde také uveden přehled nákladů vynaložených při běžném 

postupu přijímání zaměstnanců pomocí tříkolových pohovorů. 

Při sestavování finančního přehledu jsem vycházela z firemního účetnictví. 
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Položka 
První 
AC 

Další 
AC 

Tříkolový 
pohovor 

Náklady na inzeráty (v Kč) 87 177 87 177 87 177
Náklady za odvysílání inzerátu v rádiu 6 000 6 000 6 000
Plat personalisty za čas strávený nad inzerátem pro rádio (sepsání, zajištění 
odvysílání) 1 040 1 040 1 040
Náklady na dopravu do rádia 50 50 50
Poplatky za uzavření smlouvy 250 250 250
Náklady za otištění inzerátu v novinách 16 000 16 000 16 000
Plat personalisty za čas strávený nad inzerátem pro noviny (sepsání, zajištění 
otištění) 1 680 1 680 1 680
Náklady na dopravu spojené s podáváním inzerátu 45 45 45
Náklady za agenturní inzeráty (pokud bude přijat kandidát od person. agentury) 60 000 60 000 60 000
Plat personalisty za čas strávený nad inzerátem (sepsání, zajištění uveřejnění na 
internetových stránkách) 800 800 800
Náklady za telefon (zajišťování uveřejnění inzerátů) 80 80 80
Sociální pojištění společnosti za zaměstnance (26%) 915 915 915
Zdravotní pojištění společnosti za zaměstnance (9%) 317 317 317

Náklady spojené s pohovorem před vlastním uskutečněním AC (v Kč) 7 608 7 608 0
Plat personálního náměstka 2 400 2 400   
Plat náměstka pro obchod a marketing 2 520 2 520   
Náklady za telefon (komunikace s kandidáty) 130 130   
Sociální pojištění společnosti za zaměstnance (26%) 1 279 1 279   
Zdravotní pojištění společnosti za zaměstnance (9%) 1 279 1 279   

Náklady spojené s AC (v Kč) 40 641 27 121 0
Náklady vynaložené na psychologa 10 000 10 000   
Plat personalisty vynaložený při AC 3 200 3 200   
Plat personálního náměstka při AC 3 600 3 600   
Plat náměstka pro obchod a marketing při AC 3 780 3 780   
Platy manažerů účastnících se AC 1 080 1 080   
Školení zaměstnanců (4 500 Kč/os.) 13 500 0   
Náklady za telefon (zajištění psychologa, školení, komunikace s kandidáty) 200 180   
Náklady na občerstvení 1 200 1 200   
Sociální pojištění společnosti za zaměstnance (26%) 3 032 3 032   
Zdravotní pojištění společnosti za zaměstnance (9%) 1 049 1 049   

Náklady spojené s přijímáním zaměstnanců tříkolovými pohovory (v Kč) 0 0 14 048
Plat personálního náměstka     5 000
Plat náměstka pro obchod a marketing     5 250
Náklady za telefon (komunikace s kandidáty)     210
Sociální pojištění společnosti za zaměstnance (26%)     2 665
Zdravotní pojištění společnosti za zaměstnance (9%)     923

Náklady celkem (v Kč) 135 426 121 906 101 225 
Tab. 6 Přehled a porovnání nákladů spojených s přijímáním zaměstnanců 
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Celkové náklady prvního AC dosáhly na první pohled celkem vysoké částky 

135 426 Kč. Při plánování však bylo přihlíženo k jejich minimalizaci při zachování 

maximální efektivity. Běžně prováděná AC často bývají i mnohonásobně nákladnější. 

Vždy však záleží na konkrétní situaci a nabízených pracovních místech. 

Další možnou variantou nákladů může být propočet příštího AC, které by bylo podobné 

nyní prováděnému, při kterém by se zúčastnilo a bylo vybráno opět stejné množství 

kandidátů. Náklady jsou zobrazeny ve sloupci Další AC. V porovnání s náklady na 

první AC jsou tyto nižší o 13 520 Kč. Tento rozdíl je způsoben odstraněním výdajů na 

školení zaměstnanců. 

V případě, kdyby se společnost přiklonila k výběru zaměstnanců pomocí tříkolových 

pohovorů a nikoliv metody AC a bylo vybráno stejné množství kandidátů, náklady by 

byly 101 225 Kč. Náklady na inzeráty a jejich zpracování by zůstaly stejné, ale změnily 

by se náklady spojené přímo s přijímáním. Celkové náklady vynaložené na první AC 

jsou vyšší o 34 201 Kč než v případě využití tříkolových pohovorů. Pokud stejné 

porovnání provedeme vůči dalším prováděným AC, vycházejí tříkolové pohovory 

levněji o 20 681 Kč. 

 

3.3 Efektivnost návrhů 

Na počátku řešení úkolu jsem zjišťovala informace o pozicích, se kterými mělo být dále 

pracováno. Podílela jsem se na definování charakteristik odpovídající potřebám daných 

pozic. Po úspěšném provedení tohoto úkolu jsem mohla přejít k další části. Tím bylo 

vybrat z mnoha testů ty, které by nejlépe vystihly vybrané charakteristiky. 

Také bylo nutné vyhledat psychologa, který by se zúčastnil AC a vhodný kurz pro 

zaměstnance společnosti MOSER, a. s., aby mohli zaujmout pozici v hodnotící komisi. 

Oba mé návrhy, jak na psychologa, tak na kurz, byly schváleny. Vypracovala jsem 

návrh testování kandidátů, který jsem konzultovala s náměstkyní personálního oddělení 

a najatou psycholožkou. Můj návrh byl použit a částečně doplněn paní psycholožkou o 

konkrétní, přesně cílené testy („Erby“, „Nedokončené figury“, osobnostní dotazník). 

Na základě mých návrhů a s mou pomocí a osobní účastí se AC uskutečnilo. Společnost 

tím získala nové zkušenosti a podněty pro další případná přijímací řízení s využitím AC. 
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Oproti běžnému přijímání několikakolovými pohovory bylo možné se blíže seznámit a 

poznat s uchazeči. Tím se velmi snížilo riziko vybrání nevhodného pracovníka. 

Nevýhodou AC ovšem zůstávají vyšší náklady díky najatému psychologovi a nutnému 

zaškolení zaměstnanců. V současné době jsou však již někteří zaměstnanci společnosti 

MOSER, a. s. patřičně vyškoleni a tím odpadá část nákladů při dalším uskutečnění AC. 

 

3.4 Shrnutí 

Vzhledem ke skutečnosti, že MOSER, a.s. běžně AC neprovádí, byla zkušenost s tímto 

AC první pro mne i pro společnost. Práce na vytvoření AC jsem se aktivně zúčastnila 

z vlastní iniciativy, ale také na žádost zástupce společnosti. 

Prvními kroky nutnými pro dosažení dobrých výsledků bylo získání potřebných 

základních informací o AC. K tomu patřilo i prostudování průběhu a kvality získaných 

výsledků z AC provedených jinými firmami při podobných, ale i odlišných situacích. 

Po prvotním seznámení se s problémem a prodiskutování zjištěných informací se 

zástupcem společnosti bylo přikročeno k prvním krokům. Mým úkolem v této fázi 

příprav bylo vyhledání vhodného kurzu pro proškolení hodnotitelů. Po konzultaci 

s pracovníkem společnosti byl na můj návrh nakonec vybrán kurz od společnosti 

MotivP. Náklady na proškolení zaměstnanců byly již výše uvedeny. Bylo rozhodnuto, 

že školením projdou tři zaměstnanci. Jako hodnotitelé byli vybráni mnou navrhovaný 

personální náměstek, náměstek pro obchod a marketing a personalistka. Dalším úkolem, 

na kterém jsem se aktivně podílela, bylo vyhledání vhodného psychologa. Požadavky na 

něj byly jednak nízké náklady za provedenou práci, zároveň však dostatečná odbornost 

a praktická zkušenost s prováděním AC. 

Psychologa se podařilo najít v poměrně krátké době. Pro lepší možnost výběru 

vhodného psychologa jsem navrhla psychology 2, ze kterých bylo vybíráno s pomocí 

personálního náměstka. Zvolena byla PhDr. Kristina Březinová ze společnosti Gradua –

 CEGOS, s.r.o. – vzdělávání a poradenství se sídlem v Praze. 

Poté jsem navrhla techniky AC a schéma testování kandidátů. Tyto návrhy jsem 

předložila paní psycholožce, se kterou jsem následně diskutovala jejich úpravy. Týkaly 

se získání maximálního možného množství informací o uchazečích a také přínosu pro 

hladký průběh AC v daném prostředí. 
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Stanoveno bylo také datum, na které byli pozváni všichni vybraní uchazeči. To bylo 

určeno na pátek 18. 4. 2008. Účastníci byli informováni o postupu do dalšího kola, 

k AC, prostřednictvím telefonů nebo e-mailových adres. 

Na závěr už zbývalo AC zrealizovat. Samotnou realizaci si zařídili kompetentní lidé 

z Moseru. Výběru uchazečů jsem se účastnila osobně. Byla jsem členem hodnotící 

komise, zúčastnila jsem se však pouze jako pozorovatel. Sledovala jsem průběh a 

zaznamenávala informace potřebné pro vyhodnocení AC a do této práce. Když skončila 

přímá práce s uchazeči, všichni členové hodnotící komise včetně mě zhodnotili 

působení jednotlivých kandidátů a navrhli ty nejvhodnější, kteří pak byli vybráni. 

Následně byli účastníci informováni o možném přijetí nebo nepřijetí. Přijatí uchazeči 

byli pozváni do společnosti MOSER, a.s. a byla jim nabídnuta možnost pracovního 

poměru ve společnosti MOSER, a.s. na dané pracovní pozice. 

 

Přínosem pro společnost MOSER, a.s. byla samotná příprava a vypracování AC. Jak už 

jsem zmínila výše, jednalo se o první zkušenost s AC. Při výběru pracovníků bylo 

dosaženo hlubšího poznání uchazečů. Při množství informací, které o nich byly zjištěny, 

se mnohem lépe ukázala jejich vhodnost pro jimi požadované pozice. Také se dala 

účinně využít možnost nabídnutí jiné pracovní pozice uchazeči, než o jakou původně 

žádal. K tomuto se přistoupilo, pokud byl uchazeč více vhodný pro jinou než jím 

vybranou práci. S tím také souvisí snížení rizika, že bude pro pracovní místo zvolen 

nevhodný zájemce. Snižuje se pravděpodobnost opakování výběrového řízení, tím jsou 

ušetřeny náklady a čas na další řízení i na zaučení nového zaměstnance. 
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Závěr 

Ve společnosti MOSER, a.s. byl prováděn metodou AC výběr nových zaměstnanců na 

nově vytvořené pracovní pozice do návštěvního centra, které bude otevřeno cca 15. 5. - 

15. 6. 2008. Jednalo se o tato nová pracovní místa: průvodce návštěvního centra, 

asistent prodeje a pracovník informačního pultu. 

 

Cílem práce byla příprava assessment centra ve společnosti MOSER, a. s., které mělo 

umožnit nábor nejvhodnějších z uchazečů na určená místa. Aktivně jsem se zúčastnila 

přípravy AC i jeho uskutečnění a dále sledovala vyhodnocení výsledků a poznatků 

získaných během AC. 

 

Pro správné provedení assessment centra bylo důležité splnění některých klíčových 

úkolů. Jedním ze základních kamenů je důkladné proškolení zúčastněných 

zaměstnanců. Interně se pracovníci personálního oddělení s přihlédnutím k mému 

doporučení rozhodli pro proškolení tří vybraných zaměstnanců společnosti. Dalšími 

důležitými body byly příprava zahrnující definování charakteristik zaměstnanců 

na hledané pozice, nalezení vhodných technik zjišťujících vlastnosti a vhodnost 

uchazečů. Podstatným krokem ovlivňujícím výsledek AC je výběr vhodného 

psychologa se zkušenostmi z jiných AC. 

 

Přijímacího řízení se zúčastnilo 12 zájemců, ze kterých bylo dále vybráno 6 pro metodu 

AC. AC probíhalo podle předpokladů. Řídilo se podle předem stanoveného schématu 

testování s uvedením časů, kdy se jednotlivé techniky konaly. AC s uchazeči trvalo osm 

hodin. Jako techniky prováděné při AC mohu uvést výkonové testy, osobnostní 

dotazník, test tvořivosti, projektivní techniku, skupinové techniky, sebeposouzení a 

individuální pohovor. 

 

Pomocí této metody se personalisté s mou pomocí snažili vybrat uchazeče co 

nejvhodněji. Vyhodnocování účastníků probíhalo asi 2,5 hodiny. Dále byli účastníci 

informováni o přijetí nebo nepřijetí. Přijatí kandidáti byli poté pozváni a byla jim 

nabídnuta práce ve společnosti MOSER, a.s. Zaměstnanci společnosti doufají, že se jim 
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přijetí těchto nových pracovníků vyplatí a nebudou muset na tato nově obsazená místa 

hledat jiné pracovníky. 

 

S odstupem času se ukazuje, že přijatí zaměstnanci se velice dobře adaptovali na 

firemní prostředí a dobře přijali firemní kulturu. Své úkoly vypracovávají k plné 

spokojenosti zaměstnavatele. 

 

Ze srovnání nákladů přijímání pracovníků metodou AC a běžnými metodami se 

ukázalo, že AC konané ve společnosti poprvé je dražší než přijímání běžnou metodou. 

Ale pokud se AC bude konat napodruhé, odpadnou náklady na školení zaměstnanců. 

Přesto v porovnání s konvenčními metodami výběru zaměstnanců se zdá být AC dražší. 

Tato cena je však více než nahrazena předpokládanou kvalitou a vhodností přijatých 

zaměstnanců a tím i vyšší produktivitou a přínosností jejich práce na důležitých 

pozicích. Při použití AC je pravděpodobnější, že se společnost vyhne možnosti přijetí 

nevhodného pracovníka, který bude neefektivně pracovat nebo práci po nějaké době 

opustí. Tento předpoklad dosavadní zkušenosti z provedeného AC potvrzuji. Tím 

odpadnou další náklady spojené s opětovným hledáním nového zaměstnance a jeho 

zaškolením. U těchto dodatečných nákladů je důležité zmínit, že nelze uvažovat pouze 

čistě finance, které je nutné vynaložit na inzerci pracovního místa, ale také práci 

zaměstnanců společnosti účastnících se přijímacích řízení.  

 

Přestože ve společnosti není AC běžně prováděno, chtěli by na základě získaných 

kladných zkušeností tímto způsobem pokračovat s nabíráním nových zaměstnanců na 

vybraná pracovní místa vhodná pro použití metody AC. Výhledově se uvažuje o využití 

této metody hlavně při výběru nových pracovníků na manažerské pozice nebo na místa 

vyžadující od uchazečů některé specifické dovednosti (práce se zákazníky, práce 

s návštěvníky, jednání se zaměstnanci, atd.). Také se uvažuje o přesnějším zaměření 

osobnostních dotazníků a praktických vyzkoušení i jiných testů souvisejících 

s odpovídajícím pracovním místem. 
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Seznam použitých zkratek 

AC – Assessment centre 

AJ – anglický jazyk 

apod. – a podobně 

a. s. – akciová společnost 

atd. – a tak dále 

cca – cirka, přibližně 

CK – cestovní kancelář 

č. – číslo 

ČJ – český jazyk 

event. – eventuálně 

IJ – italský jazyk 

IS – informační systém 

IT – informační technologie 

Kč – Koruna česká 

min. – minuta 

mob. tel. – mobilní telefon 

např. – například 

NJ – německý jazyk 

NOM – náměstek pro obchod a marketing 

Obr. – obrázek 

OMÚ – obchodně marketingový úsek 

os. – osoba 

PC – (anglicky personal computer) osobní počítač 

person. – personální 

písm. – písmeno 

PJ – portugalský jazyk 

popř. - popřípadě 

příp. - případně 

resp. – respektive 

RJ – ruský jazyk 

ŘS – ředitel společnosti 
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SŠ – střední škola 

SW - software 

ŠJ – španělský jazyk 

Tab. – tabulka 

telef. - telefonní 

tj. – to je 

tzn. – to znamená 

VIP – (anglicky very important person) velmi důležitá osoba 

viz – (latinsky videlicet, zkráceno z videre licet) – lze vidět 

VŠ – vysoká škola 
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Příloha č. 1 

Směrnice a etické podmínky pro využívání AC 

(schváleno na 17. mezinárodním kongresu o metodě AC 1. května 1989 v Pittsburghu, 

Pensylvánie, USA – volně převedeno) [7]: 

 

Assessment Centre je založeno na standardizovaném hodnocení chování, vycházejícím 

z mnohonásobných vstupních údajů. Využívá vícenásobného množství trénovaných 

pozorovatelů a technik. Hodnocení o chování jsou vyvozována především ze speciálně 

vytvořených modelových situací. Tato jednotlivá hodnocení jdou shromažďována na 

schůzkách hodnotitelů nebo statistickými metodami. Ve společné diskusi jsou 

integrována celková hodnocení chování, často v podobě poměrových údajů. Výsledkem 

diskuse je hodnocení výkonu účastníků AC ve škálových hodnotách nebo v jiných 

proměnných, které jsou stanoveny jako měřítko pro AC. Statistické metody by měly být 

validizovány podle profesionálně uznávaných postupů. 

 

Je rozdíl mezi AC a metodologií AC. Mnoho prvků metodologie AC je využíváno 

v postupech, které nenaplňují tuto směrnici. Tak např. postupy hodnocení zaměstnanců 

nejsou zahrnuty do těchto standardů; každý by měl být posuzován podle své vlastní 

podstaty. Postupy, které nejsou v souladu se všemi zde uváděnými pravidly, by neměly 

být prezentovány jako AC nebo by neměly vést k domněnce, že se jedná o AC tím, že 

by obsahovaly termín „assessment centre“ jako část svého názvu. 

 

Dále jsou uváděny prvky nezbytné pro to, aby proces mohl být nazýván AC: 

1. Musí být provedena analýza pracovní činnosti nebo relevantních projevů 

chování, aby z ní byly určeny dimenze, vlastnosti, charakteristiky, kvality, 

schopnosti, dovednosti, motivace, znalosti nebo úkoly, které jsou nezbytné pro 

efektivní vykonávání dané pozice a aby bylo možno určit, co bude vůbec v AC 

hodnoceno. 

Druh a rozsah analýzy pracovního místa (pracovní činnosti) záleží na účelu 

hodnocení, komplexnosti práce, dostatečnosti a přiměřenosti předchozích 

informací o pracovním místě a podobnosti nového pracovního místa s místem, 

které bylo analyzováno dříve. 



 

Jestliže jsou použity dřívější analýzy a výzkumy k tomu, aby byly vybrány 

dimenze a cvičení pro nově hodnocenou pracovní činnost, musí být poskytnut 

důkaz srovnatelnosti obou pracovních činností. 

Pokud pracovní činnost (místo) v současné době neexistuje, analýza může být 

provedena ze současně plánovaných úkolů pro toto nové místo. 

2. Výsledky pozorování musí být hodnotiteli klasifikovány smysluplnými a 

relevantními kategoriemi, jako jsou například dimenze, vlastnosti, 

charakteristiky, kvality, schopnosti, dovednosti, motivace, znalosti nebo úkoly. 

3. Techniky použité v AC musí být navrženy tak, aby poskytly takové informace, 

které umožní hodnocení dimenzí definovaných analýzou pracovního místa. 

4. Musí být použity mnohonásobně hodnotící techniky. Ty mohou zahrnovat testy, 

interview, dotazníky, sociometrické metody a modelové situace. Hodnotící 

techniky jsou vytvářeny nebo vybírány tak, aby vyčerpaly co nejvíce projevů 

chování a získaly maximum informací relevantních k předem definovaným 

dimenzím. Tyto techniky by měly být před jejich užitím v AC pretestovány a 

oponovány v dané organizaci, aby bylo zajištěno, že poskytnou spolehlivé, 

objektivní a relevantní informace o chování účastníků. Pretestování může být 

provedeno na zkušebním vzorku účastníků podobných kandidátům pro AC, 

oponenturou námětů odborníky (posouzení přiměřenosti a reprezentativnosti 

vzorků chování), průkazností o využití těchto technik pro hodnocení podobné 

práce v podobné organizaci atd. 

5. Techniky AC musí obsahovat modelové situace, které mají odpovídající vztah 

k situacím skutečným tak, aby poskytly vícenásobné příležitosti pozorovat 

chování kandidátů, které se vztahuje ke každé dimenzi. 

Modelové situace jsou cvičení nebo techniky navržené tak, aby podnítily 

chování, vztahující se k zjišťovaným dimenzím pracovního výkonu; vyžadují 

behaviorální odpověď účastníků na situační podněty. Příklady modelových 

situací jsou skupinová cvičení, „třídění došlé pošty“, simulované rozhovory, 

zjišťování faktů atd. 

Pokud je použita samostatná souhrnná technika, pak musí zahrnovat různé 

odlišné prvky vztahující se k pracovní činnosti. Pro jednoduchou pracovní 

činnost může být použita jedna či dvě modelové situace vztahující se k této 



 

činnosti, jestliže analýza pracovní činnosti jasně indikuje, že pouze jedna či dvě 

modelové situace uspokojivě pokrývají podstatnou část hodnocené pracovní 

činnosti. Podněty obsažené v modelových situacích se shodují s podněty 

v pracovních situacích nebo se jim podobají, i když mohou být v jiném kontextu 

a uspořádání. Žádoucí stupeň podobnosti je dán účelem AC: podobnost může 

být relativně nízká v případě programu pro předběžnou identifikaci a výběr 

nemanažerského personálu a relativně vysoká v programech navržených 

k identifikaci tréninkových potřeb zkušených manažerů. Projektanti AC by měli 

dbát na to, aby obsah jednotlivých cvičení neupřednostňoval některé hodnocené 

(tj. účastníky určitých etnických a věkových skupin nebo některého pohlaví) 

z důvodů, které nejsou podstatné pro celkový výsledek. 

6. Každého účastníka musí hodnotit více hodnotitelů. 

Při výběru skupiny hodnotitelů by měly být brány v úvahu následující 

charakteristiky: dostatečné zastoupení jednotlivých etnických a věkových 

skupin, pohlaví a pracovních profesí. 

Hodnocení kolegů a sebehodnocení mohou být využita jako zdroj informací AC. 

7. Hodnotitelé musí absolvovat průběžný trénink a prokázat potřebnou výkonnost 

ještě předtím, než se zúčastní práce v AC. 

8. Proto, aby byly výsledky pozorování zaznamenávány na potřebné úrovni, musí 

hodnotitelé používat během pozorování určité systematické postupy; ty mohou 

zahrnovat ručně psané poznámky, pozorovací škály, záznamové listy apod. 

9. Hodnotitelé si musí připravit zprávu nebo záznam o pozorování z každého 

cvičení jako východisko pro společnou závěrečnou diskusi. 

10. Souhrnná zpráva o projevech chování musí vycházet ze všech informací 

seskupených od jednotlivých hodnotitelů a z jednotlivých technik na společné 

schůzce hodnotitelů nebo ze statistického integračního postupu validizovaného 

podle profesionálně uznávaných standardů. 

Během závěrečných diskusí by měli hodnotitelé předkládat zprávy 

z jednotlivých technik AC, nikoli informace, které s hodnotícím procesem 

nesouvisí. 

Integrace informací může být prováděna konsensem nebo nějakou jinou 

metodou, která vede ke společnému rozhodnutí. Metody, kterými byly během 



 

společné diskuse hodnotitelů integrovány a kombinovány jejich informace, musí 

odpovídat výsledkům výzkumu, který prokázal, že tento způsob seskupování 

informací je dostatečně validní a spolehlivý. 

 

Následující činnosti nemohou být pokládány za assessment centra: 

1. Panelové interview nebo série jednotlivých interview jako jediná technika. 

2. Spoléhání se na jedinou techniku (bez ohledu na to, zda jde o modelovou situaci 

či nikoliv) jako jediný základ pro hodnocení. Použití jediné obsáhlé hodnotící 

techniky, která zahrnuje různé prvky vztahující se k pracovní činnosti, tj. široký 

komplex simulací s několika definovatelnými složkami a s vícenásobnou 

možností pro pozorování v odlišných situacích, není tímto omezením vyloučeno. 

3. Pouhé použití baterie testů typu „tužka – papír“ bez ohledu na to, zda závěry 

jsou vyvozovány ze statistických skórů nebo ze skórů, získaných, souhrnem 

úsudků. 

4. Hodnocení jediného hodnotitele, tj. měření jedinou osobou, které používá řady 

technik, jako jsou testy „tužka – papír“, rozhovory, měření osobnosti nebo 

modelové situace. 

5. Použití několika situací s více než jedním hodnotitelem, pokud chybí sběr a 

sdílení dat; tj. každý hodnotitel připraví zprávu o výkonu v jednotlivém cvičení a 

tyto individuální zprávy jsou použity jako konečný produkt „centra“. 

6. Fyzické místo označené jako „Assessment Centre“, které nenaplňuje výše 

zmíněné požadavky. 



 

Příloha č. 2 

Inzerát vytištěný v novinách 

 

Sklárna MOSER, a.s., hledá pro nově budované návštěvní centrum 
v Karlových Varech vhodné kandidáty na obsazení pozic: 

  
● průvodce  ● pracovník infocentra 
Požadujeme: 
- ukončené středoškolské vzdělání 
- velmi dobrá znalost anglického jazyka podmínkou a 
znalost dalšího světového jazyka podmínkou 
- uživatelské znalost práce na PC 
- příjemné vystupování a dobré komunikativní schopnosti 
- praxe v oblasti cestovního ruchu vítána, ale vhodné i pro 
absolventy nebo důchodce 
 

 Požadujeme: 
- ukončené středoškolské vzdělání 
- velmi dobrá znalost anglického, ruského nebo německého 
jazyka podmínkou, znalost dalšího světového jazyka vítána 
- uživatelská znalost práce na PC 
- příjemné vystupování a dobré komunikativní schopnosti 
- praxe v oblasti cestovního ruchu vítána, ale vhodné i pro 
absolventy nebo důchodce 

a dále v rámci rozšíření prodejny v Karlových Varech 
vhodné kandidáty na pracovní pozice: 

  
a současně hledáme pracovníky do dělnických profesí: 

● odborný prodavač –  
   asistent prodeje 

 ● strojník sklářských zařízení 
● sklář 
● brusič skla – kulič 
● rytec skla

Požadujeme: 
- ukončené středoškolské vzdělání 
- velmi dobrá znalost anglického jazyka podmínkou, znalost 
dalšího světového jazyka vítána 
- uživatelská znalost práce na PC 
- příjemné vystupování a dobré komunikativní schopnosti 
- praxe s prodejem značkového zboží vítána, ale vhodné i 
pro absolventy 

 
 Požadujeme: 

- minimálně vyučen v oboru 
- spolehlivost a zodpovědnost 
- absolventi vítáni 

Nabízíme: 
- stabilní zaměstnání v příjemném kolektivu prosperující 
firmy 
- plat odpovídající výkonu a významu pozice 
- zaměstnanecké benefity 
- stravování v závodní jídelně 

 
- vlastní zdravotnické zařízení včetně rehabilitace 
- příspěvek na penzijní připojištění 
- nástup možný ihned nebo dle dohody 

V případě zájmu zašlete svůj aktuální životopis spolu s průvodním dopisem do 21. 3. 2008 poštou nebo e-mailem 
na kontaktní adresu: MOSER, a.s., pí Dana Delinčáková 
                                 Kpt. Jaroše 46/19, 360 06 Karlovy Vary 6 nebo 
                                 e-mail: delincakova@moser-glass.com, event. faxem: 353 416 199 

 

 



 

Příloha č. 3 

Inzerát vysílaný v rádiu 

 

, a.s. hledá, v rámci rozšíření prodejny v areálu návštěvního centra 
v Karlových Varech, vhodné kandidáty na pozice: 
*** asistenti prodeje. Požadujeme: ukončené středoškolské vzdělání, uživatelskou 
znalost práce na PC. Velmi dobrá znalost anglického jazyka je podmínkou, znalost 
dalšího světového jazyka je vítána. Vítána je rovněž praxe s prodejem značkového 
zboží. 
 
*** dále hledáme dispečera výroby. Požadujeme: minimálně středoškolské vzdělání a 
nadprůměrnou uživatelskou znalost práce s Excelem. Praxe ve výrobní firmě je vítána. 
 
Nabízíme: stabilní zaměstnání v prosperující firmě, plat odpovídající výkonu a významu 
pozice, zaměstnanecké benefity, závodní stravování. 
Podrobné životopisy zasílejte na adresu: Moser, a.s., personální úsek, kapitána Jaroše 
46/19, 360 06 Karlovy Vary 6. 
Bližší informace získáte na tel.: 353 416 127 – paní Delinčáková 



 

Příloha č. 4 

     Pokyn 01/02  
personálního náměstka 
REVIZE I 

 

Obsah:  Postup při získávání, výběru a nástupu nového zaměstnance 

Zpracoval:  Ing. Světlana Hančová – personální náměstek 

Datum: 10. 10. 2007 

 

1. Úvodní ustanovení 

Účel 

Tento pokyn v návaznosti na ustanovení Pracovního řádu (bod III.1. Vznik 

pracovního poměru) upravuje postup při získávání, výběru a nástupu nových 

zaměstnanců. 

 

2. Oblast platnosti 

Tento pokyn je závazný pro všechny vedoucí zaměstnance (Kdo jsou vedoucí 

zaměstnanci, stanoví zákoník práce (§ 9), Pracovní řád a Organizační řád, který je 

v současné době připravován k vydání.) počínaje dnem vydání. 

 

3. Definice pojmů 

Nejbližší přímý vedoucí 

Nejbližším přímým vedoucím se v tomto pokynu rozumí vedoucí nejnižšího 

organizačního útvaru, do kterého je zařazeno pracovní místo, pro které se 

získává a vybírá nový zaměstnanec. 

 

Získávání 

Získávání je proces, jehož výsledkem jsou kontrakty na vhodné uchazeče o 

zaměstnání. Nejběžněji používanou formou je vlastní inzerce volného 

pracovního místa. Dále se využívá vlastní databáze uchazečů o zaměstnání a 

spolupráce s agenturami, zabývajícími se zprostředkováním pracovních 

příležitostí. 



 

Výběr 

Výběr je proces, kterým se z řady vhodných uchazečů o pracovní místo vyberou 

nejvhodnější kandidáti. Základní používanou formou je osobní rozhovor. Může 

být doplněn dalšími formami, vhodnými pro ověření jednotlivých požadavků na 

kandidáta. Rovněž v procesu výběru může být použito služeb agentur, 

zabývajících se zprostředkováním pracovních příležitostí. Výběr může být 

proveden v jednom nebo více krocích. 

 

Nástup 

Nástup je proces, v jehož průběhu je sjednána pracovní smlouva s vybraným 

kandidátem a jsou splněny další podmínky, které vyžaduje zákon a vnitřní 

předpisy, k uzavření pracovního poměru s vybraným kandidátem a k tomu, aby 

mohl vybraný kandidát zahájit práci. 

 

Uchazeč 

Uchazeč je osoba, která projevila zájem o pracovní místo, pro které hledáme 

nového zaměstnance. 

 

Kandidát 

Kandidát je uchazeč, o kterém bylo rozhodnuto, že mu bude pracovní místo 

nabídnuto. Zpravidla se stanoví 2. popř. i 3. kandidát pro případ, že první 

kandidát nabídnuté pracovní místo nakonec přijme. 

 

Výběrová komise 

Výběrová komise je poradním orgánem pro výběr nejvhodnějších kandidátů. 

Práci komise řídí a koordinuje její předseda, kterým je personální náměstek pro 

výběr zaměstnanců do manažerských a odborných technickohospodářských 

pozic nebo personalista pro ostatní profese. Členem výběrové komise musí být 

vždy nejbližší přímý vedoucí, který se vyjadřuje zejména k odborné kvalifikaci 

zaměstnance. Druhým členem výběrové komise je vždy vedoucí příslušného 

úseku nebo jím pověřený zaměstnanec. Další členy výběrové komise může určit 

personální náměstek po projednání s vedoucím úseku. 



 

 

4. Pravomoci a odpovědnosti 

Pravomoci a odpovědnosti vyplývají z ustanovení bodu 5 tohoto pokynu. 

 

5. Postup 

Rozhodnutí o obsazení pracovního místa 

a) Potřeba obsadit pracovní místo nejčastěji vzniká: 

- jeho uvolněním, skončí-li zaměstnanecký poměr zaměstnanec, který byl na 

tomto pracovním místě zařazen; 

- vytvořením nového pracovního místa. 

Povinností vedoucích zaměstnanců je na pracovištích, která řídí, organizovat 

práci tak, aby ji zajistili s minimálním počtem zaměstnanců. 

Zjistí-li nejbližší přímý vedoucí potřebu obsazení pracovního místa, projedná 

ji s personalistou. Spolu s ním zpracují charakteristiku pracovního místa 

nebo potvrdí platnost stávající verze. Současně nejbližší přímý vedoucí 

projedná potřebu obsazení pracovního místa a jeho charakteristiku 

s vedoucím svého úseku. Pro lepší orientaci lze použít organizační schéma 

příslušného úseku. 

b) Pokud vedoucí úseku s potřebou obsadit pracovní místo souhlasí, projedná 

tuto skutečnost s personálním náměstkem. V případě shody obsazení 

pracovního místa vedoucím úseku a personálního náměstka, informuje 

personální náměstek ředitele společnosti a dá pokyn k zahájení získávání 

nového zaměstnance personalistovi. 

Personální náměstek nebo personalista zahájí získávání nového zaměstnance 

ve spolupráci s nejbližším přímým vedoucím. 

 

Získávání 

a) Personalista podle pokynů personálního náměstka a ve spolupráci 

s nejbližším přímým vedoucím zpracuje postup získávání a výběru nového 

zaměstnance. Postup stanoví zejména: 

- požadavky na uchazeče a kandidáta o pracovní místo; 

- termín zahájení a ukončení přijímání přihlášek; 



 

- opatření k zajištění nutných pracovních prostředků a pomůcek pro nového 

zaměstnance; 

- formu získávání (vlastní inzerce, pomocí zprostředkovatelské agentury 

atd.); 

- periodika, ve kterých má být inzerce provedena; 

- složení výběrové komise; 

b) Personalista informuje územně příslušný úřad práce o volném pracovním 

místě. Schválený postup získávání a výběru nového zaměstnance 

personalista uloží na adrese X/Temp/50Zamus/52aktual/xxxxrrmm, kde: 

- xxxx je zkratka názvu pracovního místa; 

- rr je poslední dvojčíslí roku, ve kterém bylo získávání zahájeno; 

- mm je číslo kalendářního měsíce, ve kterém bylo získávání 

zahájeno. 

Průběžně jej doplňuje údaji o aktuálním stavu získávání a výběru a po 

zavedení v modelu Uchazeči systému KOMPAS (modul je určen pro vedení 

a vyhodnocení evidenci uchazečů o zaměstnání). 

c) Personalista průběžně shromažďuje údaje o uchazečích. Vyřadí uchazeče, 

kteří nesplňují stanovené požadavky, a informuje je dopisem. Údaje o 

ostatních uchazečích průběžně předává nejbližšímu přímému vedoucímu a 

ostatním členům výběrové komise. 

 

Výběr 

a) Personalista zorganizuje schůzku výběrové komise. Výběrová komise 

projedná, jak jednotliví uchazeči splňují požadavky. Cílem projednávání je 

přijmout rozhodnutí na základě shody členů výběrové komise o tom, kdo 

bude pozván k výběru. 

b) Personalista podle pokynů předsedy výběrové komise a v dohodě se členy 

výběrové komise stanoví termíny provedení jednotlivých forem výběru a 

informuje personálního náměstka. Pozve vybrané uchazeče a ostatní 

informuje dopisem (e-mailem, popř. telefonicky) o skutečnosti, že nebyli 

vybráni. 



 

c) Skládá-li se výběrové řízení z několika kroků, rozhoduje se podle 

předchozích odstavců tohoto bodu o tom, kteří uchazeči postoupí do dalšího 

kola výběrového řízení. 

d) Poté, co byly provedeny všechny stanovené formy výběru, zorganizuje 

personalista závěrečnou schůzku výběrové komise. Cílem závěrečné 

schůzky je posoudit, jak jednotliví uchazeči splňují požadavky na kandidáta 

a doporučit jejich pořadí, popřípadě doporučit, že žádný z uchazečů nemůže 

být kandidátem. Na doporučení se musí shodnout všichni členové výběrové 

komise. Předseda výběrové komise zajistí, aby byl průběh jednání výběrové 

komise písemně zaznamenán. 

e) Personalista seznámí vedoucího úseku, personálního náměstka, pokud není 

členem výběrové komise, s průběhem výběru, hodnocením jednotlivých 

požadavků na kandidáty a doporučením výběrové komise. Vedoucí úseku a 

personální náměstek v případě, že došlo k odchylkám od stanoveného 

postupu získávání a výběru nového zaměstnance nebo od tohoto pokynu, 

které zhodnotí jako vážně ovlivňující kvalitu výběru: 

- vrátí doporučení výběrové komisi a uloží ji, do kdy mají být odchylky 

odstraněny; 

- zruší výsledky výběru a rozhodnou o dalším postupu. 

f) Vedoucí úseku, personální náměstek a nejbližší přímý vedoucí zkontrolují, 

zda je pracovní místo pro nástup kandidáta připraveno. 

Personalista podle pokynů personálního náměstka informuje uchazeče, kteří 

nebyli vybráni. 

 

Nástup nového zaměstnance 

a) Personalista podle pokynů personálního náměstka a v dohodě s nejbližším 

přímým vedoucím sjedná s kandidáty termíny nástupních rozhovorů ve 

stanoveném pořadí (viz bod III. 3., písm. d). 

b) Personalista podle pokynů personálního náměstka učiní kandidátům závazné 

nabídky na sjednání pracovního poměru. Závazná nabídka obsahuje druh 

práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce, mzdové podmínky a 

případně další podmínky, které byly dohodnuty v průběhu nástupního 



 

rozhovoru. Platnost závazné nabídky na sjednání pracovního poměru musí 

být vždy časově omezena. 

c) Závazná nabídka na sjednání pracovního poměru je učiněna kandidátům ve 

stanoveném pořadí (viz bod III. 3., písm. d). Personalista neučiní závaznou 

nabídku dalšímu kandidátu, dokud neskončí platnost nabídky, učiněné 

předchozímu kandidátovi, nebo pokud předcházející kandidát nabídku přijal. 

d) Personalista dohodne s kandidátem, který přijal nabídku na sjednání 

pracovního poměru, termín vstupní lékařské prohlídky a termín podpisu 

pracovní smlouvy. 

Pokud práce, kterou má kandidát vykonávat, odpovídá jeho zdravotní 

způsobilosti, personalista připraví pro kandidáta pracovní smlouvu a předloží 

ji k podpisu řediteli společnosti. 

e) V den nástupu kandidáta do práce jej personalista seznámí se: 

- základními údaji o společnosti (a předá informační brožurku pro nové 

zaměstnance); 

- pracovním a organizačním řádem; 

- kolektivní smlouvou; 

- sklárnou. 

f) V den nástupu kandidáta do práce personalista zajistí, aby byl kandidát 

seznámen referentem správy majetku a bezpečnosti práce s předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v rozsahu všeobecného vstupního 

školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

- nejbližším přímým vedoucím s dalšími předpisy, jimiž je kandidát povinen 

se při práci řídit, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

které se vztahují ke konkrétnímu pracovišti a druhu práce; 

- nejbližším přímým vedoucím s pracovištěm, na kterém má kandidát konat 

práci, 

- včetně strojů, pracovního nářadí a pracovních pomůcek, které bude při 

práci používat; 

- s nejbližšími spolupracovníky. 

g) Kandidát potvrdí svým podpisem, že byl seznámen se skutečnostmi podle 

tohoto bodu, písm. e) a f). 



 

h) Personalista předá kandidátovi pracovní smlouvu k podpisu. Jedno 

vyhotovení pracovní smlouvy předá novému zaměstnanci, druhé založí do 

osobního spisu nového zaměstnance. Současně zaměstnanci předá platový 

výměr a dopis personálního náměstka o právech a povinnostech 

zaměstnance. 

i) Personalista informuje úřad práce o obsazení pracovního místa a nejbližšího 

přímého vedoucího o vzniku nového pracovního poměru. 

j) Nejbližší přímý vedoucí vybaví nového zaměstnance před tím, než mu 

dovolí zahájit práci: 

- osobními ochrannými pracovními prostředky, které je zaměstnanec při 

práci povinen používat; 

- pracovními nástroji a pracovními pomůckami, které zaměstnanec potřebuje 

k řádnému výkonu práce. 

k) V případě že kandidát nebyl vybrán nebo že žádný z kandidátů nabídku na 

sjednání pracovního poměru nepřijal, rozhodne personální náměstek po 

projednání s vedoucím úseku, zda budou získávání a výběr opakovány. 

 

6. Péče o dokumentaci 

Administrativní dokumentaci související s tímto pokynem vede personální úsek. 

Zodpovídá personální úsek (personalista). 

 

7. Změnové zařízení 

Za soulad běžné praxe s tímto pokynem odpovídá personální náměstek popř. 

personalista. 

Personalista je povinen na základě podnětů od dalších vedoucích zaměstnanců 

předložit návrh na změnu tohoto pokynu personálnímu náměstkovi tak, aby 

odpovídal nejlepším postupům uplatňovaným v MOSER, a.s., nebo jinde. 

Změny tohoto pokynu je oprávněn schvalovat personální náměstek nebo ředitel 

společnosti. Změny lze provádět pouze písemně formou revize tohoto Pokynu. 

 

 

 



 

8. Přílohy a související dokumenty 

Pracovní řád. 

Příloha č. 1 – Postup získávání a výběru nového zaměstnance. 

Příloha č. 2 – Pořadí kandidátů. 

Příloha č. 3 – Pracovní smlouva 

Příloha č. 4 – Dopis personálního náměstka o právech a povinnostech 

zaměstnance. 

 

 

Karlovy Vary dne 10. 10. 2007 

Ing. Světlana Hančová 

personální náměstek 

 



 

  

Příloha č. 5 

Skupinová technika „Křeliv“ 

 

Řešení problému na panství Křeliv [4] 

Je pátek, 11:30. Váš nadřízený, správce panství Křeliv, odjel již včera do města 

Hukvaldy vzdáleného 270 km a je snad k zastižení na mobilním telefonu 603 214 568. 

Správce vás pověřil zastupováním a několika úkoly, protože je přesvědčen, že je na vás 

spolehnutí. V Křelivě bude až v úterý příštího týdne. Majitel panství je v zahraničí a na 

něj nemáte kontakt, jedině přes správce. S vámi je v kanceláři kolegyně, která v pátek 

končí ve 13:00. Krom telefonu a počítače s tiskárnou máte k dispozici fax, e-mailové 

spojení a osobní auto. K panství Křeliv patří objekt zámku, v jehož části je umístěn 

hotel Hraběcí, lesy, pole, hospodářské budovy, pila, hájenky, parkur a golfové hříště. 

Od rána jste vyřídil běžnou denní agendu. Od 11:00 do 12:00 se vydává v hotelové 

jídelně oběd pro zaměstnance. Máte ještě napsat jménem správce tři dopisy. V prvním 

dopise adresovanému památkářům, konkrétně PhDr. Václavu Nevěřilovi, řediteli 

Krajského památkového ústavu, zvete jej a spolupracovníky na parfusní hon, který 

pořádá majitel panství v termínu o 1 měsíc a 1 den později. S Krajským památkovým 

ústavem pochopitelně potřebujete udržovat dobré vztahy, protože schvaluje všechny 

stavební úpravy zámku a jeho přilehlého okolí. 

Ve druhém dopise adresovaném požární inspekci, konkrétně Ing. Jiřímu Kvasilovi, 

předsedovi okresní požární rady, chcete odložit kontrolu protipožárního zabezpečení o 

14 dní, neboť jste nestihli provést všechna opatření, která vzešla z předchozího 

kontrolního dne. Nechcete si však inspekci pohněvat a dle instrukce správce nemáte 

žádat o odložení kontroly z důvodu, že jste nestihli uskutečnit opatření. Navíc by Vám 

asi hrozila finanční sankce za nesplnění v daném termínu. Je třeba, aby dopis ing. 

Kvasil obdržel v pondělí, týden před plánovanou kontrolou. 

Ve třetím dopise upomínáte již podruhé (zatím bez jakékoli odpovědi, první upomínku 

správce odesílal před 3 týdny) dlužníka, ale také klienta, firmu MAGNA, a. s., že 

neuhradili částku 365 000 za firemní akci pořádanou ve vašem hotelu ve formě recepce 

a golfového turnaje. Tuto akci pořádala opakovaně a vždy byla kladně hodnocena. 

Upomínku budete adresovat Ing. Haně Mojmírové, ekonomické náměstkyni. Firma sídlí 



 

na Dolnopříční ulici 12 v Benešově u Prahy. Peníze vám umožní pokrýt mimořádné 

výdaje, které je třeba vynaložit n protipožární zabezpečení. 

Napište takové dopisy, zvolte, který budete psát jako první a který jako poslední. 

Dále potřebujete vyřídit několik telefonátů. Potřebujete domluvit schůzku pana správce 

s ředitelem firmy TRADESPOL, a. s., JUDr. Josefem Koníčkem. Firmě chcete 

nabídnout výhodné podmínky pro pořádání firemních akcí. Schůzka by se měla 

uskutečnit v průběhu příštího týdne. Dále je třeba obvolat tři stavební firmy, které se 

účastní závěrečného kola konkurzu na přestavbu hospodářských objektů. Konkurz je 

plánován na úterý odpoledne. 

Dále máte vedoucí mzdové účtárny podepsat mzdy, které jsou schváleny příslušnými 

vedoucími a jsou vypláceny bezhotovostně a splatnost je v pondělí, tj. v pondělí je mají 

zaměstnanci mít na svém bankovním účtu. Hromadný příkaz musí být v bance 

v Pelhřimově do 16:0. Pelhřimov je vzdálen 15 km od Křeliva. Z plánovaných událostí 

vás čeká v 15:00 schůzka se zástupci firmy DVD media, kteří vám mají prezentovat 

datavideoprojektor pro kongresové centrum hotelu, a v 17:00 hodin máte být přítomen 

na dobročinné akci v Pelhřimově, neboť Panství Křeliv je jeden z nejvýznamnějších 

sponzorů. 

Mimo plánované akce se v průběhu odpoledne objevují tyto nenadálé události: 

12: 10 vám volá vedoucí hotelu, že do největšího frmolu jim přišla kontrola 

z hygienické stanice. Žádá vás, abyste tam zaskočil a domluvil se s hygieničkou. 

Abyste jí oficiálně přivítal a zaměstnal po dobu výdeje obědů. V hotelu je 

ubytována německá výprava. Přislíbil jste, že tam na půlhodinku zaskočíte. 

12:13 k vám do kanceláře přiběhl zmatený stájník, že jeho kolegu přitiskl ke stěně býk, 

že ho vytáhl a že má asi zlámaná žebra, že potřebuje ošetřit, že mu dal na bolest 

loknout tvrdého alkoholu. 

12:14 vám volají z pily, že se jim pokazil nakládač, že ho už zkoušeli opravovat, že to 

nejde, že bude třeba větší opravy, na kterou nejsou zařízeni. To jedině ve firmě 

TRANS, a. s., z Chrudimi (65 km od Křeliva), mají tam i pojízdnou opravnu. 

Odpoledne mají přijet z rakouské firmy pro zpracované dřevo (trámy) a vzápětí 

odjet. Navíc ještě není všechno dřevo připraveno. 

12:45 přichází fax, ve kterém doc. Králík opakovaně žádá o potvrzení rezervace (asi 

jste zapomněli odpovědět na první žádost) pro konání konference Česko-polské 



 

psychiatrické dny. Je třeba obratem odpovědět, aby doc. Králík mohl dát vědět 

polským kolegům. 

12:48 volá rozezlený host, že měl zaplacený odstřel jelena, ale pro neschopnost 

hajného se úlovek nepodařil a musí služebně odjet během dneška. Chce mluvit 

jen se správcem, asi chce smlouvat o ceně, kterou již zaplatil. 

13:30 za vámi přichází pan Bedřich Kostka, zaměstnanec z truhlářské dílny, že nikdo 

ze stavební firmy Kras dnes neopravoval střechu, že je odkrytá a že na víkend 

jsou hlášeny bouřky. 

14:27  přijíždí rakouský kamión. Dřevo není nachystáno, nakladač není opraven. Řidič 

bude muset přespat. Na hotelu však není volné místo. Je několik možností, jak 

tuto situaci řešit. Jednak je možné dát volno číšnici, která obývá jeden pokoj a 

nechat to tam upravit, jednak je možné zkoušet přemlouvat dva německé hosty, 

kteří bydlí každý sám ve dvojlůžkovém pokoji, jednak zajistit ubytování v 12 km 

vzdáleném městě nebo v 15 km vzdáleném okresním městě, kam je třeba ovšem 

řidiče odvézt. 

Na napsání dopisů a sestavení harmonogramu máte 30 minut. Na žádný dotaz nebudou 

poskytnuty další informace. Je třeba vycházet s informacemi, které máte k dispozici, a 

pakliže to nebude v rozporu se stávajícími informacemi, můžete si další fakta vytvořit. 

Napište rukou, ovšem s grafickým rozložením, jako kdybyste psali na PC ve Wordu, 

dopis. 

Dopis, který budete psát jako první. 

Text: 

 

 

 

Dopis, který budete psát jako druhý. 

Text: 

 

 

 

Dopis, který budete psát jako třetí. 

Text: 



 

Časový harmonogram řešení problémů na Panství Křeliv 

Vytvořte časový harmonogram plánovaných akcí a nenadálých událostí s popisem 

způsobu řešení (mimo dopisů, které do harmonogramu zahrnete jen v prvních dvou 

sloupečcích) a se zdůvodněním, proč v tomto čase a pořadí. 

 
V době od – do Název a druh akce Způsob řešení Zdůvodnění proč v tomto čase a pořadí 
11:30 -    
 



 

Příloha č. 6 

Skupinová technika „Zmrzlinové poháry“ 

 

Individuální zadání 

Jste šéfem veliké cukrárny, který svým zákazníkům také prodává zmrzlinové poháry. 

V nabídce máte 14 různých zmrzlinových pohárů. Každý má jinou cenu, protože má 

různé složení. Někde jsou 2 kopečky zmrzliny, jinde zase 3. Kopečky zmrzliny jsou 

různé (vanilkové, čokoládové, punčové, kakaové, ananasové, borůvkové, jogurtové, 

oříškové, mandlové, kávové atd.) a každý kopeček má vlastně jinou cenu (od 3,50 do 

5,20 Kč) – podle různé ceny polotovarů. Některý pohár má čokoládovou polevu, jiný je 

s griotkou nebo karamelem, některý je posypaný oříškovou drtí, jinde jsou zase rozinky 

apod. Do většiny pohárů je přidáváno ovoce. Někde jsou různé oplatky, jinde piškot. 

Každý pohár má stanovenou recepturu, aby třeba jahodový pohár jednoho cukráře byl 

stejný jako do druhého, který bude poháry připravovat na druhý den. 

Nyní, co jste udělali nové objednávkové lístky, kde je u každého poháru fotka a také 

složení, začali si zákazníci přát různé kombinace: Jeden chce do jahodového poháru 

například jen jeden kopeček jahodové zmrzliny a dva čokoládové a přidat trochu 

borůvek a další do jahodového poháru chce více jahod, žádnou šlehačku a jen 2 

kopečky vanilkové zmrzliny. 

Obsluha se původně snažila vyhovět, začaly však vznikat zmatky s markováním na 

pokladně. Někteří z obsluhy účtovali cenu poháru, i když nově namíchaný pohár svým 

složením cenu výrazně převyšoval. Naopak ti, co to dělali poctivě a účtovali položku po 

položce, brzdili provoz a obsluha hostů se zpomalovala. 

Jak tuto situaci budete řešit? Jestliže vám některé informace schází, uveďte je a 

zdůvodněte, proč jsou pro vaše rozhodování důležité. Pak si můžete chybějící informace 

domyslet, abyste situace mohl(a) vyřešit podle vašich představ. Na řešení máte 10 

minut. [4] 

 

Skupinové zadání 

Nyní odložte své individuální záznamy. Zde máte k dispozici arch, do kterého vepište 

své společné řešení, na které máte též 10 minut. [4] 



 

Příloha č. 7 

Záznamový arch 

 

Název aktivity:   Hodnocený:   Hodnotitel: 

Hlavní kompetence Pomocná kritéria/specifikace Charakteristika 

1. Prezentační dovednosti 
- hovoří jasně a srozumitelně 
- je schopen pohotově reagovat na otázky 
- je schopen navázat kontakt s posluchači, 
zaujmout je, získat jejich pozornost 
- má profesionální projev – sladění 
verbálního a neverbálního projevu 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Týmová spolupráce 

- předává dál získané informace 
- dokáže podpořit člena svého týmu, kolegu 
- snaží se s ostatními v týmu táhnout za 
jeden provaz, dokáže spolupracovat 
- naslouchá druhým, chce slyšet názor 
druhých 
- klade doplňující a vyjasňující otázky 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Vedení lidí 

- role v týmu (jakou roli zastává v týmu?) 
- dokáže odhadnout člověka – pozná v čem 
je dobrý a toho využije v prospěch týmu, 
úkolu 
- jakou má emoční inteligenci – způsobilost 
ke styku s ostatními lidmi – je schopen 
spájet lidi a dávat je dohromady 
- dokáže ocenit a pochválit členy svého 
týmu 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Motivace 
- je vnitřně motivován k vedení lidí 
- jaké jsou jeho potřeby, vnitřní motivátory 
podávat vysoký výkon? 
- ví, co chce a jde si za svým 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Práce pod tlakem 

- dokáže reagovat na zátěž, tlak a měnící se 
podmínky 
- dokáže zvládat náhlé požadavky 
- nenechá se vyrušit a odradit od 
stanoveného cíle 
- je schopen analytického myšlení? – má 
dispozice používat tento způsob myšlení? 
- jak reaguje pod zvýšenou zátěží? 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Vysvětlení použité škály – 1 (nejhorší možné hodnocení v dané kompetenci), 9 (nejlepší 

hodnocení v dané kompetenci). 

 


