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0 Úvod 

Téma uplatnění personálně – psychologických metod př i  výběru 

zaměstnanců jsem si vybrala pro svou bakalářskou práci, protože mě zajímá 

oblast řízení l idských zdrojů a metody výběru. Výběr zaměstnanců tvoří 

významnou součást problematiky personálního řízení, ve které se poznatky 

psychologie mohou ve velké míře uplatnit. Otázkou je, zda odborné znalosti 

pracovníků personálních oddě lení odpovídají nárokům na využívání 

psychologických metod a do jaké míry jsou tito pracovníci schopni tyto 

metody používat. Můžeme předpokládat, že existuje stále mnoho organizací a 

personálních agentur, ve kterých se tyto metody používají laicky, 

nekompetentně, což s sebou může př inášet mnoho problémů. Neodborným 

zacházením s některými metodami používanými př i  výběru a z toho 

vyplývajícím špatným rozhodnutím mohou personální pracovníci negativně 

ovlivnit další pracovní, potažmo soukromý život č lověka, neboť práce 

zajišťuje l idem, kromě f inančních prostředků také urč i tý společenský status. 

V neposlední řadě, může špatná volba př i  výběru způsobit 

problémy organizaci.  

Stále více se hovoří o tom, že úspěch podniku v dnešním vysoce 

konkurenčním prostředí závisí nejen na odpovídajícím zacházení s finančními 

a materiálními zdroji, ale také na kvalif ikovaném nakládání s l idskými zdroji. 

Celkový prospěch organizace je dán především dobrým výkonem jejích 

zaměstnanců. Dů ležitou součástí personální práce je tedy výběr budoucích 

spolupracovníků, který kromě managementu jako rozhodovací složky 

vyžaduje také specialisty z oboru personalistiky. Právě oni mají dát práci 

s l idmi širší rozměr a dokázat na ni aplikovat své odborné znalosti nejen 

z klasických ekonomických a právních věd, ale relativně nově také z oboru 

psychologie a sociologie.  

Cílem této práce je popsat psychologické metody, které nacházejí své 

uplatnění př i  výběru nových zaměstnanců, kdo a jakým způsobem 

s nimi pracuje. Východiskem pro popis užití psychologických metod 



  

  6 

v organizacích je psychologie práce a organizace. V první části práce 

se zaměřuji zejména na řízení l idských zdrojů a funkci personálního 

managementu v podniku s důrazem na pochopení změn v přístupu k l idem 

v organizaci a psychologické aspekty manažerské práce. Ve druhé části jsou 

popsány psychodiagnostické metody, a poslední část popisuje jej ich využití 

v personální praxi. 

V samotném závěru pak předkládám výsledky sondáže, která se týkala 

uplatňování těchto metod v praxi některých organizací. Je zde ukázán urč i tý 

rozpor mezi možnostmi uplatňování psychologických metod a jej ich 

skutečným využíváním. Příč inu tohoto rozporu vidím zejména ve stále 

nejednoznačném postavení personalistů v rámci organizace a podpory jej ich 

vzdě lávání v oblasti psychologie  

V této práci čerpám z teoretických poznatků, které jsem získala během 

studia oboru andragogiky a personálního řízení a také př i  studiu odborných 

publikací zabývajících se tímto tématem. Dalším cenným zdrojem informací 

mi byla konzultace se zkušeným psychologem, jehož práce je zaměřena 

na testování zájemců o práci v řadách městské policie.  

Ráda bych také poděkovala vedoucí mé práce Ph. Dr. Ivaně Šnýdrové za 

cenné odborné rady a konzultace, jej ichž přínos je patrný v celé této práci.  
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1 Organizace  

Od samého počátku l idstva charakterizuje č lověka jeho potřeba 

společenského kontaktu na jedné straně a schopnost a potřeba pracovat 

a vytvářet tak podmínky pro svoji existenci na straně druhé. Za účelem plnění 

těchto potřeb se l idé organizují. Velkou změnu zaznamenalo organizovaní ve 

společnosti, která ke své práci začala využívat techniku a technologie. 

S příchodem strojů do výroby vznikla dě lba práce, l idé si začali být 

v pracovním procesu mnohem blíže a zároveň vznikla závislost jednoho na 

druhém. Organizace se s postupem let vyvíjely, a to jak v rámci svých 

vnitřních vztahů, t j . vztahů mezi nadřízenými a podřízenými, ale také ve 

vztahu ke svému okolí. Důvodem vzniku velkých organizací a samotného 

procesu organizování práce je nutnost dě lby práce, která jde ruku v ruce 

s rozsahem, růzností a efektivností vykonávaných č inností spojených 

s fungováním podniku. (Štikar aj., 1996). 

Manažeř i  mají za úkol zajistit maximální využití a rozvoj podnikového 

potenciálu, tak aby byl podnik maximálně výkonný. „V rámci tohoto úkolu je 

zejména nutné vytvoř i t  prostředí pro efektivní využívání l idských zdrojů. 

„Vytvo ření tohoto prostředí je smyslem organizování.“ (Synek, 1997).  

Uplatňování principů organizování, jako je dě lba práce, následná syntéza 

a koordinace, je umožněno díky struktuře firmy, která znázorňuje v jakých 

vzájemných vztazích mezi sebou zaměstnanci jsou. Tato organizační struktura 

bývá zpravidla uspořádána hierarchicky: „nadřízený“- 

„podřízený“(Tureckiová, 2001). 

Smysl organizovaní je tedy dvojí: z jedné strany ekonomický – l idé 

se organizují za účelem rychlejší výroby a odpovědi na požadavky trhu, na 

straně druhé uspokojuje organizace sociální potřeby č lověka. Z pohledu 

těchto dvou hledisek také rozlišujeme formální a neformální organizační 

strukturu.  
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1.1. Formální organizační struktura 

Nyní se stručně seznámíme s tím, jak se organizační struktura vytváří 

a č lení z hlediska stylu řízení a za účelem plnění cílů organizace.  

V dalším textu se opřeme o výklad uvedený v publikaci Ekonomika 

řízení podniku (Synek, 1997). Tvorba organizační struktury má dva rozměry: 

definice kritérií pro př idě lení úkolů na jednotl ivá místa a definice vztahů 

mezi místy.  

Kritéria pro př idě lení úkolů na jednotl ivá místa jsou č leněna buď  podle 

č inností (funkcí), nebo podle objektu.  

a)  Č lenění podle č inností (funkcionalizace).  

Toto č lenění představuje tvorbu organizačních oblastí podle 

vykonávaných úkolů, například nákup, výroba, prodej. Výhodou je vysoká 

specializace, nevýhodou  může být to, že jednotl ivé funkční oblasti jsou 

přímo napojeny na vedení podniku a komunikace mezi jednotl ivými funkčními 

oblastmi tak probíhá přes vedení podniku, což může způsobit jeho přetížení.  

b) Objektové č lenění (divizionalizace).  

Toto č lenění rozlišuje výrobkově orientované č lenění a tržně orientované 

č lenění. Výrobkově orientované č lenění znamená rozdě lení organizace do 

divizí podle výrobků č i  podle skupin výrobků. Př i  tržně orientovaném č lenění 

vznikají divize podle odbytových trhů, podle zákazníků. Výhodou tohoto 

č lenění je rychlá reakce na změny poptávky, může být však l imitováno 

stávajícími výrobky č i  cílovými trhy. 

Vztahy mezi jednotl ivými pracovními místy jsou určeny uspořádáním 

řídících vztahů. Rozlišujeme jednoliniový (příkazový), víceliniový a l iniově 

štábní systém organizace. 

a) Jednoliniový (příkazový) systém 

V tomto systému dostává podřízené místo příkazy pouze z jednoho 

nadřízeného místa. Jednoliniový (příkazový) systém je využíván zejména ve 

v malých a středních podnicích.  
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b) Víceliniový (funkcionální) systém. 

V tomto systému je podřízenému místu př i řazeno více nadřízených míst, 

tím dochází k vícenásobné podřízenosti pracovníka. Nadřízení jsou specialisté 

pro urč i té dílčí oblasti. Příkladem takového organizačního systému jsou např. 

maticová organizace, projektová organizace. 

c) Liniově-štábní systém.  

V tomto systému existuje jedna l inie řízení, př i čemž linioví manažeř i  

delegují část svých pravomocí na tzv. štáb.  

Štáb je organizační jednotka, která vykonává informační, poradenské 

a kontrolní funkce pro l iniové místo. Štáb nemá oprávnění rozhodovat, 

ale má v urč i tých úkolech odlehč i t  l iniovému pracovníkovi, ke kterému 

je př i řazen. Bez l inie nemůže štáb existovat. Štáby jsou př i řazovány zejména 

vyšším úrovním řízení, které jsou nejvíce zatíženy (např. asistent ředitele), 

nebo se může jednat o tzv. štábní specialisty, kteří jsou pověřeni 

vykonáváním urč i té odborné č innosti pro celý podnik. Příkladem štábu je 

personální management.  

Organizační struktury jsou projevem stabil i ty č innosti organizace, jej ich 

častá obměna není pří l iš dobrou vizitkou zaměstnavatele, na druhou stranu 

organizační struktura musí být flexibilní, aby ve správnou chvíl i  reflektovala 

aktuální situaci na trhu. Není však vhodné, aby se měnila pří l iš často, neboť 

tím dává organizace signál, že je zaměstnavatelem, který nedokáže 

poskytnout zaměstnanci pocit j istoty, stabilní pozici s možností profesního 

růstu. 

1.2. Neformální organizační struktura 

Na pozadí formální organizační struktury si pracovníci mezi sebou 

vytvářejí pracovní vztahy potažmo skupiny podle vzájemných sympatií, 

uznávaných životních postojů a hodnot. Jak se ukázalo, tyto vztahy se 

významně podílejí na výkonnosti pracovníků (viz výzkumný projekt 

„Hawthornské studie“, o kterém bude pojednáno níže) a zároveň mají značný 

vliv na celkové „klima“ v organizaci. Toto klima tvoří jednu ze součástí 
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tzv.firemní kultury. Obecně se předpokládá, že manažeř i  by si mě l i  být 

vědomi toho, že neformální vztahy v rámci organizace je možné využít 

v její prospěch. Způsob využití neformální organizační struktury navrhuje 

Štikar (1996, s. 127) následovně: „Lze naslouchat hlasu jejího vedoucího, 

poskytnout mu prostor pro účast na rozhodování, ověřovat s její pomocí 

kvalitu informací proudících komunikačními kanály organizace. Neformální 

normy, hodnoty a očekávání se tak mohou stát částí formálních procedur.“ 

Vytváření organizačních struktur je dů ležité nejen z hlediska fungování 

organizace jako celku, ale také z hlediska uspokojování sociálních potřeb 

zaměstnanců. Je úkolem manažerů, aby v co největší míře podpoř i l i  dobré 

fungování obou organizačních systémů (ekonomického i sociálního), neboť 

tím napomohou dosahování cílů organizace. 
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2 Psychologické aspekty  řízení organizace 

Uplatňování psychologie v řízení organizace souvisí především 

s přístupem manažerů k  práci s l idmi a to ve všech vrstvách řízení. Př i  řízení 

l idí využívají manažeř i  dnes kromě odborných znalostí také poznatky 

společenských věd, zejména psychologie a sociologie. Nebylo tomu tak však 

vždy. 

Obory personálního řízení a psychologie práce se objevily podobně, 

a to v první polovině 20. století. Oba tyto obory jsou úzce propojeny a jej ich 

vývoj v mnohém ovlivnily obě světové války. Tato kapitola popisuje vývoj 

v přístupu k řízení l idí v organizaci, jež s sebou př inášel podněty a problémy, 

které bylo nutné řešit systémově, někdy také za pomoci psychologických 

metod. Se vznikem potřeby řešit aktivně vztah č lověk versus práce vznikl 

podobor aplikované psychologie, který se dnes nazývá psychologie práce 

a organizace. Označení jednotl ivých disciplín v rámci tohoto oboru jsou 

mnohá, můžeme se setkávat s termíny psychologie řízení, manažerská 

psychologie, personální psychologie, atd.  

Tato kapitola se zabývá vývojem uplatňovaní psychologie v řízení 

(můžeme také hovoř i t  o histori i  psychologie práce), čímž vytváří informační 

rámec pro vstup do současného stavu manažerské a ekonomické praxe. Snaží 

se upozornit na dů ležité milníky a postoje, které stály u zrodu dnešní podoby 

fungování managementu v rámci organizačních struktur a postavení 

pracovníků v organizaci.  

2.1. Vývoj psychologie v řízení organizace 

Zacházení s l idskými zdroji prošlo velkými změnami, které úzce 

souvisejí se změnami ve výrobním procesu. Vývoj na přelomu 19. a 20. století 

je spojen s technickou revolucí a industrial izací, která zapříč ini la vznik 

velkých továren, jež zaměstnávaly stovky l idí. Zde vznikla potřeba 

formulovat pravidla pro řízení velkých společností a v důsledku toho vznikly 

první manažerské teorie. Za první průkopníky vědy nazývané pozdě j i  
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management můžeme označ i t  většinou techniky jako byl např. James 

Montgomery, Robert Owen nebo James Watt v 19. století, kteří 

pro zlepšování kvality výroby propagovali účelnou kvalif ikační přípravu 

dě lníků a zaměstnanců. 

V ědecké řízení 

„V oblasti řízení nastal klíčový moment když F.W. Taylor začal nejen 

řídit, ale krit icky zkoumat způsob řízení prováděné práce.“(Štikar, 

1996, s.168).  

Taylor je považován za zakladatele tzv. vědeckého řízení. Největší 

přínos Taylorova přístupu tkví v tom, že jako první poukázal na hospodářský 

význam č lověka čímž nastal jakýsi zlomový okamžik počátku pronikání 

psychologie do hospodářské praxe. Na studiu l idské práce spolupracoval 

Taylor s F.B. Gilbrethem a jeho manželkou L.M. Gilbrethovou. Spolu 

s Gilbrethem studovali čas a pohyb dě lníků př i  práci. „……časové a pohybové 

studie směřovaly ke stanovení univerzálních pracovních postupů, které 

vylučovaly všechny zbytečné a neracionální pohyby, a tím vytvářely 

předpoklady pro maximalizaci výkonu v daném druhu práce.“ (Provazník, 

2002) 

Původní vědecké (tzv. klasické) přístupy k řízení se zabývaly teorií 

řízení s ohledem na zvýšení výkonu, nikoli však s ohledem na č lověka. 

Lidskému faktoru př i řazují mnohdy pasivní úlohu, č lověk je nahlížen jako 

ekonomická bytost, motivace je vedena pouze formou finančních odměn. Bylo 

sice dosahováno vyšší produktivity práce, ale spíše díky autoritářskému stylu 

vedení a výrazně jší specializací př i  dě lbě práce, která ve svém důsledku 

produkovala více výrobků, ale dě lníci př i  ní nebyli motivování úspěchem 

z vykonané práce, protože celkový výsledek práce nemohli vnímat.  

Mezi častými důsledky tohoto přístupu k práci byly nejen osobní 

frustrace, ale i vážně jší sociální problémy jako např. alkoholismus. Osobní 

a pracovní život byl striktně oddě lován a osobní život podřízených nebyl 

vedením společností vnímán jako dů ležitý.  
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Počátky o uplatňování psychologie v hospodářském životě jsou spojeny 

se jménem německého psychologa a lékaře Hugo Mőnsterberga. Ten ve svém 

díle Psychologie und Wirtschaftsleben (Psychologie a hospodářský život) z 

roku 1912 poprvé použil termín psychotechnika. Jedná se o techniku 

uplatňování psychologie v hospodářské praxi. Původně se psychotechnika 

zabývala několika oblastmi a to měřením a zjišťování duševních schopností 

č lověka ve vztahu k urč i té pracovní pozici, pracovní přípravou, výcvikem a 

výchovou, v neposlední řadě také rozbory práce a pracovními studiemi. 

Nejvíce se rozvíjela oblast psychotechnického výběru. Sám Mőnsterberg v r. 

1910 provádě l  v Americe první pokusy o psychotechnický výběr ř idi čů 

pouličních drah, telefonistek a lodních důstojníků (Štika, 1996, s. 16; 

Provazník 2002, s. 40).  

K psychotechnickému výběru byly využívány psychologické testové 

metody, pomocí kterých byla zjišťována přítomnost a míra schopností 

významných pro jednotl ivé profese č i  povolání. Využití testových metod 

př i  výběru zaměstnanců se ukázalo být zlomové a z dnešního pohledu 

nezbytné. 

Škola l idských vztahů  

Během 20. a 30. let došlo k dalšímu rozvoji společenských věd. 

V rámci tohoto rozvoje probíhalo mnoho výzkumů, které se týkaly mimo jiné 

také pracovních podmínek a jej ich vlivu na výkon zaměstnanců velkých 

korporací. Na základě slavných Hawthornských studií, v jej ichž čele stál 

profesor Elton Mayo, vznikla tzv. škola l idských vztahů („Human Relations“), 

která do svých výzkumů zahrnula také sociální aspekty práce. Hawthornské 

studie totiž neplánovaně ukázaly, že produktivitu práce zaměstnanců 

v továrnách neovlivňují změny fyzikálního prostředí (osvět lení, teplota) tolik, 

jako pozornost, která byla pracovníkům v průběhu výzkumů věnována. 

V dalších etapách hawthornských studií bylo dokázáno, že mezil idské 

vztahy a sociální skupiny na pracovištích mají značný vliv na výkon 

zaměstnanců. Tyto výzkumy tak ve svém konečném výsledku prokázaly 
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dů ležitost role, kterou hrají neformálních vztahy na pracovišti a jej ich vliv na 

výkon př i  plnění urč i tého úkolu (Provazník, 2002).  

Podle hnutí l idských vztahů mají rozhodující vl iv na produktivitu práce 

psychologické a sociální faktory.  

Sociálně-psychologické přístupy – motivační teorie 

Teorie tohoto hnutí se do praxe začala promítat výrazně j i  

až po druhé světové válce. Od 2. pol. 20. stol. hovoříme v této souvislosti 

o sociálně-psychologických přístupech k managementu. Základním 

předpokladem teoretiků tohoto směru je myšlenka, že určujícím faktorem 

zvyšování efektivity organizace jsou l idé (pracovníci) a naplňování jej ich 

potřeb. V některých publikacích se hovoří o tzv. psychologické škole, která 

tvoří druhou etapu hnutí „human relations.“ 

V souvislosti s tímto myšlenkovým směrem se prosadil výraz 

psychologie organizace (Provazník 2002, str. 44-46). Hlavními představiteli  

tohoto směru jsou E. Schei, A. Etzioni, R. Likert, D.Mc Gregor a další, kteří 

se zabývali studiem hospodářských organizací, procesů  které v nich 

probíhají, a také studiem vztahů mezi l idmi a motivací.  

Detailně j i  se podíváme na dvě stěžejní teorie týkající se motivace. 

Tyto teorie jsou popsány v mnoha odborných publikacích 

zabývajících se tématem psychologie organizace např. Armstrong 

(1999, s. 301302 a s.329), Provazník (2002, s.44-45) a další. 

Teorie X a Y  

Jako první se zabýval otázkami vztahu mezi úč inným vedením lidí 

a motivací D. Mc Gregor. Je autorem teorie X a Y, která naznačuje různé 

styly ve vedení l idí.  

Autor teorie X a Y (1960) vytvoř i l  dvě hypotetická protikladná 

stanoviska manažerů ke svým podřízeným a z nich vyplývající způsoby jejich 

ovlivňování. 
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Manažeř i  zastávající stanovisko teorie X považují své podřízené za líné, 

pasivní a vyhýbající se odpovědnosti. Proto musí být podřízení k práci 

vedeni, kontrolováni a podněcováni odměnou nebo trestem. 

Manažeř i  vycházející z teorie Y považují své pracovníky za aktivní, 

vynalézavé, ochotné př i j ímat odpovědnost a identifikovat se s cíl i  organizace. 

Ovlivňování takových pracovníků spočívá v pozit ivním oceňování výsledků 

jej ich práce a ve vytváření pří ležitostí pro jej ich osobní růst. McGregor tvrdí, 

že rezistence nebo apatie pracovníka je výsledkem špatné individuální 

zkušenosti s organizací a managementem. Sám je zastáncem teorie Y. 

Klade důraz na aktivity managementu organizace, které vedou ke ztotožnění 

individuálních cílů s cíl i  organizace.  

Maslowova hierarchie potřeb 

Jednou z nejznámě jších teorií týkajících se motivace je Maslowova 

hierarchie potřeb. Abraham H. Maslow uspořádal l idské potřeby do pět i  

skupin a tvrdí, že ve chvíl i , kdy č lověk uspokojí nižší potřebu, může 

se soustředit na splnění své potřeby vyšší. 

Pyramida potřeb je vedena od nejzákladně jších až po ty „nadstavbové“ 

a vypadá následovně: 

� Fyziologické potřeby – potřeba kyslíku, potravy, sexu 

� Jistoty a bezpečí – potřeba ochrany proti nebezpečí a nedostatku 

ke splnění fyziologických potřeb 

� Sociální – potřeba lásky, přátelství a akceptace jako příslušníka 

skupiny 

� Uznání – potřeba mít stabilní a pevné vysoké hodnocení sebe sama 

a být respektován ostatními 

� Potřeba seberealizace – potřeba vzdě lávání, uspokojení z vykonané 

práce a pocit osobního rozvoje 
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Na vrcholu pyramidy stojí potřeba seberealizace, která je však ve stálém 

procesu a nemůže být nikdy plně uspokojena. Tato teorie je dodnes pozit ivně 

př i j ímána širší odbornou veřejností a znovu potvrzuje, že uspokojovat potřeby 

jednotl ivých pracovníků může mít stěžejní význam pro jejich výkonnost a 

motivaci. Neboli: „Téma motivů je významné všude tam, kde jde o výkon. 

Jednu z takových oblastí představují také ekonomika a podnikání. Motivace 

spolu se schopnostmi tvoří dvě základní skupiny subjektivních osobnostních 

determinant výkonu, resp.výkonnosti č lověka“.(Bedrnová, Nový,1998, s.235)  

Tento výrok naznačuje, že problematika motivů a její studium je širokou 

oblastí a hlubší rozbor by přesáhl rámec této práce.  

2.2. Uplatňování psychologie v řízení dnes 

Z  poznatků uvedených v předchozí kapitole vychází současná 

manažerská praxe a uplatňuje takové přístupy a techniky vedení l idí, 

aby uspokoji la potřeby pracovníků v organizace a prostřednictvím pracovníků 

také potřeby organizace.  

Díky dnešnímu obrovskému zájmu o fungování managementu existuje 

nesčetně publikací, které se snaží být vodítkem pro manažery a ukazují jak 

správně l idi řídit, jak je motivovat, vybírat, hodnotit, atd. Jedná se o velmi 

složitou problematiku, neboť každá organizace je j iná a každý č lověk 

v ní je j iný. Pokud se podaří, aby došlo ke vzájemnému pozit ivnímu vztahu 

mezi zaměstnancem a organizací, pokud se s cíl i  organizace daří naplňovat i 

cíle jednotl ivce, došlo k ideálnímu stavu, který by mě l  být cílem každého 

zaměstnavatele. O dosažení takového stavu by se v praxi mě ly starat všechny 

složky řízení, včetně speciálních manažerů – personalistů. Personální 

manažeř i  jsou těmi, kteří tvoří pomyslný most mezi managementem 

organizace a jednotl ivými pracovníky. Můžeme říci, že v současné praxi se 

nejvíce uplatňuje teorie řízení l idských zdrojů.  

Základní charakteristikou této vývojové etapy managementu je výrazné 

posílení sociálních vlivů na řízení firem. Dalším dů ležitým faktorem, který 

ovlivňuje chování organizací a také l idí v organizacích je blížící se 
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ekologická krize a snahy př izpůsobit se eliminaci škodlivých látek a omezit 

negativní vl iv na životní prostředí.  

Můžeme se domnívat, že některé odosobňující faktory, působící 

na č lověka 21. století, paradoxně př inášejí větší nároky na humanizaci práce.  

V této kapitole se zaměříme na vymezení úlohy manažerů a personálních 

manažerů v podniku a psychologické aspekty jej ich práce. 

2.2.1. Management a psychologické aspekty managementu 

Obecně využívaný pojem management vznikl z anglického výrazu 

„to manage“, což v překladu znamená nejen řídit, ale také stihnout, zvládat, 

vědět si rady, hospodař i t  (Tureckiová, 2001). Tento širší význam vystihuje 

dokonaleji podstatu manažerské práce než český ekvivalent „vedení“, popř. 

„vedoucí“.  

Pod pojmem management si můžeme představit: 

a) Specifické funkce př i  řízení podniku. 

Patří sem řídící pracovníci v organizaci na střední č i  l iniové úrovni, 

vrcholoví řídící pracovníci (top manažeř i), metody a způsoby používané 

těmito pracovníky př i  výkonu  práce pak nazýváme manažerskými funkcemi. 

Přístupy k jednotl ivým č innostem prošly, jak bylo popsáno, zásadním 

vývojem, který postupně ukázal, že velmi významnou roli př i  výkonu 

manažerských funkcí hrají sociální a psychologické dovednosti.  

b) Odbornou disciplínu a obor studia 

Management z tohoto hlediska charakterizujeme jako soubor přístupů, 

názorů, principů, technik atd., kterých využívají manažeř i  k zvládnutí 

manažerských funkcí a k dosahování cílů organizace. Management je oblastí 

studia, která se věnuje stanovování postupů, jak co nejlépe dosáhnout cílů 

organizace. V tomto smyslu je výraz součástí oborové terminologie 

ekonomických věd. 

c) Styl vedení l idí. 
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Toto hledisko tvoří podstatu manažerské práce v organizaci, neboť 

manažer plní cíle organizace prostřednictvím dalších l idí. Manažer (řídící 

pracovník, vedoucí) je tím, kdo určuje, co, jak a kdy se bude na pracovišti 

vykonávat.  

Zastavíme se nyní u stylu vedení, neboť způsob vedení l idí je dů ležitý 

faktor pro fungování vedené skupiny i celé organizace. 

2.2.2. Styl vedení lidí 

Př i  zkoumání způsobu vedení l idí analyzují psychologové manažerskou 

práci, a snaží se co nejpodrobně j i  specifikovat vlastnosti manažerů a styl 

vedení, který je žádoucí pro úspěšné a efektivní řízení.  

Je to ovšem velmi obtížné, neboť stylů vedení je jako individualit 

v řadách řídících pracovníků a úspěšnost řízení ovlivňuje mnoho dalších 

faktorů (složení pracovních skupin, vztahů mezi nimi, kultura v organizaci, 

atd.). Odborníci se přesto pokusil i  za pomoci psychologických metod 

(dotazníků, pozorování, testů) vymezit a popsat urč i té styly vedení a vyvodit 

závěry, které by urč i ly, který styl je úspěšně jší a který méně.  

Nyní uvádíme příklady některých manažerských stylů.  

Manažerská mřížka 

Průkopnickou teorií, jež se zabývá popsáním stylu vedení, který vede 

k úspěchu, je teorie manažerské mřížky.  

Již v 50. letech 20. stol. proběhl na Michiganské univerzitě výzkum, 

který se zabýval klasifikací efektivních a neefektivních vedoucích. Výsledek 

př inesl poznatek, že efektivní manažeř i  se zajímají o své podřízené, kdežto 

neefektivní se zaměřují pouze na úkol.  

Na základě tohoto poznatku  vytvoř i l i  Blake a Mouton v roce 1964 teori i 

manažerské mřížky (Managerial Grid). (Cole, 1993): 

Základem této teorie je dvourozměrná mřížka, kterou tvoří svislá osa 

„orientace na l idi“ a vodorovná „orientace na produkty (úkoly)“. Zájem o l idi 
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(orientace na l idi) se interpretuje jako udržování sebedůvěry spolupracovníků, 

vytváření dobrých pracovních podmínek, udržování dobrých mezil idských 

vztahů, ohleduplnost k pocitům podřízených. Orientace na produkty (úkoly), 

předpokládá výrazný zájem manažera o technologie, výrobní postupy, 

efektivitu práce a  procesy. 

Výsledná mřížka vypadá následovně 

 

Obrázek 1:  Manažerská mř ížka  

M řížka ukazuje pět stylů vedení: Ř ízení typu vesnický klub (Country 

Club Management), Ř ízení typu střední cesta (Middle of the road 

Management), Ř ízení ochuzující (Impoverished management), Ř ízení 

orientované na úkol (Task Management) a Ř ízení orientované na tým (Team 

Management). Ř ízení orientované na tým předpokládá vysoké skóre v obou 

dimenzích, tzn. v orientaci na l idi i  v orientaci na úkol, a je považováno za 

nejefektivně jší. 
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Teorie založená na využívání pravomocí 

Další známou teorií je teorie založená na využívání pravomocí, jedná 

se o teori i, která hodnotí do jaké míry dovoluje manažer svým podřízeným 

podílet se na rozhodování. Tato teorie popisuje tř i  styly vedení: autokratický, 

konzultativní a demokratický styl.  

a) Autokratický styl. Manažer využívá informace pro rozhodování od 

svých podřízených, rozhoduje ale sám. 

b) Konzultativní styl. Vedoucí předkládá své myšlenky a očekává 

otázky. Manažer navrhuje řešení, které se může změnit na základě 

informací od podřízených.  

c) Demokratický (partnerský) styl. Vedoucí vytváří systém podmínek 

pro spoluúčast podřízených př i  řešení problému. Nechává 

podřízené, aby si sami stanovil i  vlastní cíle i prostředky k jej ich 

dosažení. Hlavní úloha vedoucího je potom vytváření příznivého 

prostředí pro rozhodování. Dů ležitá rozhodnutí jsou kolektivní. 

Na první pohled se můžeme domnívat, že demokratický styl 

je ten nejlepší pro pracovníky a prosazování demokratického vedení 

je vizitkou dobrého manažera. 

Praxe však ukazuje, že pří l išná participace na rozhodování výrazně 

nezvyšuje ani hospodářské výsledky organizace, ani uspokojení zaměstnanců. 

Myslíme si, že manažer (i přes kladný přístup k podřízeným) má právo uč init 

dů ležité rozhodnutí sám na základě informací získaných od podřízených. 

Kompetence a pozice vedoucího a především zodpovědnost za finální 

rozhodnutí, kterou nese právě manažer, ho opravňují k samostatnému 

rozhodování.  

Tímto konstatováním jsme otevřeli myšlenku, kterou dále rozvíjí situační 

teorie: efektivita stylu vedení není založena jen na urč i tém zvoleném vzorci 

chování, ale také úzce souvisí se situací, ve které se vedení uplatňuje. 

Situační teorie 
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Dosud uvedené teorie se zabývaly zkoumáním žádoucího chování 

manažerů bez ohledu na situaci. Klíčovou myšlenkou situační 

teorie je, že každá konkrétní situace vyžaduje specifický způsob chování.  

Teorie vzorců chování jsou pak samozřejmě urč i tou generalizací, která 

je pak v praxi př izpůsobována daným potřebám (Arnold aj., 2007). Efektivní 

vedení závisí nejen na tom, zda chování vedoucího odpovídá zvolenému stylu 

řízení, ale i na tom, zda vybraný styl je adekvátní aktuální situaci. S ohledem 

na tento poznatek byly vypracovány některé situační teorie, jako příklad 

uvádíme tzv. kontingenční teori i . 

Kontingenční teorie 

Tuto teorie formuloval v roce 1967 Fred Fiedler (Arnold aj., 2007). 

Teorie předpokládá, že efektivnost vedoucího ovlivňují tř i  dů ležité situační 

dimenze. 

a) Vztahy mezi vedoucím a č leny skupiny. Jsou vyjádřeny jako 

stupeň důvěry ze strany vedoucího a ze strany podřízených jako 

j istá loajalita projevovaná vedoucímu. 

b) Struktura úkolů. Je to stupeň, kterým je vyjádřen podíl mezi 

rutinní prací a prací, která nemá rutinní charakter.  

c) Pravomoci funkčního postavení. Zahrnují možnost udě lení odměn 

a nebo uložení trestů v rozsahu pravomocí nadřízeného. 

Fiedler posuzuje styl vedení na základě toho, jak se vedoucí dívá 

na svého nejméně oblíbeného pracovníka.  

Vytvoř i l  proto zvláštní dotazník, který nazval Least Preffered Co-worker 

questionnaire (LPC). Vedoucí, kteří hodnotí své nejméně oblíbené 

spolupracovníky pozit ivně j i ,  jsou více orientováni na l idi. Na druhou stranu, 

nízké hodnocení neoblíbených spolupracovníků podle Fiedlera znamená, že se 

jedná o vedoucího orientujícího se na úkol.  

Fiedler zavádí na základě své teorie termín příznivost situace. Jedná 

se o stupeň, v němž situace umožňuje vedoucímu lépe ovlivňovat skupinu. 
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„Vedoucí orientovaní na úkol jsou nejlepší ve velmi příznivých a 

nepříznivých situacích a vedoucí orientovaní na l idi jsou nejlepší ve středně 

příznivých a nepříznivých situacích.“ (Arnold, aj., 2007) 

Nejobvyklejší situace v organizaci je středně příznivá, kdy vše funguje 

tak, jak má bez zřejmých výkyvů. Jako nepříznivou situaci si v praxi můžeme 

představit např. nástup nového pracovníka. Zde je nutné, aby se u vedoucího 

nejdříve projevila orientace na úkol, aby uvedl pracovníka do pracovního 

procesu a praktického řešení problému. Vzájemný vztah pak vzniká na 

základě pomoci, kterou vedoucí pracovník poskytuje novému zaměstnanci př i  

řešení zadaného úkolu. Když je pracovník zapracován a dobře se v úkolu 

orientuje, můžeme hovoř i t  o nové příznivé situaci; zde je pak vhodný prostor 

pro budování hlubších sociálních vazeb. 

Z příkladů některých teorií, zabývajících se stylem vedení vyplývá, 

že na řídící pracovníky je kladena nejen odborná odpovědnost, ale také 

odpovědnost za personální řízení a rozvoj pracovníků. 

Bedrnová a Nový (1998) k tomuto tématu uvádě j í :  „Manažeř i  jsou 

postupně nuceni brát v úvahu, že tradiční důraz kladený na analytické 

schopnosti manažerů se v praxi pří l iš neosvědčuje. Z hlediska zaměstnavatelů 

jsou mnohem podstatně jší vůdcovské schopnosti manažerů, umění poskytovat 

l idem perspektivu a dovednost formovat organizační kulturu, jež je v souladu 

s hodnotami a cíl i  organizace.“ S tímto tvrzením se ztotožňují mnozí teoretici 

a vyjmenovávají některé osobnostní vlastnosti, kterými se úspěšní vedoucí 

l iší od ostatních l idí. Jako příklad uvádíme výčet vlastností úspěšného 

vedoucího: (Provazník, 2002, s. 183-184) 

- vyšší úroveň rozumových schopností 

- vyšší míra flexibil i ty (pružnosti, př izpůsobivosti) 

- zaměření na syntetickou a koncepční práci 

- bystřejší orientace v situaci 

- odpovědně jší plnění pracovních povinností 
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- lepší předpoklady pro organizační práci 

- aktivně jší účastí na společenském dění 

- vyšší míra inovativnosti a tvoř ivosti 

- častě jší vstupy do sociálních interakcí 

- předávání a vyžadování většího množství informací 

- vyšší míra dominance 

- celkově vyšší odolnost vůč i  neuropsychické zátěži 

- urč i tý nadhled a smysl pro humor 

Př i  zj išťování těchto vlastností nám pomáhají některé psychologické 

metody, např. dotazníky, testy, rozhovory. Př i  výběru manažerů je nutné 

nejen urč i t , které vlastnosti jsou pro konkrétní manažerskou pozici klíčové, 

ale také vzít v úvahu, jakou skupinu pracovníků bude mít manažer na starosti, 

a zhodnotit, jaký styl vedení bude pro danou skupinu nejefektivně jší.  

Obecně je možné říci, že u pracovní skupiny orientované na výrobu, 

mohou manažeř i  (vedoucí) uplatňovat spíše styl vedení orientovaný na úkol, 

u týmů složených z odborníků se osvědčuje spíše styl vedení orientovaný na 

pracovníka. Př i  vytváření systému vedení l idí spolupracují manažeř i  na všech 

stupních řízení s personálním útvarem a také s externími spolupracovníky. 

Těmito externími spolupracovníky bývají zejména psychologové.  

2.2.3. Personální management a psychologické aspekty personálního 

managementu 

Personální management tvoří podpůrnou složku managementu. Během 

vývoje koncepcí řízení docházelo ke stále většímu důrazu kladenému na 

vylepšení postavení č lověka v organizaci. V závislosti na tomto trendu 

vznikla potřeba vytvoř i t  v rámci organizace specializovaný útvar, jehož 

hlavním úkolem je práce s l idmi v organizaci. Tímto specializovaným útvarem 

je personální management. Pojem personální management může být chápán 

buď  jako samostatná součást managementu nebo jako proces personálního 
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řízení. Nyní budeme hovoř i t  o personálním managementu jako o specifické 

složce managementu.  

Role a význam personálního managementu se l iší podle velikosti 

organizace, typu organizace a druhu l idí, kteří jsou v organizaci zaměstnáni, 

závisí také na organizační struktuře, podnikové kultuře a v neposlední řadě 

na profesionalitě a kvalif ikaci personalistů.  

Personální management ve firmě by mě l  tvoř i t  pomyslný most mezi 

vrcholným vedením a zaměstnanci firmy. Personální management obvykle 

neplní řídící, ale poradní funkci. To, ale neznamená, že by se personální 

management nemohl a nemě l  stát č lenem vrcholného vedení firmy. Naopak 

ve většině organizací je toto žádoucí, neboť jen př i  aktivní účasti na 

strategických schůzích (meetinzích) vrcholného vedení se mohou personalisté 

dovědět a pochopit potřeby, strategie a cíle organizace. Vybaveni těmito 

informacemi, jsou pak lépe př ipraveni vykonávat základní č innosti 

personálního managementu, mezi které patří zejména plánování l idských 

zdrojů, získávání pracovníků, výběr pracovníků, př i j ímání pracovníků, péče 

o zaměstnance, rozvoj a vzdě lávání zaměstnanců, hodnocení, odměňování 

a odchod zaměstnanců z organizace. Prostřednictvím těchto č inností pak 

mohou pomáhat managementu k úspěšnému dosahování stanovených cílů.  

Další dů ležitý úkol, který personální manažer v praxi má, je př imět 

vedení i zaměstnance k dodržování personální polit iky, se všemi právními 

a zákonnými postupy.  

V reálném prostředí existuje, podle našeho názoru, stále problém 

spočívající v nedostatečné spolupráci a komunikaci personálního 

managementu s ostatním managementem podniku. Personalisté často tvoří 

izolovaný útvar, což z hlediska objektivity není na škodu. Svým způsobem 

musí vždy stát mimo hlavní „rozhodovací proud“, ale pokud má personalista 

ovlivňovat svými poznatky a znalostmi z oboru ostatní management, mě l  by 

na druhou stranu častě j i  intervenovat do rozhodovacího procesu.  
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I přes poněkud „neustálenou“ pozici, se pohled na personální 

management postupně mění a personalisté díky svým schopnostem, získávají 

v moderních organizacích stále větší podporu a pravomoci. „Aby firma 

obstála v celosvětové konkurenci, obrací se stále více pozornosti k budování 

vysoce kvalitní, správně motivované a loajální pracovní síly. Toto budování 

je do značné míry na bedrech personálního managementu.“(Armstrong, 1999). 

V souvislosti s tímto vývojem a konstatováním hovoří Armstrong o novém 

přístupu k personálnímu managementu, který se skrývá pod pojmem „Ř ízení 

l idských zdrojů“. Tento pojem zahrnuje odlišný přístup k řízení l idí, který 

je založený na profesionálních, moderních a metodologicky podložených 

personálních přístupech. Tento nový přístup, kromě j iného, předpokládá 

uplatňování psychologických metod v personální praxi.  

Aplikovaná oblast psychologie, která pomáhá řešit problémy související 

s uvedenými č innostmi personálních útvarů se nazývá personální psychologie. 

Personální psychologie je považována za jednu z nejdříve a nejvíce 

se rozvíjejících oblastí psychologie práce a organizace. Př ibl ižně od 70. let 

minulého století jsou poznatky personální psychologie v úzké vazbě 

s personalistikou zač leňovány do systému fungování organizace jako jeho 

dů ležitá součást.  

Typické úkoly, které personální psychologie řeší, spočívají ve zjišťování 

psychických nároků pro výkon profesí, posuzování vhodnosti uchazečů 

o urč i tou pozici v organizaci, projektování a hodnocení výcvikových 

programů pro zaměstnance, ovlivňování a posuzování výkonnosti pracovníků, 

atd. Okruhy problémů, kterými se personální psychologie zabývá shrnujeme 

ve shodě se Štikarem (1996) následovně: 

a) analýza pracovních č inností, výběr uchazečů, výcvik pracovníků, 

hodnocení pracovníků a ovlivňování jej ich výkonnosti. 

b) pracovní morálka, pracovní spokojenost, personální poradenství, 

vztahy manažer pracovník, týkající se vedení l idí 
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Tyto okruhy logicky korespondují s obsahovou strukturou č inností 

personálního managementu, neboť obě tyto odborné oblasti se vzájemně 

podmiňují a doplňují. Personální psychologie pomáhá řešit problémy, se 

kterými se personální manažeř i  př i  výkonu své práce potýkají.  

Naším tématem je konkrétně oblast výběru zaměstnanců a využívaní 

psychologických poznatků a metod př i  výběru. 
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3 Psychodiagnostické metody  

Psychologie vystupuje jako empirická věda teprve od konce 19. stol., 

do té doby byla vnímána jako součást fi lozofie. Až v 19. stol. se objevily 

snahy o uznání psychologie jako samostatné vědecké disciplíny. Významnou 

osobností, která se zasloužila o př i jetí psychologie mezi uznávané empirické 

vědy, byl Wilhem Wundt. Wundt zavedl experimentální psychologii 

a podpoř i l  tak snahy zač lenit psychologii mezi vědy přírodní. Až díky 

Wundtově experimentální psychologii a použité experimentální metodě bylo 

možno uplatnit psychologii v praxi a došlo pak k rychlému vývoji aplikované 

psychologie. Obsah jednotl ivých disciplín aplikované psychologie tvoří 

psychologické aspekty nejrůzně jších oborů l idské č innosti (Nakonečný, 

1998). Jelikož práce je jednou ze stěžejních č inností č lověka, tak je také 

psychologie práce jednou z nejrychleji se rozvíjejících disciplín aplikované 

psychologie.  

Mnoho Wundtových žáků se zabývalo psychologickými aspekty pracovní 

č innosti, např. E. Kreapelin (pracovní výcvik, vl iv únavy na pracovní 

výkon, atd.), H. Mőnstenberg (zakladatel psychotechniky), E. Mayo 

(Hawthornské studie) (Nakonečný, 1998). Ke svým výzkumům museli t i to 

psychologové využívat metody, jež stály na vědeckém základě, hovoříme o 

vědeckých metodách. Vědecké metody jsou metody, díky nimž docházíme př i  

výzkumu k relevantním výsledkům. Jaké jsou tedy metody psychologické? 

Nutno říci, že psychologie není exaktní vědou, neboť postrádá možnost 

matematicky ověř i t  své poznatky. Tzn. že nemá možnost měř i t , ovšem má 

možnost poměřovat, a to je pro její metodiku zásadní. K měření se 

v psychologii obvykle využívají tzv. měrné škály (Nakonečný, 1998). Jako 

příklad uvádí Nakonečný škálu zjišťující postoje k zavedení potratů.  

• -2 rozhodně nesouhlasím 

• -1 spíše nesouhlasím 

• 0 nevím 
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• 1 spíše souhlasím 

• 2 rozhodně souhlasím 

Každý způsob měření (metoda) musí vykazovat dvě základní vlastnosti: 

reliabil i tu (měření je platné v čase, tzn., že opakovaný výzkum př inese stejné 

výsledky) a validitu (metoda skutečně měří to, co měř i t  má). Posuzovaní 

validity a reliabil i ty metod bude detailně j i  popsáno v kap. 4, kde se hovoří o 

psychometrických podmínkách kvality psychologických metod.  

Metoda je pojímána jako vědecký způsob získávání a vyhodnocování 

faktů. Psychologická metoda, může vést buď  k teoretickému nebo 

k praktickému poznávání. V prvním případě získáváme data pro zjišťování 

jevů a procesů, které jsou platné pro č lověka obecně. Vnikají tak obecné 

psychologické teorie. Ve druhém případě se jedná o diagnostické metody, 

které vedou k rozboru konkrétní osobnosti a jsou bezprostředně využitelné 

také v praktické psychologii (kl inická psychologie, pracovní psychologie, 

pedagogická psychologie, atd.)  

Vzhledem k povaze této práce se zaměříme na metody psychologické 

diagnostiky. „Pro výběr metody je rozhodující předmět a cíl výzkumu, jehož 

má být dosaženo.“ (Nakonečný, 1999).  

Rozlišujeme metody, které slouží ke sběru dat a metody, které tato data 

hodnotí. Primárně se budeme zabývat metodami pro sběr dat a v závěru 

popisu některých metod se zmíníme o tom, jak se sebraná data vyhodnocují 

a interpretují.  

3.1. Klasifikace psychodiagnostických metod 

Př i  popisu psychodiagnostických metod vycházíme z klasifikace, kterou 

uvádí ve své publikaci Metody psychologické diagnostiky dospě lých přední 

český psycholog Mojmír Svoboda (1992). Uvádíme jen metody, které nachází 

své praktické využití př i  personální praxi.  

Svoboda (1992, str. 15-16) ve své klasifikaci vychází ze dvou základních 

diagnostických postupů – kl inického a testového.  
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Klinickými metodami  rozumíme takové metody, které nejsou vázány 

přísnými pravidly a umožňují tak poznat lépe konkrétního č lověka, kladou 

však větší nároky na osobu examinátora.  

Svoboda sem řadí:  

a) Pozorování 

b) Rozhovor 

c) Anamnéza 

d) Analýza spontánních produktů 

Testové metody na rozdíl od klinických využívají standardizovaný 

postup, odpovědi jsou zaznamenávány předepsaným způsobem a vyhodnocení 

probíhá dle jednotných pravidel. Ovšem ani zde nemůžeme podcenit význam 

administrátora, který testy vyhodnocuje a výsledky interpretuje. 

Svoboda sem řadí: 

a) Výkonové testy (testy inteligence, testy speciálních schopností 

a jednotl ivých psychických funkcí, testy vědomostí) 

b) Testy osobnosti (projektivní testy, objektivní testy osobnosti, 

dotazníky, posuzovací stupnice) 

Všechny tyto metody nachází v urč i tých formách své uplatnění i 

v personální praxi. Hovoříme-li o formách, máme na mysli fakt, že metody, 

jež využíváme v personální praxi, přebírají mnohé z metod psychologické 

diagnostiky ovšem liší se v cíl i , k němuž mají vést.  S rozdílným zadáním a 

cílem personálního diagnostikování souvisí rozdílné nároky, které klademe na 

osobu hodnotitele – personalisty.  

Cílem psychologického diagnostikování je stanovit diagnózu (urč i t  

psychický stav jedince), konkrétně „… se jedná zejména o zjišťování 

některých odchylek a zvláštností ve vývoji jedince, dále zvláštností jeho 

psychických procesů, stavů nebo vlastností.“ (Svoboda, 1992).  

Cílem použití psychologických metod př i  výběrových řízeních 

je též „diagnostikovat“ uchazeče, ovšem konkrétním cílem je odhalení jeho 
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psychických vlastností, jež jsou žádoucí pro vykonávání urč i tého povolání. 

Požadavky na psychické vlastnosti pracovníka by mě ly být formulovány 

na základě psychologické analýzy práce (viz kap.4.2).  

Vzhledem k nepoměru mezi růstem obliby využívání psychologických 

metod v personální praxi a počtem psychologů ocitají se personalisté často 

v roli psychologů – samouků. Některé psychologické metody (např. rozhovor, 

anamnéza (životopis), zadávání a vyhodnocování některých typů dotazníků 

mohou být po odborné stránce relevantní i v případě, že s nimi pracuje nikoli 

psycholog, ale zkušený personalista. Na druhou stranu j iné psychologické 

metody vyžadují natolik odbornou přípravu, že by je nemě l  zadávat 

ani interpretovat nikdo j iný než psycholog (např. projektivní metody, 

osobnostní dotazníky) i když i zde existují v praxi výjimky. Kdy personalista 

může absolvovat školení, jehož cílem je certif ikace, které mu umožňuje 

s takovými metodami pracovat. 

3.2. Popis psychodiagnostických metod 

Nyní uvádíme jednotl ivé psychodiagnostické metody:  

3.2.1. Pozorování  

Nejzákladně jší metodou sběru dat ve všech vědách tudíž i v psychologii 

je pozorování. Př i  pozorování je dů ležité stanovit, zda se bude jednat o 

pozorování volní č i  pozorování zaměřené.  

Př i  pozorování volním pozorovatel pozoruje bez předchozího zaměření, 

není určeno co má hledat, registruje veškeré projevy a vztahy a z nich 

pak vyvozuje závěr, (Svoboda, 1992) 

Př i  pozorování zaměřeném (schématickém) má pozorovatel dané schéma, 

plán, díky němuž se zaměřuje na konkrétní projev chování pozorovaného 

jedince č i  skupiny. (Svoboda 1992) 

Dále je dů ležité si výsledky pozorování zapisovat, neboť bychom mohli 

některé skutečnosti v rámci další práce zapomenout. Každou osobu, se kterou 
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se setkáme, vlastně pozorujeme, a to i bez konkrétního diagnostického 

záměru.  

Nejdů ležitě jší podmínkou psychologického pozorování je to, že víme 

co jednotl ivé vypozorované projevy chování vypovídají o pozorovaném 

jedinci. 

Pozorování většinou probíhá v rámci ně jaké další diagnostické metody 

např. pozorujeme př i  rozhovoru, př i  testování, př i  experimentu. V některých 

situacích je pozorování použito jako samostatná diagnostická metoda. Pak je 

pozorovaný pozorován samostatně např. pomocí jednorozměrného zrcadla.  

Př i  pozorování se zaměřujeme zejména na neverbální projev. Pokud 

je pozorovatel dobře obeznámen s tím, co jednotl ivá gesta, mimika a pohyby 

mohou vyjadřovat, a umí si zároveň dát tyto poznatky do souvislostí, může 

tak dobře využít toho, že č lověk jedná často mimoděk a má tak svů j  

neverbální projev málo pod kontrolou.  

Verbální projev nás př i  pozorování zajímá také, a to zejména z hlediska 

množství řeč i ,  rychlosti, formální úrovně (spisovná, vulgární, nářečí), 

bohatosti jazyka. Na obsahovou stránku verbálního projevu se pak 

zaměřujeme př i  rozhovoru. 

Př i  pozorování hraje samozřejmě dů ležitou roli osoba pozorovatele, 

neboť i  ten je „ jenom“ č lověk, a je otázkou hloubky jeho profesionality 

a osobního zaměření, do jaké míry dokáže být objektivní a potlač i t  některé 

determinace svého vnímání, jako je výchova, předchozí zkušenosti, atd. 

Svoboda (1992) uvádí také několik předpokladů správného pozorování, mezi 

které řadí zdravé a úč inné smyslové orgány, schopnost koncentrace 

pozornosti, schopnost konat př iměřeně přesné odhady (záznam versus 

subjektivní úsudek), oproštěnost od patických stavů (únava, alkohol, droga), 

oproštěnost od předsudků. V tomto smyslu neobjektivita vzniká nejčastě j i  v 

důsledku autostereotypu (neobjektivní hodnocení jedinců vlastní skupiny – 

většinou pozit ivní) a heterostereotypu (neobjektivní hodnocení j iné skupiny – 

pozit ivní i nepozit ivní). Za všech okolností musíme vést v patrnosti, že každé 
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pozorování je vždy ohroženo subjektivností. Nepřesnostem, které ze 

subjektivnosti vyplývají, je možné se vyhnout pomocí většího množství 

pozorovatelů.  

Pro záznam pozorování existují schémata pozorování, do kterých je 

možné si poznamenávat přítomnost č i  nepřítomnost ně jakého znaku nebo 

způsobu chování, kromě výskytu jevu se pak posuzuje jeho intenzita, která se 

udává v hodnotících stupnicích. Posledním krokem př i  pozorování je 

interpretace pozorovaných jevů. K interpretaci pozorování slouží 

psychologům interpretační systémy, které zahrnují výklad chování zkoumané 

osoby (Svoboda 1992).  

Příklady schématu pozorování a interpretačního systému jsou uvedeny 

v pří loze A: „Ukázka záznamu pozorování neverbálních projevů“ a v pří loze 

B: „Ukázka interpretačního systému, který se týká výkladu chování zkoumané 

osoby př i  individuálně psychologickém vyšetřování“. 

Experiment 

Zvláštním druhem pozorování je experiment. Př i  experimentu 

experimentátor př ipraví umě le podmínky pro pozorované osoby přesně podle 

svých požadavků a zaznamenává přesně způsob chování a projevy jedince.  

Př i  vyhodnocování výsledků experimentu se využívají zejména 

statistické metody a postupy. Experiment je nutno provést tak, aby bylo 

možné jej kdykoli opakovat, tzn. přesně urč i t  proměnné (zkoumané velič iny) 

a definovat podmínky, za kterých bude experiment prováděn.  

3.2.2. Rozhovor 

Rozhovor je považován za pomocnou psychologickou metodu, neboť 

se uplatňuje prakticky př i  všech psychologických šetřeních.  

Diagnostický rozhovor může být neřízený, tzn. že respondent 

má možnost výběru tématu, rozhovor není předem programován, nebo 

se jedná o rozhovor řízený, tzn. že examinátor získává informace 

organizovaným způsobem.  
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Oba typy rozhovoru musí být řádně př ipraveny a sledovat předem 

daný cíl.  

a) Standardizace rozhovoru 

U řízeného rozhovoru rozlišujeme dále stupeň standardizace a různý 

postup př i  kladení otázek, rozlišujeme pak: 

• Standardizovaný rozhovor. Obsahuje přesně formulované 

otázky, předkládané každému dotazovanému ve stejném pořadí a 

stejném znění. 

• Částečně standardizovaný rozhovor. Záměr a cíl rozhovoru jsou 

pevně stanovené, není však nutné dodržovat přesně formulace a 

sled otázek. 

• Nestandardizovaný rozhovor. Rozhovor směřuje ke konkrétnímu 

cíl i , ovšem bez předem určených otázek, nepoužívá se zpravidla 

žádné předem př ipravené schéma. Tento způsob vedení rozhovoru 

ovšem předpokládá speciální výcvik tazatele, klade na ně j  

podstatně vyšší nároky, aby bylo dosaženo relevantního 

výsledku.  

b) Techniky vedení rozhovoru 

Svoboda (1992) uvádí některé techniky vedení rozhovoru, které nám 

umožní navázat kontakt s dotazovaným, získat si jeho důvěru a díky tomu 

získat informace, které získat potřebujeme. Nyní uvádíme možné techniky 

vedení rozhovoru: 

• Technika kladení otázek 

Snažíme se vyvarovat otázek na které se dá odpovědět „ano“ – „ne“. 

Smyslem této psychologické metody je získat co nejvíce informací, které pak 

sami interpretujeme, nepotřebujeme interpretaci uchazeče, proto se ptáme 

zejména „jak“ a nikoli „proč“. 

Tazatel by nemě l  mluvit více než 30% času. 

Typy otázek: 
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otázky přímé – dotazujeme se přímo („Utrácíte pří l iš často?“) 

otázky nepřímé – dotazujeme se opisem („Máte pocit, že někdy neodoláte a 

koupíte věc, kterou nepotřebujete?“) 

otázky projektivní – vychází z principu identifikace s j inými osobami („Co si 

myslíte o l idech, kteří si něco koupí a neuvažují pří l iš o tom, zda věc 

potřebují?“) 

• Technika jednoduché akceptance 

Př i  této technice vyjadřujeme to, že uchazeče posloucháme, př i takáváme 

ať verbálně („hm“, „ano“, „ j ist ě“) č i  neverbálně (pokýváním hlavy, atd.). 

• Technika zachycení a objasnění 

Tazatel objasňuje, co bylo řečeno, pomocí této taktiky rozvíjí některá 

témata a objasňuje případné skryté úmysly. 

• Technika parafrázování 

V parafrázi opakujeme část odpovědi uchazeče. Technika slouží 

k udržování hovoru na živé a spontánní úrovni. 

• Technika interpretace 

Interpretuje výpověď  uchazeče, musíme dbát na to, aby byl dotazovaný 

na interpretaci př ipraven.  

• Technika ujištění 

Př i  rozhovoru mohou být uchazeč i  nejistí, v tom případě je dobré j im dát 

najevo, že chápeme jejich situaci. Př. „Ano chápu, že jste se tak zachoval…“ 

Za předpokladu, že máme zkušenosti s vedením rozhovoru a umíme 

uvedené techniky správně používat, máme velkou šanci získat mnoho 

informací potřebných k diagnostice. Rozhovor je elementární a nejčastě j i  

využívanou metodou pro získávání informací vůbec. Jeho výhodou je osobní 

kontakt, nevýhodou pak může být poměrně velká časová náročnost. I přesto 

patří rozhovor k metodám, které se využívají př i  všech diagnostických, 

výzkumných, léčebných i poradenských psychologických praxích.  
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3.2.3. Anamnéza 

Anamnézou rozumíme v psychodiagnostice zjišťování údajů z minulosti, 

které mají významný vztah k poznání osobnosti a pomáhají nám vysvět l i t  

současný stav. Psychologická anamnéza se obvykle provádí metodou řízeného 

rozhovoru a jejím cílem je získání informací o okolnostech, které ovlivňovaly 

čí mohly ovlivnit vývoj osobnosti. Dle zdroje těchto informací rozlišujeme 

dva druhy anamnézy: (Svoboda, 1992) 

• Autoanamnéza (subjektivní anamnéza) - zdrojem informací je 

subjekt sám 

• Heteroanamnéza (objektivní anamnéza) - zdrojem informací 

jsou j iní l idé, většinou příbuzní, spolupracovníci, známí, č i  

různé záznamy a zprávy, které máme o subjektu k dispozici 

Psychologická anamnéza zjišťuje prostředí odkud jedinec pochází, 

zajímá se o rodinu, vývoj emocionality a sociálních vztahů, vývoj postojů 

k hodnotám, atd.  

3.2.4. Analýza spontánních produktů 

Cenným zdrojem diagnostických informací jsou výsledky č innosti 

zkoumané osoby, patří sem např. deníky, l i terární nebo výtvarná tvorba. 

Za spontánní produkt, který slouží k diagnostice a jehož rozbor 

se v některých případech uplatňuje také př i  př i j ímacích řízeních, je písmo. 

Hovoříme o grafologii. Př i  rozboru těchto velmi individuálních materiálů je 

nutná odborná znalost práce s těmito materiály. Studium grafologie se pro 

mnohé personalisty stalo obohacením jejich práce a touto znalostí mohou též 

podtrhnout a doplnit zj ištěné skutečnosti o účastníku výběrového řízení.  

3.2.5. Psychologické testy 

Psychologické testy jsou souborem standardizovaných úloh, jej ichž cílem 

je získat informace o existenci č i  míře urč i té psychické vlastnosti zkoumané 

osoby. Získané informace vyhodnocujeme jednotným způsobem. Dů ležitým 

aspektem testu je to, že můžeme jednotl ivé výsledky poměřovat.  
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Testy jsou obvykle rozdě lovány do dvou hlavních skupin, rozlišujeme 

testy výkonové a testy osobnostní. 

Vytvoření psychologického testu není nijak snadné. U každého testu 

se prověřuje jeho validita (test měří to, co měř i t  má) a reliabil i ta 

(spolehlivost, možnost dosažení shodných výsledků př i  opakovaném 

testování). 

Výkonové testy  

Výkonovými testy měříme zejména soubor intelektových schopností, 

nebo míru výkonnosti v j iném specifickém ohledu např. test pamět i , 

koncentrace, kreativity, atd. Výkonové testy se vyznačují tím, že měří výkon, 

a je tedy na základě výsledků možné prohlásit, zda zkoumaná osoba A má 

v testu lepší, horší č i  srovnatelné výsledky ve srovnání se zkoumanou 

osobou B.  

a) Testy inteligence 

Inteligenci můžeme definovat jako „obecné schopnosti jedince, 

které odpovídají požadavkům více druhů č innosti a projevují se v tom, 

co nazýváme inteligencí“ (Svoboda, 1992). 

Počátky měření intelektových schopností jsou spojeny se jménem 

J.Cattella, který j iž v roce 1890 použil poprvé pojmu „test“. První škálu 

pro určení mentálních schopností vytvoř i l i  francouzští psychologové Binet a 

Simon za účelem identifikovat intelektově subnormální dět i . Binetův 

a Simonův test získal na popularitě a byl přeložen do mnoha jazyků 

a mnohokrát revidován. Na základě úspěšného použití Binetova testu, vytvoř i l  

na zakázku americké vlády j iž v r. 1912 Wiliam Louis Stern známé testy 

Army Alfa a Army Beta, které sloužily pro výběr důstojníků do americké 

armády. Stern také jako první zavedl pojem „inteligenční kvocient“ (mentální 

věk/chronologický věk). Z jeho testů vychází inteligenční testy dodnes. 

Vrcholem rozmachu diagnostiky schopností bylo pak publikování Wechsler-

Bellevue testu.  
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Inteligenční testy můžeme dě l i t  na jednodimenzionální a komplexní. 

Rozdíl spočívá v tom, že jednodimenzionální testy mají obvykle jednotnou 

stavbu a měří jedinou složku inteligence. Komplexní testy naopak zahrnují 

více složek inteligence a skládají se obvykle z několika subtestů. Patří sem 

právě Wechsler Bellevue test, který byl vypracován v několika verzích, a jeho 

modifikace se používají dodnes. Na Wechslerově pojetí inteligence je 

zajímavé to, že j i  nelze oddě lovat od j iných vlastností. Konečný produkt 

inteligentního jednání (tzv. funkční inteligence) nezáleží podle Wechslera jen 

na míře intelektových schopností, ale také na způsobu jakým jedinec tyto 

schopnosti kombinuje, jaká je jeho motivace a schopnost své intelektové 

schopnosti uplatňovat.  

Dalším příkladem komplexního inteligenčního testu je Test struktury 

inteligence (I-S-T), jehož autorem je Rudolf Amthauer. Tento test obsahuje 

množství úloh, jež jsou poskládány do devíti subtestů, které zjišťují různé 

schopnosti testované osoby. Např. schopnost operovat s čísly, paměťové 

schopnosti, schopnost práce se slovy, prostorovou představivost atd. Tento 

test je hojně využíván př i  měření intelektových schopností př i  výběrových 

řízeních, zejména na významně jší pozice, můžeme se s ním setkat také př i  

př i j ímacím řízení na vysoké školy.  

Tento a jemu podobné testy se vyznačují tím, že je na jejich vypracovaní 

určen časový l imit, zpravidla kratší, než za který je možno splnit všechny 

úlohy, výsledky (počet správných odpovědí) se porovnává s průměrnými 

výsledky reprezentativního vzorku populace.  

Vzhledem k rozsahu této práce není možné zabývat se konstrukcí 

jednotl ivých inteligenčních testů detailně j i ,  ačkoli se jedná o velmi zajímavou 

problematiku.  

b) Testy speciálních schopností 

Tyto testy měří speciální schopnosti, mezi které řadíme např. verbální 

schopnosti, numerické schopnosti, schopnosti paměťové, psychomotorické, 

umě lecké, schopnost kreativního myšlení a prostorové orientace, technické 
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schopnosti atd. Některé z těchto testů tvoří tradičné součást komplexních 

testů inteligence (paměťové, verbální, numerické testy), j iné jsou využívány 

spíše samostatně (testy kreativity č i  technických schopností, test 

pozorovacích schopností, atd.). 

c) Testy vědomostí 

Tyto testy se uplatňují zejména ve školství a v oblasti poradenství. 

Tyto testy ukazují míru školních nebo profesních znalostí, uplatňují se 

zejména př i  výběru zaměstnanců, č i  zájemců o studijní obor. Predikují chuť a 

schopnost jedince získávat a uchovávat znalosti a vědomosti k dalšímu 

zpracování př i  pracovní č i  studijní č innosti.  

Testy osobnosti 

U osobnostních testů nemůžeme výsledky poměřovat a prohlásit, zda je 

výsledek osoby A lepší než výsledek osoby B, tak jako u výkonových testů, 

neboť není možné říci, zda ten č i  onen osobnostní rys č i  charakteristika je 

lepší než j iný. Výsledky je možné porovnávat pouze ve vztahu k ně jakému 

konkrétnímu kritériu, např. testujeme-li č lověka do vedoucí pozice, budeme 

pravděpodobně preferovat osobu s větší mírou dominance oproti osobě 

submisivní.  

Mezi testy osobnosti patří: 

• projektivní metody 

• dotazníky 

• posuzovací stupnice 

Testy osobnosti si kladou za cíl odhalit vlastnosti, rysy a charakteristiky, 

kterými se daný jedinec od ostatních l iší, popřípadě urč i t  ty, které jsou 

společné jen urč i tému typu jedinců.  

a) Projektivní metody  

Projektivní metody spočívají v tom, že jedinec reaguje na podněty nikoli 

přímo, ale př ipisuje své prožívání, pocity a emoce j iným lidem, popřípadě 

zvířatům č i  rostl inám. Díky tomu, že se neptáme přímo, ale zkoumáme 
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č lověka přes jeho výklad kreseb, barev, č i  prostřednictvím vlastních výtvorů, 

tak dochází k tomu, že…„zkoumaná osoba má většinou minimální nebo 

dokonce žádnou možnost záměrně zkreslit výsledky, neboť neví, co daný test 

sleduje a jak by mě l  odpovídat.“ (Svoboda, 1992, s. 113). 

Kromě toho, že není téměř možné výsledky zkreslit, jedná se o velmi 

komplexní vyšetřovací metodu. Proto jsou projektivní metody řazeny 

k nejdů ležitě jším diagnostickým metodám. Problém ovšem spočívá v tom, 

že vzhledem k velmi individuálnímu charakteru odpovědí, kladou tyto metody 

vysoký nárok na čas a zejména na osobu psychologa, jej ich měř i telnost 

je omezená a do velké míry závisí na psychologově zkušenosti s konkrétním 

testem.  

Projektivní metody se nepoužívají samostatně, ale bývají součástí 

diagnostického procesu. Obvykle se využívají pro diagnostiku patologických 

jevů, vývojových vad atd., méně j iž v personální praxi. I přesto se můžeme 

s některými projektivními metodami př i  výběrovém řízení setkat. Příkladem 

projektivní metody, se kterou se můžeme setkat př i  výběru, je grafická 

projektivní metoda. Kresba je podle všeho prapůvodním výrazovým 

prostředkem č lověka a lze z ní vyčíst mnohé o psychickém rozpoložení 

jedince. Velmi známým kresebným testem je Baum Test neboli kresba stromu, 

často se ale také analyzují kresby postav nebo abstraktní kresby.  

S abstraktní kresbou souvisí také další významný test, o kterém se hovoří 

jako o jedné z nejvýznamně jších diagnostických metod. Jedná 

se o Rorschachův test. Tento test je významný tím, že je schopen zachytit 

osobnost v celé její komplexnosti. Podstata spočívá v tom, že respondentovi 

jsou předkládány různé kresby a on má interpretovat, co na nich vidí. 

To, aby výsledky byly validní, vyžaduje nadmíru schopného a vzdě laného 

psychologa, který, jak uvádí Svoboda (1992), by mě l  mít znalosti z vývojové, 

obecné i dětské psychologie.  

Známou projektivní metodou je dále asociační experiment, př i  kterém má 

zkoumaná osoba za úkol reagovat na vyřčená slova, j iným slovem. 
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Vzhledem ke své náročnosti jsou projektivní testy používány 

jen v individuální diagnostice. Vyhodnocování výsledků projektivních testů, 

klade velké nároky na odbornost a zkušenosti. Laické používání projektivních 

metod nemá žádnou výpovědní hodnotu a může způsobit více škody než 

užitku, zvláště pokud na takových interpretacích budeme chtít stavět 

v rozhodovacím procesu. 

b) Dotazníky 

Dotazníky jsou diagnostickou metodou, která je založená na subjektivní 

výpovědi dotazované osoby. Na rozdíl od rozhovoru jsou otázky kladeny 

písemnou formou. Tento způsob umožňuje získat informace od velkého 

množství dotazovaných. Otázky jsou většinou formulovány tak, že dotazovaný 

si má představit ně jakou situaci a odpovědět, jak by se v ní zachoval.  

Př i  používání této metody je nutné brát v úvahu, že se jedná 

o subjektivní hodnocení dotazovaného, tzn. že dotazníky odrážejí to, 

jak se dotazovaný vidí, což může, ale samozřejmě také nemusí korespondovat 

se skutečností. Dalším rizikem je, že pokud má dotazovaný zájem na zkreslení 

výsledků, může záměrně odpovídat nepravdivě. Toto se snaží některé 

dotazníkové metody řešit tzv. lži skórem. Jedná se o speciální otázky, 

u kterých se dá snadno odhalit, zda se dotazovaný chce ukázat v lepším svět le 

nebo odpovídá-l i pravdivě. Jako příklad můžeme uvést otázku typu: „Jak 

často se vám stalo, že jste neposlechl své rodiče?“ Je zřejmé, že pokud 

odpovíme „nikdy“, neodpovídáme pravdivě. Dotazníků existuje velké 

množství a dě l í  se podle toho, jakým způsobem jsou v nich otázky 

kladeny.Zpravidla bývají rozlišovány dva druhy dotazníků: 

• Dotazníky pří ležitostné. Jsou vytvořeny speciálně pro některé 

oblasti zj išťování, například jak jsou zaměstnanci spokojeni se 

svou dosavadní pozicí, s podmínkami práce atd.  

• Dotazníky standardizované (diagnostické). Uplatňují se zejména 

př i  měření nejrůzně jších osobnostních charakteristik, zájmů, 
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postojů, temperamentu a způsobu reagování v nejrůzně jších 

situacích atd.  

Úkolem zkoumané osoby je označ i t  výpovědi, které podle jejího názoru 

nejlépe vystihují jeho postoj, vlastnost, č i  způsob reakce. Otázky nebývají 

formulovány přímo, ale obvykle popisují chování v konkrétní situaci. 

Z formálního hlediska rozlišujeme dotazníky a inventáře.  

Dotazníky jsou formulovány jako otázky, na které respondent odpovídá 

„ano“, „ne“, popř. „nevím“ zatímco inventáře mají formu oznamovací věty, 

tedy výpovědi, se kterou zkoumaná osoba buď  souhlasí nebo nesouhlasí 

(Svoboda, 1992). 

Výhodou dotazníků je jej ich rychlá administrace a způsob hodnocení. 

Dotazníky neslouží jako diagnostický nástroj samostatně, ale bývají obvykle 

součástí testové baterie, která je doplněna rozhovorem.  

c) Posuzovací stupnice (škály) 

Nejsou testy v pravém slova smyslu, ale zjišťují jaký postoj má 

zkoumaná osoba k urč i té situaci, k urč i tému jevu č i  stavu. Posuzovací škály 

představují stupnice, které jsou vymezeny hodnotami, nejčastě j i  1-5. Úkolem 

dotazovaného je vybrat si tu hodnotu, která nejlépe vystihuje jeho postoj, 

vztah č i  hodnocení situace.  

Příklad hodnotící škály:  

Posuzovaná osoba je spíše aktivní č i  pasivní? 

aktivní 1 2 3 4 5 pasivní 

Zjišťování hodnotových preferencí má cennou diagnostickou hodnotu. 
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4 Uplatnění psychologických metod při získávání 

a výběru pracovníků 

V této kapitole se dostáváme k praktickému využití výše popsaných 

psychologických metod v personální praxi. Jedná se zejména o oblast 

získávání a výběru zaměstnanců, ačkoli se psychologické poznatky 

samozřejmě využívají i  př i  dalších personálních č innostech jakými jsou např. 

hodnocení pracovníků, motivování a odměňování.  

Na úvod si můžeme položit otázku: „Do jaké míry a především čím může 

personalista ovlivnit kvalitu výběrového řízení?“ Jsme přesvědčeni, že velký 

význam pro úspěšnost výběrových řízení má odborné využívání 

psychologických metod.  

Jak víme, jedním z cílů managementu je získávat správné l idi na správné 

pozice. Personalista je prostředníkem mezi psychologickými metodami 

diagnostickými (jak byly popsány výše) a jej ich aplikací v praxi. Personálně-

psychologické metody z psychologických metod vycházejí a přebírají mnoho 

specifik, ale l iší se zejména cílem pro který jsou využívány.  

Můžeme zopakovat, že cílem není na rozdíl od psychodiagnostiky 

odhalovat potíže č lověka, ale jeho schopnosti, a charakteristiky tak aby 

odpovídali požadavkům pracovního místa. Personalisté si uvědomují výhodu 

znalosti psychologických metod a mě l i  by tedy mít možnost se v této oblasti 

dále vzdě lávat. Schopnost využívat psychologické metody znamená pro 

personalistu podpoření jeho úspěšnosti, neboť mohou dopomoci ke 

„šťastnému“ výběru.  

4.1. Psychometrické podmínky kvality metod  

Jedním ze základních hledisek, které bereme v potaz př i  volbě a 

hodnocení metod je míra jej ich validity, reliabil i ty a objektivity. Tyto 

hodnoty vypovídají o kvalitě metody z psychometrického hlediska. 

Psychometrické podmínky kvality jsou vztahovány především k rysovému 
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východisku. Rysová teorie je založená na tom, že je možné předpovědět 

prožívání a chování na základě rysů osobnosti, ovšem bez ohledu na kontext.  

Kontext je naopak zohledňován v situačních teoriích, které navazují na 

behaviorismus. Dle této teorie vše co je na č lověku individuální je 

vyvozováno z psychického zpracování situací. (Hroník, 2002).Rysové 

východisko je patrné v naprosté většině psychologických testů. V této 

souvislosti je třeba si uvědomit, že existují metody, (např. AC), které vychází 

jak z rysové tak i ze situační teorie. 

Validita  

Validita je jedním z klíčových měřítek, kterým posuzujeme vhodnost 

metody. Validita zaručuje, že metoda měří a zkoumá to, co má měř i t  

a zkoumat, jedná se tedy o platnost, relevantnost metody.  

V případě metody, kterou využijeme př i  výběrových řízeních je míra 

validity určena tím, do jaké míry pomocí této metody můžeme predikovat 

(předvídat), zda bude uchazeč v práci úspěšný. Validitu metody poměřujeme 

většinou vzhledem ke kritériím, hovoříme o tzv. kriteriální validitě. Tato 

validita vyjadřuje sílu vztahu mezi prediktorem, v našem případě se jedná o 

test, rozhovor, hraní rolí, atd., a kritériem (pracovní výkonností). „Kriteriální 

validita je vysoká, jestl iže uchazeč, který získal vysoké skóre v prediktoru, 

dosáhne také vysoké skóre v kritériu a zároveň j iný uchazeč, který získal 

v predikátoru nízké skóre, bude mít také nízké skóre v kritériu.  

„Kriteriální validita se zpravidla vyjadřuje pomocí výpočtu korelačního 

koeficientu.“ (Kolman, 2004). Kolman dále uvádí, že korelační koeficient 

obvykle nabývá hodnoty od -1 do 1. Pokud má hodnotu 1, dochází k tomu, že 

se obě proměnné proměňují zcela stejně, pokud má hodnotu 0, neexistuje 

žádný vztah mezi prediktorem a kritériem, a pokud je -1, pak změny hodnot 

proměnných probíhají opačně. V praxi se však případy, kdy je korelační 

koeficient roven jedné, nevyskytují. To je také důvod, proč nemůžeme 

výběrová řízení založit pouze na jednom prediktoru, ale musíme vybrat 

prediktorů více. Validita vzhledem ke kritériím je nejdů ležitě jším typem 
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validity u výběru, ale existují i  j iné typy validity. Pro ukázku uvádíme dva 

další příklady:  

Validita založená na vzhledu, např. př i  pří jmu tesaře, v jeho případě 

bude mít hezká vytesaná věc mnohem větší validitu vzhledem k charakteru 

jeho práce než test inteligence. Validita založená na obsahu, tato validita je 

založená na tom, že prediktor pokrývá vše v měřené oblasti č inností. Např. 

testy pro ř idi če musí obsahovat všechny úkony, které musí ř idi č ovládat a to 

včetně couvání.  

Reliabil i ta (spolehlivost) 

Kromě platnosti by mě l  být každý nástroj měření také spolehlivý. 

Spolehlivost nástrojů je dů ležitá a hovoří o tom, do jaké míry je schopná 

přesných měření i za proměnlivých podmínek, v praxi znamená míru shody 

př i  opakovaném měření. Existuje několik metod jak měření opakovat. 

Jedná se o tzv. metodu retestovou, což znamená, že spolehlivost testu 

ověříme tak, že necháme stejné respondenty udě lat stejný test př i  dvou 

různých pří ležitostech, mezi kterými je ovšem větší časová prodleva. „Pokud 

je test spolehlivý, pak se dá čekat vysoká pozit ivní korelace mezi výsledky 

v čase 1 a v čase 2.“ (Arnold aj., 2007, s. 154). Další metodou měření 

reliabil i ty je metoda ekvivalence, která zjišťuje shodu mezi výsledky různých 

verzí téhož testu, kterými chceme prokázat ty stejné vlastnosti č i  schopnosti. 

Poslední metodu je metoda pů lení, tzn. že na závěr porovnáme výsledek první 

poloviny testu s druhou, popř. sudé a l iché otázky mezi sebou.  

Objektivita 

Nemalou dů ležitost má další parametr kvality metody a tím je 

objektivita. Objektivita znamená nezávislost výsledků na osobách, které je 

získávají, analyzují a interpretují, a také na nemožnosti účastníka působit na 

výsledek, který by považoval za žádoucí. Zajímavé je, že většinou platí, že 

pokud je metoda vysoce objektivní ve smyslu zkreslení výsledků ze strany 
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respondenta (např. inteligenční testy, projektivní metody), je větší riziko, že 

tyto výsledky ztratí na své objektivitě díky osobě hodnotitele a naopak. 

4.2. Výběr metod 

Př i  výběru metody musí organizace řešit také finanční a časovou 

náročnost, takže i pokud víme, že aplikace urč i té metody by se vyplati la 

z hlediska pravděpodobnosti výběru nejvhodně jšího kandidáta, nevyplatí 

se nám ji použít z důvodu vysokých nákladů a časové náročnosti.  

Z informací získaných př i  sondáži o průběhu př i j ímacích pohovorů a 

využití psychologických metod v některých firmách můžeme konstatovat, že 

výběr metod závisí zejména na počtu pracovních míst, které je třeba obsadit 

vhodnými pracovníky. Personálně-psychologické metody se uplatňují nejvíce 

v podnicích, které mají za úkol vybrat velké množství l idí z velkého množství 

uchazečů.  

4.3. Psychologické metody ve fázích procesu získávání a 

výběru pracovníků 

Proces získávání a výběru tvoří součást systému práce s l idmi v podniku. 

Na tomto procesu se spolupodílejí vedoucí na všech úrovních, personalisté 

a externí č i  interní psychologové. Konečné rozhodnutí o př i jetí č i  nepř i jetí 

pracovníka je úkolem vedoucího, personalisté a psychologové tvoří 

podpůrnou součást tohoto systému. Získávání a výběr pracovníků je jednou 

z nejdů ležitě jších personálních č inností a zároveň je to č innost, která má 

dostatečně propracovanou a uznávanou metodiku ověřenou dlouhodobou 

praxí.  

V rámci tohoto procesu můžeme rozlišit čtyř i  hlavní fáze: 

a) plánování l idských zdrojů 

b) analýza pracovního místa (specifikace pracovního místa, 

specifikace požadavků na pracovníka) 

c) předvýběr na základě předložených dokumentů 

d) vlastní výběr uchazečů 
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V rámci těchto fází se používají různé psychologické metody v závislosti 

na cíl i .  

4.3.1. Plánování lidských zdrojů 

Cílem plánování l idských zdrojů je urč i t , které pracovníky na jaká místa 

je třeba dosadit a jakým způsobem toho docíl i t. Plánování l idských zdrojů je 

analytická č innost, která pomáhá organizaci optimalizovat získávání a 

využívání l idských zdrojů. Plánování spočívá především v předvídání 

budoucího vývoje potřeby pracovníků a možnosti jejího pokrytí a to na 

základě prognóz. Tyto prognózy jsou založené na zjišťování informací, které 

se vztahují k vývojovým zákonitostem a vzájemným vztahům mezi všemi 

faktory, které ovlivňují budoucí potřebu pracovních sil a možnosti jejího 

získávání.  

Hlavním cílem plánování l idských zdrojů je, aby z hlediska 

krátkodobých i dlouhodobých cílů organizace bylo zabezpečeno dostatečné 

množství a odpovídající struktura pracovních sil. Ve fázi plánování se 

využívají zejména metody ekonomických oborů. 

4.3.2. Analýza pracovního místa 

Analýzu pracovního místa využíváme k tomu, abychom vědě l i  koho 

nabídkou práce oslovit, komu ji adresovat, jaké metody získávání zvolit, 

jaké dokumenty od uchazečů požadovat a jakých kritérií využít ve fázi 

předvýběru a vlastního výběru.  

„Př i  získávání a výběru  pracovníků jde v podstatě o to, aby se dostaly 

do co nejoptimálně jšího souladu vlastnosti č lověka s nároky povolání, 

které má vykonávat.“(Růžička, Velehradský, 1974, s.9)  

Z tohoto důvodu řešíme obvykle př i  analýze pracovního místa dva 

okruhy otázek. Za prvé otázky týkající se pracovních úkolů a podmínek, za 

druhé otázky týkající se pracovníka. V prvním případě hovoříme o tzv. popisu 

pracovního místa, ve druhém o specifikaci požadavků pracovního místa.  
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Popis pracovního místa 

Popis pracovního místa obsahuje název pracovní funkce, identifikuje 

a popisuje náplň práce na urč i té pozici, pracovní podmínky na daném místě 

včetně povahy vykonávané práce, úkoly a povinnosti, používaná zařízení 

a nástroje, umístění pracovního místa v rámci organizace, způsob kontroly.  

Informace pro popis pracovního místa získávají personalisté prostřednictvím 

následujících metod, které jsou založené na psychodiagnostické metodě, ale 

využívají se k j inému účelu:  

• Pozorováním  

Př i  této metodě je v praxi pracovník na daném místě pozorován a jsou 

zaznamenávány jeho pracovní č innosti. Prototypem této metody jsou klasické 

časové a pohybové studie. (Štikar 2000, s. 24) Jedná se o studie, v  nichž se 

zaznamenává č innost pracovníka v konkrétním čase. 

• Rozhovory  

Manažeř i  a personalisté, vedou s  pracovníky rozhovory, které jsou 

zaměřené na popis jej ich pracovních povinností, obvyklých postupech, 

případně úskalích, se kterými se př i  plnění pracovních povinností potýkají.  

• Dotazníky 

Pro popis pracovního místa, se využívají také některé speciální 

dotazníky. Pro příklad jak takový dotazník může vypadat uvádíme „ Dotazník 

o úkolech“(Štikar, 2000): Dotazník o úkolech má tř i  fáze př i  vývoji a 

administraci. „Za prvé se důkladně pozoruje pracovní č innost. Za druhé se 

přezkoumávají j iž existující popisy práce, jedná se s experty, nadřízenými i 

samotnými pracovníky. Na základě těchto jednání se pak se sestaví seznam 

výroků o úkolech, které se použijí př i  popisu urč i tého pracovního místa.“ 

Teoretikové, např. Štikar (2000, s. 24) a Růžička, Velehradský (1974, s. 10), 

se stále zabývají otázkou, jak takové analýzy pracovního místa provádět co 

nejlépe a nejefektivně j i .  Obvykle autoř i  doporučují kombinaci více metod 

v závislosti na povaze pracovní č innosti.  
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Specif ikace pracovního místa  

Specifikace pracovního místa upřesňuje požadavky na pracovníka 

a vychází z psychologické analýzy pracovní č innosti. Tuto analýzu provádí 

psycholog, který stanoví požadavky a nároky, které vyžaduje konkrétní 

profese neboli stanoví míru způsobilosti pracovníka. Analýza pracovní 

č innosti zaměřená na požadavky se často provádí pomocí metod, které jsou 

zaměřené na krit ické komponenty práce.  

Takovou metodu vyvinul např. J.F. Flanagan ve čtyř icátých letech pro 

příslušníky amerického letectva. (Štikar, 2000). Flanaganova metoda 

krit ických událostí, je založená na tom, že jsou pracovníci požádáni, aby si 

vybavil i  ně jakou specifickou (klíčovou) událost v níž se dotyčný zachoval 

bud velmi úspěšně nebo zcela nevhodně a neúspěšně. „Flanaganova“ metoda 

krit ických událostí slouží k identifikaci, registraci a sběru úkolů, operací a 

událostí, významných pro dobře určené cíle č innosti, ke shromažďování a 

analýze popisů těch událostí na pracovišti, které se l iší od průběhu běžných 

událostí.“ 

Profesiogram 

Na základě analýzy specifikace pracovního místa a popisu pracovního 

místa jsou vypracovávány tzv. Profesiogramy. Profesiogramy mají širší paletu 

využitelnosti, jsou sestavovány za různým účelem, mohou sloužit jako rozbor 

dané profese pro poradenskou č innost, nebo pro výběr a přípravu pracovníků, 

případně k hodnocení pracovních výsledků .  

Profesiogram obecně zahrnuje tyto informace: všeobecnou 

charakteristiku profese, souhrn povinností pracovníka, obsah pracovních 

č inností, popis pracovních podmínek, inventář požadavků na pracovníka 

(odborných, fyzických a zdravotních, psychických a osobnostních) a popis 

postavení profese ve společnosti. Získané poznatky jsou podle charakteristiky 

profesiogramu různě využívány, z hlediska výběru zaměstnanců slouží jako 

zdroj kritérií neboli je na jeho základě možné urč i t  požadavky na pracovníka.  
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Je nutné si uvědomit, že k výkonu profese př istupuje pracovník s různou 

vybaveností, hovoříme o tzv. pracovní způsobilosti. Ta nám ukazuje soulad 

mezi požadavky profese a předpoklady pracovníka tuto profesi vykonávat.  

Pracovní způsobilost č lověka je tvořena fyzickou, psychickou a 

odbornou a morální způsobilostí (Provazník, 2002). 

a) Fyzickou a zdravotní způsobilost pro práci posuzuje obvykle 

lékař. 

b) Posuzování psychické a morální způsobilosti l idí  

v podmínkách personální praxe je záležitostí psychologů, konkrétně 

personálních psychologů. Je možno říci, že tam kde končí odborné znalosti 

personalistů v oblasti psychologie, začíná spolupráce s externími č i  interním 

psychology. Interní psychologové tvoří s personalisty výběrový tým zpravidla 

v povoláních, které kladou zvýšené nároky na psychickou způsobilost.  

Psychologové aplikují v této odborné č innosti psychologické metody, 

které umožní posoudit momentální psychické předpoklady uchazeče a zároveň 

urč i t  (predikovat) jeho způsobilost do budoucnosti vzhledem k rozsahu 

a konkrétním podmínkám budoucí práce.  

Př i  posuzování psychologické způsobilosti využívají psychologové 

nejčastě j i  inteligenční testy, osobnostní dotazníky, modelové situace 

a rozhovor jako doplňující metodu. V některých personálních agenturách 

a speciálních výběrech se můžeme setkat také s méně tradičními metodami, 

jako jsou projektivní testy č i  grafologie. 

c) Odborná způsobilost  

vyjadřuje stupeň a rozsah odborné přípravy – metodou ke zjišťování 

odborné způsobilosti je zejména životopis, popř. testy odborných znalostí, 

vědomostní testy. Tyto testy zadávají a vyhodnocují personalisté sami na 

základě požadavků manažerů.  

 

Můžeme nyní shrnout fakt, že jedním z významných úkolů psychologů 

v personální praxi, je posuzovat způsobilost pracovníka. Je to úkol náročný, 
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neboť je jeho základem právě nejednoznačný vztah mezi požadavky práce a 

předpoklady pracovníka. Zejména př i  zj išťování způsobilosti na některé řídící 

a tvůrčí pozice se jedná o náročnou diagnostickou č innost, př i  které je nutné 

vzít v potaz také situace, ve kterých se bude pracovník nacházet.  

4.3.3. Předvýběr (administrativní kolo) 

Ve fázi předvýběru se nejčastě j i  uplatňuje jako predikční metoda 

úspěchu v pracovní pozici životopis a analýza životopisných dat.  

Životopis 

Životopis obsahuje informace, týkající věku, rodinného stavu, školních 

úspěchů, motivace a mimopracovních zájmů. Př i  vyhodnocování těchto 

informací vycházíme z předpokladu, že to čeho uchazeč dosáhl v minulosti 

predikuje docela dobře to, čeho může dosáhnout i na budoucím pracovišti. 

V personální praxi rozlišujeme dva typy životopisů, strukturovaný životopis a 

volný životopis. Základní rozdíl mezi těmito dvěma formami je zejména ve 

způsobu náhledu hodnotitele. První varianta je exaktně jší a „t lačí“ kandidáta 

do rozsahu i formy, ve druhém případě má kandidát větší možnost některé 

skutečnosti neuvést, na druhou stranu má možnost být kreativně jší. Př i  

interpretaci volných životopisů asistuje obvykle psycholog, jenž  může z 

volného životopisu poznat více, než je tam napsáno, dokáže kvalif ikovaně 

zhodnotit formu, písmo (využití grafologie), rozsah, atd.  

Na závěr třídění se kandidáti standardně dě l í  do tří skupin vhodní – méně 

vhodní a nevhodní. Je pravidlem, že každému zájemci, i  tomu, který byl 

vyhodnocen jako nevhodný, je zasláno standardní písemné poděkování 

za zaslanou žádost.  

4.3.4. Výběr  

Př i  výběru nových zaměstnanců hrají dů ležitou roli personální manažeř i ,  

l inioví vedoucí a psychologové. Každý z nich př ichází do procesu výběru 

s j iným cílem.  
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Personální manažer má za cíl vybrat č lověka, tak aby dobře fungoval 

v rámci celé organizace, psycholog uplatňuje př i  výběru své odborné znalosti 

a vedoucí posuzuje uchazeče zejména po odborné stránce.  

Vedoucí se obvykle neúčastní bezprostředně celého procesu výběru 

uchazečů, ale pomáhá personalistovi formulovat potřebu pracovníků 

a požadavky na pracovníky, které řídí, př i j ímá je na pracoviště a pomáhá 

př i  jej ich pracovní a sociální adaptaci. Jeho dů ležitá úloha spočívá také 

v průběžném hodnocení pracovníka během tříměsíční zkušební lhůty. 

Výsledky jeho pozorování a hodnocení mohou rozhodnout o jeho konečném 

př i jetí. 

Úloha psychologa př i  výběrových řízeních se l iší podle rozsahu 

spolupráce a požadavcích konkrétní organizace. Psycholog se podílí zejména 

na diagnostikování pracovní způsobilosti osob. K tomu využívá vybrané 

psychologické metody, může také pomáhat s  výběrem a aplikací 

psychologických metod personalistům.  

Vzhledem k časové a finanční náročnosti procesu výběru a také 

k velkému riziku, že provedeme špatný výběr, mě la by být metodologickým 

otázkám věnována značná pozornost. Toto tvrzení očekává od personalistů a 

manažerů větší znalosti z oboru psychologie. V profesionálním výběru se 

poznatky psychologie uplatňují nejvíce. V mnohých případech, zejména 

pokud jde o výběr z velkého množství uchazečů, se organizace neobejdou bez 

pomoci psychologa, neboť třídění z velkého množství uchazečů, popřípadě 

výběr pro některé specializované obory, si žádá aplikaci odborných 

psychologicko-diagnostických metod. Proces výběru se zásadně l iší podle 

míry a charakteru požadavků, které kladou urč i té profese na pracovníky. 

Pro potřeby této práce si profese rozdě l íme podle nároků, které jsou 

kladeny zejména na: 

a) fyzickou zdatnost. Fyzická zdatnost je vázána na fyzické 

zdraví, namáhavost spočívá zejména ve svalovém zatížení (dě lníci, horníci, 

uklízeč i ,…) 
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b) smyslovou č innost. Jedná se o zdatnost, která je vázána zejména 

na neuropsychické procesy, emocionální stabil i tu a na č innost jednotl ivých 

smyslů ( zdravotní personál, pedagogové, ř idi č i ,  letci…)  

c) duševní č innost. Jedná se o zdatnost, která je vázána na vyšší 

psychické procesy zvláště na myšlení a rozhodování (vědci, programátoř i ,  

technici,…) 

d) styk s dalšími l idmi. Jedná se o nároky, které se váží jak 

na neuropsychické, tak na vyšší psychické procesy, zároveň kladou značné 

nároky také na sociální dovednosti (řídící pracovníci, policisté, vojáci, lékař i ,  

právníci,….)  

Vzhledem k velkému rozdílu v požadavcích, které kladou jednotl ivá 

pracovní místa (profese) na pracovníka, rozlišujeme také různý průběh 

výběrových řízení a různý rozsah využití personálně psychologických metod 

př i  výběru. Bylo by téměř nemožné třídit v rámci této práce metody podle 

toho na které pozice hledáme uchazeče. Spokojíme se tedy s postupem 

opačným, kdy u jednotl ivých metod zvýrazníme ty pro které je ta která 

metoda obvykle využívána.  

Jaké metody se nejčastě j i  uplatňují př i  výběru zaměstnanců, na které 

pozice a jakým způsobem a v čem se l iší jej ich užití od psychologické praxe 

vyjadřuje následující text. 

Rozhovor 

Základní personálně psychologickou metodou, která se uplatňuje 

př i  výběrových řízeních ve všech organizacích je výběrový rozhovor 

(interview). Výběrový rozhovor (v personální praxi se setkáme také s 

termínem pohovor)je veden většinou personalistou a l iniovým vedoucím a to 

buď  zároveň, popřípadě je rozdě len na dvě kola.  

Výběrový rozhovor vychází z poznatků diagnostického rozhovoru 

(používání technik, dodržování zásad standardizovaného, částečně 
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standardizovaného a nestandardizovaného rozhovoru), ale zároveň vykazuje 

specifika, které navazují na cíl, se kterým je rozhovor př ipravován.  

Personální rozhovor se l iší tím, že: 

� se př i j ímacího rozhovoru obvykle neúčastní psycholog, ten 

figuruje pouze u specifických povolání (zejména skupiny d), kde je nutné 

provést psychodiagnostický rozhovor na základě výsledků psychologických 

testů. Nepřítomnost psychologa je také jedním z důvodů, proč se v personální 

praxi obvykle neuplatňuje forma nestandardizovaného rozhovoru, jehož 

vedení klade na psychologické znalosti poměrně velké nároky.  

Nejběžně j i  se využívá strukturovaná nebo částečně strukturovaná forma 

rozhovoru. V prvním případě se přesně dodržuje předem definovaná struktura 

otázek, což vede ke srovnatelným výsledkům př i  vyhodnocování pohovoru. 

Druhou variantou je částečně strukturovaný rozhovor, kdy se struktura 

dodržuje jen s ohledem na cíl rozhovoru, pro tazatele je dů ležité dotknout se 

všech oblastí, které ho zajímají, ovšem taktika vedení pohovoru a formulace 

otázek záleží jen na něm a na momentální situaci.  

� je neformálně jší. Často se jedná o nezáměrný jev, kdy mají 

personalisté tendence vést rozhovor v „pří jemné atmosféře“ až do té míry, že 

sklouznou k neformálnímu rozhovoru. V rámci takového rozhovoru může dojít 

na otázky, které jsou z hlediska etiky nepřípustné a z kriteriálního hlediska 

irelevantní. Může se jednat o neopatrné poznámky o uchazečově vzhledu, 

rodinném zázemí č i  rase, které mohou vyvolat značnou nevoli a jsou známy i 

výjimečné případy, které skonč i ly u soudu. Jako příklad můžeme uvést běžné 

a př i tom podle našeho názoru eticky nepřípustné dotazy týkající se 

plánovaného těhotenství uchazeček. Pro zaměstnavatele představuje žena na 

mateřské dovolené ekonomickou zátěž, ale není možné, aby byly ženy 

z důvodu plánování rodiny i v delším časovém období diskriminovány oproti 

těm, které tvrdí, že rodinu neplánují.  

• se zaměřuje zejména na vztah č lověka a jeho pracovního života, na jeho 

dosavadní pracovní pozice, úspěchy č i  neúspěchy.  
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Vzhledem k mnoha různým kritériím budoucího pracovního místa 

samozřejmě neexistuje přesné zadání výběrového pohovoru. Ovšem v odborné 

l i teratuře lze nalézt alespoň doporučené okruhy otázek, které by mě l  výběrový 

pohovor obsahovat. (např. Armstrong 1999; Matě jka, Vidlař, 2002): 

-popis předcházejícího zaměstnání uchazeče, jeho dosavadní 

profesionální dráhu a její hodnocení uchazečem, 

-důvody současné změny zaměstnání 

-poznání postojů pracovníka a dalších jeho sociálně psychologických 

charakteristik z hlediska vhodnosti zařazení do konkrétní pracovní  skupiny, 

-úroveň sebehodnocení (identifikace vlastních předností a nedostatků, 

životních i pracovních úspěchů a neúspěchů), 

-představy o budoucí práci, jejích výhodách i úskalích a rizikách, 

-předpoklady a zájem o odborný růst 

-rodinné zázemí a osobní situace uchazeče 

Př i  výběrovém rohovoru třeba dbát na duševní pohodu dotazovaného. Ta 

zahrnuje několik zásad, mezi které řadíme pří jemné prostředí (č isté, 

upravené, dobře vytopené místnosti) a zároveň pří jemné vystupování tazatelů, 

př i  kterém se musí vyvarovat povýšeného jednání a chyb, které byly uvedeny 

výše. Nauč i t  se vést správně pohovor může být poměrně náročné a je také 

otázkou zkušenosti. Proto je dobré, aby v případě nezkušeného tazatele 

asistoval zkušeně jší kolega. Tazatelé by mě ly být důkladně školeni, aby byly 

schopni vést př i j ímací pohovor na profesionální úrovni tak, že bude nejen 

dostatečně validní z hlediska požadavku na vyplnění pracovního místa, ale 

také př i jatelný pro uchazeče, kteří se ho zúčastní a kteří třeba nakonec 

nebudou vybráni.  

Psychologické testy 

Př i  profesích, které kladou vysoké nároky na některé specifické 

schopnosti, vědomosti a osobnostní charakteristiky, což platí pro profese 
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skupin b), c) a zejména skupiny d), se uplatňují př i  výběru standardizované 

metody psychologické diagnostiky, mezi které řadíme jak výkonové testy tak 

osobnostní dotazníky. 

Psychologické testy jsou tradičním nástrojem personálního výběru. 

Cílem psychologických testů v personální praxi je získání detailně jších, 

přesných a ověřených informací o intelektových a osobnostních 

předpokladech uchazeče. Funkce psychologických testů př i  př i j ímacích 

řízeních spočívá v podpoře dosavadních předpokladů, které jsme 

si o vhodnosti kandidáta vytvoř i l i  na základě životopisných dat a rozhovorů, 

popř. je postup opačný a testy slouží k hrubšímu třídění uchazečů a jen ti, 

kteří v testech obstojí se pak účastní př i j ímacího pohovoru.  

Psychologické testy se používají v případě, že máme větší množství 

uchazečů na urč i tou pozici a potřebujeme zjistit úroveň jej ich intelektu, 

úroveň jej ich specifických schopností a osobnostní specifika. Př i  výběrových 

řízeních se nejčastě j i  používají výkonové testy (mezi oblíbené patří testy 

inteligence, testy kreativity, pamět i , různých speciálních schopností), testy 

odborných schopností a testy osobnosti.  

Př i  výběru vhodného testu opět vycházíme z analýzy práce, která nám 

urč i la požadavky, které musí uchazeč splnit, aby mohl být na pozici př i jat. 

Pokud máme jasně specifikováno, jaké požadavky musí uchazeč splňovat, 

př ichází na řadu volba správné metody, která pomůže identifikovat správné 

osoby. Př i  výběru konkrétního testu, bychom se mě l i  poradit s psychologem. 

Z formálního hlediska je dů ležité, aby testy splňovaly podmínku 

standardizace, validity a reliabil i ty vzhledem ke kritériím daným analýzou 

pracovní č innosti.  

Z tohoto hlediska existují testy, které můžeme označ i t  za „klasické“. 

Níže uvedené popisy nebudou tedy j iž klasifikovány tak jak tomu bylo u 

popisu psychodiagnostických metod, ale jsou uváděny jednotl ivé testovací 

metody s ohledem na frekvenci uplatnění v personální praxi. Na základě 
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tohoto uspořádání si pak můžeme uvědomit, že se většina 

psychodiagnostického testování může odehrávat a odehrává na poli práce. 

Testy inteligence 

Testy inteligence se využívají zejména v profesích, které jsou zaměřené 

na práci s l idmi a kde se vybírá z většího množství uchazečů. Typickým 

případem jsou policisté, armáda, nebo ř idi č i  hromadné dopravy.  

Je zřejmé, že u povolání, př i  kterých se setkáváme s nedostatkem 

kvalif ikovaných l idí není obvyklé zadávat př i  výběrových řízeních testy 

inteligence, neboť j iž dosažené vzdě lání predikuje schopnost tuto práci 

vykonávat. Jedná se např. o lékaře, právníky, uč i tele, manažery. Můžeme 

uvést konkrétní příklad, kdy výše IQ není stěžejním kritériem. Představme si 

výběrové řízení na pozici manažera, př i  kterém u jednoho uchazeče je 

výsledná míra IQ 134 a u jednoho 124, což by z psychometrického hlediska 

byl rozdíl velmi výrazný, ovšem z hlediska predikce dobrého výsledku 

v manažerské funkci není tento rozdíl tak zásadní. Mohou zde být určující 

j iné osobnostní a odborné kvality.  

Test struktury inteligence. 

Hojně využívaným testem inteligence př i  výběrových řízeních je Test 

struktury inteligence. Tento test vytvoř i l  v roce 1953 Rudolf Amthauer a 

jedná se komplexní test, který obsahuje měření jednotl ivých složek 

inteligence. Díky výsledkům v různých subtestech se výsledně vytváří různé 

profi ly. Významné jsou profi ly praktický a teoretický. Tento test se využívá 

nejčastě j i  na pozice středního managementu a v poradenské praxi.  

Další výkonové testy 

Možná častě j i  než testy inteligence se v personální praxi používají testy 

zaměřené na některé j iné schopnosti spojené s výkonem. Příklady dvou 

výkonových testů  užívaných v personální praxi jsou (Hroník 2002):  
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Test volní regulace TVOR 

Tento test vytvoř i l  Milan Brichcín. Testovaný má za úkol řešit několik 

úloh s proměnlivou náročností. V těchto různých podmínkách se u 

testovaného sleduje zejména úsilí a sebekontrola. Test je možné administrovat 

přes počítač, jeho administrace je poměrně časově náročná. Výsledky dokáže 

interpretovat kromě psychologa i zkušený personalista. 

Bourdův test 

Bourdův test je klasický pozornostní test, který vznikl již v roce 1895. 

Nejrozšířeně jší testová varianta je se čtverečky. Celkem je 8 variant 

čtverečků, z nichž je třeba vybírat 3. Vybrané čtverečky se přeškrtávají 

ostatní podtrhávají. Práce je časově l imitována na každém ze 30 řádků. Tento 

test je využíván na pozice, které vyžadují přesnost, rychlost a bezchybnost, 

např. operátorské pozice.  

Testy odborné způsobilosti 

V některých oblastech l idské práce, např. v řemeslech a j iných profesích 

s odborným zaměřením, se také využívají testy odborné způsobilosti, které 

jsou vytvořeny „na míru“ pro urč i tý druh práce. Můžeme testovat některé 

dovednosti, jako je například práce s textovým editorem u asistentky, 

ovládání programovacího jazyka u programátorů atd. Tyto testy si dotváří 

většinou organizace sami podle vlastních potřeb.  

Osobnostní testy 

Dalším typem testů, které jsou pro personální praxi typické jsou 

osobnostní testy. Vzhledem k tomu, že pracovní č innost se většinou odehrává 

ve skupině, tedy v interakci s j inými l idmi, jsou osobnostní testy v moderní 

personální praxi velmi oblíbenou metodou ke zjišťování toho, jak je č lověk 

disponován fungovat mezi ostatními pracovníky a zároveň jak bude svým 

chováním podporovat úroveň své pozice. Je zřejmé, že na každou profesi jsou 

kladeny různé nároky na míru osobnostních rysů a povahových vlastností, 

jako např. dominance - submisivita, sebeovládání - výbušnost, egocentrismus-
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afi l iance atd. Osobnostní testy se provádí formou dotazníků. Mezi klasické 

dotazníkové metody využívané v personální praxi patří následující (Hroník, 

2002):  

Šestnáctifaktorový dotazník 16 PF 

Jedná se o dotazník, který vytvoř i l  jeden z významných teoretiků 

osobnosti R.B. Cattel. Uvádí se, např. autoř i  Svoboda (1992), Hroník (2002), 

že na tomto dotazníku pracoval autor 20 let. Dotazník se uplatňuje zejména 

v poradenské psychologii a př i  výběru zaměstnanců méně j iž v kl inické 

psychologii. Jedná se o psychometricky propracovaný test, který je ovšem 

doporučeno kombinovat ještě s další metodou, neboť nenazírá osobnost pod 

ně jakým úhlem pohledu, jedná se o č istě rysový dotazník, nebere ohled na 

situace. Dotazník je zaměřen na popis celé osobnosti prostřednictvím 

relativně na sobě nezávislých faktorů (Hroník, 2002). 

Learyho test interpersonálních vlastností ICL (Interpersonal Check List) 

Jedná se o dotazník, který vytvoř i l  Timothy Leary. Tento dotazník 

je zaměřen na poznání osobnosti z hlediska dvou dimenzí: dominance a 

submisivity a vztahovosti a věcnosti. Na rozdíl od 16 PF Cattellova testu, 

můžeme pozorovat ve výsledku jasně jší názor na osobnost. Na druhou stranu 

není tak obsahově bohatý a proto je vhodné oba tyto testy vzájemně 

kombinovat (Hroník, 2002). 

Eysenckův dotazník osobnosti 

Dalším dotazníkem, se kterým se v personální praxi často setkáváme, je 

Eysenckův dotazník osobnosti (EPQ-Eysenck´s Personality Questionaire). 

Jedná se o dotazník, který zachycuje osobnost v několika dimenzích. 

Je zde obsažena škála extroverze-introverze, neuroticismu, psychoticismu 

a také tzv. lži škála. 

Dotazní MBTI 

Můžeme se domnívat, že touha zjistit co nejvíce o osobnostních rysech 

a předpokladech kandidátů (zejména ve vztahu k  vedoucí pozici), podníti la 
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zájem psychologů o vypracování některých osobnostních dotazníků 

zaměřených na pracovní způsobilost. Jedním příkladem za všechy, který 

uvádíme, je populární dotazník MBTI (Myers-Briggs Type Indicator).  

Tento dotazník vytvoř i la americká psycholožka Myersová spolu se svou 

matkou Briggsovou na základě Jungovy typologie osobnosti. „Jejími 

základními dimenzemi jsou extroverze-introverze, označované písmeny E-I, 

myšlení – cítění, pro něž jsou zavedeny zkratky T a F, intuice – smysly, se 

symboly N a S. Obě Američanky j i  obohati ly o jednu další: usuzování-

vnímání, značené J a P.“ (Čakrt, 2002, str. 17)  

Tato metoda je oblíbená především proto, že ukazuje na osobnostní rysy, 

které nám umožní odhalit osobnost z hlediska manažerského stylu, z hlediska 

způsobu rozhodování a řešení problémů. Výsledky tohoto testování př ináší 

velmi užitečné a regulérní informace o žadateli. 

Detailně j i  byly popsány ty dotazníky, které se na základě naší sondáže 

(viz kap. 5) ukázaly jako nejčastě j i  využívané. Existují však mnohé další 

např. IHAVEZ, FIRO – B, atd.) 

Projektivní metody 

Projektivní metody tvoří zvláštní a zároveň podnětnou součást palety 

metod využívaných př i  výběru. Mají totiž významnou výpovědní hodnotu, ale 

zároveň jsou výsledky velmi vázané na psychologické znalosti a osobní 

zkušenost hodnotitele. Tvoří proto zvláštní oblast personálního řízení, kdy 

personalisté mají možnost se právě př i  aplikaci těchto metod zblízka seznámit 

s „hloubkou“ psychologických metod. Pokud chtě j í  projektivní metody 

úspěšně využívat, jsou nuceni k dalšímu psychologickému výcviku.  

Pro využívání těchto metod, hovoří to, že mají velkou výpovědní 

hodnotu, nevýhodou samozřejmě zůstává jejich náročná administrace a 

individuální charakter.  

Nejčastě j i  se v personalistice využívá Rorschachův test, kresební test 

stromu a grafologie (rozbor písma). 
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Assessment Centre 

Historie Assessment Centre sahá do roku 1943, kdy byla tato metoda 

poprvé užita pro výběr tajných agentů v USA. Američtí psychologové mě l i  za 

úkol vyvinout metody, které by co nejspolehlivě j i  predikovaly chování agentů 

v krizových situacích a na tyto situace je př ipravil i . 

Assessment Centre (AC) je komplexní metoda, která slouží jako nástroj 

př i  výběru, ale také př i  hodnocení pracovníků. Př i  výběrových řízeních je AC 

obvykle zařazeno jako druhé kolo výběrového řízení, tzn. po administrativní 

části spočívající v třídění životopisů a před výběrovým rozhovorem. AC je 

metoda založená zejména na zkoumání l idského chování v jednotl ivých 

situacích. V rámci AC hovoříme o tzv. modelových situacích. Tyto modelové 

situace jsou doplněny o rozhovory a psychologické testy. Jedná se o metodu, 

která zahrnuje více metod a zpravidla jedno AC trvá den nebo dva, záleží na 

počtu účastníků.  

AC je tvořeno řadou hodnotících postupů a jeho charakteristickým 

rysem je, že největší pozornost je soustředěna na pozorování a hodnocení 

chování účastníků AC. Můžeme říci, že se jedná o dlouhodobý pozorovací 

proces, př i  kterém pozorujeme jedincovo chování v modelových situacích. 

Objektivita AC je zaručena tím, že hodnocení provádí více nezávislých 

hodnotitelů, neboli uplatňuje se tzv. princip „vícero očí“ (Hroník, 2002). 

Hroník dále uvádí optimální počet pozorovatelů – hodnotitelů v poměru 

k zkoumaným 1:2, zároveň však dodává, že minimální počet pozorovatelů 

jsou 3 a vyšší počet než 7 nepř ináší podstatné změny. AC se optimálně 

účastní jak externí pozorovatelé, tak také interní pozorovatelé, obvykle 

personalista a řídící pracovník, který si vybírá pracovníka do svého týmu. 

Zásadou je, že všichni hodnotitelé musí být náležitě vyškoleni. 

V rámci AC kandidáti procházejí množstvím aktivit, jako jsou případové  

studie, hraní rolí, skupinové řešení problémů, diskuze, rozhovory a testy. 

Hodnotitelé se musí tudíž řádně orientovat ve velkém množství informací, 
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které pozorováním a hodnocením těchto aktivit získali. Je proto dů ležitá 

precizní příprava, která vychází z analýzy práce. 

Nejznámě jší propagátorem, teoretikem i praktikem této metody u nás je 

František Hroník, který vyzdvihuje následující výhody AC: 

� Assessment Centra se zúčastňuje větší počet hodnotitelů, 

což snižuje subjektivitu výsledného hodnocení  

� Kandidáti procházejí různými typy diagnostických metod, zvyšuje 

se tím spolehlivost výsledků  

� Kandidáty je možno sledovat v interakci s dalšími osobami, 

lze tedy hodnotit i  schopnost týmové práce  

� Kvality kandidátů lze lépe porovnat, protože jsou přítomni 

všichni současně  

Z ekonomického hlediska můžeme vyzdvihnout časovou úsporu 

(jednotl iví manažeř i  se mohou účastnit jednoho AC místo mnoha pohovorů) 

a úsporu nákladů, které by vznikly v případě př i jetí nevhodného kandidáta, 

který neprošel tak důkladným testováním. Na druhou stranu vzhledem k počtu 

hodnotitelů a náročné přípravy celé akce se jedná o metodu časově i  

ekonomicky náročnou, její výsledky jsou spolehlivé.  

Metoda AC je komplexní metoda, která vychází z interdisciplinárnosti 

personalistiky a interdisciplinárnosti psychologie a posunuje praxi personální 

psychologie k „celostnímu“ pohledu na osobnost uchazeče, č i  pracovníka. 

Úspěšné AC je založené na tom, že se ho zúčastňuje více hodnotitelů 

z různých oborů, jedná se o personalisty, manažery, psychology, profesionální 

assessory. Je založené na týmové spolupráci všech odborníků a dobré 

přípravě.  

Hodnotitel musí pracovat v kontextu firemní kultury, firemní strategie, 

orientovat se v psychologii osobnosti, manažerské, sociální a kognitivní 

psychologii. Ukazuje se, že není podstatné, zda je vystudovaným 



  

  62 

psychologem, ale musí mít dobré teoretické znalosti, které získá výcvikem 

a dů ležité jsou zejména jeho praktické zkušenosti a vlastní zralá osobnost.  

Toto prohlášení by mohlo mít obecnou platnost pro všechny aktéry 

v rolích hodnotitelů př i  výběrových řízeních tedy i pro personalisty. Mě lo by 

platit, že ačkoli personalista není obvykle vystudovaným psychologem má 

dobré teoretické vzdě lání v oboru psychologie, které si aplikací 

psychologických metod rozšíří také o praktické poznatky a zkušenosti. Musí 

se vždy jednat o osobnost, která je psychicky vybavena nadáním pracovat 

s l idmi na úrovni, které toto povolání vyžaduje. 
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5 Praktická část – výsledky sondáže 

V této praktické části bych ráda uvedla výsledky sondáže, kterou jsem 

provedla v rámci příprav této bakalářské práce.  

Sondáž mě la za cíl zj istit, jaké personálně psychologické metody 

se v organizacích nejčastě j i  využívají a kdo s nimi pracuje. Dalším cílem bylo 

nahlédnou do systému výběrových řízení v praxi. Sondáž probíhala 

v organizacích různých oborů: IT, doprava, městská policie, telekomunikace, 

personální agentura. 

Ukázalo se, ale že kromě oboru (profese) hraje významnou roli 

v průběhu výběrových řízení zejména počet l idí, které je třeba zaměstnat na 

urč i tou pozici. Pokud se jedná o výběr na 10 a více pozic (call centra, 

administrativa, policisté, ř idi č i), aplikují se psychologické metody j iž v rámci 

administrativního kola. Ve většině takto zaměřených organizací je přímo 

výběru přítomen psycholog, popř. je najata personální agentura, která 

ve svých řadách psychology zaměstnává. Zde se pak pracuje se širokým 

spektrem metod. Psycholog analyzuje životopisy (píší se většinou volné), 

zadává a vyhodnocuje inteligenční a osobnostní testy, využívá také 

projektivní metody (kresba stromu, grafologie). Na základě výsledků testů 

vede rozhovor, a v případě, že určí uchazeče jako vhodného, teprve pak 

je př ipraven personalista, který na základě doporučení psychologa vede 

rozhovor a ukládá případně testy odborných znalostí. 

Potvrdila se hypotéza, že čím větší organizace, tím více výběrových 

metod používá a vynakládá na ně větší prostředky. Speciálním případem jsou 

velké organizace, které neustále potřebují doplňovat své řady (doprava, 

policisté, armáda) o nové zaměstnance. Tito l idé musí projít osobnostními 

psychotesty, protože na jejich rozhodnutí často závisí l idské životy. 

Podnětným objektem tohoto zkoumání byla zejména Městská policie 

Hl.m. Prahy, jejíž př i j ímací řízení na post strážníka městské policie jsem 

osobně absolvovala. Metody využívané př i  výběru jsem mě la možnost 
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konzultovat přímo s psycholožkou, která testování a rozhovory u městské 

policie Hl.m. Prahy provádí. 

V sondáži se ukázalo, že personálně psychologické metody jsou 

př i  výběru zaměstnanců hojně využívány, ovšem jejich výběr je zcela 

individuální dle postu, na který je uchazeč vybírán.  

Běžný postup výběrového řízení je následující: Nejdříve jsou 

vyhodnoceny životopisné informace, kde se vždy porovnávají požadavky 

kladené na funkci a znalosti, zkušenosti, dovednosti a vzdě lání zájemce. 

Poté jsou vhodní uchazeč i  př izváni do druhého kola, kde se absolvují odborné 

testy (IT, doprava, telekomunikace; tyto testy jsou vytvářeny obvykle 

vedoucími pracovníky a zaměřují se na požadované znalosti z oboru) a 

psychologické testy (jsou zaměřeny dle požadavků na osobnost uchazeče). 

U výběru ř idi čů jsou psychologické testy povinné ze zákona a jsou 

zaměřeny na odolnost vůč i  stresu s vyloučením neuróz (provádí externí 

psycholog, organizace obdrží zpracované výsledky).  

U výběru policistů se setkáme s vícedimenzionálními dotazníky, které 

odhalují sklony k agresivitě, psychoticismu, neurotismu (vyhodnocuje interní 

psycholog).  

U výběru manažerů se uplatňuje nejvíce test typologie osobnosti 

a Learyho interpersonální dotazník (provádí interní personalisté) 

S testy inteligence se nejčastě j i  setkáváme u výběru z většího množství 

uchazečů, uplatňují se ve státních organizacích a personálních agenturách. 

Na základě výsledků testování pak uchazeč i  př ichází k rozhovorům 

(v personální praxi se setkáme spíše s termínem pohovor), který je veden 

personalistou a budoucím vedoucím. Nejširší paletu psychologických metod 

využívají personální agentury. Na žádost zákazníka jsou personální agentury 

schopné př ipravit také komplexní metodu Assessment centres, se kterou př i  

výběrových řízeních v organizacích obvykle nesetkáváme. Tuto metodu 

využívají organizace spíše u personálních auditů a hodnocení pracovníků.  
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo uvést a popsat personálně psychologické metody, 

uplatňované př i  výběrových řízeních. Věřím, že tento úkol byl splněn, a to 

včetně historického pohledu na přístup k l idem v organizacích a s ním 

souvisejícího vzniku potřeby uplatnit psychologické metody v praxi, která 

zároveň dává podnět pro vývoj těchto metod.  

Stěžejní východisko pro úspěšný výběr je vyřešení problému vztahu a 

souvislostí mezi požadavkem na pracovní místo a požadavkem na uchazeče, 

jež se o dané pracovní místo uchází. Tento problém je do značné míry možné 

řešit pomocí psychologických metod a přístupů. Můžeme tvrdit, že v této 

oblasti psychologové fungují velmi dobře a existují propracované 

profesiogramy, jež dávají relevantní výchozí požadavky na pracovní 

způsobilost pracovníků.  

Problém nastává př i  praktickém uplatnění psychologických metod. Již 

během přípravné fáze této práce se ukázalo, že se jedná o široké téma a že mé 

soustředění se na proces výběrových řízení v praxi vedlo do „slepé uličky“, 

neboť zde se poprvé objevil rozpor mezi praxí a teoretickou základnou.  

Výběrová řízení, jak jsem mě la možnost v sondáži ověř i t , probíhají většinou 

podle podobného scénáře:  

1.třídění uchazečů podle životopisných dat 

2. následuje př i j ímací pohovor, doplněný o některou z forem 

osobnostního testu, případně odborného testu.  

Pomineme-li velké organizace, které mají své stálé interní, popř. externí 

spolupracovníky v řadách psychologů nebo personálních odborníků 

s psychologickou praxí, je zřejmý nepoměr, mezi tím v jakém rozsahu se 

psychologické metody na odborné úrovni používají a na straně druhé jaký je 

zájem o jejich využívání a možnosti jej ich využití. Překvapivě se ukázalo, že 

ani některé personální agentury neuplatňují psychologické metody, v takové 

míře v jaké by mohly, a dodávají tak svým klientům „nevhodné“kandidáty.  
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V ětšinou si personalisté přejí pracovat s psychologickými metodami, ale 

s nedostatkem odborných znalostí se tak č iní těžko. Z toho vyplývá, že je na 

místě soustředit přípravu personalistů také tímto směrem, tzn. klást větší 

důraz na jejich psychologickou přípravu a vyhnout se tak neprofesionálnímu 

přístupu k práci s psychologickými metodami.  

Tento problém, může do j isté míry řešit i  další vzdě lávání v oboru 

personálního řízení.Další cestou je otevřít organizace více vlivu 

psychologických poznatků.  

Obáváme se, že personalistika stojí ještě stále poněkud stranou zájmu 

fungující organizace, a že personalisté jednají často „na vlastní pěst“ a to i 

v používání psychologických metod.  

Jak bylo ukázáno personalistika i psychologie má propracované 

metodologické postupy pro diagnostiku, které jsou ověř i telné a ověřené praxí, 

a je jen na organizacích, aby si tuto skutečnost uvědomily a umožnily 

profesionalizaci výběrových řízení a to i za cenu vyšších nákladů. Musí si 

uvědomit, že tyto náklady se j im brzy vrátí v podobě kompetentního a 

výkonného pracovníka. 

Propastný rozdíl ve studiu teoretických poznatků a jej ich praktickou 

aplikací, která se s novými postupy v některých organizacích jen těžko sžívá, 

může poukazovat na neochotu č i  strach organizací otevřít se novým 

propracovaným metodám výběru (např. AC). Praktické užívání těchto metod 

je poměrně novou záležitostí a personalisté musí o prosazení psychologických 

postupů v personální praxi systematicky bojovat.  

V ěříme, že tato práce pomůže podnítit zájem o využívání 

psychologických metod v personálním řízení a také př ispě je k zamyšlení 

jakým způsobem tyto postupy systematicky prosazovat. Zdá se, že 

nejvýhodně jší cestou by bylo zvýšení nároků na psychologickou kvalif ikaci 

personalistů, kterou by bylo možné získávat ve speciálních školících 

střediscích zaměřených na oblast výběru pracovníků a psychologické metody, 

které mohou být u výběru uplatňovány. 
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Příloha A: Ukázka záznamu pozorování neverbálních 

projevů (J. Křivohlavý) 

 

Paralingvistická – formální – neobsahová stránka slovního projevu – 

řeč i  

Hlasitost řeč i  

-hovoří mimořádně t iše sotva slyšitelně 

-hovoří hlučně, pří l iš hlasitě – až kř i čí 

Výška hlasu – tónová výška řeč i :  

-hovoří mimořádně hlubokým hlasem – altem, basem 

-hovoří mimořádně vysokým – až pisklavým hlasem 

Rychlost řeč i :  

-mluví velice pomalu – produkuje mimořádně málo slov za minutu 

-hovoří překotně – velice rychle – mimořádně mnoho slov za minutu 

… 

Neverbální stránka sociální interakce (dyadické nebo skupinové) 

Synchronizace rozhovoru – intrese (skákání do řeč i)  

-skáče bezohledně druhým do řeč i  – až neurvale se dere o slovo – intruse 

běžné 

-rozhovoru se téměř nezúčastní, zarytě mlčí, slovo se z ně j  musí páč i t  

Naplnění času rozhovoru hovorem a tichem 

-v rozhovoru je pří l iš mnoho mluvení – mluví se překotně a není v něm 

ani chvilky t icha 

-v rozhovoru je pří l iš mnoho ticha 
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Kladení otázek danou osobou 

-nikdy se na nic nezeptá – i když je k tomu vyzván 

-neustále se „jen a jen“ ptá – má nepředstavitelné množství dotazů 

Zodpovídání otázek 

-otázky, kladené dané osobě, zůstávají pravidelně nezodpovězeny – 

vůbec nikdy nikomu na nic neodpoví 

-upovídaně se až pří l iš moc snaží odpovídat vždy a všude na všechno 

Zrakový kontakt v interakci: 

Synchronizace pohledu s vlastním slovním projevem 

-mluví-l i  k někomu adresně, pak se na něho nedívá a nepodívá se na ně j  

ani př i  ukončení řeč i  

-mluví-l i  k někomu adresně, pak se mu neustále dívá do obličeje – „civí“ 

na ně j  bez přestání – „zírá“ 

Synchronizace pohledu s posloucháním řeč i  druhé osoby 

-mluví-l i  kdo k dané osobě adresně, pak se ta naslouchající na ně j  

nepodívá ani př i  oslovení jménem 

-mluví-l i  kdo k němu, pak „visí na něm oč ima“ – dívá se na ně j  100% 

času 
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Příloha B:Ukázka interpretačního systému, který se 

týká výkladu chování zkoumané osoby při individuáln ě 

psychologickém vyšetřování (F. Baumgartenová) 

Chování Výklad  

1.) Naslouchá pozorně  

dívá se na psychologa 

Zájem 

pozornost 

Dívá se kolem netečnost 

dovede rozdě l i t  pozornost 

nemůže se soustředit 

věc jej nezajímá 

2.) Ptá se sluchová vada 

vada koncentrace 

nerozumě l  

věc jej obzvlášť zaujala 

aby získal čas a nemusel věc udě lat hned 

Nedotazuje se z tuposti 

ze strachu 

všemu dobře rozumí 

pospíchá s řešením úkolu 

3.) př izpůsobení se úkolu 

rychlé 

Vitalita, pohyblivost 

aktivita 

zájem 

neopatrnost, lehkomyslnost 

rychle chápe 
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Pomalé Pasivita 

nezájem o danou věc 

z obou důvodů najednou 

4.) přístup k práci 

vážný 

Vážná povaha 

úkol, resp. okamžik považuje za dů ležitý 

má starosti 

hravý Má dobrou náladu 

úkol považuje za hračku 

je bezstarostný 

5.) postoj k práci 

váhavý 

Úkolu nerozumě l  

je opatrný 

je nerozhodný 

je zaražený 

nechse se podrobit zkoušce  

horl ivý Má velký zájem 

chce se úkolu co nejrychleji zbavit 

6.) posuzuje, resp. krit izuje 

úkol hlasitě 

Z potřeby sdílnosti 

z povídavosti 

z potřeby sebeprosazení 

Výrazovými projevy Ze zájmu 

z odporu 

z opovržení 

7.) aspirační úroveň  

úkol je lehký 

Úkol je pro ZO skutečně lehký 

ZO nevnímá těžkosti 

sklon vynášet se a chvástat 

nadšení Ze zájmu 

z nekrit ičmosti 
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Nemohu to udě lat Vědomí vlastní insuficience 

pocit méněcennosti 

nesprávné pochopení úkolu 

obrana v důsledku nedostatku zájmu 
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Bakalářské práce se pů jčují 

p o u z e   p r e z e n č n ě ! 

--------------------------------- 

U Ž I V A T E L 

 potvrzuje svým podpisem, že pokud tuto bakalářskou práci 

 

Švarcová, V.: Uplatnění personálně-psychologických metod př i  

výběru zaměstnanců  

 

využije ve své práci, uvede ji v seznamu literatury a bude ji 

řádně citovat jako jakýkoli jiný pramen. 

 

 

Jméno 

uživatele, bydl iště    

 Katedra 

(pracoviště)      
Název textu, v 

němž bude 

zapů j čená práce 

využita                                                                                                                    

Datum, podpis 
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Pokračování evidenčního listu knihovny  

 

Jméno uživatele, 

bydl išt ě 
Katedra 

(pracoviště)   
Název textu, v 

němž bude 

zapů j čená práce 

použita                                                                                     

Datum, podpis 
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Jméno uživatele, 

bydl išt ě     
Katedra 

(pracoviště)   
Název textu, v 

němž bude 

zapů j čená práce 

použita                                                                                                  

Datum, podpis 
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Jméno 

uživatele, bydl iště    

 Katedra 

(pracoviště)   
Název textu, 

v němž bude 

zapů j čená práce 

použita                                                                                                  

Datum, podpis 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

    

 


