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Na tomto místě bych rád poděkoval panu ing. lvu Koubkovi za trpělivost a podporu při 

vzniku této práce. Dále bych rád poděkoval zaměstnancům a bývalým kolegům personálně 

poradenské společnosti, ve které jsem měl možnost se během své více jak půlroční praxe 

setkat s jednotlivými postupy a technikami používanými v AC pro přední české společnosti. 

Tito kolegové mi poskytli velmi dobré zázemí pro získání zajímavých zkušeností a především 

jsem díky nim měl přístup k důležitým informacím z jejich dlouholeté personální praxe. 
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Abstrakt: 

Práce je zaměřena na studium moderního nástroje současné personální praxe - Assessment 

centra (AC). Je v ní představen teoretický základ AC, jeho veškeré prvky, kritéria výběru 

účastníků i kritéria jejich hodnocení. Přes teoretické představení jednotlivých metod se pak 

práce zaměřuje na ukázky praktického využití této metody pro výběrové řízení pořádané 

pro jednu z nejvýznamnějších českých společností. V závěru bude představen i finální výstup 

zAC. 

Abstrakt (ENG): 

The work is focused on the study of modem instrument of recent personál practise -

Assessment centre (AC). lt presents the theoretical fundamentals of AC, all of its elements, 

applicant selection and evaluation criteria. Moreover, through theoretical presentation of 

severa 1 methods the work comes to examples ofpractical applications of selection procedure 

which was provided for one of the most important companies in Czech Republic. At the end, 

an example of A C finál output is presented. 
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1. Úvod 

Tato práce se zabývá problematikou Assessment center'. Jedná se o metodu výběru 

a hodnocení zaměstnanců, která je v současné personální praxi poměrně novou a dalo by se 

říct, že někdy i módní záležitostí. Jsou různé způsoby a různé účely využití tohoto prostředku. 

Někdy se takto mylně nazývají i postupy, které ale základní podmínky AC nesplňují. 

V Evropě a ve světě se AC využívá přibližně 40 let, v ČR již déle než 10 let. I přesto však 

v českých podmínkách nebylo doposud vydáno mnoho literatury zabývající se tímto tématem 

a velké množství personalistických odborníků postupuje při sestavování jednotlivých AC 

do značné míry intuitivně. 

V poslední době vyšlo několik málo zajímavých knih, které se metodou AC zabývají. 

Současně s tím se ale zároveň objevují pochybnosti, zda s rostoucí informovaností veřejnosti 

nebude klesat účinnost této metody. Jinými slovy, zda kvalitní výsledek AC nezávisí do jisté 

míry na určité roli momentu překvapení. Samozřejmě tomu tak není a budeme se tomu 

podrobněji v dalším textu věnovat. AC je totiž metoda, která zkoumá především lidský 

potenciál. Pokud tedy někomu pomůže nastudování teorie AC nebo některých vzorových testů 

k tomu, aby v sobě odhalil dosud neobjevenou schopnost, či nabyl novou zkušenost, dokládá 

tím pouze svoji kapacitu, potenciál. Někteří zkušení personalisté navíc potvrzují, že ani 

obeznámenost s obsahem AC by kandidátovi neměla pomoct. Naopak hra na někoho, kým 

nejsem dopadá špatně a vede k ještě větším rozdílům mezi účastníky. 

Autor práce vychází částečně ze své pracovní zkušenosti v nejmenované personálně 

poradenské společnosti, kde se do jisté míry mohl setkat s přípravou, sestavováním i využitím 

AC v praxi. Cílem práce je představit čtenářům tuto do dnešní doby v českých podmínkách 

stále ještě nepříliš zpracovanou formu výběru a hodnocení zaměstnanců a na příkladu jedné 

společnosti ilustrovat průběh a výsledky AC a tím přejít od teoretické části práce k praktické. 

S ohledem na fakt, že si zmiňovaná společnost nepřeje být jmenována, budu užívat fiktivní 

název firmy „Falco spol. s r.o.". Tato práce si nedělá ambice na vytvoření nějaké informační 

revoluce v dosud dostupných materiálech týkajících se AC, ale měla by nabídnout určité 

nahlédnutí „pod pokličku" z pohledu studenta, který bude již v brzké době sám potenciálním 

' Dále j en zkrácené A C 



kandidátem při AC nčktcrc z firem a který má s AC již určité zkušenosti ze strany personální 

agentury. Tento náhled by mčl přispět k reálnějšímu vidění dané problematiky. 

Práce je rozdělena do několika hlavních oddílů, kde se postupně seznámíme s ryzí 

teorií, tedy vymezením pojmů, definicemi, historií, strukturou AC, postupně si představíme 

základní pravidla nastavení výběrových kriterií, dostaneme se i k možným selháním AC 

a k možnostem, jak se těmto selháním vyhnout a v závěru si představíme konkrétní ukázku 

užití AC s příklady výstupů a posudků zkoumaných kandidátů. Značná pozornost by měla být 

věnována i konkrétnímu AC organizovanému pro firmu Falco na přelomu roku 2005/2006. 
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2. Teoretický základ Assessment centra 

2.1 Vymezení pojmu „Assessment centre"2 

2.1.1 Historie AC 
Tento oddíl bude rozdělen do tří částí. Ta první se bude včnovat významu slovního 

spojení „Assessment centre", druhá vývoji metod výběru zaměstnanců ve světě, třetí pak 

českým dějinám tohoto odvětví. 

. Jak přeložit slovní spojení „Assessment centre"? 

Pojem „Assessment centre" se obvykle do češtiny nepřekládá. V americké angličtině 

je zjednodušen na „Center". Pokud bychom chtěli doslovně vyložit význam anglického názvu, 

překlad by zněl „hodnotící středisko" nebo „diagnosticko-výcvikové centrum", což vychází 

především z anglického slovesa „to assess" znamenající „hodnotit" nebo „poměřit", 

„ohodnotit", „ocenit" nebo „posoudit". Prozatím je nejlcpší se spokojit s j e n mírně 

počeštělým výrazem „Assessment centrum", který se využívá v českých podmínkách asi 

nejvíce. Díky zdlouhavosti tohoto výrazu se také často v personalistické praxi používá jen 

zkratka AC. Je dobré si také předem důrazně odlišit pojem „assessment" a „evaluation"3, se 

kterým se můžeme později také setkat v rámci AC. I přestože oba pojmy lze přeložit doslovně 

„hodnocení", v případě „evaluation" se jedná spíše o závěrečné hodnocení, určitý souhrnný 

výstup, zatímco „assessment" je založeno především na predikci a hodnocení možných 

důsledků. 

. AC ve světě 
Jak bylo zmíněno již v úvodu, ve světě se tato metoda využívá již přibližně 40 let. 

Nutno ovšem zmínit, že mluvíme o AC v j iž poměrně moderní podobě. Jisté znaky výběru 

podřízených se totiž vyskytovaly již mnohem dříve. Například již za Caesara, který měl své 

metody pro výběr vojáků, či čínské metody výběru studentů absolventů využívané dynastií 

Ming, které byly později v 19.st. využity v Anglii pro výběr zaměstnanců do státní správy. 
2 Zdroj: Montag , P.: Assessment Centre - moderní nástroj pro hodnocení, výběr a výcvik personálu, Praha, 
Pragoeduca, 2002, s. 8 - 10; Kyrianová H.: Assessment centrum v současné personální praxi,Praha, Testcentrum, 
2003, s. 8 - l 2 
3 Zdroj: Hroník F.: Poznejte své zaměstnance - vše o Assessment Centre, Brno, ERA, 2002, s. XII 



Vznik AC j e také zcela určitě úzce spjat s vývojem psychologických testů, které vstoupily 

d o h r y v 19. st. První z nich, které vznikly v druhé polovině 19.st. byly primárně určeny 

na měření inteligence. Z nich se postupem času vyvinuly první komplexní testy inteligence, 

které mohly být administrovány skupinově. Ty jsou ovšem otázkou až první poloviny 20.st. 

Z původních testů, které vytvořil Binct, byly postupně vyvinuty další, z nich jeden 

z nejvýznamnějších Tcrmanův, který v roce 1916 zavedl poprvé stupnici IQ (Standfordova-

Binetova stupnice). Dalším významným mezníkem je vznik psychotechniky v roce 1910. 

Psychotechnika se původně zabývala různými oblastmi psychologie práce, ale později se 

začala zaměřovat především na problematiku výběru. Například v Německu byla 

psychotechnika využívána hojně bčhcm 1. světové války, kde byla určena k výběru armádních 

pilotů a řidičů. Stejně tak během stejného období byla psychotechnika využívána v USA 

pro zjištění inteligenčních předpokladů odvedenců. V roce 1924 již v USA existovala přímo 

profese psychologů práce. První zmínka o AC jako takovém se datuje do roku 1938, kdy se 

používalo v německé a anglické armádě během 2. světové války a na ministerstvu 

strategických služeb USA. Doba, kdy začaly AC využívat společnosti, se pohybuje 

v 50.letech. První konkrétní zmínka j e z roku 1958, kdy bylo AC využito pro výběr 

pracovníků v Michiganské Bellově centrále. 

. AC v českých zemích 

V českých zemích jsou v oblasti AC velkým průkopníkem Zlínské Baťovy závody. Ty 

v roce 1925 začaly spolupracovat s Psychotechnickým ústavem, když začaly být testovány 

předpoklady prodavačů a vedoucích prodejen. Baťa byl pověstný tím, že věnoval velkou 

pozornost výběru kvalitních zaměstnanců, kterým ovšem později věnoval i velký zájem 

ve snaze j e ve firmě stabilizovat. Vle tech 1938 až 1947 existoval v Československu Ústav 

lidské práce, který významně spolupracoval právě s Baťovými závody. V roce 1951 skončilo 

období psychotechniky, ústav byl zrušen a dlouhodobě se díky socialistickému režimu změnil 

pohled na psychologii práce, jejíž vývoj se značně pozastavil. Metody výběru zaměstnanců 

byly poměrně nevyužívané již díky „právu na práci" a „kádrovým profilům". Tato otázka se 

tedy začala řešit až po roce 1989, kdy mohla v tomto směru opět začít spolupráce 

se zahraničím a vznikla celá řada firem zabývajících se personálním poradenstvím. S tímto 

vývojem se začalo využívat i metod AC, které se v současnosti stává velmi módní záležitostí, 

k čemuž zajisté přispívají velmi dobré zkušenosti s touto technikou ze zahraničí. 
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2.1.2 Vymezení pojmu AC, definice4 

Definic AC můžeme v literatuře najít vícero. Každý autor se snaží popsat tuto metodu 

co nejlépe. Uveďme si tedy například definici Františka Hroníka, který se tomuto tématu 

věnuje j iž velmi dlouhou dobu a je považován za jednoho z největších odborníků 

v personalistické praxi: 

„ A C je časově ohraničená niultisítuaění zkouška, která probíhá za účasti 

nejméně 3 interních a externích pozorovatelů-hodnotitelů5 mimo chod („nanečisto", off-

line) a nemá jednoznačný správný výsledek. Multisituačností rozumíme situace, které 

umožňují opakované zhodnocení individuální a skupinové práce druhými 

a sebeposouzení. Multisituačnost naplňuje princip různého úhlu pohledu, vyšší počet 

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

nemá předem exaktně stanovený správný výsledek". 

Jak vidíme, definice není příliš stručná. A ani nemůže být. Je to způsobeno ohromnou 

různorodostí a způsoby využití. V odborné literatuře se setkáme s několika různými 

definicemi. Uveďme si určité shrnutí několika nejznámějších6: 

„Assessment centrum je soubor metod aplikovaných na skupinu jedinců za 

účelem obsazení pracovní pozice, identifikace rozvojových potřeb nebo zjišťování 

charakteristik zaměstnanců za dalším účelem po dobu jednoho nebo více dnů. Mezi 

takto definované metody patří psychodiagnostické metody, rolové hry, případové studie, 

ukázky týmové práce apod. Množství a náročnost použitých metod odpovídá kritériím, 

která byla pro hodnocení účastníků stanovena. Hlavním rysem Assessment centra je 

přítomnost více hodnotitelů, kteří posuzují kandidáta z různých hledisek a podle 

různých kritérií během delšího časového úseku." 

2.2 Kdy využít Assessment centre? 

Při rozhodování, zda v dané situaci použít či nepoužít AC se musíme zaměřit 

na několik faktorů. 

4 Citace, zdroj: Hroník F.: Poznejte své zaměstnance - vše o Assessment Centre, Brno, ERA, 2002, s. 46 
5 Místo zd louhavého pojmu „pozorovatel-hodnotitel", který bohužel nejlépe odpovídá doslovnému překladu, 
budeme v dalš ím textu využívat anglický originální výraz „assessor" 
"Citace, zdroj : Kyr ianová H.: Assessment centrum v současné personální praxi,Praha, Testcentrum, 2003, s. 8 



Jeden z hlavních je, že by mělo být AC v každém případě využito při výběru 

zaměstnanců na pozice, kde hrozí při špatném výběru významné ztráty (materiální, 

na životech,na zdraví atd.). Jedná se o vysoké manažerské pozice, pozice specialistů 

(například v elektrárnách, piloti atd.) nebo situace, kdy se na danou pozici hlásí velký počet 

uchazečů a je zásadní rychlost výběru, ale zároveň chceme dát příležitost všem kandidátům, 

kteří splňují základní podmínky. 

Dalším faktorem, který navíc většinou mluví pro využití AC, je jeho ekonomická 

výhodnost. Zde je důležitá přípravná fáze, kdy je nutný dostatečně kvalitní předvýběr 

kandidátů, eliminování neodpovídajících kandidátů již před pořádáním samotného AC a tím 

i snížením nákladů. Nejčastějším výběrovým poměrem v AC je 3 až 4:1. Pokud při našem AC 

tento poměr výrazně vzroste, měli bychom se především zamyslet nad kvalitou našeho výběru 

kandidátů v samotném počátku podle životopisů, nebo zda jc pro dané pozice pořádání AC 

smysluplné. Jeden z případů, kdy je tento výběrový poměr značně převýšen, je situace, kdy se 

na danou pozici hlásí příliš malý počet kandidátů. Tím značně klesá možnost dostatečného 

výběru a tedy i „kvalita" přihlášených kandidátů. 

Posledním zásadním argumentem pro volbu AC je jeho možná časová úspora. Čas 

můžeme ušetřit dvojím způsobem. Zaprvé se šetří čas manažerů, kteří mají možnost vidět 

všechny kandidáty během jediného dne a není nutné se všemi sjednávat osobní pohovory. 

V druhé řadě se může šetřit čas personalistům. Zde ovšem mluvíme pouze o AC, které jc 

sjednáno na základě jednoduché pre-selekce na základě životopisů, popřípadě na základě 

krátkého telefonického interview. Při podrobnějším postupu při výběru samotných účastníků 

AC sice z jevně stoupá kvalita výběru, ale většinou již nemůžeme hovořit o nějaké zásadní 

úspoře času personalisty. 

Nyní si shrňme některé základní oblasti využití AC: 

2.2.1 Výběr 

Zde mluvíme o výběru zaměstnanců do volných nebo nově vzniklých pracovních 

pozic. Jedná se o pozice, které jsme uváděli již výše, tedy manažerské pozice, prodejci, 

konzultanti, dále se jedná o budování zcela nových týmů při vzniku a vývoji podniků.Toto AC 

může sloužit pro výběr nových externích uchazečů a stejně tak jako hledání možnosti 

povýšení j iž v rámci firmy. Při hledání nových uchazečů o zaměstnání je třeba si uvědomit 

fakt, že uchazeči většinou nemají dané specifické znalosti potřebné pro výkon práce a tato AC 

musí být cílena spíše všeobecně. V případě hledání potenciálu pro kariérní posun v rámci 
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firmy j e možné testy zaměřit již více do hloubky. Samozřejmě rozdíl mezi těmito dvěma 

výběry je i v náročnosti AC. Náročnější je zcela nepochybně AC pořádané pro externí 

kandidáty. V případě hledání interních uchazečů o práci je již většinou oboustranná 

informovanost (jak uchazeče tak společnosti) mnohem větší a je z tohoto pohledu AC 

do značné míry zjednodušené. 

Cíl AC určeného pro výběr:7 Zhodnotit potenciál uchazečů nebo kandidátů na povýšení tak, 

aby byli na dané pozici úspěšní. 

2.2.2 Identifikace rozvojového potenciálu 

U této oblasti AC se jedná o prozkoumání potenciálu jednotlivých pracovníků, 

o zjištění některých důležitých osobních charakteristik, které později pomohou k vytvoření 

určitého plánu rozvoje a výcvikového programu cíleného jak už na určitou skupinu 

pracovníků, tak individuálně na jednotlivce. U tohoto testování je důležitá důvěra účastníků, 

že se skutečně jedná pouze o identifikaci rozvojového potenciálu, ne o cestu, jak udělat určité 

„síto" a zbavit se nechtěných zaměstnanců. 

Cíl A C určeného pro identifikaci rozvojového potenciálu:8 Identifikace slabých a silných 

stránek kandidátů, porovnání těchto poznatků s požadovanými současnými nebo budoucími 

pracovními kompetencemi. 

2.2.3 AC jako tréninková metoda 
Jedná se o výcvik (zejména manažerských) dovedností 

2.3 Shrnutí cílů AC 
Assessment Centrum může sledovat několik cílů v závislosti na účelu, ke kterému je 

použito. Především jde o zjištění silných a slabých stránek uchazeče a jejich porovnání 

s požadovaným profilem aktuálního nebo budoucího postavení, redukci rizika špatného 

rozhodnutí o přijetí do zaměstnání (externí zdroje) či změně pracovního zařazení (interní 

zdroje) či posouzení kvalifikace hodnocených uchazečů použitím stejných metod. Další cíle 

7 Zdroj: Montag , P.: Assessment Centre - moderní nástroj pro hodnocení, výběr a výcvik personálu, Praha, 

Pragoeduca, 2002, s. 10 
8 Zdroj: Montag , P.: Assessment Centre - moderní nástroj pro hodnocení, výběr a výcvik personálu, Praha, 

Pragoeduca, 2002, s. 11 



můžeme zároveň vnímat jako výhody, jež nám AC nabízí. Hovoříme zejména o možnosti 

sledování projevů chování kandidátů v zátěžové situaci, která jc podobná skutečnému 

pracovnímu procesu. Toto lze jinými metodami zjistit velmi obtížnč nebo pouze v náznacích. 

Dále o celkové efektivitě - časové hledisko, věcné a personální náklady, osoba kompetentní 

učinit rozhodnutí o (ne)přijctí a uchazeč jsou přítomni ve stejné době na stejném místě -

z čehož vyplývá možnost učinit rozhodnutí ještě v den konání AC. V neposlední řadč můžeme 

AC využít pro stanovení plánu individuálního rozvoje. Tato cílená identifikace potřeb dalšího 

vzdělávání a rozvoje je ovšem spíše používána pod pojmem Development Centre. 

Jc nutné si uvědomit, že cíl AC určuje volbu a kombinaci programu. Souhrnně lze 

konstatovat, že cílem AC jc, aby získané výsledky byly užitečné a hlavně prakticky 

využitelné, ať už jsou použity pro ten který účel. 

2.4 V čem spočívají hlavní výhody AC? 
Assessment centrum nabízí řadu výhod nejen pro klienta, ale také pro samotné 

uchazeče. I když jsou některé výhody společné oběma stranám, pojďme se nejprve podívat na 

stranu společnosti, která si AC objednala. 

2.4.1 Přednosti AC pro společnost 

Díky podmínce většího počtu hodnotitelů a kombinace různých metod/technik se 

zvyšuje pravděpodobnost úspěšného výběru. Firma má možnost porovnat všechny uchazeče 

přímo a v jeden den a získává tak informace o celkovém profilu uchazečů. Tito uchazeči se 

ocitají vzá jemně v konkurenční situaci, což také umožňuje firmě rychleji, racionálně 

a objektivně se rozhodnout díky porovnání mezi různými uchazeči (více kandidátů má zájem 

o stejné pracovní místo) na stejném informačním základě. Velmi podstatná je 

variabilita/flexibilita AC. Tím myslíme fakt, že v podstatě jedno z největších kouzel AC tkví 

v tom, že použití jednotlivých metod není nikterak striktně dáno a tedy zde existuje jakási 

možnost AC individuálně „ušít na míru". Neméně důležitou roli při výčtu výhod AC pro 

firmy hraje také příznivý poměr náklady/výsledek, přičemž vyšší kvalifikace pracovního 

místa si žádá realizaci AC spíše než méně kvalifikované pracovní místo s ohledem na výši 

prostředků vynaložených n a j e d n o chybné rozhodnutí o přijetí uchazeče. V úvahu je třeba brát 

také sociální validitu tj. transparentnost a akceptaci. 
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Výhody AC sc dozajista promítají i do poptávky společností po tomto produktu, 

o čemž vypovídá fakt, že v dnešní dobč AC využívá pro výbčr svých zamčstnanců již více než 

2/3'' největších společností. 

2.4.2 Přednosti AC pro uchazeče 

Následující oddíl se zabývá stranou uchazeče. Ten se ocitá v průbčhu AC ve velmi 

konkurenčním prostředí, což může mít spíše negativní důsledky. Ovšem je-li si vědom rovněž 

výhod, které mu AC nabízí, naskýtá se mu vynikající možnost, jak je využít ke svému 

prospěchu. 

Především si může udělat „reklamu" sám sobě díky časovému prostoru (doba AC bývá 

většinou 1-2 dny, minimálně se jedná o několik hodin) a široké škále dovedností a kvalit, 

kterými sc prezentuje. Sám sebe může srovnat s konkurencí a konfrontovat sám sebe. Každý 

uchazeč dostává stejnou šanci, AC je tudíž objektivní díky transparentním kritériím a stejným 

podmínkám pro všechny účastníky. Těžit může také z podrobné zpětné vazby (obsahuje 

objektivní hodnocení výkonnostního profilu a motivace včetně návrhu tréninků pro 

zdokonalení silných stránek (faktory úspěchu) a eliminaci slabých stránek (rizikové faktory)), 

která by v kvalitním AC neměla chybět a měla by být poskytnuta nezávisle na tom, zda 

uchazeč uspěje či nikoliv. Toto může být velmi přínosné, protože se jedná o cenné informace 

pro plánování další profesní kariéry. Pro uchazeče se také snižuje riziko, že se dostane 

do postavení, v němž by mohl v budoucnu výrazně selhat či být nespokojen. 

2.5 Existují i nějaké nevýhody této metody? 
Samozřejmě že snaha této práce je nabídnout čtenáři objektivní náhled na AC a tedy 

rozhodně nebudeme tuto metodu pouze vychvalovat jako nejdokonalejší možnou. Pojďme se 

nyní zaměřit i na některé faktory, které mohou společnost či uchazeče od pořádání nebo 

absolvování AC odradit. 

Jedním z nich je nepochybně časová náročnost. V předchozím textu jsme sice tuto 

skutečnost představovali jako výhodu především pro uchazeče, ale zajisté nelze delší doba, 

během které se AC pořádá, brát pouze pozitivně. Časová nevýhoda je mířena především 

na společnosti a je celkem neoddiskutovatelná. Jedná se o předvýbčr uchazečů (pokud 

9 Zdroj: Leciejewski , K.D., C.Fertsch-Roever: Assessment Center Taschenguide, Haufe Mediengmppe, 2000, 
s. 10 ' 



probíhá), čas přípravy materiálů a programu, minimálně celodenní pořádáni AC za účasti 

několika hodnotitelů, kdy standardním počtem jsou alespoň čtyři. Z takovéto časové 

náročnosti pro firmu často vyplývá jediné východisko, což je pořádání AC externí firmou. 

Tím ovšem vzniká další, mnohdy velmi zásadní nevýhoda AC, a to jeho finanční 

náročnost. Takto se ale dostáváme do určitého začarovaného kruhu - finančně náročné AC si 

mohou dovolit pouze bohatší firmy, které však své bohatství vytváří i díky kvalitně 

vybíraným a vzdělávaným zaměstnancům. Zde je důležité, aby se společnost nezaměřovala na 

otázku typu: „kolik mě to bude stát", ale spíše vyžadovat od agentury, která AC 

zprostředkovává, odpověď na otázku: „kolik mi AC přinese a v jakém časovém horizontu". 

Další dvě nevýhody AC jsou již ryze praktického charakteru. Nejprve si povíme o tzv. 

simulačním riziku a riziku zkoušky „nanečisto"10. První zmíněné riziko spočívá v tom, 

že lidé jsou z velké většiny jen těžko schopni čelit tlaku svého blízkého okolí. Takto může 

dojít k situaci, kdy Assessment centrem projde člověk, který má veškeré předpoklady pro to, 

aby vykonával určitou práci pod tlakem „nepřátelského" prostředí, ale nikdy již není v AC 

obsažen fakt, že se s dotyčného prací může jen těžko vyrovnávat jeho blízké okolí, které 

na něj má ale nepoměrně větší vliv. Druhé riziko zkoušky „nanečisto" si můžeme vysvětlit 

na jednoduchém příkladu. V AC bude testován budoucí zaměstnanec na modelové situaci, 

kdy je nucen podat velmi negativní zpětnou vazbu svému podřízenému. Během této modelové 

zkoušky zvládne tuto úlohu naprosto bez problémů, ve skutečnosti se však může takovýmto 

situacím vyhýbat. To vyplývá i z faktu, že na AC bude za tuto svou schopnost hodnocen velmi 

kladně, zatímco v reálném pracovním životě bude spíše vystaven negativním názorům okolí. 

Proto je velmi důležité, aby bylo AC stavěno tak, že ve svých modelových situacích bude 

obsažena i možná následná reakce blízkého okolí (simulační riziko) i pracovního kolektivu 

(riziko zkoušky „nanečisto"). 

Druhá nevýhoda po výše zmíněných rizicích je tzv. riziko chabé výzvy". Jedná se 

v podstatě o opak toho, co jsme zmínili v předchozím odstavci. Zatímco u předešlých rizik 

kandidát dosahuje v AC lepšího výsledku než poté v praxi, při riziku chabé výzvy má 

účastník naopak problém s tím, že se jedná pouze o jistou formu hry a všechny situace jsou 

pouze ,Jako". Proto i přestože by ve skutečnosti třeba dosahoval skvělých výsledků, AC jako 

forma testu tuto jeho kvalitu neodhalí. 

10 Zdroj: Hroník F.: Poznejte své zaměstnance - vše o Assessment Centre, Brno, HRA, 2002, s. 66 
11 Zdroj: Hroník F.: Poznejte své zaměstnance - vše o Assessment Centre, Brno, ERA, 2002, s. 66-67 
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2.6 Možnost zkreslení výsledků pomocí předchozí přípravy 
Jak jsme se zmínili již v úvodu, často vyvstává otázka, zda je možné, že příprava 

předem, informovanost o formě AC, či opakovaná účast na AC mohou zlepšit výsledky a tím 

zkreslit skutečné schopnosti daného účastníka. Odpověď lze shrnout do jediného hesla: „štěstí 

přeje připraveným". Skutečnost, že se kandidát seznámí s formou AC, žc si nastuduje určité 

situace, ve kterých se může ocitnout, svědčí spíše o jeho cílevědomosti, než o nedokonalosti 

AC. Fakt, že se člověk s přibývajícím počtem zúčastněných AC zlepšil zase svědčí především 

o schopnosti učit se. A je přece zájmem každé společnosti najit spíše člověka, který má 

v úmyslu se dále zdokonalovat, než „hotového" člověka bez větší vidiny dalšího profesního 

růstu. Navíc AC bývají stavěna tak, že pokud se člověk během interaktivní části pokusí hrát 

určitou roli, která pro něj není přirozená, velmi rychle se tato skutečnost odhalí. Například se 

může jednat o ělověka, který si nastuduje část AC, ve které probíhají skupinové diskuse, 

rozhodne se, že bude vystupovat jako autorita ve vůdčí roli, pečlivě se na tuto svou roli 

připraví, ale ve skutečnosti nemá pro tuto roli předpoklady a nebude ostatními při diskusi 

respektován. Takovému účastníkovi bude veškerá příprava málo platná a zkušenost s AC 

ukazuje, že se opravdu nevyplácí hrát v modelových situacích roli, která neodpovídá 

skutečnosti. 

Poměrně výstižné je přirovnání Františka Hroníka, který ve své knize „Poznejte své 

zaměstnance - vše o Assessment Centre" uvádí metaforu s řidiči trabantu a mercedesu. Ten, 

kdo se opakovaně účastní AC, s hodnotiteli je ochoten probírat své silné a slabé stránky, je 

schopen pracovat na zvýraznění svých předností a potlačení slabin, takový člověk s postupem 

času přijíždí na AC v mercedesu. Ten, kdo se AC neúčastní nebo nepracuje na svém 

zlepšování přijíždí trabantem. Zde ovšem vyvstává na mysl otázka o nerovných vstupních 

podmínkách pro každého účastníka. Proč by například velmi talentovaný absolvent vysoké 

školy, který dosud neměl možnost se AC zúčastnit, měl být horší než třeba i méně nadaný 

pracovník, který má oproti absolventovi navíc pouze zkušenosti s AC a nic víc? Zde lze 

odpovědět pouze to, že potom záleží už jen na kvalitě a profesionalitě pozorovatelů-

hodnotitelů, kteří musí rozeznat „dobrého řidiče v trabantu od špatného řidiče v mercedesu". 

2.7 Varianty v organizaci AC12 

V tomto oddílu si představíme rozdělení AC podle jednotlivých kritérií týkajících se 

jejich organizace. Pojďme si udělat jejich kompletní výčet: 

Zdroj: Hroník F.: Poznejte své zaměstnance - vše o Assessment Centre, Brno, ERA, 2002, s. 235-257 



2.7.1 Rozdělení AC podle charakteru účasti pozorovatelů-hodnotitelů 

a) Všichni pozorovatelé-hodnotitelé vidí všechny kandidáty ve všech situacích 

V tomto případě mají všichni pozorovatelé-hodnotitelé možnost vidět všechny 

účastníky AC ve všech interaktivních cvičeních. Není však nutné, aby se účastnili 

předchozích psychodiagnostických testů. Tento model je vhodný především pro výběr 

a rozvoj manažerů. 

b) Každý pozorovatel-hodnotitel vidí každého kandidáta v jedné situaci 

Jsou tedy sestaveny týmy, kde každý tým pozoruje celou skupinu účastníků v jedné 

situaci. Jedná se především o AC, kdy díky časové náročnosti není možné zajistit, aby se 

všichni pozorovatelé mohli zúčastnit všech modelových situací. Tento model je vhodný pro 

kandidáty na nemanažerské pozice a pro obchodní zástupce. 

c) Všichni pozorovatelé-hodnotitelé vidí všechny kandidáty v některých 

situacích 

d) AC s kočujícími pozorovateli-hodnotiteli 

Tento model je možné zvolit jako alternativu k modelu c). Jedná se o variantu, kdy 

každé skupině uchazečů je přidělen jeden pozorovatel, který tedy vidí „svou" skupinu 

ve všech situacích a navíc některé další kandidáty jen v některých. 

e) AC s utajenými pozorovateli-hodnotiteli 

Jedná se o variantu, kdy je přímo mezi uchazeče začleněn tajně jeden z pozorovatelů, 

který má možnost účastníky sledovat z jiného pohledu, má lepší možnost je během 

skupinových situací ovlivňovat a navíc má možnost ostatní sledovat i mimo modelové situace. 

Tento model je vhodný především pro výběr, často však bývá kritizován, zda je vůbec ještě 

vhodné z hlediska etiky takto tajně uchazeče pozorovat. 

2.7.2 Rozdělení AC podle časové náročnosti 

Obvyklá doba trvání, jak již bylo dříve zmíněno, je jeden den. Je to především doba, 

která je dlouhodobou praxí stanovena jako optimalizovaná z hlediska nákladů a času. Existuje 

však i vícedenní varianta, která trvá většinou dva až tři dny. S tou se setkáváme například 

při rozdělení AC do individuálního testového dne a interaktivního dne. Poslední variantou je 

tzv. MiniAC, které má nejen kratší dobu trvání, ale také menší počet účastníků, přičemž počet 

pozorovatelů-hodnotitelů bývá zachován. Tato AC bývají pořádána především pro výběrová 
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řízení, jejichž výsledkem má být přijetí jediného kandidáta na jediné pracovní místo. Doba 

trvání MiniAC je obvykle 3 až 4 hodiny a počet účastníků 2 až 5. 

2.7.3 Rozdělení AC podle složení účastníků 

Takto rozdělujeme AC na taková, kterých se účastní homogenní nebo heterogenní 

skupina účastníků. Homogenní skupinou rozumíme takovou, ve které jsou uchazeči o jediné, 

stejné nebo podobné pracovní místo. AC pořádaná pro homogenní skupiny lidí jsou dnes 

upřednostňována. Co se týká heterogenní skupiny, AC pořádaná tímto způsobem jsou velmi 

náročná na kvalitu pozorovatelů-hodnotitelů, umožňují však sledovat například celý případný 

budoucí pracovní tým v celé své hierarchii. Nicméně tato forma AC je méně častá. 

2.7.4 Rozdělení AC podle místa konání 

Zde se pouze v krátkosti zmíníme o dvou jednoduchých možnostech konání AC. 

První z nich je přímo v prostorách formy, druhá mimo ně. Co se týká pořádání AC 

v prostorách firmy, to je dozajista výhodné z hlediska nákladů, protože vlastní prostory jsou 

určitě nákladově lepší variantou než prostory pronajaté. Nevýhoda však samozřejmě spočívá 

v nutnosti tyto prostory vlastnit, v nutnosti zajistit další organizační záležitosti jako 

občerstvení účastníků, či materiálové vybavení. Varianta mimo firmu je tedy rozhodně 

nákladnější, mnohdy je nutné zajistit veškerou dopravu. Jejich nesporná výhoda je ale 

skutečnost, že se jedná o „neutrální" prostory, není zde taková spjatost s firemní kulturou. 

2.7.5 Rozdělení AC podle jejich účelu 

Toto rozdělení bylo j iž zmíněno výše, tedy pouze v krátkosti zopakujeme, ke kterým 

účelům lze AC využít. Jedná se o nábor a výběr nových uchazečů o zaměstnání, identifikaci 

rozvojového potenciálu a proces certifikace a rozvojové aktivity. 

2.8 Realizace AC 
V tomto oddílu se j iž budeme zabývat přímo přípravou samotného AC a jeho 

průběhem. Dále se seznámíme i s jednotlivými technikami, které se při AC využívají. Jedná se 

o poslední části této práce, které jsou zahrnuty v rámci teoretického základu, nicméně jsou to 

části asi nejvíce podstatné, protože právě přes ně uzavřeme teorii a volně přejdeme 



k praktické části, která nám bude ilustrovat informace prezentované v první (teoretické) části 

práce. 

2.8.1 Stručný popis jednotlivých fází 

. Prvotní rozhodnutí, zda realizovat či nerealizovat AC: 
V oddíle 2.4 a 2.5 jsme si představili jednotlivé klíčové vlastnosti AC. které mají 

buďto vlastnost, která firmu motivuje k jeho pořádání (myslíme tedy výhody AC), nebo 

naopak tu kterou společnost od AC odrazují (zde mluvíme o nevýhodách). Tyto aspekty hrají 

velkou roli především v samém počátku realizace konkrétního AC, kdy se společnost 

rozhoduje, z d a j e nutné, aby si tento „luxus" musela dopřávat. V rámci prvotních rozhodnutí 

stojí i výběr z možností: 

realizovat AC při použití mých vlastních kapacit a tím si přidělat značné množství starostí 

v oblasti, která nespadá do mého „core business" a tím pádem ohrozit kvalitu výběru? 

nebo svěřit realizaci do rukou specializované agentury, se kterou budu schopen smluvně 

zajistit kvalitu AC, budu mít určitou „páku" na externí firmu, protože bude vázána 

smlouvou, ne jako v případě mých interních zaměstnanců, ale zato provedení AC bude 

rozhodně značně dražší? 

Zodpovězení této otázky bývá často velmi náročné. Je velmi jednoduché si říct, že 

outsourcing této služby je zbytečnč nákladný a radši vyčleníme kapacitu z vlastních zdrojů, 

která se bude AC zabývat. Ve výsledku však neprofesionální přístup z interních zdrojů může 

přinést podstatně větší časovou náročnost, tím pádem také nemalé náklady, slabší výsledky 

a tím pádem budoucí ztráty způsobené nekvalitním výběrem pracovníků. 

Ve velkém množství firem, které pro výběr zaměstnanců tuto metodu výběru 

používají, je proto naprosto běžnou záležitostí, že je AC svěřováno externí firmě, externí 

firma se může i jen z části podílet na jeho realizaci, případně může vystupovat jen v roli 

poradce, který doporučuje postupy vhodné pro konkrétní výběr. 

Samozřejmě do počtu realizovaných AC v současnosti do velké míry zasahuje i ta j iž 

zmíněná „módní záležitost", kdy pro společnost je i do jisté míry prestižní vidět, že oproti 

svým konkurentům je schopná poskytnout takto kvalitní výběr zaměstnanců. To se ovšem 

zase často projevuje v cenové náročnosti, protože potom se někdy stává, že jsou AC 



realizována i v situacích, kdy lze stejného nebo témčř stejného výsledku výběru dosáhnout při 

nepoměrně nižších nákladech jinou metodou a jedinou motivací firmy je .jít s dobou". 

V této fázi rozhodování, zda realizovat ěi nerealizovat AC nastává pro firemní 

personalisty také jeden sice poměrně zřejmý, ale neméně důležitý úkol - získat pro takový 

projekt dostatečnou podporu vrcholového vedeni. Není radno podceňovat to. jak je společnost 

zájemci o zaměstnání viděna. Samo AC nebývá pro jeho účastníky příliš příjemnou 

záležitostí. Z velké části se jedná o různá cvičeni (se kterými se seznámíme dále), při kterých 

jsou kandidáti na různé pracovní pozice vystavováni stresovým situacím. Již pouze diky této 

skutečnosti je k AC přistupováno ze strany jeho účastníků často poměrně negativně. Tím spíše 

potom, pokud z něj mohou mít zjevný pocit, že dělají něco, o co přímo vedení podniku nemá 

přílišný zájem. 
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. Fáze předběžných příprav 

V této fázi již předpokládáme, že má společnost jasno v tom, proč zvolila pro výběr 

svých zaměstnanců právě tuto metodu, že má v ní plnou důvěni, a že má jasno i v tom, co 

chcc pomocí AC zjišťovat, jaký by měl být finální výsledek apod. 

Dá sc s poměrně bez problémů říct, že tato fáze se může považovat za nejdůležitější 

ze všech. Zde totiž přichází na řadu kompletní projektové plánování, stanovení termínů, silné 

využívání týmové spolupráce atd. Podle Petra Montaga je velmi dobrým řešením přípravné 

fáze „shrnutí představ managementu a dotčených lidí o dané pozici „živelně" ". Tím se myslí 

využití všemožných forem sběru informací jako např. brainstorming, workshopy, rozhovory 

atd. Po takto načerpaných informacích je třeba jim dát určitou formu, vymanit se laicky 

definovaných charakteristik a vyjádřit úroveň, kterou od našich kandidátů očekáváme na 

určité škálové stupnici. Celá tato fáze je naprosto klíčová, protože je to právě tento moment, 

kdy se vytváří ta nejdůležitější pravidla, která budou v budoucnu rozhodovat o tom, zda 

vybíráme skutečně takové spolupracovníky, jaké jsme si předem nadefinovali. Ve spojení se 

správnou škálou jednotlivých očekávaných vlastností našich kandidátů přichází další, neméně 

důležitý úkol - zvolit správnou techniku, která nám dané vlastnosti skutečně ověří. Zde se 

často vkrádá otázka týkající se vhodného počtu testových technik. Na jedné straně stojí 

argumenty pro větší počet technik (nejhlavnějším z nich je samozřejmě vyšší validita AC), 

na dnihé potom vysoké náklady, časová náročnost a další, které argumentují pro snížení počtu 

testů. 

Samozřejmě že neméně důležitou etapou v této fázi příprav AC je i kvalitní výběr 

a školení hodnotitelů. Opět se zde setkáváme s otázkou nakolik je dobré mít tým hodnotitelů 

sestavený z vlastních kapacit společnosti a nakolik tyto služby vyoutsourcovat ven z firmy. 

Všeobecně se zastává asi nejčastější názor, že tým hodnotitelů by měl být složen jak 

ze zaměstnanců společnosti, tak z hodnotitelů z řad nějaké poradenské společnosti 

či personální agentury, přičemž jako nejlepší poměr těchto dvou skupin se jeví rovnoměrné 

rozložení 1:1. Interní hodnotitelé dodají AC sofistikovaný pohled založený na mnohem lepší 

znalosti firemní kultury, může se jednat například o budoucí nadřízené či kolegy kandidátů, 

kteří mají i jasnější představu o profilu jimi požadovaného spolupracovníka. Externí 

pozorovatelé zase vnesou do AC nezávislý pohled na kandidáty nezkreslený osobními dojmy, 

sympatiemi apod., přičemž se dá i předpokládat, že přístup externích specialistů 

ke kandidátům bude odbornější. Do značné míry je důležité, aby se AC účastnil i psycholog. 

Není to však podmínkou. Při neúčasti psychologa je však nutností „striktní zákaz 
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psychodiagnostiky a znalost etických zásad"'-'. Zde je ovšem zásadní velmi dobré proškolení 

a zkušenosti pozorovatele. Někdy totiž dochází k určitému „odkoukání" psychologických 

metod a jej ich následné rigidní využívání, což samozřejmě při variabilitě AC na různé 

pracovní pozice způsobuje odchylky od objektivních výsledků. 

. Samotná realizace AC 
Jc trochu paradoxem, že právě nejzásadnčjší fáze AC, tedy jeho realizace, je nejkratší 

etapou celého cyklu. Jednou z nejspomčjších otázek je rozhodnutí, kde by se AC mělo 

pořádat. Názory se velmi různí, ale pokud bereme čistě předpoklad co ncjnižších nákladů, je 

zřejmé, že pro firmu organizující AC je jasně lepší pořádat AC ve svých prostorách než 

v pronajatých prostorách dodavatelské agentury. Z vlastní pracovní zkušenosti z personálně-

poradenské firmy, kde jsem měl možnost zúčastnit se jak AC přímo v prostorách společnosti 

tak AC v personální agentuře, však vím, že tento názor není zdaleka založen na reálném 

základě. V AC totiž nastávají často neočekávané situace, kdy je třeba řešit určité problémy 

„za chodu". A jak jsme si říkali již dříve, dnes již ve včtšině případů je alespoň část úkolů 

svěřována právě externím firmám. Proto pokud má společnost opravdový zájem na dostatečné 

kvalitě AC, měla by právě v této fázi mírně slevit ze svých nároků na dodavatelskou agenturu 

a, pokud je to v jejích možnostech, využít „domácího" prostředí agentury, která tak bude mít 

mnohem lepší podmínky tuto kvalitu zajistit. Navíc se tak vyhnou interní hodnotitelé 

rozptylování uvnitř prostor své vlastní firmy a budou mít dozajista mnohem lepší možnost 

soustředit sc jen na dané AC. 

Pokud jsme na začátku tohoto úseku mluvili o malém časovém rozmezí této fáze 

realizace ve srovnání s jinými fázemi, nevylučuje to však skutečnost, že je tato část jedna 

z nejnáročnějších co se týká organizace. Je třeba zajistit v krátké době hladký a celistvý 

průběh, rovné podmínky pro všechny účastníky apod. 

Zde je dobré zmínit i jednu z nejčastějších chyb při realizaci AC. Je velmi nežádoucí, 

aby hodnotící týmy byly delší dobu neměnné. Jak píše ve své knize František Hroník, často se 

stává, že hodnotitelé sklouznou k názoni „vítězná sestava se nemění"14, což je samozřejmě 

chyba, protože takový lým hodnotitelů má tendenci přistupovat čím dál tím více 

k opakovanému AC rutinním způsobem. Dochází zde k určitému uspokojení s tím, jakou 

rychlostí tým zvládá celý průběh, budí se umělý dojem sehranosti, ale ve výsledku jsou 

" Citace, zdroj: Kyrianová H.: Assessment centrum v současné personální praxi,Praha, Testcentrum, 
2003, s. 78 
14 Citace, zdroj: Hroník F.: Poznejte své zaměstnance - vše o Assessment Centre, Bmo, ERA, 2002, s. 
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výstupy zkresleny skupinovým myšlením a nedostatečnou vůlí po novém přínosu do dalšího 

AC. 

Ve fázi realizace bychom se logicky měli zmínit i o technikách, které jsou nejčastěji 

využívány pro ten který požadovaný výstup. Jedná se však o natolik rozsáhlou pasáž, že jí 

věnujeme podstatně větší prostor v další kapitole. 

Ještě v této sckci si však představíme alespoň velmi stručně příklad programu AC (viz. 

tabulka č. I níže) tak, jak během dne probíhá. Jedná se o velmi podobný typ AC jako to, 

o kterém budu hovořit v praktické části této práce. 

Program celodenního AC 
9 : 0 0 - 9 : 2 0 Přivítání, úvod, seznámení účastníků s metodou AC, krátká prezentace 

zadavatelské společnosti 
9 : 2 0 - 10:20 Cvičení na „time management" 
1 0 : 2 0 - 1 0 : 3 5 Přestávka 
1 0 : 3 5 - 1 2 : 1 0 Testy sociální inteligence, logické a analytické testy, press testy 
1 2 : 1 0 - 1 2 : 4 5 Přestávka 
1 2 : 4 5 - 1 3 : 3 0 Prvotní zpětná vazba 
1 3 : 3 0 - 1 4 : 0 0 Přestávka 
1 4 : 0 0 - 1 4 : 1 5 Uvod do interaktivní části, seznámení zbylých účastníků s dalším 

postupem 
14:15 - 14:45 Skupinová diskuze I 
1 4 : 4 5 - 1 5 : 1 5 Skupinová diskuze 2 
1 5 : 1 5 - 1 6 : 4 5 Argumentační dialogy 
1 6 : 4 5 - 1 7 : 3 0 Prezentace + hodnocení 
17:30 - závěr Osobní pohovory, případné předání alespoň částečné zpětné vazby 

Tabulka č. 1, Zdroj: Interní materiál personální agentury z r. 2007 

• Sjednocení výsledků pozorování a vyhodnocení 

Tato fáze AC je oproti předchozí časově poněkud více náročná. Je to dáno především 

skutečností, že na hodnocení účastníků se podílí kvůli co největší objektivitě tým 

pozorovatelů, ne jedinec. Výsledkem jsou potom často neshody a vzájemná diskuze, které 

mohou tuto fázi prodloužit. Důležité však také je, o jaký typ AC se jedná. Z vlastní praxe vím, 

že pokud AC na podobné pozice probíhá opakovaně delší dobu, hodnotitelé již dokáží mít 

zcela jasné požadavky o výsledném profilu kandidáta a v určitých zaběhnutých kolejích 

podávat výslednou zprávu poměrně rychle. Potom je doba trvání nutná k dosažení konsensu 

mezi hodnotiteli např. pouze jeden den. Jinak se však podle povahy požadovaných výsledků 

může pohybovat až v řádu několika týdnů. 



Postup při sjednocení výsledků může být mírnč odlišný. Asi jedním znejlepších 

způsobů, jak dát názory jednotlivých hodnotitelů do jedné výsledné zprávy, je vzájemná 

diskuze a argumentace, proč a jak k daným hodnotám na výsledkové škále ten který 

hodnotitel dospěl. Následně by mělo dojít k dosažení konsensu a to například 

zprůměrňováním výsledných hodnot či vyškrtáním extrémů a následným zprůměrňováním. 

Ani průměr však často nemusí být optimální variantou pro dosažení objektivního 

hodnoceni. Jedná se například o situaci, kdy účastník AC je při skupinové diskuzi natolik 

aktivní, že působí na hodnotitele naprosto rozporuplným dojmem. Například jeden hodnotitel 

v něm bude vidět ideálního kandidáta do vedoucí pozice, který si umí prosadit svůj názor, 

zatímco jiný pozorovatel ho bude hodnotit jako člověka, který si jde pouze za svým zájmem a 

přehnaně ovlivňuje celý kolektiv, což může v budoucnosti způsobovat nemalé problémy. 

Výsledkem tedy je na jedné straně velmi pozitivní hodnocení, na druhé potom velmi 

negativní. Průměrem těchto hodnot by však nakonec byl nevýrazný člověk, což evidentně 

při takto velkém rozporu hodnocení tento kandidát není. Proto je dobré tento rozpor 

zaznamenat i do závěrečné zprávy, o které se zmíníme v dalším oddíle. 

Po sjednocení názoru hodnotitelů musí dojít k přiřazení hodnot jednotlivým 

charakteristikám, které se pozorují a tím zavedení určité obecnější roviny do pozorování. 

Musí se přejít od fáze „poznámek pozorovatelů na papíře" k fázi, kdy jsme schopni říct, 

že jeden kandidát je lepší než druhý, protože dosáhl v dané charakteristice lepšího výsledku. 

Toto je značně zjednodušeno u testové části AC, kde jsou výsledky poměrně jednoznačně 

dané. Pokud jsou testy dostatečně dobře sestavené, mají samy o sobě tyto výsledky již dobrou 

vypovídací hodnotu. U interaktivní části však záleží již do značné míry na citu a empatii 

hodnotitelů. I proto je zavedení hodnocení na určité škále někdy velmi časově náročné. 

Již v přípravné fázi se vypracovává určitý profil s minimálními možnými požadavky 

na účastníka AC. Ten nám v závěru této fáze po dosažení konsensu mezi hodnotiteli bude 

sloužit jako měřítko pro srovnání, díky němuž budeme schopni kvalifikovat kandidáta jako 

vhodného či nevhodného pro vykonávání pracovních povinností na dané pozici. 

Na diagramu č.l je potom příklad takového ideálního profilu. Tento profil je vytvořen 

pro výsledky testové části. Každá oblast diagramu je výsledkem jednoho testu (název testu 

případně v úvozovkách napsaný interní název jsou u každé z devíti oblastí), modrá plocha 

jsou minimální požadavky společnosti na kandidáta, které zaručují postup do interaktivní části 

AC, ve které může nadále svými jazykovými, argumentačními a dalšími schopnostmi usilovat 

o získání nabídky od společnosti (vidíme, že v tomto případě do testové části nebyla zařazena 

případová studie - „case study"). Zelená čára potom označuje kandidáta, který by při dosažení 
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minimálně tohoto výsledku měl od společnosti dostat s velkou pravděpodobností nabídku 

ke spolupráci a jedině špatný výkon v interaktivní části by ho o tuto nabídku mohl připravit. 

Mental strength / Enduiance 

Dnve / Flexibility 

Business solutions - Case study 

Deahng mth fimple itructurei (*Judgemenls") 

PioceM tfiinking ("Problém sohrmg") 

Complex analytical thinlong 

Verba! logic 

ConcentiaUon 

("Condufiofis") 

Pickmg up feelmgs 

Diagram č.l, Zdroj: Interní materiál personální agentury z r. 2007 

Nesmíme také zapomínat na skutečnost, že AC se pořádá často i pro již stávající 

zaměstnance. V takovém případě je takový výstupní diagram vhodný pro srovnání účastníků. 

Lze podle něj odhadnout budoucí potenciál zaměstnance, lze získat informace o možném 

budoucím kar iémím růstu i o případné budoucí hierarchii pracovního týmu. 

• Závěrečná zpráva 

Následným krokem, který navazuje na sjednocení výsledků AC, by měla být zpráva, 

která předloží ve srozumitelné formě zjištěné informace. Především u rozsáhlejších AC je 

taková zpráva nutností. Je však samozřejmě opět otázkou financí, nakolik bude tato zpráva 

podrobná. V tomto případě mluvím hlavně o situaci, kdy je AC realizováno externí 

společností. Z vlastní praxe z AC, o kterém budu psát v praktické části této práce, vím, že to 

byla především otázka finančních prostředků, která přinutila personálnč-poradenskou 

agentům, aby počet svých závěrečných zpráv o účastnících snížila pouze na ty osoby, které 

postoupily do interaktivní části. Těm ostatním byl pouze ve stručnosti předložen výsledek 

testové části s předem definovanými doporučeními, kterými by se měl neúspěšný kandidát 

řídit, pokud chce do budoucna některé své schopnosti a tím i výsledky v AC zlepšit. 

Pokud tedy závěrečná zpráva je zpracovávána, měla by obsahovat doporučení 

pro zadavatele (tedy pokud je AC realizováno pro nábor zaměstnanců, mělo by se jednat 
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0 návrhy a doporučení na kandidáty, kteří by podle výsledků mčli být pro společnost 

přínosem) a zpětnou vazbu pro kandidáty (jaké jsou jejich přednosti a nedostatky). Zpětná 

vazba účastníkům muže být z části podávána již v průběhu testováni (např. sdělení výsledků 

testové části před zahájením interaktivní). Rozhodně je ale velmi podstatná a to především 

u různých typů rozvojových programů, kdy by mělo AC sloužit ke zjištění a rozvoji 

potenciálu účastníků. 

Na základě závěrečné zprávy pak přichází na řadu uvedení získaných poznatků 

do praxe. Tedy např. v případě rozvojových programů může po absolvovaném AC dojít 

k dohodám mezi společností a zaměstnancem o jeho dalším rozvoji. Může se sestavit 

rozvojový a vzdělávací program nebo určitý kariérní plán. 

2.8.2 Techniky využívané při AC - podle čeho stavět program? 

Ve stejném duchu jako doposud budeme dále pokračovat v dělení AC na dvě části -

písemnou (testovou) a ústní (interaktivní). Samozřejmě, že není pravidlem, aby AC 

obsahovalo obě tyto části, ale v zájmu představení co největší škály nejčastěji používaných 

technik to budeme předpokládat. Ostatně AC, které bude představováno v praktické části této 

práce, j e stavěno přesně takto a proto bude seznámení s takovou strukturou AC příhodnější 

1 pro další oddíly. 

Začněme nejprve úvodem účastníků do situace v AC. Každé AC by mělo být stavěno 

s ohledem na aktuální předpokládaný psychický a fyzický stav účastníků v čase. Proto je 

dobré začít určitou „rozcvičkou", která uvede kandidáty do situace, ve které se budou 

v dalších několika hodinách nacházet. Tím je myšlena nejprve určitá prezentace pořadatelů 

AC, případně následné vzájemné představení jednotlivých účastníků. Následovat by měly 

výkonové testy, protože se v této době dá očekávat ještě plná kapacita sil účastníků a tedy 

i schopnost maximální možné koncentrace na výkon. Testová část by měla být stavěna 

především pestrým způsobem. V žádném případě by se neměly po sobě opakovat stejné typy 

cvičení a i zde (i když zde ještě není příliš velké riziko únavy účastníka) by měla existovat 

určitá tendence k postupnému poklesu náročnosti testů na rychlost a koncentraci. Proto různé 

press testy (povíme si o nich v dalším textu více), kombinační rychlostní testy a jim podobné 

by se měly vyskytovat v programu spíše v dřívějším čase. 

Poměrně vhodné je i zařazení testů využívajících psychodiagnostických metod. 

Ne vždy je ale psychodiagnostika v AC žádoucí, rozhodně by „psychodiagnostické metody 
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neměly v AC převládat, protože by tím došlo k jakémusi rozmělnění celé metody AC." '5 

Nicméně tato forma testů může být vhodným doplňkem pro získání dodatečných informací, 

které však nemusí přímo souviset s jádrem našeho zájmu poznání kandidátů. Například se 

může jednat o různé zábavné testy, které mohou účastníci dobrovolně dělat během prostojů 

při interaktivní části AC a například v situaci, kdy se hodnotitelé nejsou schopni dohodnout 

na konkrétním výsledku mohou tyto testy přinést často užitečné poznatky. 

Ústní část j e obvykle zařazována do odpoledních hodin a jedná se o různé rolové hry, 

případové studie apod., u nichž by měl být opět kladen důraz na pestrost a především obměnu 

zaměření metod. 

V samém závěru je pak čas na aktivity, které již nevyžadují přílišné zapojení intelektu. 

Tím máme na mysli všemožné vyplňování dotazníků, individuální pohovory zprostředkující 

účastníkům zpětnou vazbu atd. 

2.8.3 Testové techniky 

Testová část AC má v mnoha případech funkci určitého „síta", jehož úspěšné 

absolvování je nutnou, ne však postačující podmínkou pro získání pracovní nabídky ze strany 

zadavatele (v případě pořádání AC pro nábor nových zaměstnanců). Jak jsem se j iž zmínil 

několikrát, klíčovou částí pro každého kandidáta je potom ústní interaktivní část, kde se 

rozhoduje o tom nejpodstatnějším. O této části se však podrobněji zmíníme v dalších 

oddílech. 

Mezi velmi často používané testové techniky patří různé formy výkonových testů, 

testy inteligence, často se setkáváme také s osobnostními dotazníky a mnoha dalšími 

variantami j ako např. projektivními testy. Pojďme si nyní v krátkosti představit nejznámější 

používané varianty testů. 

• Výkonové testy 

Dalo by se říct, že tato varianta zkoumání určitých charakteristik účastníků je do jisté 

míry nejobjektivnější a nejhůře napadnutclná. Správně a profesionálně zpracované testy jsou 

oproštěny od veškerého subjektivního pohledu pozorovatelů a jde jen a pouze o daný 

výsledek, který je jednoznačně daný a je vyčíslený konkrétní hodnotou. Je podstatně 

jednodušší totiž měřit chybovost v testu, než subjektivně posuzovat např. chybné 

či neracionální rozhodnutí v případě rozhovorů. Jak napovídá už sám název, cílem těchto testů 

je měření výkonu. Jak již bylo ale zmíněno, je velmi důležité, aby byly testy co nejpřesněji 

l5Citace, zdroj: Montag, P.: Assessment Centre - moderní nástroj pro hodnoceni, výběr a výcvik personálu, 
Praha, Pragoeduca, 2002, s. 37 
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zamířeny. Důležitý poznatek, který je třeba mít neustále na pamčti, je, že ve správně 

postaveném výkonovém testuje vždy možné, že účastník dosáhne horšího výsledku, než jaká 

je skutečnost. To může nastat vlivem stresového prostředí, nedokonalým pochopením zadání 

apod. Opak však možný není, tedy pokud byl test sestaven správnč, nemůže se stát, 

že účastník dosáhne lepšího výsledku, než jaká je jeho skutečná kapacita. 

Mezi výkonové testy se řadí příklady ověřující inteligenci, dále testy speciálních 

schopností a jednotlivých psychických funkcí. Tyto testy podávají, jak už bylo řečeno, 

pomčrnč jasné výsledky, ale je nutné brát v potaz, že je ve hře celá řada proměnných. Proto 

když zkoumáme například schopnost koncentrace, je třeba počítat s vůlí vynaložit na nějaký 

úkol určité úsilí, s motivací atd. Proto se do takových testů zahrnují celé řady různých 

typových příkladů, aby byla tato škála co nejvíce pokryta. Nicméně i tak mají hodnoty těmito 

příklady zjištěné pro psychologa pouze orientační charakter, informují nás spíše o potenciálu 

než o tom, jak se bude účastník AC potom skutečně chovat v práci. Svojí důležitou roli zde 

hrají totiž i např. zkušenosti, prostředí, ve kterém se AC odehrává apod. 

Poměrně slabší váha se přikládá v písemné části inteligenčním testům. Ty by měly 

kandidáta přímo vyřadit z AC pouze v případě velmi špatných výsledků, které jsou ještě 

doplněné odborných posudkem z pohovoru s psychologem. IQ by nemělo být bráno jako 

prediktor budoucích úspěchů při práci. Naopak u lidí s nadměrně vysokým IQ přichází 

na scénu mnoho dalších potenciálních problémů jako např. ochota zvládat při nástupu do 

práce rutinní práci, schopnost komunikace s méně inteligentními kolegy apod. 

Výrazně zajímavější jsou testy zaměřující se na stresové situace. Ani na základě tohoto 

testu by lidé neměli být přímo vyřazováni, pokud se tedy nejedná o výběrové řízení na pozici 

se stresem vysloveně spojenou (např. pilot). Mezi tyto testy řadíme např. „test volní 

regulace"16, což je test zaměřený právě na sledování volních charakteristik. Je zde po sobě 

uspořádáno několik úloh s proměnlivou náročností. To, co se při testu sleduje, je výkon 

při zadané zátěži, vůle dále zrychlovat, motivace pracovat i po zátěži, citlivost účastníka 

na změnu atd. Sleduje se především úsilí a sebekontrola. S podobným testem a jeho ukázkou 

se setkáme i v praktické části. Výkonových testů je mnoho. Například František Hroník jich 

ve své knize popisuje celou řadu. My zde vybíráme ty nejzajímavější z nich. 

Bourdonův test17 je klasickým pozornostním testem zaměřeným především na rychlost 

a přesnost práce v čase. Tyto úlohy jsou vhodné pro pozice, u kterých se vyžadují právě tyto 

dvě vlastnosti, tedy např. u operátosrkých pozic, méně již potom pro nábor na manažerské 

pozice. 

"'Zdroj: Hroník F.: Poznejte své zaměstnance - vše o Assessment Centre, Brno, ERA, 2002, s. 200 
17Zdroj: Hroník F.: Poznejte své zaměstnance - vše o Assessment Centre, Brno, ERA, 2002, s. 200 



Zrcadlové kreslení1" je ,klasickým testem zkoumajícím impulzivitu. stabilitu, adaptaci 

na stres a j iné . Zkoumanému člověku jsou vyobrazovány zrcadlově obrazce, které musí 

překreslovat ve správném tvaru. Poměrně důležitou zkoumanou vlastností při opakování testu 

delší dobu je změna v učení a odolnost vůči stresu a únavě. 

Klasickým testem je test struktury inteligence, kde se můžeme setkat s typickými 

úlohami jako doplňování vět, eliminace slova, analogické myšlení, generalizace, aritmické 

úlohy, numerické řady atd. 

. Projektivní testy 

Projektivní testy jsou takové úlohy, kde není až tak zřejmé, jaká by měla být žádoucí 

odpověd' a proto při vypracování takového testu není snadné vědomě kontrolovat odpovědi. 

Často jsou však tyto úlohy natolik specifické, že mohou vzbuzovat pocity nedůvěry v tyto 

metody, proto jeden ze zásadních předpokladů těchto testů je mít dostatečně kvalitního 

interpretátora. Zároveň lze říct, že výsledky těchto testů je nutné chápat spíše jako hypotézy 

než jako skutečné podložené výsledky, proto je nutné naše hypotézy do jisté míry podpořit 

z dalších zdrojů. 

Mezi takové testy se řadí TAT19 (Tematicko-aperccpční test), který nám dává poměrně 

čitelné odpovědi na otázky jako „vztah k druhým lidem", vztah k autoritě", „vztah k úkolu", 

„proaktivita/reaktivita" a jiné. 

Dalšími testy jsou např. Lůscherův test, neboli „test volby barev a tvarů", „test 

porovnání pocitů a přání (PPP)" a jiné. 

. Dotazníky20 

Pokud lze v případě dotazníků vůbec použít slovo „testy", jedná se o testy u nichž 

účastník na jednotlivé otázky a tvrzení odpovídá nejčastěji „ano", „ne", nebo „nevím". 

Důležitá je úroveň určité „prohlédnutclnosti" těchto testů. Pokud je v testech jasně znát záměr 

otázek, může vyplňující člověk do značné míry ovlivnit výsledek. Tedy můžeme říct, 

že odpovědi j sou často závislé na ochotě vyplňujícího vypovídat o sobě pravdivě. Jednodušší 

(prohlédnutelnější) testy jsou určeny především pro rozvojová AC. V případě náborů se 

používají propracovanější dotazníky, které v sobě mají zahrnutou i tzv. „lži škálu". Tak jako 

tak jsou ale dotazníky poměrně citlivou formou testů především co se týká zkreslení výsledků. 

Takové zkreslení ani nemusí být dáno skutečností, že se daný člověk snaží ukázat v co 

nejlepším světle, ale výsledky mohou být ovlivněny i zkresleným sebeobrazem, tedy 

'"Zdroj: Hroník F.: Poznejte své zaměstnance - vše o Assessment Centre, Bmo, ERA, 2002, s. 201 
"Zdroj: Hroník F.: Poznejte své zaměstnance - vše o Assessment Centre, Bmo, ERA, 2002, s. 203 
20Zdroj: Hroník F.: Poznejte své zaměstnance - vše o Assessment Centre, Brno, ERA, 2002, s. 206 



chybným míněním o svých vlastních schopnostech. Proto je nutné dodat, že dotazníky jsou 

určitě dobrým doplňkem AC, ovšem není moc vhodné na ně příliš spoléhat a nemít jejich 

výsledky „očištěny" pomocí dalších metod. 

Ukázky z testů, které byly využity při konkrétním AC", budou představeny v rámci 

praktické části práce. 

2.8.4 Interaktivní techniky - individuální21 

Obvykle v druhé části AC je připraven soubor technik či cvičení, které lze souborně 

nazvat „interaktivní". Nejedná se již pouze o písemné testy, ale zde je již kladen důraz přímo 

na verbální sebeprczentaci a to buď individuální, případně se sleduje prosazení jedince 

v určité skupině lidí. My se v tomto oddílu budeme věnovat individuálním technikám, 

v oddílu následujícím pak přejdeme ke cvičením skupinovým. 

. Rozhovor - dialogové hry 

Rozhovor může mít více variant. My nyní vynecháme variantu, která se obvykle 

nachází až v samém závěm AC, kdy už mají pořadatelé přibližnou představu o svých 

favoritech a kdy rozhovor slouží už jen jako určitý prostředek k získání dodatečných 

informací k nejasnostem, které mezi pořadateli a účastníkem vznikly. Zde se budeme zabývat 

jistou formou dialogových her, které mají v podstatě za úkol simulovat jisté situace z reálného 

pracovního života. 

Existuje mnoho variant těchto pohovorů, které se dají poměrně flexibilně 

přizpůsobovat konktrétnímu zadavateli a pozici, na kterou případné výběrové řízení 

vyhlašuje. My si zde pouze ve stmčnosti uvedeme seznam nejčastěji využívaných forem 

pohovoru s krátkým popisem: 

Motivačně hodnotící pohovor 

Dá se vysledovat mnoho údajů o tcmperamentových charakteristikách účastníka, jak 

se dokáže prosadit během častých vstupů moderátora do pohovom, jak dokáže celou debatu 

ukočírovat. Tato forma pohovoru je zaměřena na sledování reflexe a sebereflexe. 

Biografické interview 

Jedná se o rozsáhlý pohovor dle předem pečlivě propracovaných otázek, které 

monitorují profesní dráhu kandidáta. 

• Manažerské interview 

•''Zdroje: Kyrianová H.: Assessment centrum v současné personální praxi,Praha, Testcentrum, 2003, s. 36 - 39 
Hroník F.: Poznejte své zaměstnance - vše o Assessment Centre, Brno, ERA, 2002, s. 102 - 152 



Tento typ pohovoru je svou povahou zaměřen spíše na kandidáty z řad středního 

a vyššího managementu a spíše než v AC se používá v tzv. Development Centrech, což je 

v podstatě typ AC pořádaný pro stávající zaměstnancem s cílem odhalit jejich rozvojový 

potenciál. 

Jednoduše lze shrnout metodu rozhovorů jako způsob, jak odhalit budoucí reakce 

pracovníka v určitých specifických situacích. Je možné simulovat různé prodejní dovednosti, 

schopnosti manažerské, schopnost podání negativní zpětné vazby apod. 

• Morální dilemata 

Při těchto úlohách neexistuje nějaké jednoznačně správné řešení. Spíše je účastník 

vržen do situace, která jeho samotného staví do obtížné role v rozhodování a sledují se tímto 

jeho charakteristiky, jeho priority apod. Jedním z takových příkladů může být situace, kdy je 

člověk nucen se stavět proti kolektivu svých zaměstnanců ve snaze prosadit na místo svého 

kolegy nějakého svého blízkého přítele. I když tento přítel může být sebelepším pracovníkem, 

byť se na ono místo sebevíc hodí, může nastat situace, že bude uchazeč vystaven kritice, 

žc má zkreslený pohled na situaci a bude čelit negativním výpadům. Například s touto situací 

se můžeme v úlohách morálních dilemat setkat. 

Jinou situací může být zasahování osobních problémů podřízených do pracovního 

výkonu. Např. podřízený, který kdysi býval jedním z tahounů tým, ale poslední mčsíce 

sklouznul k průměru. I přes vzájemné pohovory se vždy zlepšil pouze na krátkou dobu. 

Manažer je rozhodnut dát mu výpověď, ale dozví se o vážné nemoci manželky podřízeného 

kolegy. Nyní j c na něm rozhodout, nakolik je skutečně tato nemoc důvodem špatných výkonů. 

Takových her jc nespočetně a je jen na správném zadání zadavatclské firmy a kvalitě 

dodavatelů AC, jak moc tyto hry pomohou odhalit jinak těžko odhalitelné osobnostní 

charakteristiky. 

• Hraní rolí 

V těchto úlohách je často všemožné zjišťování prodejních, komunikačních, 

manažerských a mnoha jiných dovedností. Můžeme zadat úkol účastníkovi, aby prodal 

jednomu z pozorovatelů produkt, o kterém ví pouze on sám, že má určitý nedostatek. Může se 

jednat o různé formy prodeje po telefonu, vysvětlování po telefonu, získávání informací 

po telefonu. Vůbec telefon je poměrně dobrý prostředek na získání dalších informací 

o chování účastníka. V telefonu se ztrácí osobní kontakt s člověkem, kterého přesvědčuji, 

ztrácí se důležitý vizuální kontakt a proto se dané předvedené vlastnosti násobí. 
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Hraní rolí j e jednou z nejčastčjších disciplín, které se v AC objevují. Rozsah této práce 

však nedovoluje je obsáhnout, protože právč tyto úlohy jsou co do své pestrosti možná 

nejrozmanitější a opravdu záleží do jisté míry na kreativitě a zkušenostech dodavatelské 

společnosti, j ak dokonale dokáže na základě těchto her získat potřebné informace. 

. Prezentace 

I zde jako v předchozích úlohách lze pojmout zadaný úkol různé. Pozorovatelé mohou 

mít aktivní či pasivní roli, stejně tak ostatní účastníci, kteří se buď účastní prezentací svých 

kolegů, nebo ne a mohou se zapojovat do debaty otázkami a připomínkami, nebo ne (zde však 

pokud existuje aktivní role ostatních účastníků, měli bychom tuto prezentaci zařadit spíše 

do následujícího oddílu - „interaktivní techniky - skupinové", proto zde budeme mluvit 

pouze o pasivní účasti ostatních kandidátů). Prezentace může mít i několik dalších forem: 

1. Sebeprezentace 

2. Prezentace kolegy 

3. Prezentace firmy 

4. Prezentace možných zlepšení, přínosů atd. 

. Případová studie 

Jedná se o cvičení, kde jde především o to zorientovat se v poměrně velké množství 

nepřehledných dat. Nemělo by být nikterak specifické ani náročné na konkrétní znalosti 

z oboru. Účastník je hodnocen především za to, jak dokáže daný problém strukturovat, jak si 

dokáže stanovovat priority, kterak dokáže sumarizovat data apod. Oproti výše zmíněnému 

hraní rolí, kde je důležitý proces a je podstatné ukázat, jak jsme schopni dospět 

k požadovanému výsledku, je u této studie spíše důležitý samotný výsledek. 

Ač je případová studie jednou z nejpoužívanějších metod, nebudeme jí rozebírat příliš 

do hloubky, protože je opravdu nepřeberné množství možností, jak daný problé formulovat 

a je spíše na schopnostech daných personalistů, jak dokonale dokáží případovou studii pro ten 

který případ zkonstruovat, aby poznatky z ní získané vedly ke kýženému výsledku. 

• Znalostní zkoušky a cvičení zkoumající orientaci v daném oboru 

Tyto testy se v AC objevují spíše méně. Alespoň co se týká AC pořádaných externí 

společností vím z vlastní zkušenosti, že firmy od dodavatelské personálně poradenské 

společnosti očekávají spíše něž testování odborných znalostí zkoumání osobnostního profilu. 

Odbornost si poté často testují již samy dle vlastních specifických požadavků. 

Pokud se ale j iž znalostní zkoušky v AC vyskytují, pak se vyznačují oproti 

případovým studiím především omezeností správných odpovědí a větší specifičností. Zatímco 
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případové studíc bývají spíše všeobecného charakteru a vždy zde bývá jistá neurčitost, 

v odborných testech jde již o zjištční konkrétních znalostí z daného oboru, proto zde již 

taková neurčitost nepřichází v úvahu. 

2.8.5 Interaktivní techniky - skupinové 

V případě, kdy se daného cvičení účastní dva a více kandidátů, dá se hovořit 

o skupinovém cvičení. My se v následujících oddílech pokusíme seznámit s nejznámčjšimi 

modelovými situacemi podle toho, pro jaký účel jsou vytvářeny. Pomocí skupinových cvičení 

se dají zkoumat výkonové charakteristiky týmu a ovlivňování výkonových charakteristik 

týmu jedincem, můžeme pozorovat interpersonální charakteristiky, dále pak kognitivní 

charakteristiky, odolnost týmu vůči stresu a mnoho dalších. 

. Pozorování výkonových charakteristik22 

Hlavním úkolem týmu je mít výsledek, nikoliv nějaké řešení. Není ledy až tak důležité 

mít teorii, ale podstatná je týmová práce. Přímo kultovním příkladem v AC na sledováni 

skupinových výkonových charakteristik jsou různé formy staveb z kancelářských potřeb. 

Skupina dostane k dispozici určitý materiál a úkol postavit určitý dmh stavby při co nejlepším 

využití všech potřeb. Sleduje se potom role jednotlivých jedinců při organizaci práce, styly 

práce apod. 

. Pozorování interpersonálních charakteristik23 

Zde se sleduje především schopnost skupiny dohodnout se na konkrétním postupu 

a dospět tak k výsledku. 

. Sledování kognitivních charakteristik24 

To, co sleduje tato metoda, je především schopnost skupiny „vymyslet". Například se 

tak děje formou individuálních úkolů, které je třeba v závěru sumarizovat do jednoho 

„týmového". Na konci se potom hodnotí cit jednotlivých účastníků a tedy to, kdo se nejvíce 

dokázal ve svém individuálním řešní přiblížit pozdějšímu týmovému řešení. 

. Sledování odolnosti vůči stresu 
Pozorování reakcí na stres je jednou z klíčových úloh AC. Snad v každém AC by se 

mělo alespoň nějaké cvičení tímto směrem zaměřené vyskytovat. Často se využívají různé 

formy her, kde se simuluje určitá krizová situace, například ohrožení života, skupina si musí 

"Zdro j : Hroník F.: Poznejte své zaměstnance - vše o Assessment Centre, Bmo, ERA, 2002, s. 153 
2JZdroj: Hroník F : Poznejte své zaměstnance - vše o Assessment Centre, Bmo, F.RA, 2002, s. 159 
"Zdro j : Hroník F.: Poznejte své zaměstnance - vše o Assessment Centre, Bmo, ERA, 2002, s. 171 
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rozdělovat jednotl ivé role, jednat v zájmu výsledku kolektivu, pozorují se vůdeovské 

vlastnosti některých jedinců, či ochota přinášet oběti v zájmu celkového výsledku týmu. 
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3. Realizace AC - konkrétní příklad 

3.1 Úvodní informace 
Výše zmíněná personálně poradenská společnost byla požádána významnou českou 

společností Falco, s. r. o. o komplexní realizací Assessment Centra. V úvodu oddílu 2.8 jsme 

se zabývali otázkou, nakolik je vhodné či žádoucí svěřit organizaci AC" kompletně do nikou 

personálně poradenské společnosti. Případ společnosti Falco je tedy ukázkou toho, jak vypadá 

pořádání AC v podstatě „od A do Z" externí firmou. Jedinou spoluúčasti zadavatclské 

společnosti byla v podstatě pouze částečná pozorovatelská účast. Následující text se bude tedy 

zabývat externí formou realizace AC, tzn. z pohledu dodavatele této služby. 

V rámci přípravné fáze byly specifikovány ve spolupráci s managementem 

a personalisty společnosti nejenom podmínky realizace (průběh, časové termíny, personální 

zajištění, finanční otázka), ale také účel/cíl AC a cílová skupina, tzn. pro koho bude AC 

realizováno. 

Jedná se o výběr účastníků rozvojového programu manažerských dovedností, což 

vedlo k vysokým nárokům kladeným na uchazeče, a nastavení hodnotící škály poměrně 

vysoko. Nešlo o klasický trainee program. 

Program je určen pro vysokoškoláky s l-3letou relevantní praxí a výbornou znalostí 

anglického jazyka. V rámci tohoto programu nedochází ke „kolečku po firmě". Tzn. že každý 

z účastníků bude působit na konkrétním pracovním místě v rámci vybrané oblasti firmy. 

Po skončení programu mají účastníci, na základě individuálních výsledků, možnost zůstat 

buď na daném místě či přijmout nabídku na místo v rámci středního managementu. Ti nejlepší 

dokonce dostanou možnost vycestovat a zastávat manažerskou funkci v některé 

ze zahraničních akvizic. 

Cílem tohoto AC je srovnat a vyhodnotit kvality vybraných uchazečů , jejich vhodnost 

a zaměření (nejlépe vyhovující profesní oblast), v neposlední řadě ověřit rovněž vynikající 

znalost angličtiny. 

Tato část práce pojednává především o testové části, neboť zde má autor praktické 

zkušenosti. K celkovému hodnocení (do závěrečné zprávy) byly zahrnuty rovněž výsledky 

z interaktivní části, která probíhala s těmi uchazeči, kteří uspěli v testové části. Pro úplnost 

jsou v příloze uvedeny také vybrané grafy zahrnující interaktivní část. 
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3.2 Průběh AC - shrnutí 
1. Analýza požadavků a cílů - (přípravná fáze) - ve spolupráci se společností jsou 

definovány požadavky na určené pracovní místo, podmínky realizace a cil AC. 

2. Cílová orientace určuje obsah a průběh AC - personálně poradenská společnost má 

k dispozici přibližně 130 testů a 150 simulovaných situací, z nichž jsou vybrány konkrétní 

testy a situace, v případě potřeby je tato personálně poradenská společnost schopna při svých 

kapacitách vyvinout a dodat konkrétní specifická cvičení. 

3. Výběr kandidátů pro AC - na základě telefonického screcningu (rozhovor 

o nejasnostech v životopisu, zjišťována úroveň znalosti angličtiny, motivace účasti 

v programu aj.) vybráno 42 účastníků. Tento „předvýběr" je velice důležitý z hlediska 

finanční náročnosti, protože funguje jako největší filtr od kandidátů, kteří buď přecení své 

síly, nebo si jednoduše v životopisu vymýšlí. 

4. Realizační fáze - realizace testové a interaktivní části (tato a následující fáze jsou 

podrobněji popsány v následujících oddílech včetně ukázek) 

5. Hodnocení, rozhodnutí, zpětné vazby kandidátům 

3.3 Testová část neboli testing 
Celé AC (jak testová, tak interaktivní část) se odehrávalo v prostorách společnosti 

Falco. O výhodách či nevýhodách pořádání AC v těch či oněch prostorách jsme se zmiňovali 

v oddíle 2.7.4. 

V rámci testingu byly vybrány jednotlivé metody/techniky, které podrobněji popisuje 

následující kapitola. Budeme tedy pracovat s několika psychodiagnostickými výkonnostními 

testy, které nevyžadují žádné zvláštní odborné znalosti. Jedná se o standardizované testy, 

jejichž objektivita je zaručena tím, že samotné řešení, vyhodnocení i výsledky jsou nezávislé 

na osobě, která testy zadává. Testy přinášejí stabilní výsledky i při opakovaných měřeních 

a umožňují porovnání výsledků jednotlivců s reprezentativním skupinovým vzorkem. 

3.3.1 Hodnocení testů 
Každý z testů je hodnocen na škále 1-925. Tato škála byla sestavena dle výsledků 

výběrového řízení uchazečů, kteří prošli obdobným výběrových řízením. 

25 Autor vnímá nastavení hodnot škály jako přiměřené. 9-stupňová škála neztratila na přehlednosti a umožnila 
výraznější rozlišení. Dost často docházelo k hodnocení stupněm 9, relativné méně stupněm 1. Přesto byla škala 
využita v ce lém rozsahu. 



3.3.2 Rating 

Výsledky, kterými byli hodnoceni vybráni uchazeči, jsou podrobněji popsány u jejich 

slovních hodnocení. 

Hodnoty I - 3 jsou pod úrovní očekávání, nevyhovují kritériím a nemčly by se 

u uchazečů objevit. Hodnota 4 představuje hraniční výsledek. Ovšem platí, že samé „4" 

pro úspčšné absolvování testingu nestačí. Hodnoty 4 6 definujeme na úrovni průměru, 

tzn. splňují očekávání. Nadprůměrné výsledky charakterizují hodnoty 7 - 9 . 

3.3.3 Charakteristiky jednotlivých testů 

Test organizačních schopností (In-Basket Exercise) 

Tento test je někdy považován za základ celého AC. Hlavní myšlenkou je, že každý 

účastník dostane větší množství dokumentů (dopisů, e-mailů a jiné korespondence), které 

musí roztřídit a vyřídit v omezeném čase.2h Účastník se vžívá do role řídícího pracovníka 

firmy (obchodní manažer malé výrobní firmy), za úkol má zpracovat došlou pošlu (celkem je 

to 15 různých dokumentů, ať už pracovních či soukromých), analyzovat ji a přijmout potřebná 

opatření, dokázat oddělit podstatné od nepodstatného, soukromé od firemního, rozeznat 

souvislosti, plánovat termíny a přijímat rozhodnuti. Hodnotí se také schopnost delegovat 

a pracovat pod časovým tlakem. Neméně důležitou součástí hodnocení je schopnost určovat 

priority. Ne vždy je možné, aby určité činnosti, která je vysoce prioritní, byl věnován čas 

ihned. Nemalou částí hodnocení je tedy rozhodně také fakt, v jakém pořadí se účastníci AC 

rozhodnou činnosti/úkoly řešit. Graficky jsou výsledky těchto úloh v přílohách znázorněny 

jako „Organizování vlastního času" a „Určování priorit". 

. Test sociální inteligence neboli pasivní sociální schopnost 

Do této baterie testů spadají následující kategorie: 

• neverbální komunikace - schopnost rozeznat neverbální signály svých partnerů (čím 

vyšší hodnota, tím samozřejmě lepší) 

Popis: Zadáním každé otázky je obrázek obličeje nebo postavy a určité vyobrazení 

gestikulace. Vybírá se z pěti odpovědí jedna, která nejlépe vystihuje psychické rozpoložení 

zobrazeného člověka 

u Zdroj: Montag, P.: Assessment Centre - moderní nástroj pro hodnocení, výběr a výcvik personálu, Praha, 
Pragoeduca 2002, s. 33 



. rozeznáváni pocitů - schopnost intuice, na co se více soustředí, co vnímá jako 

podstatnější pro porozumění - zda obsah (vyšší hodnota) ěi fonnu/tzn. emoce (nižší 

hodnota) 

Ukázka ě . l : 

Vyberte jednu odpověď, která nejlépe odpovídá vyjadřovaným pocitům: 

1) Pokaždé, když se na něho podívám, mám pocit, že proti mně něco chystá: 

a) Strach b) Nedůvěra c) Tíseň d) Nejistota e) Pochybování o sobě 

2) Tvůj výstup byl strhující, nosil bych Tě na ramenou: 

a) Obdiv b) Štěstí c) Láska d) Radost e) Překvapení 

Ukázka č.l, Zdroj: Interní materiál personální agentury z r. 2007 

• pozorování chování - poznávání lidí, jací jsou pozorovatelé chování dění kolem sebe, 

zda si uvědomují, že lidé mají jiné názory a tyto respektují 

. Testy logického myšlení 

Tato kategorie má dvě části. 

• číselné a písmenné řady - numericko-logické myšlení, posloupnost čísel - schopnost 

rychle dojít ke správnému řešení v relativně nestrukturovaných, jednoduchých 

situacích, zda umí jít rychle k jádru problému v různých situacích. Jedná se 

o numerické a nenumerické úkoly, které v podstatě představují dvě strany jedné 

mince. Graficky znázorněno jako „Numericko-logické myšlení" a „Úsudky". 

Ukázka č.2: 

Doplňte následující čten řady: 

1) 18 13 16 11 14 

2) 6 12 10 20 18 

atd. ... 

Ukázka č.2, Zdroj: Interní materiál personální agentury z r. 2007 

Ukázka č.3: 

Vyberte z nabízených a doplňte následující člen řady: 

1) f o t g o s h o r i o ? 

2) m o n p q s r t ? 

atd. ... 

9 12 ? 

36 34 ? 

j k n q o 

,s t u b w 
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Ukázka č.J, Zdroj: Interní materiál personální agentury z r. 2007 

. procesní myšlení (neboli řešeni problému) - schopnost sledovat vztahy, celý systém, 

ale také jednotlivé kroky v rámci procesu, schopnost nastavit proces a optimalizovat 

j iž nastavený proces. Graficky znázorněno jako „Řešení problémů". 

Ukázka č.4: 

Jedná se o analýzu vývojových diagramů: 

Pracujete jako manipulační pracovník ve skladu s tříděným odpadem. Prostudujte 

důkladně vývojový diagram, který popisuje jednotlivé kroky Vašeho rozhodování a doplňte 

očíslovaná pole: 

Diagram č. 2, Zdroj: Interními materiál personální agentury z r. 2007 

Která z následujících možností vyhovuje nejlépe poli „ 1 " ? 

a) Je zelená? b) Je plastová? c) Je v ní nějaký zbylý obsah? d) Je vratná? 

Ukázka č.4: Zdroj: Interní materiál personální agentury z r. 2007 

. Test analytického myšlení 

Na základě řešení určitých tabulek/grafů (řešení komplexního číselného materiálu, 

interpretace skrytých informací) je zjišťována schopnost analyzovat kompletní informace, jít 

do hloubky problému a hledat vzájemné souvislosti a vztahy. 



. Testy stylu práce neboli Press test 

Také v tomto tesu rozlišujeme více kategorií, které jsou ohodnoceny každá zvlášť, 

flexibilita, drive, zápal, elán, s jakým se vrhají do nových pracovních úkolů 

mentální síla, odolnost vůči pracovní/stresové zátčži, jak zátčž/stres změní pracovní tempo 

koncentrace/vytrvalost - schopnost vrátit se do původního pracovního tempa, když zátěž 

pomine, schopnost učit se a rychle aplikovat nově naučené informace 

Pro tento test nejsou důležité ani tak hodnoty jednotlivých kategorií, jako spíše jejich 

vzájemný vztah. Takto můžeme nalézt čtyři typické výsledky/vzájemné vztahy. První je 

uchazeč, jehož střední hodnota je nejvyšší (např. 4,8,4 - viz obr. 1). Zvládá zátěžové situace 

velmi dobře, nové nezvyklé pracovní úkoly jsou pro něj motivací k vyššímu výkonu. 

Potřebuje nad sebou určitý bič. 

Obr. č.l: Střední hodnoto jako nejvyšší hodnota (vlastni zdroj) 

Naopak uchazeč, jehož střední hodnota je nejnižší (např. 8,4,8 - viz obr.2), zátěžové 

situace nezvládá dobře, jsou pro něj stresující. Nejsou pro něj vhodné typy pracovních míst, 

na kterých se setkává s neustále novými úkoly. Spíše preferuje ta místa, na kterých může 

využít zavedené postupy řešení a ví, jak řešení dosáhnout. 

/nota jako nejnižší hodnota (vlastni zdroj) 

Existují také lidé, kteří vykazují stále stejné hodnoty ve všech kategoriích (např. 7,7,7 

- viz obr.3). Mají vyrovnané pracovní tempo bez výrazných výkyvů. Jsou schopni zvládat 

různé typy pracovních úkolů. 

Ohr. č.3: Stejné hodnoty ve všech kategoriích (vlastni zdroj) 

Poslední vztah charakterizuje ty uchazeče, jejichž první hodnota je nejnižší (např. 

3,8,8 - viz obr.4). Ti mají pomalý pracovní „rozjezd" a potřebují delší dobu na počáteční 

orientaci v pracovních úkolech. Nicméně zátěžové situace zvládají bezproblémově. 

Dominantní je schopnost rychle se učit a aplikovat nově nabyté informace v pracovních 

situacích. 
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Obr. č.4: První hodnota jako nejnižši hodnota (vlastni zdroj) 

-Ukázka č.5: 

Do kroužků zapisujte eo nejrychleji počáteční písmena jednotlivých slov. Máte minutu na to, 

abyste zvládli vyplnit co nejvíce kroužků: 

červená zelená modrá žlutá 0 0 0 0 

zelená žlutá červená modrá 0 0 0 0 

modrá žlutá zelená červená 0 0 0 0 

atd. .. . 

Ukázka č.5: Zdroj: Interní materiál personální agentury z r. 2007 

-Ukázka č.6: 

Do kroužků zapisujte co nejrychleji opět počáteční písmena jednotlivých slov stejně jako v 

prvním cvičení, bez ohledu na jejich barvu. Máte minutu na to, abyste zvládli vyplnit co 

nejvíce kroužků: 

zelena Žlutá modrá 0 0 0 0 

modrá zelená čenvná 0 0 0 0 

čenvná modrá Hutá 0 0 0 0 

atd. ... 

Ukázka č. 6: Zdroj: Interní materiál personální agentury z r. 2007 

-Ukázka č.7: 

Do kroužků zapisujte co nejrychleji počáteční písmena barvy, kterou jsou slova napsána. 

Máte minutu na to, abyste zvládli vyplnit co nejvíce kroužků: 

červená modrá žlutá 0 0 0 0 

zelená žlutá modrá 0 0 0 0 
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modrá zelená "<i 0 0 0 0 

atd. ... 

Ukázka č.7: Zdroj: Interní materiál personální agentury z r. 2007 

3.4 Interaktivní část 
Pro účel této bakalářské práce uvádím pouze stručný seznam metod, které byly 

použity v interaktivní části. Do této části byli pozváni všichni uchazeči, kteří prošli testovou 

částí. Byla realizována na půdč společnosti za účasti managementu a personalistů této 

společnosti, psychologa a senior konzultanta z personálně poradenské agentury. Sám jsem se 

však této části neúčastnil, proto se jí blížeji nezabývám. Výsledky jsou ovšem zahrnuty 

v celkovém výběru „ukázkových" uchazečů a ve slovním hodnocení. 

Interaktivní část byla rozdělena do těchto kategorií. 

• skupinová diskuse 

• argumentační rozhovor (hodnocena struktura rozhovoru, schopnost prosadit se, vcítit 

se do situace druhého, ochota spolupracovat, přesvědčivost) 

• individuální prezentace 

3.5 Hodnocení vybraných uchazečů 
V následující kapitole se budu zabývat hodnocením vybraných uchazečů. V přílohách 

předkládám zpracované výsledky graficky. Kapitola je rozdělena na dvě části - hodnocení 

po testové části a po interaktivní části. Celkově se programu účastnilo 42 uchazečů, pro účel 

této kapitoly byli vybráni pouze ti uchazeči, kteří typově charakterizují/zastupují více 

uchazečů. Grafické znázornění výsledků viz přílohy. 

3.5.1 Testová část 
Uvádím v přílohách l, 2 a 3 tři grafy uchazečů po testové části. Následuje rovněž 

slovní komentář. Uchazeč A i uchazeč B dostali na základě výsledků pozvání do interaktivní 

části, naopak uchazeč C testovou částí neprošel. 

Uchazeč A jc vynikajícím organizátorem, bez problémů dokáže plánovat efektivně 

svůj časový fond a jednotlivé úkoly také vhodně delegovat. Svůj organizační talent podporuje 

vhodným vnímáním priorit. Má velmi dobrý cit pro neverbální i verbální sdělení. Nenechá se 
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znejistit formou informace a zajímá se primárně o obsahovou podstatu věci. Uchazeě A se 

bez potíží orientuje v sociálních strukturách kolem sebe. Jeho logický potenciál jc vynikající. 

Má bystrý úsudek, rychle se rozhoduje ve strukturovaných problémech jednoduššího typu. ale 

bez problémů si poradí i s komplexním materiálem. Umí odfiltrovat nepodstatné informace 

a svou pozornost věnuje podstatě jednotlivých problémů. Jeho procesní myšlení je velmi 

silné. Rozumí procesním problémům, jejich optimalizace a nastavovaní mu vyhovuje. Má 

stabilní a poměrně rychlé tempo práce. Se změnou a novými nečekanými pracovními úkoiy se 

velmi dobře vyrovnává. 

U uchazeče B jsou poněkud slabší jeho organizační schopnosti, průměrně deleguje 

odpovědnost a také cit pro priority je u něj rozvinutý pouze průměrně. Naproti tomu má velmi 

dobře vyvinutou schopnost rozumět svému okolí, umí číst neverbální signály a orientovat se 

v sociálních situacích. Je vnímavý a citlivý. S přehledem si poradí s logickými testy 

jednoduššího charakteru, ale ani řešení komplexního materiálu mu nedělá potíže. Velmi rychle 

se rozhoduje a jde správnou cestou přímo k jádru věci. Kromě řešení standardních situací se 

dokáže rychle zorientovat také v situacích nových a nestandardních. Má velmi dobré 

analytické schopnosti, umí rychle a správně definovat vzájemné vazby a propojení. Jeho styl 

práce vykazuje nadprůměrné nasazení a vytrvalost. Uchazeč B je pilný a snaživý, snaží se 

dovést zadání do perfektního konce. V jeho pracovním výkonu jej nerozhodí ani náhlá změna, 

na práci se dokáže výborně koncentrovat. 

Uchazeč C má průměrné organizační schopnosti, umí se zorientovat ovšem 

v jednotlivých pracovních úkolech, rovněž dokáže rozumně delegovat. Dobře si umí 

nadefinovat priority, rozlišuje skupiny úkolů méně a více důležitých. S obtížemi se orientuje 

ve svém okolí v neverbálních signálech nebo jim nepřikládá žádný význam. V komunikaci 

s ostatními se řídí spíše formou, jakou mu je informace podávána. Je vcelku dobrým 

pozorovatelem sociálních dějů. Dokáže bez výrazných problémů proniknout sociálními 

vazbami. Jeho schopnost orientace v jednoduchých, nestrukturovaných problémech je 

omezená, nedokáže jít rychle k podstatě nekomplikovaných nových úloh. Uchazeč C prokázal 

schopnost řešit samostatně rutinní úkoly a má předpoklady také pro řešení složitějších 

problémů. Umí se zorientovat v komplexní strukturované situaci a analyzovat ji, nečiní mu 

problém najít vzájemné souvislosti. Dokáže se s elánem ponořit do práce, ovšem nečekané 

pracovní situace mu nejsou blízké, schopnost koncentrace je v pásmu průměru. 
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3.5.2 Interaktivní část27 

V příloze 4 a 5 jsou dva grafy uchazečů, kteři prošli úspěšně testovou části. tzn. 

uchazeče A a uchazeče B. Úspčšný byl pouze uchazeč A a zařadil se mezi 4 „vítěze" AC, se 

kterými byl veden finální rozhovor s manažery společnosti, následně obdržel nabídku 

do programu. 

Uchazeč A prokázal v rámci Assessment Centra výrazný potenciál ve všech 

sledovaných kategoriích. Jc mu vlastní příjemný komunikační styl s důrazem na partnerské 

jednání. V týmu se neztratí, je proaktivní a kreativní. Řešení podkládá důkladnou analýzou. 

Jeho prezentace měla danou stnikturu, které se držel. Celkově by mu prospěl trénink 

manažerských dovedností s důrazem na komunikaci a prosazování vlastních nápadů. 

Uchazeč B podal stabilní, nadprůměrný výkon v testové části, kdežto jeho schopnost 

komunikovat soko l ím je nedostatečná. Jeho projev v interaktivních situacích je na opačné 

straně hodnotící škály. Snažil se prezentovat především sáni sebe v pozitivním světle, je 

netýmový individualista, který hůře spolupracuje s ostatními. Nejméně přesvědčivý výkon 

podal při prezentaci. Jeho prezentační dovednosti jsou slabé a představuji velkou rezervu. 

Prospěl by mu nácvik prezentačních dovedností se zpětnou vazbou, pracovat by měl 

na zvýšení sebedůvěry. 

3.5.3 Závěrečná zpráva a zpětná vazba uchazečům 

Po interaktivní části následovalo zpracování závěrečné zprávy o každém účastníkovi, 

ale také o celém AC. Na základě těchto zpráv byla účastníkům poskytnuta individuální zpětná 

vazba. 

27 Výsledky hodnoceni interaktivní části volné převzaty z interního materiálu, který byl zpracován jako 
komplexní zpráva o průběhu AC pro společnost Falco, s. r. o. 
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4. Závěr 
„Assessment Centre je založeno na standardizovaném hodnoceni chování, 

vycházejícím z mnohonásobných vstupních údajů. Využívá vícenásobného množství 

trénovaných pozorovatelů a technik. Hodnoceni o chováni jsou vyvozována především 

ze speciálnč vytvořených modelových situací. Tato jednotlivá hodnocení jsou shromažďována 

na schůzkách hodnotitelů nebo statistickými metodami. Ve společné diskusi jsou integrována 

celková hodnocení chování, často v podobč poměrových údajů. Výsledkem diskuse je 

hodnocení výkonu účastníků AC ve škálových hodnotách nebo v jiných proměnných, které 

jsou stanoveny jako měřítko pro AC. Statistické metody by měly být valorizovány podle 

profesionálně uznávaných postupů."2* 

V prvních odstavcích této bakalářské práce byl nastíněn její smysl a cíl. Tím je 

pootevření dveří „kuchyně", ve které bylo „uvařeno" konkrétní Assessment Centre na základě 

specifik společnosti Falco, s. r. o. 

AC je u nás stále vnímáno spíše s rozpaky, neboť budoucí uchazeči nemají příliš 

praktických zkušeností. Jsem si vědom, že jakákoliv teorie nenahradí plně osobní intenzivní 

prožitek účastníka AC, a byl bych proto rád, kdyby tato práce mohla přispět alespoň v malé 

míře k odstranění prvotní bariéry - zábran Či negativních očekávání. Bohužel jsem se setkal 

také s přístupem uchazečky (v rámci telefonického sereeningu), která svůj zájem o zaměstnání 

ve společnosti Falco, s. r. o. odmítla hned v úvodu, kdy se dozvěděla, že na tento pracovní 

post nevede jiná cesta, než skrze AC. Důvodem byla údajná nechuť být pozorována celý den 

několika psychology, poněvadž si „nepřipadá jako blázen, který by toto měl zapotřebí". Zde 

vidíme, jak může současné malé povědomí veřejnosti o AC způsobit již prvotní nedorozumění 

- co vlastně AC obnáší. 

V první části práce se zabývám nezbytně nutnou teorií k AC, jež byla čerpána 

z literatury a osobních zkušeností. 

Druhá část práce je věnována konkrétní realizaci AC u nás včetně grafického 

znázornění výsledků a slovního hodnocení vybraných uchazečů. Z důvodu velkého počtu 

uchazečů a expanzi společnosti Falco, s. r .o. bude stejné AC bude probíhat opět koncem roku 

2007. 

28 Zdroj: Montag, P.: Assessment Centre moderní nástroj pro hodnocení, výběr a výcvik personálu, Praha, 
Pragoeduca 2002, s. 74. Citováno podle: Směrnice a etické podmínky pro využíváni Assessment Center 
(schváleno na 17.mezinárodním kongresu o metodě AC l.května 1989 v Pittsburghu, Pensylvánie, USA volně 
převedeno) 



AC není samozřejmě jediný způsob, jak nalézt vhodné lidi. Je důležité nepodléhat 

v tomto případě módě, ale důkladně zvážit nejen výhody a nevýhody (např. finanční a časová 

náročnost), ale především skutečnost, k jakému účelu samotný výběr zaměstnanců slouží, 

a vhodnost AC při tomto výběru. „ 1 sebelepší metoda může být naprosto zbytečná a ztrátová 

v případě, že ji používáme k účelům, pro které prostě není určená. Přestože se AC v současné 

době stává módním hitem, apelujeme při jejím užíváni na zdravý rozum. 

" Zdroj: Kyrianová, H: Assessment Centrum v současné personální praxi, Testcentrum, Praha 2003, s. 12 
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5. Přílohy 
Příloha (.1 

Uchazeč A po testové části 

N ev ab álni ko munikac e 

Mentá ln í s i la /vytrvalos t Úsudky 

E lán /p ružnos t^ - — ^ . — Ř e i o u p rob lonu 

Tabu lková analýza 

Příloha č. 1, zdroj: Interní materiál personální agentury' z r. 2007 

KmuUdňt A 

S c h o p n o s t k o n c e n t r a c e Nurcencko - logické myi len i 

Určováni p n o n l 

Organizovaní v las tn ího času 

Rozeznávaní pocitu 

Pozorováni chováni 
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Příloha c.2 

ichazeč B po testové cásli 

NeveAálni k o n u m l a c e 

Mentální sila/vytrvalost Úsudky 

Elán/pružnost 

Určováni pnont 

Organizování vlastního času 

S c h o p n o s t koncen t r ac í 

Rozeznávaní pocitfi 

Pozorovaní chovaní 

Nimxncko lagickř mv tleni 

KumlitUu B 

Tabulková analýza 

Příloha č.2, zdroj: Interní materiál personální agentury z r. 2007 
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Příloha č.3 

l\imzcí ( p o u'sioy(Axám 

Neverb i h i komunikace 

Schopnos t koncent race Numencko logickí n y i l e m 

Určovánipnont 

Ot?anizováni vlastního času 

Rozeai ív íni pocitu 

Polotovaru chováni 

Úsudky 

Řr í en ip rob l t a i i 

Kiiniliiliit (.' 

Mentální si la/vytrvalost 

Elán/pružnost 

Tabulková analýza 

Příloha č.3, zdroj: Interní materiál personální agentury z r. 2007 
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Příloha č.4 

L chazeč i po interaktivní části 

Neverbální komunikace 

Piezeiitacc-r-^JT^-^-^ozeziinvmii pocitu 

Aiíuinentnůu roz i iovoi /<f^ ,V^?T^~7C ^Pozorováni chovaní 

Skupinová diskuse Numericko - logické mvSleni 

Určovaní pnont Úsudky 

nnizováni vlastnilio času 

S c h o p n o s t koncentrace 
Mentální sila vytrvá 

Řešeni pi oblému 

abulkova analýza 
pružnost 

K;imliil;>( A 

Příloha č.4, zdroj: Interní materiály personální agentury z r. 2007 
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Příloha Č.5 

ichar.ečB po interaktivní části 

Nev ei ba ln iko min íkace 
Prezent a c ê— ze ai a v a m p o citti 

Argumentační lozhovoi 

Skupinová diskuse 

Uičovani pnout 

Oioanizovaui vlastnilo času 

Schopnost koncentrace 
Mentální s íavv trvalo 

Pozoiovaui chovám 

Nimiencko - loaicke mvíleui 

Usu clkv 

leíeni pioblenm 

atmlkova analýza 
n pružnost 

Knmliil.it B 

Příloha č.5, zdroj: Interní materiály personální agentury z r. 2007 
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