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1. Úvod 

O rostoucím významu kvalitního výběru zaměstnanců nepochybuje v dnešní době snad 

již nikdo. Začlenění personálního managementu do všech aktivit společnosti se pro 

dosažení strategických cílů organizace stává nutností, neboť na schopnosti vyhledat, 

získat a především udržet klíčové zaměstnance stojí budoucnost společnosti. Kvalitní 

pracovníci jsou jednoznačně konkurenční výhodou. 

Personální politika by měla být sladěna se strategickými cíli a vizí organizace. Z  toho 

vyplývá nutnost spolupráce personalistů s liniovými manažery i top managementem při 

stanovení strategie lidských zdrojů. Personalisté od své „administrativní“ činnosti 

přecházejí do pozic koučů, mentorů a poradců liniových manažerů, ať již v otázkách 

motivace a udržení klíčových zaměstnanců či při řízení výkonu pracovníků. 

Postupy užívané v oblasti řízení lidských zdrojů mají přímý i nepřímý vliv na výkonnost 

celé organizace. Dnes je situace taková, že kterýkoliv manažer na kterékoliv 

hierarchické úrovni organizace musí být zapojen do činností, které patří do řízení 

lidských zdrojů, a to i ve velkých podnicích, které mají pro tuto oblast specializovaná 

oddělení. Každý manažer, bez ohledu na to, jaké je jeho hlavní odborné zaměření, je v 

praxi nucen se ve větší či menší míře podílet na výběru zaměstnanců, jejich hodnocení, 

motivování, dalším vzdělávání, odměňování a dalších činnostech, které spadají do 

oblastí řízení lidských zdrojů.  

Představují-li dnes lidské zdroje obrovský potenciál, pak to znamená, že manažeři musí 

změnit nahlížení a přístup ke svým zaměstnancům. S lidmi – zaměstnanci je nutné 

pracovat jako s partnery, nelze na ně pohlížet jako na náklady, které je nutné 

minimalizovat. Chce-li podnik získat a hlavně udržet si kvalitní pracovníky, musí 

oblasti řízení lidských zdrojů věnovat značnou pozornost. Nejen podnik si vybírá 

zaměstnance, ale obdobně si zaměstnanci vybírají svého zaměstnavatele. Kromě výše 

mzdy a druhu práce každý uchazeč o zaměstnání posuzuje i „slušné zacházení“.  

Nábor zaměstnanců, běžná záležitost a součást každodenní práce všech personalistů, se 

dnes stává černou můrou všech oborů. V dnešní době, kdy se velmi snížila 

nezaměstnanost a v České republice scházejí tisíce zaměstnanců napříč všemi obory, se 

nábor zaměstnanců skutečně stává velkým problémem. Nedostatek nových zaměstnanců 

je dnes velmi výrazný  ve všech profesích i stupních řídicích funkcí.  



Situace na trhu práce v současnosti není jednoduchá, zaměstnavatelům brání ve 

zvyšování produktivity nedostatek zaměstnanců, personalisté je získávají velmi těžko a 

zaměstnanci skutečně nejsou. Pokud dokonce zaměstnávají zahraniční zaměstnance, 

potýkají se s dalšími sociálními problémy a kulturními rozdíly. Je však třeba mít na 

paměti, že je to součást přirozeného sociálního vývoje společnosti a že to naši 

společnost posouvá dál, i když řešíme problémy.  

Najít a  vybrat nové schopné  pracovníky,  a co možná nejvíce využít možností a 

schopností stávajících zaměstnanců, může pomoci Assessment Centre. 

Assessment Centre je metoda, která se používá pro výběr budoucích zaměstnanců z 

většího počtu uchazečů. Dá se přeložit jako „hodnotitelské centrum“, které slouží 

především jako nástroj k identifikaci silných a slabých stránek účastníka za použití 

kombinace různých diagnostických metod. Assessment Centre mohou pořádat samy 

firmy – pokud disponují kvalifikovanými odborníky, nebo je pro ně připravuje a pořádá 

specializovaná společnost. 

Tato metoda je natolik komplexní, že dává šanci i lidem, které svírá tréma a na 

pohovoru nejsou schopni téměř promluvit. Je tedy možné, že během testů, pohovorů, 

vypracování projektů, argumentačních dialogů či praktických cvičení uchazeč předvede 

i schopnosti, o kterých dosud buď ani nevěděl, nebo netušil, že by mohly být k něčemu 

dobré. Účast na projektu Assessment Centre totiž může uchazečům dát mnohem víc, 

než jen možnost najít si zaměstnání. Lépe poznají sami sebe a dozví se víc o svých 

schopnostech a dovednostech, což jim umožní lépe směrovat svoji příští kariéru. 

Pro mne je téma Assessment centre přitažlivé, nejen pro svou zajímavost, flexibilitu a 

rozmanitost použitých metod a postupů, ale také přínosem do mé praxe.  



2. Cíl práce 

Cílem této práce je navrhnout konkrétní Assessment Centre jako účinný nástroj výběru 

pracovníků na pozici Osobní bankéř ve finanční instituci. 

V teoretické části své diplomové práce se zabývám procesem získávání a výběru 

pracovníků, popisem jednotlivých typů výběrových řízení, včetně jejich výhod a 

nevýhod a podrobnějším popisem metody Assessment Centre dle u nás dostupné 

literatury. 

V praktické části je popsán proces výběru kandidátů na pozici Osobní bankéř metodou 

Assessment Centre včetně návrhů a přínosů výběru touto metodou. 

V praktické části jsem si stanovila výzkumné otázky: 

Je metoda Assessment Centre účinnou metodou výběru personálu ve finanční instituci? 

Jak je metoda Assessment Centre ekonomicky výhodná v porovnání s klasickým 

výběrem pracovníků? 

 

 



3. Teoretická část  

Cílem získávání a výběru pracovníků je získat dostatečný počet zaměstnanců 

s požadovanými znalostmi a dovednostmi, a to s vynaložením minima nákladů. 

Potřebný počet pracovních sil, které firma potřebuje, by měl vycházet z plánu lidských 

zdrojů. Může jít o náhradu pracovníka nebo o obsazení nově vytvořeného pracovního 

místa (Armstrong, 1999). 

3.1. Proces získávání a výběru pracovníků 

3.1.1. Popis pozice 

Klíčovým faktorem pro získávání pracovníků je pečlivě zpracovaný popis pracovní 

pozice. Jedná se o dokument, který popisuje hlavní oblasti zaměstnancovy 

zodpovědnosti a jeho pracovní náplň. Chceme-li vytvořit kvalitní popis práce, je potřeba 

nejprve provést pečlivou analýzu pracovní náplně a individuálních úkolů, metod, které 

bude zaměstnanec využívat k plnění úkolů a účelu jeho pozice a zodpovědností, které 

má k dispozici. V neposlední řadě je potřeba připojit i analýzu potřebné kvalifikace k 

pozici. Popis pracovní pozice má být praktický a funkční. 

Flexibilně napsaný popis pracovní pozice pomáhá povzbudit zaměstnance v tom, že 

poroste míra jeho vědomostí a zkušeností a to přispěje k výsledkům společnosti. 

Při psaní popisu pracovní pozice se nesmí zapomenout ani na to, že tento materiál může 

později pomoci k načrtnutí pracovních tréninků a vzdělávání zaměstnance a hodnocení 

jeho odváděné práce.  

Při psaní profilu výkonu pracovního místa je nutné vyvarovat se slovesa mít a raději 

využívat dějových sloves (například: Mít 10 let zkušeností s prodejem raději nahradit 

například Zvýšit prodeje o 15% za 1 rok a vybudovat nový tým). 

Profil výkonu se doporučuje sestavovat podle reálných pozic. Dle nejlepších 

zaměstnanců, kteří danou pozici zastávají, vybrat charakteristické rysy, které jsou 

nejlepším znamením úspěchu. Vyhněte se rysům, jimiž se vyznačují lidé nedosahující 

požadovaných výkonů. 



Popis pracovní pozice může obsahovat: 

� Název pozice, která by se měla shodovat s názvem pozice ve smlouvě  

� Pracovní cíl či celkový účel pozice - většinou se jedná o shrnutí toho, proč 

pozice ve společnosti existuje a jaký je hlavní cíl zaměstnance na této úrovni  

� Seznam hlavních povinností a úkolů, zodpovědností, komu tato pozice 

zodpovídá. V seznamu by se mělo postupovat od povinností a úkolů, které jsou 

pro tuto pozici zásadní či zabírají nejvíce času 

� Popis vztahů a rolí - zaměstnanec má mít přesně jasno v tom, kdo dohlíží na 

jeho práci, kdo je mu podřízený a jaké jsou jiné zásadní pracovní vztahy  

Popis pracovní pozice je ovšem i materiál, který se dá využívat při najímání nového 

zaměstnance a slouží jako podklad pro vyhledávání agentury či manažera. V tomto 

případě může popis pracovní pozice dále obsahovat následující údaje. 

� Pracovní specifikaci, standardy a požadavky - jaké nezbytné dovednosti, 

schopnosti, znalosti i a zkušenosti či vzdělání musí mít kandidát na danou pozici  

� Seznam vlastností, které jsou potřebné pro danou pozici  

Šablona popisu pracovní pozice by mohla mít podobu znázorněnou tabulkou – viz 

příloha č.1.  

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2. Zdroje náboru 

Pracovníky můžeme získávat buď z interních nebo externích zdrojů, a to buď vlastními 

silami (personální oddělení, personalista, manažer) a nebo pomocí externí firmy či 

specialistů. 

Výhody a nevýhody různých druhů zdrojů a sil výběru pracovníků jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

Síly  
 Vlastní Cizí 

Externí 

Personální oddělení provádí 
výběr pracovníků z vnějšího trhu 
práce. 

Výhody: „nová krev“ za menší 
náklady, příchod člověka, který 
není ve vztazích „zaháčkovaný“ 

Nevýhody: delší proces adaptace 
u přijatých, tendence vybírat 
spíše toho, kdo zapadne, než 
toho, kdo vnese změnu 

Personální agentura provádí 
výběr pracovníků z vnějšího trhu 
práce. 

Výhody: znalost externího trhu 
práce, dennodenní zkušenost 
s metodami výběru, příchod 
člověka, který není ve vztazích 
„zaháčkovaný“ 

Nevýhody: menší citlivost 
k prostředí firmy, nákladnost 
náboru a výběru, delší proces 
adaptace u přijatých Zdroje 

Interní  

Personální oddělení provádí 
výběr pracovníků z vnitřního 
trhu práce. 

Výhody: znalost firemní kultury 
a prostředí, menší nákladnost, 
bez nutnosti adaptace 

Nevýhody: riziko podlehnutí 
„pověsti“, profesionální slepota, 
tendence ke kontinuitě nikoli ke 
změně, menší sklon 
k netradičním řešením 

Personální agentura provádí 
výběr pracovníků z vnitřního trhu 
práce. 

Výhody: znalost firemní kultury 
a prostředí, menší nákladnost, bez 
nutnosti adaptace 

Nevýhody: nákladnost náboru a 
výběru menší citlivost na firemní 
hodnoty 

Tab. 1: Výhody a nevýhody zdrojů a sil výběru pracovníků (Zdroj: Hroník, 2007, 
str. 120) 



Interní výb ěr zaměstnanců  

Interní výběr zaměstnanců znamená vybrat na novou pozici některého zaměstnance ze 

svého středu. Samotná metoda je, co se týče získání zaměstnance, poměrně nenákladná. 

Problémem je ale dodatečné vzdělání stávajícího zaměstnance, které může být drahé. 

Velmi záleží na pozici, kterou by nový pracovník měl zastávat. Výhodou interního 

výběru je bezesporu fakt, že zaměstnanec zná dobře svoji společnost, a dá se tedy 

předpokládat vyšší loajalita spojená s novou pozicí. Navíc na tuto pozici vybíráme ty 

pracovníky, které již dobře známe, a víme, jak asi budou kolektivem přijati. Pozitivem 

je také rychlost výběru. Tento krok však může znamenat, že organizaci nepřinese nic 

nového a brzdí posun podniku vpřed. Nepřichází noví pracovníci s novými nápady, a to 

vede k nižší míře inovace. Kromě toho má zaměstnavatel podstatně zúžený okruh 

potenciálních pracovníků, ze kterých může vybírat. Je potom už na zaměstnavateli, 

kterého pracovníka na dané místo přijme. Je ale nutné tuto možnost velmi dobře zvážit. 

Může se lehce stát, že na dané místo zaměstnanec nebude stačit, a výběr se nám tím 

nejenom prodraží, ale zároveň protáhne.  

Externí výběr zaměstnanců  

Externí výběr zaměstnanců je záležitost poměrně zdlouhavá. Přináší s sebou také vyšší 

vynaložené náklady. Výhodou může být přínos něčeho nového, sklon k netradičním 

řešením. V rámci externího výběru existuje několik možností jak získat zaměstnance. 

Výběr metody by měl odpovídat pozici, kterou potřebujeme obsadit. Více o 

jednotlivých metodách v kapitole 3.1.7. 



3.1.3. Metody vyhledávání   

Při vyhledávání nových pracovníků je potřeba zvážit především dvě hlediska – časový 

horizont, kdy chceme obsadit danou pozici, a stav na trhu práce. 

 

 Nutno obsadit místo v krátkém 
časovém intervalu 

Volné místo teprve 
vznikne 

Převažuje poptávka 
(nedostatek pracovníků) 

HR event marketing 

E-recruitment 

Executive search 

Temporary help 

Dodavatelská firma 

 

Hodnocení a kariérová 
příprava 

HR event marketing 

PR 

Školy 

Komunikační síť 
(dodavatel) 

Temporary help 

Převažuje nabídka 
(dostatek reagujících) 

Inzerce 

E-recruitment 

Úřad práce 

Individuální kontakty a 
firemní databáze 

Tab. 2: Metody vyhledávání pracovníků (Zdroj: Hroník, 2007, str. 142) 

 

3.1.4. Zveřejnění pozice 

Současně s vytvořením popisu pracovní pozice je důležité zpracovat její marketing, což 

znamená „prodat“ danou pozici a nalákat vhodné kandidáty. Důležité je oslovit 

optimální cílovou skupinu potenciálních uchazečů.  

Firma by měla při formulování inzerátu na volnou pozici pamatovat nejen na své  

potřeby pracovníků a požadavky na ně kladenými, ale uvědomit si také co firmu na trhu  

práce „prodává“. Skutečnosti jako pověst firmy, pracovní podmínky, zajímavost práce, 

příležitosti pro rozvoj, kariérní růst apod. by měly být porovnány s konkurencí.  

Při zveřejňování pozice musí mít personální oddělení jasně určeno, zda osloví kandidáty 

uvnitř firmy, nebo využije externích kandidátů, případně kombinaci obou zdrojů. Pro 

každou z cílových skupin je nutné vytvořit odlišnou formu zveřejnění. 



 

Interní kandidáti Externí kandidáti 

Podrobnější popis náplně práce 

Konkrétní začlenění do organizační 
struktury 

Zveřejnění prostřednictvím vnitřních 
informačních kanálů 

Podrobnější představení společnosti 

Vysvětlení zaměstnaneckých výhod a 
benefitů 

Více zmíněné možnosti kariérního růstu 

Zveřejnění na veřejných serverech a 
v médiích 

 

Tab. 3: Odlišnosti formy inzerátu (Zdroj: autorka) 

 

Při rozhodování o formě zveřejnění volné pozice se berou v úvahu prostředky, které 

bude zapotřebí vydat, rychlost oslovení a pravděpodobnost nalezení vhodných 

kandidátů. Proto je zapotřebí zvážit, jestli neexistují alternativní způsoby a na základě 

zkušenosti prověřit, zda je nelze použít. Je také možné využít služeb 

zprostředkovatelské agentury nebo poradenské firmy, specializované na získávání 

pracovníků.  

Aby byl inzerát úspěšný, musí upoutat pozornost více než inzeráty jiných 

zaměstnavatelů; atraktivním a zajímavým způsobem sdělovat informaci o pracovním 

místě, podniku, podmínkách zaměstnání a požadované kvalifikaci natolik, že bude mít 

za následek dostatečný počet odpovědí od vhodných uchazečů. 

3.1.5. Sběr životopisů a jejich selekce 

Životopis, někdy také Curriculum Vitae, zkratkou CV, je dokument, bez kterého se 

žadatel o práci neobejde. Je potřeba velké pečlivosti při jeho sestavování, protože o 

svém autorovi mnohé vypovídá. Životopis si personalisté nečtou jen po řádcích, ale i 

mezi nimi. Nejčastěji je žádán životopis strukturovaný – tedy psaný v bodech, nikoli ve 

větách, jako celistvý text.  



 

 

Kritéria t řídění životopisu 

Životopisy je možné třídit například podle: 

� Definice klíčových kompetencí – zde kontrolujeme, zda kandidát splňuje zadané 

požadavky na danou pozici 

� Formy zpracování – ta nám může napovědět o zájmu kandidáta o dané místo, o 

jeho pečlivosti a důslednosti 

� Splnění zadání - průvodní dopis, zpracovaný životopis podle předem známých 

kritérií 

� Zřejmé motivace – nejvíce vyzní v průvodním dopise; měla by odpovídat mimo 

jiné i například předchozím zkušenostem kandidáta nebo jeho zaměření 

� Designu – první dojem je důležitý, a to platí i u obdržených životopisů 

� Chronologie – podle délky předchozích zaměstnání a frekvence střídání 

zaměstnání můžeme usuzovat o stabilitě daného uchazeče 

� Zkušeností kandidáta – zkušený kandidát pro naši firmu může znamenat nižší 

náklady na zaškolení či vzdělávání a kratší čas tomuto věnovaný 

� Vzdělání- splňuje/nesplňuje požadované vzdělání 

� Přiměřené kvalifikace – např. zámečníka pravděpodobně nepozvu na výběrové 

řízení na bankovního poradce 

� Pracovní historie, předchozí fluktuace, viditelného trendu pracovní historie, 

postupu apod. 

Při třídění obdržených životopisů je potřeba vyvarovat se zavádějících prvků, jako je 

například přiložená fotografie, zájmy uchazeče, místo trvalého bydliště, vhodnost do 

týmu (věk, zkušenosti). Navíc by i zde by měla platit zásada nediskriminovat podle 

věku, pohlaví, rasy, zdravotního stavu apod. 

Po základním vytřídění životopisů se doporučuje provést tzv. telefonický prescreening, 

což znamená předvýběr uchazečů pomocí několika otázek po telefonu. Kandidátovi 



stačí položit pár základních otázek, týkající se například životopisu, který zaslal. Jeho 

reakce můžou být vodítkem pro konečné rozhodnutí, zda jej pozvat na výběrové řízení. 

3.1.6. Třídění žádostí a sestavení programu pohovorů 

Při třídění žádostí kandidátů se pro co největší přehlednost doporučuje pořídit seznam 

uchazečů uvádějící jména, datum přijetí žádosti, a kolonky pro podniknuté kroky 

(odmítnutí, ponechání, pohovor, zařazení do užšího výběru, nabídka zaměstnání). 

Rozhodně patří k budování dobrého jména firmy pro její okolí zaslat každému uchazeči 

standardní písemné poděkování, a to hlavně v případě odmítnutí jeho žádosti.  

Aby všichni uchazeči mohli být posuzováni na základě stejného podkladového 

materiálu, můžou být požádáni, aby vyplnili a vrátili podnikový dotazník, napsali 

průvodní dopis nebo životopis, který může být na papíru nebo v elektronické podobě. 

Usnadní to orientaci v často špatně napsaných a nestrukturovaných životopisech. 

Požadavek životopisu lze všeobecně doporučit při obsazování vyšších funkcí.  

Uchazeči se porovnávají s klíčovými kompetencemi daného pracovního místa. Ti, kteří 

nesplňují požadavky, jsou obesláni zmiňovaným děkovným dopisem.  

Uchazeči, kteří splňují dané požadavky, jsou dále tříděni personalistou a především 

přímým nadřízeným obsazovaného pracovního místa tak, aby byla vytvořena optimální 

skupina uchazečů, kteří budou pozváni k pohovoru. Doporučený počet uchazečů v 

tomto souboru by měl být přibližně mezi čtyřmi a osmi. Méně než čtyři uchazeči je 

malý vzorek, který neumožňuje dostatečně kvalitní volbu. Více než osm uchazečů již je 

s ohledem na vynaložený čas na pohovory málo přehledný, a efektivnost volby a 

rozhodování se v takovém počtu rapidně snižuje.  

 

Následně se sestavuje program pohovorů. V případě poměrně rutinní práce by mělo 

stačit asi třicet minut na pohovor. Pokud potřebujeme obsadit vyšší vedoucí funkce je 

však třeba věnovat pohovoru šedesát i více minut. Nedoporučuje se zařazovat více než 

pět nebo šest pohovorů za den. Pak totiž ubývá energie a pozornost a pravděpodobně 

nebudete moci objektivně posuzovat uchazeče a dobře rozhodovat. Mezi jednotlivými 

pohovory je také vhodné ponechat si asi patnáct minut na sepsání poznámky a přípravu 

na následující pohovor.  



Uchazeči jsou pozváni k pohovoru, a to nejčastěji telefonicky, přičemž v případě větších 

počtů získávaných pracovníků se používá standardní dopis.  

Na závěr je ještě potřeba znovu projít žádosti přijatelných uchazečů, kteří nebyli 

pozváni k pohovoru, a uchazečů na hranici přijatelnosti a rozhodnout se, zda bychom si 

je neměli zadat do databáze do rezervy. Těmto uchazečům poté pošleme tzv. rezervační 

dopis. Ten obsahuje poděkování za zájem o pozici a upozornění, že budou uloženi do 

databáze pro možnost nabídky pozice v budoucnu. Ostatním se pak pošle dopis, který 

by měl uchazečům poděkovat za zájem a informovat je, že nebyli úspěšní.  

3.1.7. Typy výběrových pohovorů 

Při výběru pracovníků je důležité ve zvýšené míře mít na paměti všechny 3 cíle 

kvalitního výběrového řízení: 

� vybrat nejvhodnějšího uchazeče; 

� přesvědčit nejvhodnějšího uchazeče, že je právě u nejvhodnějšího 

zaměstnavatele; 

� nevhodného uchazeče přesvědčit, že se uchází o místo v kvalitní a solidní firmě. 

Ve zvýšené míře právě proto, že při osobním pohovoru dochází k nejintenzivnějšímu 

kontaktu mezi uchazečem a firmou samotnou. Žádný jiný způsob komunikace nemůže 

poskytnout tolik vzájemných informací. 

Individuální pohovor 

Tento způsob výběru zaměstnanců je u nás nejrozšířenějším způsobem. Zejména v 

menších firmách, kde je velmi často i jediným používaným způsobem. Důvod je v 

takových případech často velmi jednoduchý – v menších společnostech vypadá jako 

neefektivní alokovat na výběr zaměstnanců větší počet lidí, velmi často ani není ve 

vedení malých společností dostatečný počet lidí s potřebnými dovednostmi pro 

kvalifikované vedení takových pohovorů. 

� Výhody individuálních pohovorů jsou nesporné: 

- Není nutné alokovat více tazatelů 

- Jednoduchá logistika 



- Časová nenáročnost 

- Flexibilita (jeden člověk se velmi rychle a snadno dokáže přizpůsobit 

změněným podmínkám – např. změna v počtu uchazečů, některý z uchazečů 

se nedostaví, změny v časovém rozvrhu, …) 

- Jednotná linie komunikace směrem ke všem uchazečům 

� Stejně tak ale tento způsob skýtá i řadu nevýhod: 

- Subjektivní pohled na uchazeče, ovlivněný často osobními sympatiemi nebo 

antipatiemi 

- Rutinní vedení pohovoru, tazatel přestává být po čase kreativní, používá 

zjednodušené postupy 

- Vysoká pravděpodobnost ovlivnění prvním dojmem a povrchního rozhodnutí 

- Omezená schopnost objektivně a kvalitně vyhodnotit a porovnat uchazeče v 

případě, že jich je větší množství (více než cca 5) 

Pohovorové panely 

Jedná se o pohovor „skupiny dvou nebo více lidí, kteří se shromáždili, aby provedli 

pohovor s jedním uchazečem“1. Nejčastěji je to personalista a liniový manažer. Jde ve 

skutečnosti o snahu eliminovat nevýhody individuálního pohovoru při současném 

zachování výhod. 

� Výhody tedy jsou: 

- Jednoduchá logistika 

- Časová nenáročnost 

- Jednotná linie komunikace směrem ke všem uchazečům 

- Navíc je zde možnost vzájemné diskuse mezi tazateli o chování uchazeče 

během rozhovoru 

- Velmi důležitá je i možnost sledování neverbálních projevů uchazeče tím 

tazatelem, který zrovna v daném okamžiku nevede dialog. Neverbální 

                                                 

1 ARMSTRONG, M. Personální management. 1. vyd. 1999. 968 s. ISBN 80-7169-614-5, str. 464 



projevy jsou velmi důležitým indikátorem a mohou velmi dobře pomoci 

odhalit případné nesrovnalosti v projevech uchazeče 

� Nevýhody : 

- Pokud jsou při panelových pohovorech tazatelé po delší dobu ve stejném 

složení, stávají se rutinními a výhoda dvou pohledů na jednoho člověka se 

tak eliminuje 

- Pokud je jeden z tazatelů výrazně dominantnější, blíží se takový panel k 

individuálnímu pohovoru, kdy jeden z tazatelů se stává spíše pouze 

pozorovatelem. Toto se stává zejména v případě, kdy se jedná o dvojici 

podřízený – nadřízený. 

- Tazatelé musí být předem dohodnuti na struktuře pohovoru a mít definované 

role v průběhu pohovoru.  

Výběrová komise 

Výběrová komise je v podstatě oficiálnějším a hlavně větším výběrovým panelem. 

Svolává ho vedení podniku, protože existuje více stran, které mají zájem na kvalitním 

výběru.  

Výhodou je to, že poskytuje většímu množství lidí porovnat si své poznatky a vidět 

jednotlivé uchazeče na vlastní oči.  

Nevýhodou naproti tomu je fakt, že větší množství tazatelů má sklon k pokládání 

neplánovaných a náhodných, tím pádem nekoordinovaných otázek. Navíc názory 

dominujících členů komise mohou převážit nad názory ostatních. Další velkou 

nevýhodou je, že uchazeči často nejsou schopni se dostatečně prosadit, protože  s 

vysokou pravděpodobností se ve výběrové komisi najde někdo, kdo uchazeči nedovolí 

naplno rozvinout své myšlenky. Komise také mají často sklon být nakloněny 

uchazečům, kteří disponují vysokým sebevědomím a výřečností. Zároveň mohou 

podhodnotit kvality těch, kteří se nechají zaskočit množstvím tazatelů v komisi, ačkoliv 

v méně formální situaci by si mohli vést velmi dobře. 



Assessment Centre 

Metoda Assessment Centre je zejména v českém kontextu poměrně novou, až módní 

záležitostí (Montag, 2002). Velmi často se tak nazývají postupy, které však se 

skutečným Assessment Centre nemají mnoho společného. Mnoho personalistů se při 

plánování a organizaci Assessment Centre řídí spíše intuicí. Assessment Centre není 

jednou z metod, která může být použita pro výběr pracovníků, jak se velmi často uvádí. 

Je to spíše souhrn několika různých metod.  

Assessment Centre není jen způsobem pro výběr nových zaměstnanců, dá se také použít 

pro zjištění stavu znalostí, dovedností a postojů stávajících zaměstnanců – jinak též 

identifikaci vzdělávacích potřeb a stejně tak pro rozvoj kompetencí stávajících 

zaměstnanců. 

Z výše uvedeného vyplývají výhody a nevýhody Assessment Centre: 

� Výhody: 

- Uchazeč je prověřen několika různými technikami a dá se tak odhalit, kdo je 

skutečně vhodným kandidátem a kdo je pouze dobře připraven na přijímací 

řízení 

- Eliminuje se vliv prvního dojmu, sympatií, antipatií 

- Eliminuje se možnost prosazení vlastního názoru u dominantních 

pozorovatelů  

� Nevýhody: 

- Časově náročné pro uchazeče i pro pozorovatele – trvání min. 4 hodiny 

- Náročná logistika – na Assessment Centre se musí časově sladit všichni 

uchazeči i pozorovatelé 

- Všichni pozorovatelé musí být důkladně proškoleni a seznámeni s procesem 

Assessment Centre. V případě neúčasti nelze „jen tak někoho nahradit“ 

- Finanční náročnost – celodenní přítomnost kvalitně vyškolených lidí, kteří se 

zpravidla rekrutují z managementu firmy 



Bereme-li v úvahu výhody a nevýhody Assessment Centre jako nástroje výběru nových 

zaměstnanců, pak je jasné, že je tento nástroj vhodný při výběru jen v několika 

specifických situacích: 

� Výběr z většího množství uchazečů, kde kvalita uchazečů je vysoká a 

srovnatelná 

� Výběr více zaměstnanců na stejnou pozici 

� Výběr zaměstnanců na důležitou (klíčovou) pozici, nebo pozici, kde je 

vyžadována vysoká míra kompetencí 



Posouzení typů výběrových řízení z pohledu vhodnosti použití 

Posouzení vhodnosti typů výběrových řízení dle různých kritérií je porovnáno v 

následující tabulce. 

Typy výběrových řízení 
Kriterium 
posouzení Individuální 

pohovor 
Pohovorový 
panel 

Výběrová 
komise 

Assessment  
Centre 

Časová 
náročnost 

45 až 90 minut 45 až  90 minut 45 až 90 minut 4 hodiny až 2 
dny 

Počet 
tazatelů 

1 2 až 3 5 až 6 4 až 8 

Počet 
účastníků 

1 1 1 4 až 8 

Nároky na 
logistiku 

nízké nízké střední vysoké 

Kdy vhodné 
použít – 
nároky na 
kompetence 
pracovníka 

Pozice s nižšími 
nároky  

Pozice se 
středními a 
vyššími nároky v 
malých firmách 
(není dostatek 
kvalifikovaných 
tazatelů) 

Vyšší až 
vysoké nároky 
při velmi 
nízkém počtu 
uchazečů 

Vyšší až 
vysoké nároky 
při 
dostatečném 
počtu uchazečů 

Příklady 
pozic 

Výkonní 
pracovníci, 
specialisté 

Obchodní 
pozice, liniový 
management 

Obchodní 
pozice, střední 
a vyšší 
management 

Vysoký 
management a 
pozice úzce 
specializované, 
v přímém styku 
s klienty 

Tab. 4: Posouzení vhodnosti typů výběrových řízení (Zdroj: autorka) 

 

Žádný z uvedených typů výběrových řízení nelze obecně označit jako nejvhodnější. 

Personalisté by měli vycházet ze specifikace pracovní pozice a dle povahy 

obsazovaného místa a počtu a kvality přihlášených uchazečů zvolit vždy vhodnou 

metodu, případně jejich kombinaci. 



3.2. Metoda Assessment Centre 

Z výše uvedeného přehledu jednotlivých metod výběru pracovníků se pro 

specializované, nejčastěji manažerské a prodejní pozice, které jsou v přímém styku se 

zákazníky, doporučuje využít metodu Assessment Centre. 

Termín Assessment Centre (dále jen AC) se většinou do českého jazyka nepřekládá. 

Má několik významů, a český ekvivalent není dostatečně citlivý. Jak uvádí Montag 

(2002), doslovný překlad by zněl „hodnotící středisko“, což je však poněkud 

zavádějící. Nejedná se totiž o statickou, nýbrž dynamickou záležitost. Překlad 

anglického „to assess“ znamená hodnotit, poměřit, ohodnotit nebo posoudit. 

AC je sloučením řady dílčích metod, jako jsou testy, zkoušky odborných znalostí, 

pozorování, psychodiagnostické testy, rozhovor.  Charakteristické pro AC je užití testů 

chování a převaha interaktivních metod.  

‚Aby se dalo hovořit o AC, měl by soubor zmíněných metod zahrnovat: 

� (předem) 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 (dimenze, vlastnosti, 

dovednosti) 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 

� závěrečná zpráva o každém účastníku musí být výslednicí všech použitých 

technik a musí přihlížet k závěrům všech příslušných pozorovatelů‘ 2 

3.2.1. Možnosti využití Assessment Centre 

AC má tři základní způsoby využití, které se navzájem značně prolínají. V každém AC 

jsou zpravidla zahrnuty všechny tři možnosti, ale jedna vždy převažuje.  

                                                 

2 MONTAG, P. Assessment Centre moderní nástroj pro hodnocení, výběr a výcvik personálu. 1. vyd. 2002. 92 s. 
ISBN 80-7310-004-5. str. 9. 

 



Možnosti využití AC jsou: 

1. výběr nového pracovníka z více kandidátů téže profese (většinou speciální) – 

např. prodejci, manažeři klíčových zákazníků, budování nových týmů apod. 

2. zjištění aktuálního stavu některých důležitých charakteristik či dovedností u 

stávajících zaměstnanců za účelem návrhu jejich rozvojových potřeb a vytvoření 

výcvikového programu (např. návrh koučingu pro top manažery, školení 

prodejních či komunikačních dovedností u obchodníků apod.). 

3. jako samotný vzdělávací projekt, který slouží především k tréninku 

manažerských dovedností a týmové práce, jehož cílem je naučit účastníky 

novým dovednostem a umění týmové práce. 



 

Účel AC 
Povýšení nebo 
výběr 

Identifikace 
vzdělávacích 
potřeb 

Rozvoj dovedností 

Účastníci 

Zaměstnanci 
s vysokým 
potenciálem nebo 
uchazeči 

Všichni dotčení 
zaměstnanci 

Všichni dotčení 
zaměstnanci 

Pracovní činnost, 
která má být předem 
zanalyzována 

Činnost, která má 
být vykonávána 
nyní nebo 
v budoucnosti 

Současná nebo 
budoucí práce 

Současná nebo 
budoucí práce 

Počet zjišťovaných 
dimenzí 

Méně (5-7), více 
obecnější 

Více (8-10), 
specifičtější 

Méně (5-7) 

Charakter dimenzí 
Potenciál, 
charakteristické 
rysy 

Schopné rozvoje, 
pojmově 
dostatečně odlišené 

Trénovatelné 
dovednosti 

Počet cvičení 
Málo (3-5) Mnoho (6-8) Více než jedno od 

každého typu 

Typy cvičení 
Všeobecná Podobná 

pracovním 
činnostem 

Příklady pracovních 
činností 

Potřebný čas pro AC 
Relativně krátký 
(0,5 až 1 den) 

Relativně dlouhý 
(1,5 až 2 dny) 

Relativně dlouhý (1,5 
až 2 dny) i více 

Typ závěrečné zprávy 
Krátká, popisná Obšírná, 

diagnostická 
Bezprostřední slovní 
informace 

Adresát zpětné vazby  
Účastník a jeho 
nadřízený 

Účastník a jeho 
nadřízený 

Účastník, dle situace i 
nadřízený 

Poskytovatel zpětné 
vazby 

Pracovník 
personálního 
úseku 

Pracovník 
personálního úseku 
nebo hodnotitel 

Pracovník pers. 
úseku, trenér nebo 
facilitátor 

Důležitý výstup z AC 
Celkový AC skór Skóry 

z jednotlivých 
dimenzí 

Hodnocení 
jednotlivých dimenzí 

Tab. 5: Porovnání jednotlivých možností využití AC (Zdroj: Montag, 2002, str. 13) 



Výběrová AC lze dle přístupu rozdělit na kvantitativní a kvalitativní.  

Kvantitativní  AC se uplatňuje jako jakýsi předvýběr kandidátů, kteří se dále zúčastní 

dalších kol výběru, zejména pohovoru. Do AC jsou zařazeni všichni uchazeči, kteří dle 

životopisu splňují požadovaná kritéria. Vlastní AC je povrchnější, obecnější, 

kvantitativně zaměřené.  

Kvalitativní AC jde více do hloubky, umožňuje kvalitnější poznání kandidátů. Používá 

se u rozvojových AC. Do takových AC jsou zařazeni pouze ti zaměstnanci a uchazeči, 

kteří splňují požadovaná kritéria. U kandidátů je vhodné ověřit jejich motivaci a zjistit 

očekávání od účasti v AC. 

Výhodou kvantitativního přístupu je úspora času. V rámci zhruba 3 hodin je možné 

otestovat až 12 uchazečů. Pokud by se měly realizovat 30-ti minutové pohovory, 

zabralo by to více než 6 hodin. Na druhou stranu, kvalitativní přístup umožňuje 

mnohem detailnější poznání kandidátů. Proto je potřeba při volbě přístupu vzít v úvahu 

zadání a okolnosti realizace AC. 

3.2.2. Indikace a zásady užití AC 

Kritéria vhodného použití AC uvádí Hroník (2002): 

- podle míry komunikace s druhými – výkon pracovníka je závislý na 

spolupráci s druhými, na schopnosti druhé ovlivnit nebo na schopnosti 

srozumitelně předat dál informace. 

- podle charakteru situace – AC je vhodné tam, kde práce vyžaduje významné 

intuitivní myšlení, schopnost samostatně rozhodovat. 

- podle efektivity – ta se posuzuje ve 4 základních oblastech: 

- kvalita – nemůže jiná metoda přinést poznatky vyšší validity? 

- kvantita – neexistuje jiná metoda, která přinese více relevantních   

poznatků? 

- náklady – není jiná metoda méně nákladná při stejné kvalitě a 

kvantitě? 



- čas –  nezabere jiná metoda méně času s dosažením stejných 

poznatků? 

Assessment Centre není univerzální metodou, kterou je možno využít vždy a všude. Její 

přínos závisí na vhodném využití, kvalitním provedením a pečlivé analýze výsledků. 

3.2.3. Pozorování jako metodologický základ AC 

Základní a nejvýznamnější metodou pro AC je pozorování. Pozorování vlastně probíhá 

přirozeně a nepřetržitě po celou dobu AC. Hodnotitelé totiž pozorují kandidáty, a ti zase 

pozorují hodnotitele, ostatní kandidáty, prostředí. Utváří si tak názor na společnost a na 

všechny zúčastněné. 

Při pozorování u AC nelze použít přísně vědecký přístup zjišťovaných dat. Pro 

dosažení objektivních výsledků, je potřeba dodržet pravidla, a sice manipulace 

s nezávisle proměnnými, udržení konstantních podmínek a vyváženost (Montag, 2002).  

• Vyvážeností rozumíme podobné složení skupiny pozorovaných osob z hlediska 

věku, pracovních zkušeností, pohlaví atd. Hodnotitelé mají totiž obvykle 

tendenci porovnávat účastníky z jedné skupiny mezi sebou navzájem. 

• Udržení konstantních podmínek je snaha poskytovat všem účastníkům stejné 

podmínky, např. konstantním zadáním, poskytnutím stejných pomůcek, stejného 

časového rámce apod. 

• Manipulace s nezávislými proměnnými jsou kromě zadání i podněty, které 

předkládá figurant účastníkovi v modelové situaci. Přes stejné zadání nelze 

vyloučit fungování dyadického vztahu, tj. vztahu dvou osob. U rozsáhlejších 

projektů se situace komplikuje nutností využití více figurantů, což do situace 

vnáší další různorodý prvek. 

Montag na základě svých zkušeností doporučuje vyloučit figuranta z procesu 

škálování a měření, ale brát v úvahu jeho pocity a dojmy z modelové situace. 



Rozlišují se tři druhy pozorování: 

1. Pozorování volné – nastává v situacích, které nejsou záměrně navozené a jsou 

bezděčné, mimo scénář AC, například o přestávkách. 

2. Pozorování systematické – řídí se předem stanoveným schématem či plánem. 

Pozornost se soustředí na výskyt předem stanovených znaků chování.  Patří sem 

pozorování při všech aktivitách AC. 

3. Nepozorované pozorování – obvykle vede tzv. kočující pozorovatel mimo 

úkolové situace, případně se využívá utajeného pozorovatele. 

Pozorování by se mělo řídit posloupností popis – pocit – interpretace (Hroník, 2002). 

Popis je odpovědí na otázku „co jsem viděl“, nikoli na otázku „co si myslím“3. 

Rozlišuje fakta a domněnky, je důležité oprostit se zatím od jakýchkoliv soudů.  

Co nejpřesnější popis pozorovaných skutečností pomůže při následné diskusi 

hodnotitelů. Snadněji se lze shodnout na tom, co jednotliví hodnotitelé viděli a co ne. 

Ideálem je pozorovatel, který je schopen odlišit emoce od popisu a interpretace a který 

si následně uvědomuje, jaké pocity a nutkání v nás druhý člověk vyvolává. Při 

interpretaci dochází k vytváření poznatků o posuzovaném ve vztahu ke kritériím, 

kontextu. Závěry mohou být mnohostranné, které však mohou ústit do jednoduchých 

rozhodnutí. 

Záznamy z pozorování 

Vedení záznamu je velmi důležitou součástí pozorování. Je vhodné záznamy provádět 

do předem připravených záznamových archů. Tyto archy bývají různě strukturované; 

čím více, tím snazší je hodnocení a nalezení shody mezi hodnotiteli. Jako ideální se pro 

vedení záznamu z pozorování jeví kombinace strukturovaného záznamového archu a 

dostatečného prostoru pro další záznamy. 

Závěrečná zpráva o jednotlivých účastnících má být kombinací škálových hodnot a 

slovního popisu klíčových projevů chování. 

                                                 

3 HRONÍK, F. Poznejte své zaměstnance. Vše o assessment centre. 1. vyd. 2002. 370 s. ISBN 80-86517-

20-9. s.72 



3.2.4. Realizace metody v podnikové praxi 

Na přípravě a realizaci AC se podílí celý tým odborníků, složený z manažerů z top 

managementu, přímých nadřízených, personalisty, psychologa, externích a interních 

pozorovatelů. Montag (2002) vzhledem k náročnosti AC nedoporučuje pouštět se do 

jeho organizace bez předchozích zkušeností a pomoci poradenské nebo konzultační 

firmy. Hrozí totiž diskreditace nejen metody samotné, ale i personální práce a 

managementu. 

„Jako optimální se jeví tým, složený jak z interních, tak i externích pozorovatelů 

zhruba v poměru 1:1. Platí to zejména v případě, je-li AC organizováno pro stávající 

zaměstnance. Toto složení je ale vhodnější i v podmínkách výběru, protože se zde 

vhodně doplňuje znalost prostředí s nezávislostí i vyšší odbornou erudicí (v případě 

externích pozorovatelů z poradenské firmy). Co se týče interních pozorovatelů, je 

vhodné, podaří-li se sestavit takový tým, v němž budou jak manažeři z různých stupňů 

řízení, tak i personalisté – odborníci, ale i případní budoucí nebo stávající kolegové a 

pracovníci na stejné hierarchické úrovni – jako samotní účastníci AC“ 4  

Pozorovatelů musí být dostatečný počet, ne méně než polovina celkového počtu 

účastníků. Pozornost je samozřejmě omezená a hodnotitel není schopen pozorovat více 

než 2 hodnocené. Pozorovatelé se musí v pozorování jednotlivých účastníků střídat, aby 

sledovali každého z účastníků ve více situacích a mohli je potom na závěr odpovědně 

zhodnotit. 

Objektivita hodnocení závisí na zvládnuté metodice, na kvalitním provedení a na 

osobnosti hodnotitelů. Ti musí být pečlivě proškoleni. Ze zkušeností vyplývá, že na 

výcvik pozorovatelů stačí jeden den – za podmínky, že zde bude zahrnuta nejen 

teoretická část, ale především praktický nácvik konkrétních situací budoucího AC a 

práce se záznamovými formuláři (Montag, 2002). 

 

 

                                                 

4 MONTAG, P. Assessment Centre moderní nástroj pro hodnocení, výběr a výcvik personálu. 1. vyd. 
2002. 92 s. ISBN 80-7310-004-5 str.42 



Nejčastější chyby hodnotitelů v AC (Montag, 2002): 

- vytváření stereotypů – tendence připisovat lidem určité vlastnosti na základě 

předsudků a tradic (ženy jsou více emocionální, mladý manažer je agresivnější 

atd.) 

- vytváření předsudků, zaujetí pozorovatele – je dáno i očekáváním a 

podvědomým porovnáváním aktuálního chování s očekávaným 

- haló efekt – celkové hodnocení na základě jediného povahového rysu (např. 

podle dochvilnosti očekáváme dobré výsledky i v dalších oblastech) 

- teorie implicitní osobnosti – tendence připisovat druhým lidem své vlastnosti 

např. důvěřivý člověk má tendenci vnímat ostatní jako čestné a upřímné 

- projekce – tendence přisuzovat druhým své vlastní negativní vlastnosti nebo 

pocity  

- percepční obrana – snaha ignorovat informace, které osobu ohrožují nebo jsou 

nepřijatelné v rámci dané kultury 

- teorie přisuzování – pozorovatel nejen hodnotí projevy chování, ale snaží se je i 

interpretovat 

- efekt nedávné zkušenosti – na hodnoceného pohlížíme z hlediska naší nedávné 

zkušenosti s ním 

- chyba centrální tendence – sklon málo využívat krajních škálových hodnot, spíše 

se hodnocení pohybuje kolem středových hodnot 

3.2.5. Metody Assessment Centre 

Každé AC je tvořeno dle individuálních potřeb zadavatele a skládá se z různých 

kombinací metod. Proto zde není možné uvést přesný popis podoby AC, ale spíše 

přehled používaných metod.  



Obecně lze říci, že se v AC využívají 3 typy technik: 

� Individuální modelové situace 

� Skupinové modelové situace 

� Psychodiagnostické testy 

Hroník (2002) dělí modelové situace takto: 

1. Individuální modelové situace 

a) Prezentace – prezentační dovednosti jsou důležité pro práci obchodníka, 

který prodává kromě zboží či služeb i sám sebe. Také jsou podstatné pro 

manažera, který takto prodává své cíle. Prezentovat je možné velké 

množství témat, např. prezentace sebe samého, kolegy, firmy, emocí, 

přínosu, zlepšení apod. 

b) Pohovor – poměrně časově náročná metoda. Optimální doba pro pohovor je 

45 minut. Zvládnout více pohovorů s účastníky během 1 dne lze vedením 

paralelních rozhovorů, což je ale zase náročné na počet pozorovatelů. Jinou 

možností je konání rozhovoru mimo vlastní AC. 

c) Morální dilemata – tento typ modelových situací nemá jednoznačný způsob 

řešení, protože se do něj promítají různé postoje a hodnoty. Jejich 

vyhodnocování vyžaduje zkušenosti a profesionalitu. 

d) Hraní rolí – účastník hraje roli podle daného scénáře. Jeho protějškem je 

určený figurant, který může záměrně situaci korigovat požadovaným 

směrem (např. vznášením námitek, otázkami, zvyšováním stresu apod.). 

Zde je důležité, aby se figurant držel role a všem účastníkům připravil 

stejnou situaci. 

e) Zkoušky tvůrčích a improvizačních schopností – nejsou tolik rozšířené. 

Zaměřují se na dovednosti verbální improvizace a fabulačních schopností 

(verbální pohotovosti). 

f) Případové studie – hlavním předmětem posouzení je komplex tvrdých a 

měkkých dovedností. Dominuje věcné řešení. Oproti hraní rolí není tolik 

důležitý proces, soustředíme se na vyhodnocení výsledku.  



g) Zkoušky znalostí a orientace v oboru – používají se u odborných a 

specializovaných pozic. Mají obvykle testový charakter a omezený počet 

správných odpovědí. Předpokládají konkrétní znalost a snaží se eliminovat 

náhodnou volbu. 

h) Zkoušky zručnosti – využívají se u manuálních prací. Dalším příkladem 

může být zkušební hodina učitele ve třídě při předmětu, pro který není 

aprobován. 

2. Skupinové modelové situace 

a) Zaměřené na sledování výkonových charakteristik – hlavním úkolem 

skupiny je „předložit, vypracovat…“. Výstup má materiální podobu, např. 

stavby, kreslení, řešení labyrintu apod. 

b) Zaměřené na sledování interpersonálních charakteristik – hlavním úkolem 

skupiny je dohodnout se, spolupracovat. V těchto situacích se nejčastěji 

sledují komunikační dovednosti, naslouchání, schopnost sebeprosazení, 

argumentace, řešení konfliktů apod. 

c) Zaměřené na sledování kognitivních charakteristik – zde je hlavním úkolem 

skupiny „vymyslet“. Sleduje se přístup k řešení problémů, schopnost určit 

priority, rychlá orientace v problémové situaci… 

d) Zaměřené na sledování reakcí na stres – v každém AC by měla být alespoň 

jedna taková modelová situace, kdy se sleduje zejména sociální tlak. 

 

3. Psychodiagnostické testy – jsou podmnožinou psychodiagnostických metod, 

kam patří pozorování a rozhovor, které se uplatňují v individuálních a 

skupinových modelových situacích. 

a) Výkonové testy – jsou zaměřeny na měření výkonu. Ovšem pozor, co lze 

relativně přesně měřit, nemusí být relevantní k tomu, co vlastně sledujeme. 

b) Projektivní testy -  není zřejmé, jaká by byla žádoucí odpověď. U těchto 

testů je nesnadná vědomá kontrola odpovědi. 



c) Dotazníky – testy, v nichž na jednotlivá slovní tvrzení se odpovídá Ano, Ne, 

popřípadě Nevím. Některé mají zabudované kontrolní otázky (tzv. lži škálu) 

nebo kladou otázky, které v sobě nesou projektivní náboj („rád se 

procházím venku za nepříznivého počasí“). 

d) Sociometrie – svým charakterem nepatří do psychodiagnostických metod. 

Jedná se spíše o sociologickou metodu. Sociometrie umožňuje pohled na 

druhé zevnitř – je to pohled účastníků na sebe. 

 

3.2.6. Fáze Assessment Centre 

Na základě zkušeností uvádí Montag (2002) šest doporučených fází projektu AC: 

1. 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 

Pokud je AC ve firmě realizováno poprvé, neměla by být žádná fáze podceněna. 

V případě rutinních, opakovaných AC, bývá toto schéma redukováno. 

Fáze rozhodování, zda AC realizovat 

Při rozhodování o realizaci AC je nutné zvážit okolnosti výběru pracovníků a 

porovnat náklady s požadovanými přínosy. Na začátku se doporučuje provést 

analýzu toho, co chceme zjišťovat a zda není možnost jednoduššího a levnějšího 

způsobu, neboť AC představuje značnou časovou a finanční náročnost. 

Další podmínkou je zajištění většího počtu pozorovatelů a použití více různých 

technik. Doba trvání AC se liší podle použitých technik a účelu, minimum je 

obvykle jeden den, často i déle. 



Úloha managementu je během všech fází AC nezastupitelná a je proto nutné získat 

hned od začátku jejich podporu a být s nimi neustále v kontaktu. 

Přípravná fáze 

Před samotným zahájením práce už musí být jasné, co a proč chceme zjišťovat a 

proč právě metodou AC. Je vhodné, aby přípravná fáze probíhala formou projektu. 

Vymezí se tak dotčené skupiny zaměstnanců, úroveň nákladů, vytipují se možná 

rizika a stanoví se i milníky v časovém harmonogramu, které umožní kontrolu 

vrcholovému vedení. 

„Přípravná fáze je jednou z nejdůležitějších v celém průběhu AC vůbec“5. Definují 

se zde totiž charakteristiky, klíčové pro úspěšný výkon dané profese a způsob jejich 

měření. Proto je nutná týmová spolupráce, aby byla zajištěna mnohostrannost 

technik a různorodost více názorů. 

Převedení povětšinou laicky definovaných charakteristik do měřitelné podoby bývá 

největším úskalím přípravné fáze. Zde je proto nezastupitelná úloha psychologa. 

Úkol je o to těžší, že „všechno, co lze velmi dobře měřit, bývá obvykle méně 

důležité“ (Hroník, 2002). Jak potvrzuje většina hodnotitelů, některé vlastnosti jsou 

definovány obecně a jsou hodnoceny na základě zkušeností či intuice. 

Montag (2002) uvádí rozdělení procesu operacionalizace do 5 fází: 

1.    shrnout představy vedení firmy a dotčených skupin zaměstnanců o dané 

pozici „živelně“  pomocí brainstormingu, workshopů, individuálních rozhovorů 

či dotazníků. 

Následně se vyloučí duplicity a synonyma a požadovaná úroveň charakteristik 

se ve spolupráci se zadavateli vyjádří v určité škálové hodnotě. Autor 

doporučuje užít sedmistupňovou škálu, neboť pětibodová svádí ke známkování 

a devítistupňová se již stává nepřehlednou. 

Teprve poté je možné přistoupit k etapě operacionalizace, tj. vyjádření 

požadovaných charakteristik v měřitelných veličinách. 

                                                 

5 MONTAG, P. Assessment Centre moderní nástroj pro hodnocení, výběr a výcvik personálu. 1. vyd. 
2002. 92 s. ISBN 80-7310-004-5 str. 41 



2.   výběr přiměřených technik - platí zásada, že každá z charakteristik by měla 

být zjišťována více technikami, které umožní posouzení, jak se budou 

charakteristiky projevovat ve skutečných situacích a reálném prostředí. 

Praktické je přiřadit jednotlivým technikám i zjišťovaným charakteristikám 

jejich váhy, tzn. stanovit míru důležitosti pro výkon dané pozice. 

3.   výběr témat pro skupinovou diskusi, individuální prezentaci, problémy 

k řešení, témata manažerských her a rovněž diskuse o nich. 

4.   vytvoření a důkladné proškolení týmu hodnotitelů – viz výše 

 

Realizační fáze 

Realizační fáze je paradoxně nejkratší částí celého AC. Je však náročná na 

organizaci, zejména v případě rozvojového AC, jehož účastníky jsou stávající 

zaměstnanci firmy. 

Otázkou stále zůstává, zda by se AC mělo konat přímo v sídle firmy či mimo. 

Konání ve firmě má výhodu, že se jedná o reálné prostředí a může být snazší 

namodelovat určité situace. Je zde však riziko, že pracovníci budou odbíhat řešit 

pracovní problémy. Obecně je doporučováno organizovat AC mimo firmu, 

především tehdy, je-li vícedenní. 

Vyhodnocení zjištěných údajů 

Fáze vyhodnocení trvá rozdílně dlouho podle toho, jak bohatý materiál chceme 

z AC získat. V praxi je však obvyklé, že zákazník – zadavatel očekává předběžné 

výsledky ihned, závěrečné potom maximálně do několika dnů. Montag (2002) však 

uvádí, že vyhodnocení zjištěných údajů může trvat i několik týdnů. Toto je 

obvyklé, pokud se hodnocení skládá z několika samostatných AC, kde rozhoduje 

závěrečný výsledek shrnující všechna dílčí zjištění. 

Fázi vyhodnocení je možno rozdělit do několika etap: 

1. Sjednocení názoru hodnotitelů na jednotlivé posuzované osoby 

v jednotlivých technikách – pomocí diskuse a následným konsensem nebo 

údaje jednotlivých hodnotitelů zprůměrovat. Obvykle každý hodnotitel 



vysvětluje, jak ke svému názoru dospěl a vzájemná diskuse vede k určité 

korekci hodnot 

2. Přiřazení získaných hodnot jednotlivým charakteristikám – opíráme se o 

technikám přiřazené váhy z přípravné fáze. Výsledky je nutné převést do 

obecnější polohy (pozorovatelé hodnotí chování, nikoliv vlastní 

charakteristiky posuzovaných osob). Výstupem by mělo být škálové 

ohodnocení měřených charakteristik u každého účastníka. 

3. Porovnání jednotlivých účastníků AC s požadovaným „ideálním profilem“ 

– tento profil byl opět vytvořen již v přípravné fázi. Rozdíly mezi zjištěným 

a ideálním profilem slouží jako základní údaj pro další fáze AC. 

4. Porovnání účastníků navzájem – tento krok je nezbytný zejména při výběru 

z více kandidátů. Je vhodné jej použít i při AC se stávajícími zaměstnanci, 

kdy umožní odhalit výjimečné výkony a následně s těmito pracovníky 

pracovat specifickým způsobem. 

5. Celkový AC skór – praktické uplatnění může mít výpočet celkového AC 

skóru, což je vážený průměr všech skórů jednotlivých dimenzí. Váhy těchto 

dimenzí by měly zahrnovat počet pozorování v jednotlivých modelových 

situacích a jejich významnost pro projev sledované dimenze. 

Závěrečná zpráva 

Závěrečná zpráva bývá vypracována zejména u rozsáhlejších AC, a to o každém 

účastníkovi a o celém AC. Tyto zprávy následně slouží jako podklad pro poskytnutí 

zpětné vazby jednotlivým účastníkům a pro informaci a prezentaci výsledků AC 

před managementem firmy. 

Zpráva by měla obsahovat dosažené škálové hodnoty, ale především slovní a 

kvalitativní hodnocení. Výstupem by mělo být doporučení pro účastníka (v případě 

tréninkového programu), pro zadavatele (v případě výběru) nebo pro oba (u 

rozvojových AC). 

Zpětná vazba účastníkům 

První zpětnou vazbu je potřeba poskytnout ještě během AC při závěrečném řízeném 

rozhovoru. Další zpětná vazba se poskytuje po zpracování výsledků. Pokud se 



jedná o rozvojové AC, je tato část velmi důležitá, neboť AC je východiskem pro 

osobní i kariérový růst stávajících zaměstnanců. Poskytování zpětné vazby 

účastníkům při výběrovém AC není příliš žádoucí, protože by tak mohlo dojít 

k určitému znehodnocení metody. 

Zpětnou vazbu účastníkům by měl poskytovat odborník (nejlépe psycholog) 

případně externí konzultant, který spolupracoval na přípravě a realizaci AC a dobře 

zná podmínky podniku, případně zkušený personální manažer. 

Převedení získaných údajů do praktické podoby, jejich využití dle zadání 

V případě výběru zaměstnanců končí celé AC sestavením pořadí kandidátů 

s doporučením k přijetí či nepřijetí, společně s písemným komentářem. 

Pokud se jedná o rozvojové AC, je tato fáze velmi důležitá. Při podcenění by mohlo 

jít o zbytečně vynaložené prostředky bez efektu.  

Při seznamování účastníka s výsledky AC se doporučuje probrat s ním jeho silné a 

slabé stránky a následně sestavit plán osobního rozvoje. Ten musí obsahovat jasné a 

věcné body včetně pravidel pro kontrolu a sankce při jeho nedodržení. Pro dosažení 

vyšší úrovně motivace pracovníka je vhodné nabídnout mu odměnu nebo výhody 

v případě naplnění dohody (např. účast na projektu, zahraniční stáž apod.) 

Akční plán by měl s pracovníkem vždy sestavovat jeho nadřízený. Personální 

oddělení by měly provádět kontrolu těch částí, které se vážou ke vzdělávání. 

Pro zjištění účinnosti přijatých opatření se doporučuje po určitém čase provést 

podrobné zhodnocení. 



3.3. Shrnutí teoretické části 

Výběr zaměstnanců nezačíná, ale končí výběrovým řízením. Proces výběru je 

„během na dlouhou trať“, avšak čím více úsilí této části věnujeme, tím méně 

neefektivně vynaložených nákladů a práce dosáhneme. Pokud dokážeme vybrat ty 

správné zaměstnance, učinili jsme velký krok k tomu, aby všechny části firmy 

fungovaly lépe. 

Po zvážení výhod a nevýhod jednotlivých metod výběru se jako velmi vhodná 

metoda výběru pracovníků jeví Assessment Centre. Poskytuje příležitost 

komplexně posoudit uchazeče pomocí pozorování v různých situacích, testů a 

strukturovaných pohovorů, které jsou její součástí. Také uchazeči se mohou lépe 

vcítit do organizace a jejich hodnot a snadněji se rozhodnout, zda jim bude práce 

vyhovovat. Tato metoda je nejvhodnější pro uchazeče na pracovní místa, která 

vyžadují komplexní profil schopností. 

Dobře prováděné Assessment Centre může vést k lepší předpovědi budoucího 

pracovního výkonu a budoucího rozvoje pracovníka. 



4. Praktická část 

4.1. Cíl práce 

V praktické části jsem si stanovila výzkumné otázky: 

Je metoda Assessment Centre účinnou metodou výběru personálu ve finanční instituci? 

Jak je metoda Assessment Centre ekonomicky výhodná v porovnání s klasickým 

výběrem pracovníků? 

Praktická část se zabývá výběrem vhodného kandidáta na pozici Osobní bankéř ve 

finanční instituci pomocí metody Assessment Centre.  

4.2. Úvod do problematiky 

Popis zadavatele výběrového řízení 

Zadavatelem výběrového řízení je jeden z největších českých finančních ústavů. 

V posledních letech prošla banka několika vlnami transformací. Byla založena v roce 

1998 počátečním vkladem ve výši 2 miliard Kč. Za tento počáteční kapitál nakoupila 

banka vybraná aktiva a pasíva, která se nacházela pod nucenou správou České národní 

banky. V důsledku těchto transformací došlo k mnoha organizačním a systémovým 

změnám a ke  snížení počtu zaměstnanců. Postupem času se banka vyvinula v moderní 

a dynamickou banku, což dosvědčuje i mnoho získaných ocenění. 

Zmiňovaná společnost je univerzální bankou s rozsáhlou sítí více než 220 obchodních 

míst a více jak 500 bankomatů po celé ČR. Její služby jsou určeny jak drobným 

klientům, tak malým a středním firmám. 

Tato finanční instituce neustále rozšiřuje síť svých poboček. Má také propracovaný 

systém hodnocení a na to navazující kariérní růst. Ten je pro osobního bankéře možný 

jak vertikálně, tak i v horizontální rovině, a to postupem na specializované pozice 

hypotečních či komerčních bankéřů. Další možností je využití volných pozic 

v sesterských společnostech, které se zabývají splátkovým prodejem a leasingem 

automobilů. Ze všech těchto důvodů, kromě přirozené odchodovosti, je míra fluktuace 

na této pozici zhruba 20%. Proto je neustálá a opakovaná potřeba obsazení této pozice. 



Popis pozice 

Osobní bankéř je v první řadě v přímém kontaktu se zákazníky. Požadavky, kladené na 

tuto pozici, neustále rostou. Při výběru na tuto pozici již nestačí absolvovat pouze 

pohovor. Osobní bankéř je vysoce kvalifikovanou, zodpovědnou a specializovanou 

pozicí.  

Popis pozice je rozčleněn do čtyř částí. V prvním sloupci jsou uvedené klíčové oblasti 

pro úspěšnost, toto je komunikováno směrem k uchazečům. Druhý sloupec obsahuje 

základní výkonové ukazatele, neboli způsob měření úspěšnosti osobního bankéře. Ve 

třetím sloupci jsou vyjmenovány osobnostní předpoklady. Tyto se mohou objevit i 

v inzerátu na tuto pozici. Poslední sloupec vyjadřuje kompetence osobního bankéře, 

kterými musí vhodný kandidát disponovat. 



 

 

Osobní bankéř 

Účel: Nabídka a prodej retailových produktů, poskytování komplexních bankovních 
služeb zákazníkům 

Klí čové oblasti pro 
úspěšnost 

Základní výkonové 
ukazatele 

Osobnostní 
předpoklady 

Kompetence 

Poskytovat klientům 
kvalifikované 
informace o 
bankovních 
produktech a 
službách 

Proaktivně nabízet a 
prodávat produkty a 
služby 

Obsluha všech 
bankovních systémů 

Služba hotovostních i 
bezhotovostních 
operací 

Splnění osobního 
prodejního plánu 

Prodejní plány 
pobočky 

Objem přidané 
hodnoty 

Objem prodejů 
retailových produktů 

Objem úvěrů 

Cross-sell, up-sell 

Min. středoškolské 
vzdělání 

Uživatelská znalost 
PC 

Praxe v  bankovnictví 
a financích je výhodou 

Zodpovědnost 

Přesnost  

Flexibilita 

Schopnost pracovat 
pod tlakem 

Orientace na 
zákazníka 

Komunikační  
a prezentační 
dovednosti 

Týmová práce 

Osobní rozvoj 

Prodejní 
dovednosti a 
znalosti 

Systémy a 
technologie 

Vlastnictví a 
odpovědnost 

Rozhodování 

 

Dimenze: liší se podle poboček (týmy o velikosti od 4 do 15 lidí) 

Komu je odpovědný: manažerovi pobočky 

Tab. 6: Specifikace pracovního místa (Zdroj: autorka) 

 

Z kompetencí uvedených ve specifikaci pracovního místa, se vychází při návrhu 

jednotlivých úkolů v AC na tuto pozici a jsou klíčové pro hodnocení kandidátů. Více 

v kapitole 4.3. 



4.3. Návrh Assessment Centre 

Navrhované Assessment Centre je určeno pro výběr vhodných kandidátů na pozici 

Osobní bankéř. Návrh AC obsahuje pro každý úkol vždy několik variant, které je možné 

libovolně kombinovat, čímž vzniká velké množství možných variant AC. Tímto 

způsobem je zabezpečeno, že se AC nestane příliš rychle známé širšímu okruhu 

uchazečů. Vzhledem k tomu, že úkoly v AC nejsou založeny na znalostech bankovního 

prostředí, nezvýhodňuje tento design AC interní kandidáty na pozici Osobní bankéř. 

4.3.1. Příprava a organizace AC 

 

Členové hodnotící komise budou zástupci z oddělení Human Resources, linioví 

manažeři (manažeři poboček, ředitelé oblasti), sales trenéři atd. Tito pracovníci jsou 

s osobním bankéřem nejčastěji ve styku a podílejí se na jeho rozvoji. Manažeři poboček 

a ředitelé oblasti jsou přímými nadřízenými osobního bankéře a přítomností na AC 

mohou navíc definovat požadavky na kandidáta, aby vhodně doplnil tým na jejich 

pobočce. 

Všichni zúčastnění budou proškoleni a seznámeni s metodou vedení a hodnocení 

skupinových výběrových řízení.  

 

Délka Assessment Centre je odhadována na 3,5 – 4,5 hodiny (viz Časový 

harmonogram). Doporučený počet kandidátů na výběrové řízení AC je  5 až 8. 

Všichni pozvaní kandidáti musí splňovat základní požadavky na konkrétní pozici a 

doporučuji provést předvýběr na základě čtení životopisů, telefonických pohovorů atd. 

V životopisech při třídění kontrolujeme, zda kandidát splňuje zadané požadavky na 

danou pozici, vzdělání, přiměřenou kvalifikaci, pracovní zkušenosti. Dále se 

zaměřujeme na pečlivost a důslednost zpracování, což jsou také důležité vlastnosti 

budoucího osobního bankéře. Z průvodního dopisu je možné vyčíst motivaci daného 

uchazeče o pracovní místo. Pozornost je zapotřebí také věnovat předchozí fluktuaci, 

trendu pracovní historie a postupu. 



Po přečtení životopisů se doporučuje provést tzv. telefonický prescreening. Reakce 

kandidáta na položené základní otázky, týkající se údajů v životopisu, můžou být 

vodítkem pro konečné rozhodnutí, zda jej pozvat na výběrové řízení. 

Co se týká požadavků na organizaci a technické vybavení AC, je potřeba rezervovat 

dostatečně velikou zasedací místnost, zkontrolovat dostatek židlí a stolů. Protože AC je 

plánováno na půl dne, je nutné zajistit malé občerstvení. Dostatečně dopředu si 

připravíme potřebný počet nakopírovaných materiálů, úkolů, psacích potřeb, fix, papírů 

na flipchart, stopky na měření času během úkolů, v případě potřeby dataprojektor. 

Při organizaci AC je zapotřebí prověřit, zda všichni členové hodnotící komise již mají 

zkušenosti s metodou AC a před zahájením AC stručně vysvětlit hodnotitelům, jaké 

úkoly kandidáty čekají, na co se mají při hodnocení zaměřit atd. Hodnotitelé jsou 

předem důkladně proškoleni. Před začátkem AC se pouze zmíní které konkrétní situace 

budou použity z variant úkolů, které jsou blíže zmíněny v kapitole 4.3.5. 

4.3.2. Hlavní cíle AC 

Cílem AC není vždy vybrat konečného kandidáta, ale spíše zúžit výběr na minimální 

počet kvalitních uchazečů. Ti poté projdou strukturovaným pohovorem s příslušným 

manažerem pobočky. 

Cílem je vybrat nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici; rozhodně není cílem 

zaskočit jednotlivé kandidáty, ani odhalovat nedostatky jednotlivých uchazečů o pozici.  

4.3.3. Časový harmonogram 

V následující tabulce je uveden časový harmonogram AC. Kalkulace je provedena na 

cca 10 účastníků.  

Úvodních 15 minut je věnováno přivítání účastníků,  představení programu a 

hodnotitelů, měla by zde být také pozice a společnost „prodána“. Důležité je hned 

v úvodu ještě více umocnit u kandidátů zájem o pozici a zdůraznit silné zázemí 

společnosti. 

Při úvodním představení dostává každý kandidát 30 sekund, aby se ve stručnosti 

představil a řekl o sobě nějakou zajímavost. Cílem je uvolnit atmosféru a představit se 

ostatním kandidátům. 

Potom už přichází čas na jednotlivé úkoly, které budou více představeny v další části. 



 

Zahájení, úvod  celkem 15 min  

Úvodní představení 

(kolečko) 
celkem 5 – 8 min 

celkem 30 vteřin x 

počet osob 

Prezentace důkazů  celkem 35 – 50 min 

3 min (příprava) 

3 min x počet účastníků 

(prezentace) 

Přestávka  10 minut  čas pro hodnocení  

Týmový úkol celkem 30 – 35 min 

20 min (týmová 

diskuse) 

5 min x počet týmů 

(prezentace) 

Prodejní rozhovor  celkem 40 – 60 min 

4 min x počet účastníků  

1 min (přečtení zadání) 

3 min (rozhovor) 

Obchodní korespondence celkem 10 min  

Zpětná vazba celkem 30 - 45 min 3 min x počet účastníků 

Závěrečná konference 

hodnotitelů 
celkem 30 min 

 

Celkový čas  cca 3,5 – 4,5 hodiny 

Závěr AC – společný odchod kandidátů 

Tab. 7: Časový harmonogram AC na pozici Osobní bankéř (Zdroj: autorka) 



4.3.4. Vytvoření úvodního kontraktu s kandidáty 

Úvodní část AC by měla zahrnovat tyto body: 

���   Přivítání účastníků, poděkování za to, že přišli, navození atmosféry. 

���   Úvodní slovo o společnosti celosvětově, seznámení s jednotlivými divizemi, 

představit působení společnosti v ČR.   

���   Představení otevřené pozice v krátkosti, neuvádět žádné konkrétní detaily, 

které by mohly v průběhu výběrového řízení poskytnout nějakou výhodu. 

Více informací o pozici se dozví v závěru výběrového řízení. 

���   Představení harmonogramu AC, časového rozvrhu a přiblížení jednotlivých 

tematických bloků. 

���   Postup při výběru u kandidátů – informace, jaký program je čeká, proč 

vybíráme na danou pozici prostřednictvím AC, jaký přínos bude mít  pro 

kandidáty jejich účast na AC. 

���   Představení hodnotitelů, z jakého jsou oddělení a za co jsou odpovědní. 

���   Způsob zacházení s informacemi a výstupy AC, jakým způsobem bude 

sděleno výsledné rozhodnutí. 

���   Informace o dodržování etických standardů, které má vést k  ošetření 

případných nejasností a obav účastníků. 

���   Možné upozornění na specifika účasti na AC, např. na formu zátěže, kterou 

na sobě pravděpodobně budou v různé míře pociťovat. 

 

Cílem úvodní části je stanovení pravidel a navození spolupracujícího prostředí. Dává 

prostor pro adaptaci v nezvyklé situaci a usnadňuje účastníkům podat své optimální 

výkony.  

 

4.3.5. Navrhované techniky pro AC 

V této části uvedu konkrétní navrhované techniky AC pro výběr na pozici Osobní 

bankéř. U každého úkolu je stručně popsáno co je jeho obsahem a které kompetence se 

hodnotí.  Následně je uvedeno zadání pro uchazeče a instrukce pro hodnotitele. 

 



I. Prezentace důkazů  

V prvním úkolu se hodnotí kompetence prezentační dovednosti. Kandidát má za úkol 

přesvědčit ostatní o třech svých vlastnostech na popisu konkrétních situací z práce či 

života,  které jsou důkazem, že má danou vlastnost. Tři vlastnosti se vybírají z níže 

uvedeného seznamu, které se na každé AC mění, aby byla zajištěna variabilita. 

Na přípravu dostávají kandidáti 3 minuty a na prezentaci taktéž 3 minuty. 

Po přípravě hodnotitelé poznámky od kandidátů vyberou. Ty nejsou primárně 

podkladem pro prezentaci, ale určitou zárukou, že kandidát nebude při prezentaci 

improvizovat na základě toho, co říkají ostatní. Poté kandidáti jeden po druhém 

prezentují své důkazy. 

Zadání pro uchazeče 

Připravte si prezentaci v rozsahu 3 minut, která bude obsahovat popis 3 situací (jedna ke 

každé zadané vlastnosti), jež svědčí o tom, že máte tyto vlastnosti (zadejte vlastnosti 

vybrané ze seznamu). Důkazy, které budete prezentovat, by měly být co 

nejpřesvědčivější. Písemné zpracování Vaší prezentace budete odevzdávat a bude 

součástí celkového hodnocení tohoto úkolu. 

Seznam vlastností: 

1. samostatnost 

2. vytrvalost 

3. schopnost zvládat stres 

4. schopnost týmové spolupráce 

5. učenlivost (schopnost rychle se učit) 

Instrukce pro hodnotitele 

Při hodnocení úkolu je důležité zaměřit se na níže uvedené kompetence. Přečtěte si 

dobře obsah kompetencí, které budete hodnotit. V průběhu řešení úkolu si dělejte 

poznámky k jednotlivým kompetencím, na základě kterých poté ohodnotíte úroveň 

každé kompetence. Kompetence jsou hodnoceny na škále 0 až 3  (viz hodnotící arch v 

příloze č. 1).  Blíže k hodnocení v kapitole 3.2.6. Na konci tabulky uveďte, o které 

vlastnosti vás kandidát přesvědčil, že ji má, či nikoliv (v tabulce „Přesvědčil mě o“ / 

„Nepřesvědčil mě o“).  
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Prezentační dovednosti  

� Je projev přiměřeně dynamický?  

� Umí kandidát pracovat s hlasem adekvátně situaci (síla, tempo řeči, modulace)?  

� Je projev přesvědčivý (oční kontakt, autentičnost, neverbální projev)? 

� Volí kandidát přiměřené jazykové prostředky (slova, délka a složitost vět 

apod.)? 

� Je projev kultivovaný? 

� Je projev srozumitelný a konzistentní?  

� Je projev důvěryhodný? 

II.  Týmový úkol  

Následující úkol je zpracován v týmu a hodnotí se týmová spolupráce, vyjednávání, 

iniciativnost a komunikační dovednosti. Blíže k daným kompetencím níže – 

behaviorální vodítka. 

Kandidáti se rozdělí do několika skupin. Počet týmů závisí na počtu účastníků. 

Optimální je, pokud je v jednom týmu 3 až 5 lidí a je stanoven minimálně jeden 

hodnotitel, který sleduje celý průběh řešení úkolu. 

Na přípravu je vymezeno 20 minut. Na prezentaci výsledku úkolu potom 3 minuty. 

Výsledné řešení prezentuje vždy jeden kandidát. Na tom, kdo jím bude, se musí 

dohodnout kandidáti v rámci své skupiny. 

Možnosti zadání jsou čtyři, opět z důvodu variability a „utajení“ před dalšími uchazeči. 

Zadání pro uchazeče 

1. Vytvořte společně v týmu během následujících 20 minut koncepci pro výběr 

kandidátů na pozici Osobní bankéř. Koncepce musí zahrnovat pět 

nejdůležitějších oblastí (kompetencí), které jsou rozhodující pro výběr 

správných uchazečů. U každé z oblastí pak určete způsob, jakým budete její 

úroveň u kandidátů zjišťovat. Výsledek své týmové práce zaznamenejte na 
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flipchart. Výslednou koncepci budete následně prezentovat. Na prezentaci 

budete mít 3 minuty. 

 

2. Váš tým tvoří management společnosti, která se věnuje výhradně prodeji 

farmaceutických výrobků. V posledním průzkumu spokojenosti jste zjistili, že se 

Vaši zaměstnanci dlouhodobě cítí přetížení a špatně ohodnocení a jejich 

spokojenost klesá. Vytvořte společně v týmu během následujících 20 minut 

koncepci plošného motivačního programu. Výsledek své týmové práce 

zaznamenejte na flipchart. Výslednou koncepci budete následně prezentovat. Na 

prezentaci budete mít 3 minuty. 

 

3. Váš tým tvoří skupina lidí, která se rozhodla založit společně novou firmu. 

Nemáte ale dostatečné počáteční investice pro to, abyste tento záměr realizovali. 

Vaším cílem je přesvědčit investora, který se rozhodl investovat své prostředky 

do slibného projektu, že právě Váš projekt je ten správný. Dohodněte se v týmu 

na oblasti, ve které budete podnikat. Specifikujte, co budete prodávat, za jakou 

cenu, kdo bude vaším klientem a jak budete produkt propagovat. Dohodněte se 

na tom, kdo bude ve společnosti zastávat jakou pozici. Na práci ve skupině máte 

20 minut. Váš podnikatelský záměr budete poté prezentovat investorovi. Na 

prezentaci budete mít 3 minuty. 

4. Váš tým tvoří management společnosti, která realizuje projekty v oblasti 

finančních konzultací. Jeden z Vašich projektů se blíží k závěru, ale během 

projektu jste nabrali časový skluz. V důsledku toho je potřeba, aby celý 

projektový tým pracoval přes víkend. Za tuto práci jim však nemůžete nabídnou 

finanční odměnu navíc. Vymyslete společně způsob, jakým přesvědčíte své 

zaměstnance, aby pracovali přes víkend. Výsledek své týmové práce 

zaznamenejte na flipchart. Výsledné řešení budete následně prezentovat. Na 

prezentaci budete mít 3 minuty. 

 

 

 

 



Instrukce pro hodnotitele 

Při hodnocení úkolu je důležité zaměřit se na týmovou spolupráci, vyjednávání, 

iniciativnost a komunikační dovednosti. Obsah kompetencí, které budou hodnoceny, je 

uveden níže. V průběhu řešení úkolu si dělejte poznámky k jednotlivým kompetencím, 

na základě kterých poté ohodnotíte úroveň každé kompetence. Kompetence jsou 

hodnoceny na škále 0 až 3 (viz tabulka v příloze č. 2). 

Hodnocené kompetence – behaviorální vodítka 

Celkové hodnocení týmové práce 

Celkové hodnocení týmové práce je shrnutím hodnocení níže uvedených kompetencí. 

 

Týmová spolupráce 

� Zapojuje se aktivně do skupinové práce? 

� Je schopný navazovat na myšlenky druhých a rozvíjet je? Komunikuje na 

partnerské úrovni? 

� Je zaměřený na skupinový konsenzus? 

� Umí naslouchat? 

� Podporuje druhé v zapojení se do diskuse?  

 

Vyjednávání   

� Podkládá své tvrzení argumentací? 

� Argumentuje logicky a srozumitelně?  

� Jsou názory, které prosazuje, relevantní?  

� Dokáže vyjádřit konstruktivní nesouhlas? 

� Umí prosazovat vlastní názory?  

� Reaguje na argumenty druhých?  

 

Iniciativnost  

� Jak často zahajuje debatu?  

� Přichází aktivně s vlastními myšlenkami? 

� Navrhuje posun do další fáze řešení? 

� Ujímá se aktivně vedení? 



� Přebírá iniciativu za skupinu – např. hlídá čas, ujímá se flipchartu, chce 

prezentovat skupinová zjištění? 

 

Komunikační dovednosti 

� Umí aktivně naslouchat? – parafrázuje ostatní, rozvíjí myšlenky apod. 

� Používá parafrázování výroku ostatních?  

� Klade aktivně otázky druhým? 

� Dovede být v komunikaci diplomatický? 

III.  Prodej netradičního produktu 

Třetí úkol je sehrání prodejního rozhovoru s klientem, neboli figurantem z řad 

hodnotící komise. 

Prodejní rozhovor je veden individuálně. Roli klienta vždy hraje pouze jeden člověk - 

figurant, aby byly zachovány standardní podmínky. Ze stejného důvodu je důležité, aby 

se figurant co nejvíce držel předepsaného scénáře.  

Pokud to organizace AC dovoluje, je vhodné, aby po dokončení rozhovoru kandidát 

odešel do jiné místnosti, aby byly zachovány shodné podmínky pro všechny kandidáty. 

Časový limit je 4 minuty. Scénář je sestaven tak, že neskončí uzavřením konkrétního 

obchodu. Kandidát je nucen reagovat na námitky klienta, být přizpůsobivý situaci, a 

přesto zůstat profesionální. 

Zadání pro uchazeče - prodejce: 

1. Jste prodejcem v autosalonu Speedy. Autosalon se specializuje na  prodej 

luxusních automobilů. Produktem, který prodáváte, je automobil, jenž je 

extrémně bezpečný, velmi pohodlný, má nízkou spotřebu a je velmi elegantní. 

Jeho nevýhodou je to, že nejezdí více než 95 km/h. Automobil stojí 950.000,-

 Kč. Standardně můžete slevit maximálně na 900.000,- Kč. 

2. Jste prodejcem v cestovní kanceláři Pohoda, která prodává speciální zájezdy. 

Produktem, jenž prodáváte je týdenní poznávací zájezd po vodních elektrárnách 

Evropy. Ubytování je zajištěno ve čtyřhvězdičkových hotelech a v ceně zájezdu 

je plná penze. Cena zájezdu je 18.000,- Kč. Standardně můžete slevit maximálně 

na 15.000,- Kč. 



3. Jste prodejcem obchodu Bigfoot, který obchoduje s outdoorovým vybavením. 

Produktem, který máte prodat, jsou výjimečně odolné, vyhřívané, vodotěsné a 

zároveň prodyšné boty určené do nejtěžšího terénu. Jejich nevýhodou je to, že 

jedna bota váží 4 kg. Cena bot je 9.000,- Kč. Standardně můžete slevit 

maximálně na 8.000,- Kč. 

Zadání pro klienta - figuranta: 

1. Přicházíte do autosalonu s luxusními automobily a nevíte, jaké auto si koupit. 

Vyslechněte si nabídku prodávajícího. Namítněte, že se takovou rychlostí nikam 

nedostanete a že budete lidem pro smích. Poslouchejte chvíli argumenty 

prodávajícího a potom zpochybněte jeho prodejní dovednosti (Vy automobilům 

asi moc nerozumíte, že ano? Vy to asi neděláte moc dlouho?). Naznačte, že 

byste o koupi uvažoval(a), a snažte se vyjednávat o ceně s tím, že za toto auto 

byste dali maximálně 850 000,- Kč. Zmiňte, že nabídka konkurence je levnější. 

Nakonec si vezměte čas na rozmyšlenou. 

2. Přicházíte do cestovní kanceláře a nevíte, jaký zájezd si koupit. Vyslechněte si 

nabídku prodávajícího. Namítněte, že chcete trávit dovolenou v příjemném 

prostředí a že Vás elektrárny nezajímají. Poslouchejte chvíli argumenty 

prodávajícího a potom zpochybněte jeho prodejní dovednosti (Vy prodeji 

zájezdů asi moc nerozumíte, že ano? Vy to asi neděláte moc dlouho?). Naznačte, 

že byste o koupi zájezdu uvažoval(a) a snažte se vyjednávat o ceně s tím, že za 

tento zájezd byste dali maximálně 13 000,- Kč. Zmiňte, že nabídka konkurence 

je levnější. Nakonec si vezměte čas na rozmyšlenou. 

3. Přicházíte do obchodu s outdoorovým vybavením a chcete si koupit boty do 

náročného terénu. Vyslechněte si nabídku prodávajícího. Namítněte, že boty, 

které takřka neunesete, Vám budou k ničemu. Poslouchejte chvíli argumenty 

prodávajícího a potom zpochybněte jeho prodejní dovednosti (Vy turistice asi 

moc nerozumíte, že ano? Vy to asi neděláte moc dlouho?). Naznačte, že byste o 

koupi bot uvažoval(a), a snažte se vyjednávat o ceně s tím, že byste za ně dali 

maximálně 7 000,- Kč. Zmiňte, že nabídka konkurence je levnější. Nakonec si 

vezměte čas na rozmyšlenou. 



Instrukce pro hodnotitele 

Tento úkol je hodnocen z pohledu kompetencí komunikační dovednosti, orientace na 

zákazníka, orientace na výsledky. Obsah kompetencí, které budete hodnotit, jsou 

uvedeny níže. V průběhu řešení úkolu si dělejte poznámky k jednotlivým kompetencím, 

na základě kterých poté ohodnotíte úroveň každé kompetence. Kompetence jsou 

hodnoceny na škále 0 až  3 (viz tabulka v příloze č. 2). 

Hodnocené kompetence – behaviorální vodítka 

Komunikační dovednosti 

� Je projev srozumitelný? 

� Umí se kandidát pozitivně prezentovat (prodat)? 

� Je projev přesvědčivý, dynamický a důvěryhodný? 

� Do jaké míry se umí v argumentaci přizpůsobit situaci? 

� Je jeho vystupování reprezentativní? 

 

Orientace na zákazníka 

� Umí aktivně naslouchat, zjišťovat potřeby zákazníka a reagovat na ně? 

� Je empatický? 

� Vyjadřuje zájem a ochotu? 

� Vytváří  atmosféru příjemného rozhovoru? 

� Umí být diplomatický? 

 

Orientace na výsledky 

� Jak rychle si jde za svým cílem, má „tah na bránu“? 

� Prosazuje se ve vyjednávání a jde za svým cílem? 

� Přispívá k rychlému dosažení cíle? 

� Je schopen zaměřovat pozornost skupiny na cíl? 

� Identifikuje souslednost kroků vedoucích k cíli?  

 

 

 



IV.  Obchodní korespondence 

Úkolem kandidáta je napsat dopis klientovi z úkolu č. 3. Na přípravu a sepsání dopisu 

je 10 minut. Hodnotí se hlavně pečlivost, srozumitelnost, strukturovanost, jazyková 

úroveň, schopnost dobře formulovat.  

Před zadáním úkolu je vhodné zjistit, zda není někdo z kandidátů dyslektik, resp. 

dysgrafik, protože by to mělo být zohledněno v hodnocení výsledků. 

Zatímco kandidáti píší dopis, hodnotitelé mají čas na vyhodnocení předchozích úkolů. 

Zadání pro uchazeče 

Napište jménem Vaší společnosti dopis klientovi z předchozího úkolu (prodejní 

rozhovor), ve kterém shrnete nejdůležitější body Vašeho jednání a zároveň se ho ještě 

pokuste podpořit v tom, aby byl nakloněn Vaší nabídce. Jméno Vašeho klienta si 

můžete vymyslet. Dopis by měl mít rozsah jedné A4.  

Instrukce pro hodnotitele 

Hodnocenou kompetencí v tomto úkolu je především pečlivost. Předmětem hodnocení 

jsou zde zvláště formální stránky zpracování úkolu. Ohodnoťte  nejdříve níže uvedené 

charakteristiky provedení úkolu a následně na základě tohoto hodnocení určete úroveň 

pečlivosti u daného kandidáta (záznamový a hodnotící arch v příloze č. 2). 

Hodnocené kompetence – behaviorální vodítka 

Formální stránka  

� Zahrnuje dopis datum, místo, jméno klienta a jméno odesílatele? 

� Je množství textu adekvátní? 

� Je text dopisu strukturovaný podle nějakých logických částí?  

� Je písmo čitelné? Jaká je celková úprava psaného textu? 

 

 

Srozumitelnost  

� Je text srozumitelný z hlediska toho, co je hlavním sdělením? 

� Je sdělení dobře formulováno z hlediska jazyka? 

 



V. Poskytování zpětné vazby  

V tomto úkolu má za úkol každý kandidát napsat zpětnou vazbu k těm účastníkům AC, 

kteří byli v jeho týmu při úkolu č. 2. Hodnotí se především srozumitelnost, schopnost 

říct negativní sdělení, otevřenost, diplomatičnost. Na přípravu mohou kandidáti využít 

čas, než na ně přijde řada na prodejní rozhovor. Na komunikaci zpětné vazby je potom 

časový limit 3 minuty. 

Zadání pro uchazeče  

Vaším úkolem je dát zpětnou vazbu těm účastníkům AC, s nimiž jste pracovali v rámci 

týmového úkolu v jednom týmu. Najdete pro každého týmového kolegu jednu věc, za 

kterou ho oceníte (v tabulce +), a jedno doporučení k tomu, na čem by měl ještě 

pracovat (v tabulce ∆). Můžete k tomu využít všechny informace z dosavadního 

průběhu AC. 



 

Jméno + ∆∆∆∆ 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Tab. 8: Formulář pro zaznamenání zpětné vazby (Zdroj: autorka) 

 

Hodnocené kompetence – behaviorální vodítka 

Komunikační dovednosti  

� Umí kandidát zformulovat zpětnou vazbu? 

� Umí vyjádřit zpětnou vazbu přímo, nezaobaleně? 

� Vyhýbá se poskytnutí zpětné vazby? 

� Projevuje neklid nebo nervozitu z poskytování zpětné vazby? 

� Je jeho projev srozumitelný?  

 

4.3.6. Hodnocení kandidátů 

Hodnocení úkolů 

Při hodnocení úkolu se zaměřujeme na projevy v chování související s kompetencemi, 

které úkol měří. Behaviorální vodítka a popis způsobu vyhodnocení jsou vždy uvedeny 



u zadání každého úkolu. Např. u prvního úkolu se hodnotí kompetence prezentační 

dovednosti, což je však obsáhlý pojem. Každý hodnotitel tak může hodnotit velmi 

odlišně. K hodnotícímu archu dostane k dispozici seznam otázek, na které by si měl při 

hodnocení odpovědět. Tím by měla být zajištěna co největší objektivita. Hodnotitelé 

díky těmto vodítkům vědí, co sledovat a jak hodnotit..  

Každý úkol je hodnocen kvantitativně (na škále 0 až 3, viz dále) i kvalitativně (formou 

poznámek). Škála je záměrně rozdělena na čtyři stupně, aby hodnotitel nesklouzl 

k průměrnému hodnocení.  

Úkoly je vhodné hodnotit již v průběhu AC. Poslední formulář je pak určen 

k celkovému hodnocení kandidáta, které hodnotitelé udělají na konci AC na základě 

zaznamenaných výsledků jednotlivých úkolů. Všechny hodnotící formuláře pak slouží 

jako podklad pro závěrečnou diskusi hodnotitelů (viz kap. 4.3.8). 

 

Jak používat hodnotící formuláře 

Ke každému úkolu existuje formulář pro jeho vyhodnocení. Do formulářů se zapisují 

jednak kvantitativní hodnocení kompetencí a jednak poznámky ke kandidátovi, které 

vyplynou z pozorování. Kompetence jsou hodnoceny vždy na škále 0 až 3, přičemž 

jednotlivé úrovně odpovídají těmto hodnocením: 

0 –  nedostačující  

1 –  nízká 

2 –  dobrá 

3 – výborná 

Konkrétní projevy uvedených úrovní pro jednotlivé kompetence lze stanovit podle 

behaviorálních vodítek u každého úkolu. Např. prezentační  dovednosti se v rámci 

uvedené škály hodnotí takto: 

 

0 – nedostačující  

Kandidát neovládá ani základní prezentační dovednosti, což se v prezentaci projevuje 

takto: 



� Prezentace má špatnou strukturu a není přehledná a konzistentní (např. některé 

části si vzájemně odporují). Jinými slovy není jasné nebo jen těžko 

pochopitelné, co chce kandidát říct. 

� Projev není srozumitelný (např. příliš vysoké tempo řeči, nízká hlasitost projevu,  

kandidát není schopen dobře zformulovat větu apod.). 

� Způsob prezentace není adekvátní vzhledem k situaci (např. nebyly zvoleny 

vhodné jazykové prostředky). 

� Projev je nekultivovaný (např. nepřiměřeně dynamický nebo naopak zcela 

laxní). 

� Kandidát neudržuje takřka žádný kontakt s posluchači. 

 

1 –  nízká 

Kandidát je schopen prezentovat na základní úrovni, nicméně jeho prezentace má 

mnoho nedostatků, které odpovídají seznamu uvedenému u úrovně 0,  ale buď nějakou 

oblast zvládá lépe nebo nedostatky nejsou tak výrazné. Jako nízké hodnotíme tedy 

prezentační schopnosti např. v případě, kdy kandidát zvládne prezentovat informace 

strukturovaně, ale nekontroluje svůj neverbální projev, používá nehodící se výrazy 

(např. slangové) a navazuje jen slabý kontakt s posluchači. 

 

2 –  dobrá 

Prezentace kandidáta odpovídá potřebám pozice, ale její kvalita není výjimečná. 

� Prezentace je dobře strukturovaná a obsah prezentace je bez vnitřních rozporů. 

� Projev je srozumitelný a přiměřeně dynamický. 

� Kandidát umí pracovat s hlasem (síla, modulace) a tempem řeči adekvátně 

situaci. 

� Projev je přesvědčivý a důvěryhodný (oční kontakt, autentičnost, neverbální 

projev). 

� Kandidát volí přiměřené jazykové prostředky (používá vhodná slova, netvoří 

příliš komplikované věty apod.). 

� Projev je kultivovaný. 

 



3 – výborná 

Kandidát prezentuje na „profesionální“ úrovni. Oproti úrovni „2“ mohou být navíc 

přítomny tyto charakteristiky prezentace. 

� Projev zcela srozumitelný, forma i obsah jsou v souladu, takže jsou např. 

neverbálně (gestem, pauzou, tempem řeči, silou hlasu apod.) zdůrazněna ta místa 

v prezentaci, která jsou důležitá. 

� Projev působí přirozeně, je bez známek nervozity a zároveň je prezentace 

působivá a živá.  

� Kandidát se umí velmi dobře pozitivně prezentovat („umí se prodat“). 

� Vystupování kandidáta je reprezentativní a profesionální. 

 

4.3.7. Doporučení pro hodnotitele 

Vyhněte se posuzování podle prvního dojmu nebo nějakého dominantního rysu (vzhled, 

oblečení, specifický projev apod.). Ve svém hodnocení se snažte být objektivní. 

Hodnoťte předvedené dovednosti a schopnosti kandidátů. Snažte se oprostit od 

emotivního hodnocení a zaměřte se na pozorovatelné chování. 

Do hodnotících archů zapisujte pouze fakta. Samotné hodnocení, které z těchto faktů 

vyplývá, proběhne ve společné diskusi hodnotitelů po ukončení AC. Pečlivě si pořizujte 

poznámky o jednotlivých kandidátech. Při skupinovém pohovoru s cca 10 kandidáty je 

velmi obtížné tento pohovor bez dostatečných poznámek vyhodnotit 

Při hodnocení zevnějšku jednotlivých kandidátů se snažte najít rozumnou rovnováhu. 

Vzhled a vystupování je pro zaměstnance, který je v každodenním styku s externími 

zákazníky, velice důležitý, avšak v mnoha případech je změnitelný. 

Kandidáta hodnoťte podle měřítek, která jsou důležitá pro nabízenou pozici, nikoliv 

pouze pro samotného hodnotitele. Mějte na paměti, že jednotliví kandidáti nemohou 

splňovat taková kritéria, jaká máme nastavena pro nejlepší zaměstnance na dané pozici 

s několika- roční/měsíční praxí. U některých kandidátů je možné přihlédnout k jejich 

počáteční trémě, která může být vyvolána první zkušeností s metodou AC. 

Kdykoliv je možné položit kterémukoliv z kandidátů doplňující otázku, každý 

hodnotitel je plnohodnotnou součástí hodnotící komise. 

Na kandidáty nahlížejte rovněž z pohledu firemních hodnot společnosti. 



 

4.3.8. Závěrečná diskuse hodnotitelů 

Cílem závěrečné diskuse je dospět k celkovému hodnocení všech kandidátů a určit ty 

kandidáty, kteří postupují do dalšího kola výběrového řízení. Při konferenci je důležité, 

aby byla diskuse založena na kvantitativním hodnocení kompetencí a poznámkách 

jednotlivých hodnotitelů. Neméně důležité je zabezpečit také to, aby měli všichni 

hodnotitelé stejnou šanci zasáhnout do hodnocení každého kandidáta. 

Jako vhodné zásady vedení konference lze uvést např. tato pravidla: 

���   Každý z hodnotitelů si nezávisle na ostatních určí pořadí kandidátů podle 

celkového hodnocení ještě před závěrečnou konferencí. 

���   Při závěrečné konferenci je vhodné určit jednotné pořadí, ve kterém 

hodnotitelé prezentují svá hodnocení. Je vhodné, aby jako první 

prezentovali svůj názor méně zkušení hodnotitelé, u nichž je větší riziko 

přizpůsobení se autoritě. 

���   Argumenty by se měly opírat o hodnocení jednotlivých úkolů, zaznamenaná 

na hodnotících formulářích, a měly by se opírat o konkrétní fakta a nikoli o 

dojem nebo pocit z kandidáta. 

���   U kandidátů, kteří jsou vyhodnoceni jako vhodní pro další kolo výběrového 

řízení, je vhodné zaměřit se také na případná rizika, jejichž ověření pak 

může být zařazeno jako součást individuálního pohovoru. 

���   Pro celkové hodnocení kandidáta lze využít kategorie typu:  

A -  doporučujeme pro danou pozici bez výhrad  

B - doporučujeme pro pozici s výhradami 

C - nedoporučujeme 

X - doporučujeme pro jinou pozici 



 

4.4. Ekonomické zhodnocení variant výběru 

Při porovnávání ekonomických hledisek použití AC a klasické metody výběru 

pracovníků na základě pohovoru s  uchazečem, jsem se zaměřila na následující kritéria: 

���   úspora času  

���   úspora nákladů 

V případě  klasického výběrového řízení jsou na základě vytříděných životopisů 

kandidáti pozváni na individuální pohovory. Ty trvají cca 60 až 90 minut jeden. Na 

jejich základě je proveden užší výběr uchazečů, kteří se účastní dalšího asi 

třicetiminutového pohovoru ve 2. kole výběrového řízení.  

Výběrového řízení se účastní HR manažer jako zkušený specialista, dále manažer 

pobočky, který si vybírá vhodné kandidáty do svého týmu, a ředitel oblasti, který je 

přímým nadřízeným manažera pobočky a má více zkušeností s výběrem personálu. 

Časová náročnost této formy výběrového řízení (pro 10 uchazečů) je uvedena 

v následující tabulce. Předpokládaný počet postoupivších do 2. kola jsou 3 uchazeči. 

(VŘ = výběrové řízení) 



 

  I. kolo VŘ v hod. II. kolo VŘ v hod. Počet hodin celkem 

HR manažer 15 3 18 

Manažer pobočky 15 3 18 

Ředitel oblasti 15 3 18 

Počet hodin 45 9 54 

Tab. 9: Časová náročnost realizace klasického výběrového řízení včetně 
vyhodnocení (Zdroj: autorka) 

 

Při realizaci výběrového řízení formou AC je uspořádáno skupinové výběrové řízení, 

na základě něhož jsou vhodní kandidáti, kteří z AC vzešli, následně pozváni ještě na 

individuální asi 45minutový rozhovor, po kterém následuje krátké zhodnocení.  

Při kalkulaci vycházím opět z  počtu 10 uchazečů pro 1. kolo výběrového řízení a 

předpokládám 30% úspěšnost AC, kdy do 2. kola na individuální pohovor jsou pozváni 

3 uchazeči.  

Časovou náročnost realizace AC je možné vyjádřit následující tabulkou.  

 údaje v hod. 
Osobní účast 
na AC  

Pohovor s 3 vybranými 
uchazeči (1 uchazeč/45 min.) a 
následné vyhodnocení 

Počet hodin 
celkem 

HR manažer 4 3 7 

Manažer pobočky 4 3 7 

Ředitel oblasti 4 3 7 

Počet hodin 12 9 21 

Tab. 10: Časová náročnost realizace AC (Zdroj:autorka) 

 

Při porovnání celkových hodnot časové náročnosti realizace AC a realizace klasického 

výběrového řízení formou pohovoru s účastníky jasně vyplývá výrazná časová úspora 

ve prospěch realizace AC. 



Dalším sledovaným kritériem je úroveň nákladů obou forem výběru zaměstnanců. 

Vycházela jsem z  již zjištěných údajů o časové náročnosti, vynásobených příslušnými 

hodinovými sazbami mzdových nákladů.  

Náklady na realizaci AC z pohledu zadavatelské firmy mohu vyjádřit následující 

tabulkou: 

  Počet hodin Hodinová sazba v Kč  
Náklady na 
realizaci AC  

HR manažer 7 350 2450 

Manažer pobočky 7 200 1400 

Ředitel oblasti  7 300 2100 

Náklady celkem   5950 

Tab. 11: Náklady na realizaci AC (Zdroj: autorka) 

 

Náklady na realizaci klasického výběrového řízení formou pohovoru s uchazeči 

vyjadřuji tabulkou: 

  Počet hodin Hodinová sazba v Kč  
Náklady na 
realizaci AC  

HR manažer 18 350 6300 

Manažer pobočky 18 200 3600 

Ředitel oblasti  18 300 5400 

Náklady celkem   15300 

Tab. 12: Náklady na realizaci klasického výběrového řízení (Zdroj: autorka) 

 

Náklady na realizaci AC jsou díky časové úspoře pouze zhruba třetinové v porovnání 

s náklady při klasickém výběrovém řízení formou pohovorů. 

Při předpokládaném minimálním počtu Assessment Center jedenkrát měsíčně vstupuje 

do rozhodování také varianta outsourcingu. 



V tomto případě bývá cena počítána různě. V cenových nabídkách se zpravidla cena 

rozděluje na částku za vlastní realizaci AC a za výstupní zprávu. V průměru se cena za 

realizaci AC formou outsourcingu pohybuje kolem 37000 Kč za den a za výstupní 

zprávu 2050 Kč. 

Pro zajištění nezávislosti a supervize je obvyklé zvát si odborného konzultanta zvenčí. 

Náklady na konzultanta se pohybují v rozpětí 16000 až 20000 Kč za den na AC. 

 

Forma výběrového řízení 

Časová 

náročnost v 

hodinách 

Náklady 

AC 21 5950 

Vlastní zdroje Výběrové řízení 

formou pohovorů 

54 15300 

Vlastní zdroje 

+ konzultant 

AC 21 5950 +  až 20000 = 25950 

Outsourcing AC 0 37000 + 2050/výst.zpráva = 

57500 

Tab. 13: Přehled časové náročnosti a nákladů jednotlivých forem výběrových 
řízení (Zdroj: autorka) 

 

Časová náročnost a náklady byly zváženy ve variantách realizace výběrového řízení 

pouze vlastních zdrojů, kdy se na výběrovém řízení podílí interní zaměstnanci, dále s 

využitím i konzultanta z externí firmy a poslední varianta zahrnuje zadání celého 

výběrového řízení specializované firmě. 

4.5. Zhodnocení přínosů pro zadavatelskou firmu 

Na základě uvedených kalkulací času a nákladů se zadavatelská společnost rozhodla 

pro realizaci výběru personálu na pozici Osobní bankéř formou Assessment Centre. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou společnost, která má bohaté zkušenosti 

s prováděním manažerských AC, využije jich při přípravě AC na osobního bankéře po 



organizační, metodické a obsahové stránce. Pro větší nezávislost a kontrolu při 

koncipování AC si přizve odborného konzultanta. 

Osobní bankéř je zodpovědnou a kvalifikovanou pozicí, v každodenním kontaktu 

s klienty a spoluvytváří nahlížení veřejnosti na společnost. Výběr uchazečů pomocí 

AC, díky použitým metodám, umožňuje pozorovat kandidáty v různých situacích a 

lépe tak odhalit jejich dovednosti a schopnosti a předvídat budoucí pracovní výkon.  

Assessment Centre jako metoda výběru pracovníků na pozici Osobní bankéř si klade za 

cíl vybrat z kandidátů vhodné uchazeče, kteří následně projdou ještě pohovorem 

s manažerem pobočky a ředitelem oblasti. Záměrem je udělat pečlivý a sofistikovaný 

předvýběr z velkého množství uchazečů. Assessment Centre jistě také přispěje 

k budování dobrého jména firmy na trhu práce, neboť se jedná o profesionální a 

zodpovědný přístup k uchazečům o místo ve firmě. 

Z ekonomického hlediska přinese Assessment Centre společnosti nejenom výraznou 

úsporu nákladů při opakovaných personálních výběrech, ale také značnou časovou 

úsporu oproti výběrovým pohovorům. Eliminuje také rizika špatného výběru,  a tím 

pádem neefektivně vynaložené prostředky na zaškolení a uvedení pracovníka do praxe.  



5. Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout konkrétní podobu Assessment Centre jako účinného 

nástroje výběru pracovníků na pozici Osobní bankéř ve finanční instituci. 

Výzkumné otázky, které jsem si položila, byly: 

1. Je metoda Assessment Centre účinnou metodou výběru personálu ve finanční 

instituci? 

2. Jak je metoda Assessment Centre ekonomicky výhodná v porovnání s klasickým 

výběrem pracovníků? 

Ad 1. Na základě dostupných informací a poznatků při zpracování této práce lze 

konstatovat, že Assessment Centre je vhodnou metodou výběru personálu na pozici 

Osobní bankéř. Toto tvrzení lze opřít o fakta, získaná při konzultacích s pracovníky 

lidských zdrojů. Dynamický vývoj společnosti klade vyšší nároky na kandidáty na 

pozici Osobní bankéř a vyžaduje také vyšší počet pracovníků díky rozšiřování obchodní 

sítě. Není již proto možné vybírat nové pracovníky klasickou metodou pohovorů. Jedině 

Assessment Centre dokáže díky kombinaci různých metod při zpracování úkolů 

komplexně odhalit dovednosti, schopnosti a potenciál uchazečů. 

Ad 2. Při ekonomickém porovnání metody AC a výběrových pohovorů jsem brala 

v úvahu dvě hlediska, a sice časová náročnost a vynaložené náklady. 

Z analýzy jasně vyplývá výrazná časová úspora při posuzování 10 kandidátů vlastními 

pracovníky ve prospěch metody AC – konkrétně 21 hodin versus 54 hodin v případě 

realizace výběrových pohovorů. 

Z hlediska nákladů jsou počáteční investice vyšší než u pohovorů z důvodu využití 

kvalifikovaných odborníků z řad konzultantů. Uvědomíme-li si však, že AC je užito 

jako „hrubé síto“ při výběru pracovníků, kdy nejsou užívány psychotesty a náročnější 

případové studie,  zvládne dobře přípravu i realizaci AC zkušený personalista sám, za 

účasti pozorovatelů. Po důkladném proškolení hodnotitelů z řad manažerů poboček, 

ředitelů oblasti a personalistů a získání jakési jistoty a „rutiny“, tak klesá finanční 

náročnost AC téměř na třetinu oproti výběrovým řízením formou pohovorů. 



Z těchto porovnání vychází výrazně lépe metoda Assessment Centre. Tato metoda je o 

to přínosnější, že přinese nižší míru fluktuace a vyšší výkony pracovníků, než když by 

byl výběr proveden nesofistikovaně nebo na základě pouze jednoho výběrového 

pohovoru. 

Při zpracování diplomové práce jsem zjistila, že principy AC jsou velmi staré, nynější 

vývoj je dán rozvojem psychologie práce a organizace. Vzhledem k výhodám a 

flexibilit ě AC lze očekávat značné využití i v budoucnu, neboť představuje efektivní 

způsob výběru pracovníků. Pro obsazení specializovaných, klíčových, obchodních či 

manažerských pozic se jeví jako nejvhodnější metoda výběru pracovníků. 
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Příloha č. 1: Specifikace pracovního místa 

ČÁST 1: SPECIFIKACE PRACOVNÍHO MÍSTA 

Oddělení Sekce 

Název pracovního místa Třída práce 

Držitel je odpovědný komu (název pozice) 

 

 

Držiteli je odpovědný kdo (název pracovních míst) 

 

Souhrnný účel pracovního místa 

 

Hlavní činnosti /úkoly 

 

 

Zvláštní požadavky (používané nástroje a zařízení, vnější kontakty atd.) 

 

 

Jiné rysy práce: směnovaná nebo noční práce, cestování, pracovní podmínky atd. 

 

Umístění pracoviště 



 Specifikace pracovního místa a jeho držitele (část 2) 

ČÁST 2: SPECIFIKACE DRŽITELE PRACOVNÍHO MÍSTA 

Vzdělání, kvalifikace a speciální výcvik 

 

Zkušenosti, praxe 

 

Pracovní schopnosti 

Podstatné 

 

 

 

Žádoucí 

Schopnosti chování 

Podstatné Žádoucí 

 

 

 

Zdroj: Armstrong, 1999, str. 450 



Příloha č. 2: Záznamové a hodnotící formuláře jednotlivých úkolů 

ÚKOL Č. 1: PREZENTACE DŮKAZ Ů 

Hodnocená kompetence Hodnotící škála 

Prezentační dovednosti 0 (nedostačující) …1 (nízká) … 2 (dobrá) …3 (výborná) 

Jméno     

Prezentační 

dovednosti 

Přesvědčil mě o:  Prezentační 

dovednosti 

Přesvědčil mě o: Prezentační 

dovednosti 

Přesvědčil mě o: Prezentační 

dovednosti 

Přesvědčil mě o: Prezentační 

dovednosti 

Přesvědčil mě o: 

 Nepřesvědčil mě o:  Nepřesvědčil mě o:  Nepřesvědčil mě o:  Nepřesvědčil mě o:  Nepřesvědčil mě o: 

Poznámka  

 

 

   

Jméno     

Prezentační 

dovednosti 

Přesvědčil mě o:  Prezentační 

dovednosti 

Přesvědčil mě o: Prezentační 

dovednosti 

Přesvědčil mě o: Prezentační 

dovednosti 

Přesvědčil mě o: Prezentační 

dovednosti 

Přesvědčil mě o: 

 Nepřesvědčil mě o:  Nepřesvědčil mě o:  Nepřesvědčil mě o:  Nepřesvědčil mě o:  Nepřesvědčil mě o: 

Poznámka 

   

 

 

 

 



ÚKOL Č. 2: TÝMOVÝ ÚKOL 

Hodnocené kompetence Hodnotící škála 

Týmová spolupráce, Vyjednávání, Iniciativnost , Komunikační dovednosti 0 (nedostačující) …1 (nízká) … 2 (dobrá) …3 (výborná) 

Jméno      

Týmová spolupráce      

Vyjednávání       

Iniciativnost       

Kom. dovednosti      

CELKOVÉ 
HODNOCENÍ 
TÝMOVÉ PRÁCE 

     

Poznámka      

Jméno      

Týmová spolupráce      

Vyjednávání       

Iniciativnost       

Kom. dovednosti      

CELKOVÉ 
HODNOCENÍ 
TÝMOVÉ PRÁCE 

     

Poznámka 

 

 

 

    

 



ÚKOL Č. 3: PRODEJ NETRADIČNÍHO PRODUKTU 

Hodnocené kompetence Hodnotící škála 

Komunikační dovednosti, Orientace na zákazníka, Orientace na výsledky 0 (nedostačující) …1 (nízká) … 2 (dobrá) …3 (výborná) 

Jméno      

Komunikační 
dovednosti 

     

Orientace na 
zákazníka 

     

Orientace na 
výsledky 

     

Poznámka 

 

 

 

    

Jméno      

Komunikační 
dovednosti 

     

Orientace na 
zákazníka 

     

Orientace na 
výsledky 

     

Poznámka 

 

 

 

 

    



ÚKOL Č. 4: OBCHODNÍ KORESPONDENCE 

Hodnocené kompetence Hodnotící škála 

Pečlivost 0 (nedostačující) …1 (nízká) … 2 (dobrá) …3 (výborná) 

Jméno      

Formální stránka  
 

 
    

Srozumitelnost      

PEČLIVOST 

 

 

 

    

Jméno      

Formální stránka 
 

 
    

Srozumitelnost  
 

 
    

PEČLIVOST 

 

 

 

    

 

 

 



ÚKOL Č. 5: ZPĚTNÁ VAZBA 

Hodnocené kompetence Hodnotící škála 

Komunikační dovednosti 0 (nedostačující) …1 (nízká) … 2 (dobrá) …3 (výborná) 

Jméno      

Komunikační dovednosti 

(0 - 3) 
     

Poznámky 

 

 

 

 

    

Jméno      

Komunikační dovednosti 

(0-3) 
     

Poznámky 

 

 

 

 

    

 



Příloha č. 3: Formulář celkového hodnocení 

Celkové hodnocení AC 

0 1 2 3 
Škála pro hodnocení kompetencí 

nedostačující  nízká dobrá výborná 

Jméno kandidáta 
          

Komunikační a 
prezentační 
dovednosti 

          

Týmová práce 

 

          

Orientace na 
zákazníka 

 

 

         

Orientace na 
výsledek 

 

 

         

Pečlivost 
 

 

         

Poznámky 
 

 

         

Celkové 
hodnocení /  
doporučení 
dalšího kola 

- ano 

- s výhradami  

- na jinou 
pozici 

- ne 

- ano 

- s výhradami  

- na jinou 
pozici 

- ne 

- ano 

- s výhradami  

- na jinou 
pozici 

- ne 

- ano 

- s výhradami  

- na jinou 
pozici 

- ne 

- ano 

- s výhradami  

- na jinou 
pozici 

- ne 

- ano 

- s výhradami  

- na jinou 
pozici 

- ne 

- ano 

- s výhradami  

- na jinou 
pozici 

- ne 

- ano 

- s výhradami  

- na jinou 
pozici 

- ne 

- ano 

- s výhradami  

- na jinou 
pozici 

- ne 

- ano 

- s výhradami  

- na jinou 
pozici 

- ne 



  

Příloha č. 4: Behaviorální vodítka pro jednotlivé kompetence u jednotlivých úkolů 

 

Úkol č. 1 – Prezentace důkazů 

Prezentační dovednosti  

���   Je projev přiměřeně dynamický?  

���   Umí kandidát pracovat s hlasem adekvátně situaci (síla, tempo řeči, 

modulace)?  

���   Je projev přesvědčivý (oční kontakt, autentičnost, neverbální projev). 

���   Volí kandidát přiměřené jazykové prostředky (slova, délka a složitost vět 

apod.)? 

���   Je projev kultivovaný? 

���   Je projev srozumitelný a konzistentní?  

���   Je projev důvěryhodný? 

 

Úkol č. 2 – Týmový úkol 

Týmová spolupráce 

���   Zapojuje se aktivně do skupinové práce? 

���   Je schopný navazovat na myšlenky druhých a rozvíjet je?  

���   Komunikuje na partnerské úrovni? 

���   Je zaměřený na skupinový konsenzus? 

���   Umí naslouchat? 

���   Podporuje druhé v zapojení se do diskuse?  

 

Vyjednávání   

���   Podkládá své tvrzení argumentací? 

���   Argumentuje logicky a srozumitelně?  

���   Jsou názory, které prosazuje, relevantní?  

���   Dokáže vyjádřit konstruktivní nesouhlas? 

���   Umí prosazovat vlastní názory?  

���   Reaguje na argumenty druhých?  



  

 

Iniciativnost  

���   Jak často zahajuje debatu?  

���   Přichází aktivně s vlastními myšlenkami? 

���   Navrhuje posun do další fáze řešení? 

���   Ujímá se aktivně vedení? 

���   Přebírá iniciativu za skupinu – např. hlídá čas, ujímá se flipchartu, chce 

prezentovat skupinová zjištění? 

 

Komunikační dovednosti 

���   Umí aktivně naslouchat? 

���   Používá parafrázování výroků ostatních?  

���   Klade aktivně otázky druhým? 

���   Dovede být v komunikaci diplomatický? 

���   Je projev srozumitelný? 

���   Umí se kandidát pozitivně prezentovat (prodat)? 

���   Je projev přesvědčivý, dynamický a důvěryhodný? 

���   Do jaké míry se umí v argumentaci přizpůsobit situaci? 

���   Je jeho vystupování reprezentativní? 

 

Úkol č. 3 – Prodej netradičního produktu 

Komunikační dovednosti při prodejním rozhovoru 

���   Umí aktivně naslouchat? 

���   Používá parafrázování výroků ostatních?  

���   Klade aktivně otázky druhým? 

���   Dovede být v komunikaci diplomatický? 

���   Je projev srozumitelný? 

���   Umí se kandidát pozitivně prezentovat (prodat)? 

���   Je projev přesvědčivý, dynamický a důvěryhodný? 

���   Do jaké míry se umí v argumentaci přizpůsobit situaci? 

���   Je jeho vystupování reprezentativní? 



  

Orientace na zákazníka 

���   Umí aktivně naslouchat, zjišťovat potřeby zákazníka a reagovat na ně? 

���   Je empatický? 

���   Vyjadřuje zájem a ochotu? 

���   Vytváří  atmosféru příjemného rozhovoru? 

���   Umí být diplomatický? 

 

Orientace na výsledky  

���   Jak rychle si jde za svým cílem, má „tah na bránu“? 

���   Prosazuje se ve vyjednávání a jde za svým cílem? 

���   Přispívá k rychlému dosažení cíle? 

���   Je schopen zaměřovat pozornost skupiny na cíl? 

���   Identifikuje souslednost kroků vedoucích k cíli?  

 

Úkol č. 5 – Zpětná vazba 

Komunikační dovednosti při zpětné vazbě  

���   Umí kandidát zformulovat zpětnou vazbu? 

���   Umí vyjádřit zpětnou vazbu přímo, nezaobaleně? 

���   Vyhýbá se poskytnutí zpětné vazby? 

���   Projevuje neklid nebo nervozitu z poskytování zpětné vazby? 

���   Je jeho projev srozumitelný?  

 

 

 


