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NÁZEV: 

Assessment centrum 

ABSTRAKT: 

Práce se zabývá tématem techniky personálního výběru zaměstnanců, nazývaného jako 

„Assessment centrum“, poukazuje na moţnosti vyuţití Záţitkové pedagogiky v pesonálním 

výběru zaměstnanců obecně a konkrétně ve vztahu k technice „Assessment centrum“. Tato 

práce se v její praktické části zabývá realizací techniky „Assessment centrum“ v konkrétní 

firmě na vybranou pracovní pozici vedoucího zaměstnance provozu GO parking. Výzkumná 

část nejdříve popisuje průběh samotného výběrového řízení ve zvolené firmě a zabývá se 

jednotlivými aktivitami a činnostmi, prostřednictvím kterých bylo předmětné výběrové řízení 

realizováno, a následně vysvětluje výběr těchto aplikovaných aktivit a činností.  
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TITLE: 
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SUMMARY: 

The thesis is concerned with technics of a personnel selection, that is called the “Assessment 

Centre”, and adverts to possibilities of usage of the Experience pedagogy in the process of the 

personnel selection both in general and concretely in respect to technics of  the “Assessment 

Centre”. The thesis in its practical part covers the implementation of technics of the 

“Assessment Centre” in a particular company which select an employee for a position of a 

manager of GO parking business. The thesis in its research part primarly describes process of 

the recruitment in question and covers in details all technics and activities, on the basis of 

which the recruitment in question was carried out, and subsequently the thesis explains why 

the applied  technics and activities were selected. 
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1. Úvod 

Tímto tématem se zabývám po dobu tří let, během této doby se mi podařilo navázat 

spolupráci s ekonomickou a personální vedoucí v jedné soukromé firmě. Bylo mi umoţněno 

účastnit se v roli pozorovatele výběrových řízení, které během této doby ve firmě probíhaly, 

coţ mi umoţnilo získávat zkušenosti v této oblasti. Po dvouleté spolupráci mi byla nabídnuta 

moţnost podílet se na několika výběrových řízeních, která byly ve firmě naplánovány na 

různé pracovní pozice. Díky této nabídce jsem se rozhodla psát o tomto tématu diplomovou 

práci. Dalším důleţitým faktorem při výběru se stala skutečnost, ţe se mi naskytla jedinečná 

příleţitost se podílet na této technice provedené přímo v praxi. Přišlo mi velice přínosné a 

také důleţité, ţe má práce bude mít i praktické vyuţití. 

Dále mě toto téma oslovilo protoţe, v sobě spojuje poznatky z různých oborů jako je 

Pedagogiky, Psychologie, Personalistika a ekonomie, coţ je velmi zajímavé a nabízí celou 

řadu moţností, jak jednotlivé poznatky vyuţít a spojit do jednotného jmenovatele a tím je 

assessment centrum. A v neposlední řadě se domnívám, ţe toto téma stojí za pozornost všech 

oborových pedagogů, poněvadţ podle mého názoru mají k této metodě vynikající 

předpoklady, aby ji mohly vykonávat na profesionální úrovni a vyuţít v ní své znalosti 

zejména ze záţitkové pedagogiky, psychologie a další příbuzných oborů. 

Cílem této diplomové práce je aplikace znalostí z oboru pedagogiky, a to zejména 

záţitkové pedagogiky, v jiném prostředí neţ školním. Tímto jiným prostředím je oblast 

soukromého podnikatelského sektoru, konkrétně v souvislosti s výběrovým řízením nového 

zaměstnance.  

K výběru nového zaměstnance do firmy je nutné přistupovat velmi odpovědně. Je to 

často nelehký úkol, který ovlivňuje mnohokrát celý chod firmy a má dopad na všechny 

zúčastněné. Je třeba si poloţit celou řadu otázek a najít na ně uspokojivé odpovědi, aby byl 

výběr zaměstnance skutečně úspěšný, coţ se můţe jevit jako úkol takřka nesplnitelný, pakliţe 

bychom se omezili na informace, které můţeme získat tradičními, konvenčními metodami 

výběru zaměstnance na pracovní pozici, jako jsou: zaslaný ţivotopis a přijímací pohovor. 

 

 Čím dál tím více se ukazuje nutnost zkombinovat více technik dohromady, jelikoţ 

výběr zaměstnance je komplexní záleţitost, která má celou řadu záludností. Bylo 
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nevyhnutelné objevení techniky zvané assessment centrum, která poskytuje komplexní 

informace o kaţdém novém uchazeči o zaměstnání. Neomezuje se na pouhý statický popis, 

počínaje základními údaji osobního charakteru přes dosaţené vzdělání a pracovní zkušenosti. 

Ale nabízí celou škálu různých technik, pomocí nichţ vytváří velmi plastický obraz vlastností 

a schopností jednotlivých osob účastnících se výběrového řízení. Jedinečnost této metody 

spočívá v její komplexnosti, v moţnosti informací získaných jejím prostřednictvím. Tyto 

informace pomáhají zaměstnavateli poskládat si celou mozaiku z jednotlivých dílků a indicií 

o zaměstnanci a sloţit tak výsledný obraz celé situace, správně se rozhodnout a vybrat 

kvalitního zaměstnance pro jeho firmu. 
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2. Teoretická východiska 

     2.1 Definování pojmu 

Assessment centrum 

Metoda assessment centra je definována jako standardizována procedura určená k 

hodnocení chování lidí. Hodnocení je zaloţeno na datech, která jsou získaná z více zdrojů. Je 

k němu vyuţito většího počtu zacvičených posuzovatelů a většího počtu modelových situací, 

které účastníkům umoţňují projevit různé chování. Hodnocení vzniká prostřednictvím 

integrace informací různých posuzovatelů, kteří se podílí na konečném výsledku. Výsledkem 

je posouzení úrovně sledovaných kompetencí nebo dalších proměnných, k jejichţ měření je 

konkrétní metoda assessment centra vytvořená (Vaculík, 2010, s. 027). 

Termín assessment centrum jde interpretovat dvěma různými výklady, podle jednoho 

výkladu (Ballantyne Povah, 2004) je za rozvojové assessment centrum povaţováno takové 

assessment centrum, které slouţí k diagnostickým účelům. Na základě této diagnostiky je pak 

formulován rozvoj. Jiní autoři zabývající se tímto tématem (Gibbons, Rupp, 2004) pro tento 

proces pouţívají termín diagnostické assessment centrum a termín rozvojové assessment 

centrum pouţívají typ assessment centra, které je primárně určeno k tréninku a samotnému 

rozvoji dovedností. Spíše k druhému výkladu se přiklání čeští autoři ve svých publikacích 

(Vaculík, 2010, s. 027). 

Historický vývoj metody je takový, ţe se v průběhu svého vývoje postupně začala 

vyuţívat nejen k predikci pracovního úspěchu a k diagnostice schopností, ale také přímo 

k jejich rozvoji. Základy metody assessment centra jsou vymezeny a formulovány standardy 

(International Task Force on Assessment centre Guidelines, 2000), které byly vytvořeny 

v roce 1975. Od této doby byl tento dokument opakovaně revidován a doplňován o další 

pravidla, která zohledňovala změny ve vyuţívání metody assessment centra (British 

Psychological Society, 2003) (Vaculík, 2010 s. 028). Jedná se o text, který vychází z evropské 

tradice a popisuje etický kodex, který musí kaţdé vytvořené assessment centrum naplňovat. 

Současné trendy v této metodě v České republice vycházejí ze záţitkové pedagogiky.   
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Zážitková pedagogika 

 Koncept záţitkové pedagogiky se opírá o záţitek, proţitek a zkušenost (Hanuš, 

Chytilová, 2009, s.12). V praxi to znamená, ţe v cíleně plánovaných a záměrně vytvářených 

situacích dochází k ovlivňování klienta, který má takové situace spojené s intenzívní emocí a 

proţíváním, přičemţ následně se s těmito proţitky a emocemi na základě zpětné vazby 

pracuje. Uměle vytvářené situace jsou vyvolány v procesu dramaturgie, kde se nejčastěji 

pouţívají různé podoby fenoménu hry (Hanuš, Chytilová, 2009, s.17). Celý proces je pak po 

dobu svého průběhu evaluován a zpracováván se snahou dosáhnout co největšího rozvojového 

potenciálu. Cílem je vţdy rozvoj jedince, především rozvoj jeho osobnosti v nejrůznějších 

dimenzích a aspektech. Realizátoři assessment centra se snaţí vyuţít poznatky 

z personalistiky, psychologie a záţitkové pedagogiky a spojit je do jednoho celku. 

2.2 Popis metody assessment centra 

 Tato metoda je určena k hodnocení lidí, nejedná se o jednu metodu ani o jednu 

aktivitu, ale o celý proces, který obsahuje velké mnoţství dílčích kroků, které je nutné dodrţet 

a které na sebe musí navazovat, anebo se mohou realizovat paralelně (Vajner, 2007, s.12). 

Kroky, které jsou v assessment centru realizovány závisí na řadě okolností. V první řadě je 

nutné si uvědomit cíl, za kterým je assessment centrum realizován, dále je nutné vzít v úvahu 

počet účastníků, dále je nutné vzít v úvahu charakteristiku jednotlivých účastníků, aby typ 

sledovaných kompetencí odpovídal záměrům realizátora assessment centra. Jelikoţ se 

pohybujeme v prostředí firem, je také nutné vzít v úvahu finanční a časovou náročnost, která 

nesmí překročit moţnosti firmy. Tento projekt musí být po všech stránkách realizace schopný. 

Tudíţ tato metoda nemůţe mít vţdy pevně stanovanou strukturu a nemůţe být realizována 

strojovým způsobem ve všech firmách, kde probíhá. Musí se vţdy bezpodmínečně vzít 

v úvahu konkrétní podmínky, za kterých má být realizována a poţadavky, které mají být touto 

realizací naplněny.   

  Metodu assessment centra je moţné obvykle pouţít ke třem účelům. V první řadě je 

to výběr zaměstnanců nebo jejich povyšování. Pro tyto účely se tato metoda pouţívá zejména 

v posledních letech a její obliba stále stoupá (Vaculík, 2010, s. 015). Mnohé firmy 

upřednostňují tento výběr zaměstnanců zejména na důleţité pracovní pozice, které potřebují 

obsadit s naprostou přesností dobře zvolené varianty z nabízených moţností. Ve druhé řadě 

tuto metodu je moţné pouţít k diagnostice dovedností nebo schopností stávajících 
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zaměstnanců ve firmě. Tato varianta se ukazuje jako velice efektivní, protoţe majitelé firmy 

nabízí velkou škálu různorodých informací, které mu pomáhají lépe porozumět pracovnímu 

kolektivu, který se nachází v jeho firmě. Díky této metodě můţe zjistit, které schopnosti a 

dovednosti se vyskytují u konkrétní osoby. A díky tomu lépe vyuţít její potenciál. V 

neposlední řadě se tato metoda pouţívá k rozvoji dovedností důleţitých pro konkrétní 

pracovní pozici, coţ nabízí moţnost dobře zvolit konkrétní osobu s co nejpřesnější dovedností 

strukturou, jeţ bude odpovídat dovednostem důleţitých pro konkrétní pracovní pozici. 

  Assessment centrum tvoří dvě skupiny lidí. První skupina lidí v assessment centru je 

realizační tým, který tuto metodu připravuje a realizuje. Mohou ho tvořit lidé zevnitř 

organizace, jako jsou majitel firmy, vedoucí a výkonní manageři ve firmě anebo interní 

personalisté. Také ho mohou tvořit lidé stojící vně organizace. Tím se myslí externí 

psycholog, případně externí personalista. Druhou skupinu lidí v assessment centru tvoří lidé, 

kteří jsou v pozici hodnocených. Počet lidí, jenţ, jsou v pozici hodnocených, musí být 

přizpůsoben této metodě, to znamená, ţe je vhodné nepřekračovat limit deseti hodnocených 

lidí (Vaculík, 2010, s.032). 

      Podoba výběru, rozvoje i hodnocení výkonu zaměstnanců ovlivňuje to, jakým 

způsobem zaměstnanci organizaci vnímají, jak jí hodnotí a jaký si k ní vytváří vztah 

(Evangelu, 2009, s. 44). Způsob, jaký je assessment centrum realizováno, můţe ovlivnit 

postoje chování i proţívání jeho účastníků.   

Účast v assessment centrum můţe spíše posílit vztah zaměstnanců k organizaci. Při 

výběru kandidátů z externích zdrojů se význam náborových aktivit a výběrových aktivit ještě 

zvyšuje. Pro tyto uchazeče je výběrové řízení jedním z prvních kontaktů s organizací. Svůj 

dojem o organizaci si vytváří prostřednictvím zkušeností s náborem a výběrem zaměstnanců. 

Vytváří si dojem o fungování organizace, o lidech v organizaci nebo o atmosféře, která 

v organizaci panuje. Pro účastníky assessment centra bývá většinou přínosná zpětná vazba, 

konkrétnost, otevřenost, s jakou se dozvídají o svých moţných silných a slabých stránkách. 
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2.3 Porovnání metody assessment centra s jinými metodami 

 Srovnat metodu assessment centra s jinými metodami personální práce, která slouţí 

k poznání a hodnocení lidí, není snadné proto, ţe metoda assessment centra je souborem 

metod hodnocení lidí, které jsou vzájemně kombinovány. 

   Mezi metody, které je moţné do assessment centra zařadit, patří rozhovor nebo 

různé psychodiagnostické metody. Pro srovnání vyuţíváme především modelové situace, 

které patří mezi základní stavební kameny metody assessnent centra. Srovnání není snadné 

také proto, ţe hranice mezi jednotlivými metodami hodnocení nejsou zcela ostré (Vaculík, 

2010, s. 017). Jednotlivé metody se v praxi mohou vzájemně prolínat tak, ţe při jejich 

realizaci je vyuţito prvků typických pro jiné metody. Při srovnání se zaměřujeme především 

na typ dat, získaných jednotlivými metodami a na způsob, jakým jsou data získávána. Mezi 

metody, které se v personální praxi běţně pouţívají, patří metoda více zdrojové zpětné vazby. 

Touto metodou jsou informace o jedné osobě získávány z více různých zdrojů například od 

různých lidí, kteří jsou v kontaktu s hodnoceným člověkem. V tomto případě jsou 

posuzovateli chování nadřízení, podřízení, kolegové, případně další lidé, kteří s hodnoceným 

přicházejí do kontaktu. 

 Hlavním účelem více zdrojové zpětné vazby je získání informací od osob, které jsou 

jakýmkoliv způsobem důleţité pro hodnoceného. Výstupy z tohoto hodnocení je moţné 

vyuţít k identifikaci předností a rezerv hodnoceného člověka. Na jejich základě je pak moţné 

formulovat jejich plán rozvoje (Vaculík, 2010, s. 099). 

  Metoda více zdrojové zpětné vazby je podobná metodě assessment centra tím, ţe je 

při hodnocení vyuţito většího počtu jiných osob. Informace o hodnoceném člověku jsou tedy 

získány zvíce zdrojů. Rozdíl je ve způsobu, jakým hodnocení vzniká. Zatímco u metody 

assessment centra je hodnocení výsledkem společné práce posuzovatelů, při více zdrojové 

zpětné vazbě vznikají hodnocení, která jsou nezávislá na hodnocení ostatních posuzovatelů. 

Hodnocení prostřednictvím metody assessment centra a více zdrojové zpětné vazby se také 

liší ve způsobu, jakým jsou informace jednotlivými posuzovateli uchovávány. Při metodě 

assessment centrum dochází k záměrnému pozorování chování a k záznamu tohoto chování. 

Hodnocení vzniká na základě popisu projeveného chování. Čas, který uplyne od posuzování 

chování a jeho záznamu do hodnocení je maximálně několik hodin. Při více zdrojové zpětné 

vazbě dochází k hodnocení chování, které mohlo proběhnout i před několika týdny, coţ můţe 

ovlivnit hodnocení. 
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Další odlišností je, ţe při více zdrojové zpětné vazbě posuzovatelé hodnoceného 

člověka záměrně neposuzují, ani si o jeho chování neprovádí ţádný záznam. 

  Další běţnou metodou pouţívanou v personalistice je rozhovor. Rozhovor se běţně 

pouţívá k hodnocení lidí a je ho moţné vyuţít k náboru zaměstnanců, jejich výběru, 

hodnocení jejich výkonu. Základní typ rozhovoru je rozhovor strukturovaný. V něm je přesně 

stanoveno pořadí otázek, jejich znění i další prvky (Vajner, 2007, s. 11). Strukturovaný 

rozhovor probíhá podle předem stanovených pravidel stejně jako v assessment centru. 

V průběhu rozhovoru si tazatelé obvykle dělají poznámky o tom, co dotazovaný říká. Při 

vedení rozhovoru a následného hodnocení dotazovaného je moţné vyuţít více hodnotitelů. 

Kritéria pro hodnocení dotazovaného při výběrovém rozhovoru mohou být zaloţena jako u 

metody assessment na analýze pracovní pozice. Východiskem situačního interview je 

předpoklad, ţe chování člověka lze predikovat na základě jeho záměru, zatímco východiskem 

metody assessment centra je to, ţe budoucí chování lze predikovat z jeho aktuálního chování. 

Další rozdíl spočívá v tom, ţe metoda assessment je zaměřena na pořizování vzorku chování. 

V modelových situacích se hodnocený musí nějak chovat, ne pouze uvaţovat o svém chování. 

Hodnocení prostřednictvím metody assessment centra je zaloţeno na posuzovaném chování a 

na pořizování vzorku chování, hodnocení prostřednictvím rozhovoru je tvořeno i výpověďmi 

dotazovaného o vlastním chování a o sobě samém. 

 V neposlední řadě se pouţívají psychodiagnostické metody. Můţeme je rozdělit podle 

toho, jaké informace umoţňují zjistit na a) osobnostní testy, b) testy kognitivních schopností. 

Základem pro vyuţití psychodiagnostických metod je myšlenka, ţe prediktorem pracovního 

úspěchu jsou určité osobnostní vlastnosti nebo kognitivní schopnosti. Toto východisko je 

jednou z hlavních odlišností psychodiagnostických metod od metody assessment centrum. 

Psychodiagnostické metody jsou určeny k měření osobnostních vlastností nebo schopností 

bez ohledu na jejich aplikaci v konkrétních situacích a prostředí. Jsou zaloţeny na 

předpokladu, ţe existence určitých vlastností je dostatečnou zárukou toho, ţe člověk bude tyto 

vlastnosti uplatňovat také v praxi nebo ţe se jeho vlastnosti do praxe nějak promítnou 

(Evangelu, 2009, s. 42). Naproti tomu modelové situace vytvářejí podmínky, proto aby člověk 

své vlastnosti uplatnil ve svém chování. Stejně jako u rozhovoru, také u osobnostních testů 

musí hodnocený člověk provádět úsudek o svém vlastním chování. 

 Některé psychodiagnostické metody jsou zaloţeny na sebe posouzení, jeţ vychází 

z předpokladu, ţe člověk sám sebe zná (Vaculík, 2010, s. 017). Můţe být ovlivněno 
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zpracováním informací nebo tendencí k formulování sociálně ţádoucích odpovědí. Zaloţit 

personální rozhodnutí pouze na psychodiagnostické metodě, která vyţaduje sebe posouzení, 

je rizikové. Na testy kognitivních schopností označovány za dobré prediktory budoucího 

chování se nelze při predikci spoléhat. Například pro predikci interpersonálního chování nebo 

přístupu člověka k pracovním povinnostem je třeba vyuţít jiná kritéria. Testy kognitivních 

schopností mohou být zaloţeny na řešení abstraktních problémů, zatímco modelové situace 

zařazené do assessment centra vyţadují řešení konkrétních problémů, které se týkají 

obsazování pozice. 

  Unikátnost metody assessment centra spočívá především v její komplexnosti, kdy 

dochází k uchopení podstaty lidského chování z různých úhlů pohledu, prostřednictvím 

kombinace více různých metod. Mezi výhody, které tato metody poskytuje, patří zařazení 

modelových situací, sledování chování v delším časovém úseku, dále vzít v potaz podmínky, 

které výkon podporují nebo tlumí, sníţenou moţnost účastníků zkreslit výsledky. Dále tato 

metoda nabízí moţnost hodnotit účastníky této metody prostřednictvím integrace pozorování 

od většího mnoţství posuzovatelů. 

  Jedinečnost assessment centra spočívá také v tom, jakým způsobem dochází k 

pořizování vzorku chování účastníků této metody během její realizace. Posouzení chování je 

zaloţeno na pozorovatelném chování. Tento přístup je typický pro behaviorální diagnostiku. 

Základní východisko tohoto diagnostického přístupu je, ţe lidské chování lze pochopit tím, ţe 

se zaměříme na události, kteří chování vyvolali a na důsledky těchto událostí. Hlavní 

odlišností tohoto přístupu od jiných tradičních přístupů určených k diagnostice je, ţe se tento 

přístup zaměřuje na situační, proměnné, které mohou ovlivnit chování. Tradiční diagnostické 

přístupy vycházejí spíše z toho, ţe chování je výsledkem trvalých osobnostních rysů. Mezi 

základní pravidla pro realizaci behaviorální diagnostiky patří to, ţe chování je jasně 

definováno do podoby pozorovatelných projevů a dále jsou vyuţity standardizované, 

strukturované procedury pozorování a záznamu chování, například behaviorální interview, 

různé strategie zaměřené na pozorování chování, psychofyziologické metody, diagnostika 

kognitivních procesů sebe posouzení inventáře (Vaculík, 2010, s. 017). 

  Základní metodou sběru dat v assessment centru je pozorování lidského chování. 

Jedná se o strukturované pozorování, v jehoţ rámci dochází k pořizování vzorků chování 

(Vaculík, 2010, s. 099). Znamená to, ţe člověk musí projevit nějaké chování, které je pak 

moţné sledovat díky modelovým situacím. Například v skupinové diskuzi musí účastník 
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sdělit svůj názor na řešený problém, při hraní rolí musí komunikovat se svým nadřízeným. 

Posuzovatelé tak získávají jiný druh informací, neţ kdyţ účastníci vyplňují dotazník a vybírají 

z nabídnutých moţností. Důleţitý prvek jsou vzájemné interakce, do kterých účastníci 

vstupují. Chování účastníků je ovlivněno tím, jak se k nim chovají ostatní účastníci. Účastníci 

musí své chování přizpůsobit aktuálně vzniklé situaci a reagují na chování druhých lidí. 

Interakce s druhými lidmi vnáší do chování dynamiku, díky ní je moţné pozorovat chování, 

které lze obtíţně postihnout dotazníky. Na pořizování vzorků chování se podílejí také lidé 

provádějící systematicky záznam chování v době, kdy dochází k pozorování chování 

jednotlivých účastníků assessment centra. Chování můţe být zaznamenáno na narativní 

záznam chování, nebo do behavioristického inventáře, nebo do behaviorálně zakotvené 

observační škály (Vaculík, 2010, s. 103). 
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3. Základní stavební kameny assessment centra 

Mezi základní stavební kameny patří analýza pracovní pozice, zařazení většího počtu 

metod, hodnocení zaloţené na pořizování vzorků chování, vyuţití většího počtu zacvičených 

pozorovatelů a způsob hodnocení účastníků. 

                 3.1 Analýza pracovní pozice 

   Analýza pracovní pozice, popřípadě obsáhlejší analýza situace v organizaci. Na 

nejobecnější úrovni můţe být za analýzu pracovní pozice povaţován sběr dat a zpracování 

jakýchkoli informací, které mají vztah k pozici na kterou je analýza prováděna. Sběr i analýza 

dat mohou probíhat jakoukoli metodou za jakýmkoli účelem. Jde o souhrn aktivit určených k 

identifikaci charakteristiky umoţňující odlišit úspěšné lidi na danou pozici od neúspěšných. 

Analýza pracovní pozice je zaměřena především na stabilní aspekty pracovní pozice, která v 

průběhu času nepodléhá změnám. Důvody, kvůli kterým je prováděna, jsou identifikace 

kompetencí, stanovení významu kompetencí, stanovení minimální poţadované úrovně 

kompetencí, identifikace obsahu činností a poznání pracovního prostředí. Analýza pracovní 

pozice umoţňuje definovat pozici v podobě kompetencí. Umoţňuje definovat: 

               a) důleţitost jednotlivých kompetencí pro působení na pracovní pozici 

               b) náročnost poţadavků pracovní pozice 

To vede k určení minimální úrovně kompetencí, které jsou významné zejména při 

výběrovém assessment centrum, protoţe jde o kritéria, na jejichţ základě je formulováno 

výběrové rozhodnutí. Analýza pracovní pozice je důleţitá také pro výběr metod zařazených 

do assessment centra. Znalost pracovních činností na konkrétní pozici umoţňuje vybrat typ 

metod, které odpovídají pracovní realitě. Analýzu pracovní pozice tvoří sběr dat, jejich 

zpracování a dokumentace. Formulování výstupů a rozhodnutí ovlivňuje výběr typů a počtů 

měřených kompetencí, typ a počet metod. Data z analýzy pracovní pozice poskytují také 

základ pro výběr částí, které budou tvořit assessment centrum. Prvním krokem analýzy 

pracovní pozice je sběr dat, která mají vztah k pracovní pozici, nebo která jsou ve vztahu k 

zaměření analýzy pracovní pozice. Sběr dat můţe být zahájen analýzou dostupných 

dokumentů o pozici a následně doplňován informacemi od různých lidí, kteří mají k 

analyzované pozici vztah. Lidé a archivní materiály jsou základní zdroje informací, jsou-li 

zdrojem informací lidé, musí se jednat o osoby, které mají všechny podstatné informace o 
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pozici, jsou experti. Můţe jít o lidi, kteří na dané pozici působili, nebo působí, případně o 

jejich nadřízené, zástupce personálního oddělení nebo osoby, jejíchţ náplní práce je analýza 

pracovní pozice. Dalším zdrojem dat jsou archivní materiály, jde o dokumenty nebo nahrávky 

činností jedinců i celých skupin. 

         3.2 Integrace pozorování posuzovatelů 

 Integrace pozorování posuzovatelů lze realizovat různými způsoby. Můţe mít podobu 

společné diskuze, nebo můţe být zaloţeno na statickém zpracování dat. Důleţité je, aby 

výsledné hodnocení kaţdého účastníka bylo zaloţeno, na integraci pozorování většího počtu 

posuzovatelů. Jedině tak je moţné naplnit principy, které jsou spojeny se zařazením většího 

počtu posuzovatelů. Integrace pozorování znamená, ţe hodnocení účastníka je výsledkem 

vzájemné dohody posuzovatelů. Nejedná se tedy o hodnocení, které by bylo zaloţeno na 

pozorování a názoru jednoho člověka. Tradiční podoba integrace informací je diskuze 

posuzovatelů. Posuzovatelé si vzájemně sdělují výsledky svého pozorování, na jehoţ základě 

vzniká hodnocení účastníka. Díky integraci pozorování se můţe naplno projevit jedna výhoda, 

vyplývající ze zařazení většího počtu posuzovatelů. 

  V této souvislosti je třeba říct, ţe do integrace pozorování patří výhradně informace 

získané v průběhu assessment centra, nepatří sem informace, které posuzovatelé získali mimo 

assessment centrum, například informace týkající se pracovního výkonu (Vaculík, 2010, s. 

115). 

  Vzhledem k principům metody assessment centrum nejsou takové informace 

relevantní a nesmí ovlivňovat výsledné hodnocení účastníka v assessment centru. Důvodem 

tohoto přístupu je například to, ţe informace o účastnících mohou být získány v odlišných 

prostředích a mohou mít jiný význam nebo jinou váhu. Hodnocení účastníka přímým 

nadřízeným můţe být ovlivněno osobními vztahy. Hodnocení prováděna nezacvičenými lidmi 

můţe být více ovlivněno předsudky a stereotypy nebo zatíţeno jiným zkreslením. Situace., 

v níţ došlo k hodnocení, nemusela poskytovat prostor k projevení posuzovaného chování. 

   K integraci pozorování lze vyuţít různé způsoby statistického zpracování dat. Pro 

tento typ integrace posuzování lze vyuţít data získaná prostřednictvím behaviorálních 

inventářů nebo observačních škál určených k posouzení chování (Vaculík, 2010, s.103). 

Existují různé pohledy na vyuţití statistického zpracování dat při integraci pozorování. 

Integrace posuzování zaloţena na diskuzi posuzovatelů poskytuje prostor pro působení 
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různých tendencí, které znepřesňují proces interpersonálního poznávání. Integrace pozorování 

zaloţena na statistickém zpracování dat těmto nepřesnostem zabraňuje. Na oba způsoby 

integrace pozorování se můţeme dívat také skrz data z pozorování, která jsou do integrace 

zařazena. Narativní záznam pozorování je zpravidla obsáhlejší a můţe obsahovat více 

detailních informací o účastnících. Proto je pravděpodobné, ţe výsledné hodnocení zaloţené 

na integraci posuzovatelů bude podrobnější a bude více odpovídat klinickému přístupu. 

 Výstupem integrace pozorování je celkové hodnocení assessment centra, případně 

hodnocení jednotlivých kompetencí. Pro celkové hodnocení můţe být kompetencím přiřazena 

různá váha. Některé kompetence mohou být pro úspěch na pracovní pozici důleţitější neţ 

jiné. Například za určitých okolností můţe mít pro manaţerskou pozici větší význam 

schopnost uplatňovat vliv na druhé. 

 Výsledné hodnocení kaţdého účastníka musí být zaloţeno na integraci pozorování a 

můţe být formulováno teprve tehdy, jsou li shromáţděny všechny pozorované projevy 

chování účastníka ze všech zařazených metod. 

Integrace pozorování musí být zaloţena na chování pozorovaném v průběhu 

assessment centra, informace získané mimo assessment centrum do výsledků nepatří. 

Integrace pozorování můţe mít podobu diskuze posuzovatelů, nebo ji lze realizovat 

prostřednictvím statistického zpracování dat. Výsledné hodnocení účastníka musí být 

výsledkem vzájemné dohody posuzovatelů, není moţné, aby bylo zaloţeno na názoru pouze 

jednoho člověka. 

3. 3 Kombinace různých druhů metod 

 Základní odlišností metody assessment centra od jiných procedur určených 

k hodnocení lidí je počet a především typ zařazených metod. V rámci metody assessment 

centra je vyuţíváno více metod různého druhu. Zpravidla se jedná o metody, jako je 

interview, dotazníky, psychodiagnostické testy a různé typy modelových situací. Modelové 

situace jsou základním odlišovacím znakem metody assessment centra od jiných procedur 

určených k hodnocení lidí. Ostatní metody zařazené do assessment centra mohou být pouţity 

k doplňení informací získaných prostřednictvím pozorování chování v modelových situacích. 

Typ a obsah metod musí poskytovat příleţitost k projevení chování, které se týká kompetencí 

zařazených do assessment centra. 
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  Prostřednictvím modelových situací jsou pořizovány vzorky chování, na nichţ je 

zaloţeno hodnocení úrovně kompetencí. Modelové situace musejí odráţet nejběţnější úkoly, 

problémy, se kterými se člověk na pracovní pozici bude setkávat. Za modelové situace jsou 

povaţovány takové metody, v nichţ se účastník musí nějak chovat, ne pouze uvaţovat o svém 

chování, nebo mluvit o tom, co by udělal. 

   Mezi modelové situace patří například skupinové diskuze, hraní rolí, prezentace, 

situace zaměřené na zpracování a analýzu faktů. Jedná se o metody, které umoţňují 

účastníkovi projevit jakékoliv chování. Znamená to, ţe chování a reakce účastníků musí být 

jejich původními reakcemi a původním chováním. Metody, které podněcují účastníka 

k výběru chování z určitých předem připravených alternativ nebo v rámci kterých účastník 

pouze uvaţuje o svých moţných reakcích, nejsou v souladu s tímto poţadavkem a nejedná se 

tedy o modelové situace. Procedury obsahující pouze tento typ metod nemohou být 

povaţovány za assessment centrum. Do assessment centra musí být zařazena minimálně jedna 

modelová situace. 

    Obsah modelových situací je zaloţen na analýze pracovní pozice. Díky ní je moţné 

zařadit modelové situace, které mají vztah k pozici, která je součástí assessment centra. Obsah 

modelových situací můţe být blízký nebo vzdálený pracovní realitě. Můţe se jednat o situaci, 

kterou tvoří činnosti odpovídající obsazované pozici, jedná se tedy o přesný vzorek 

pracovního chování nebo kopii pracovní činnosti. Například můţe jít o prodejní prezentaci 

výrobku, který bude účastník nabízet také v práci, můţe se jednat o rozhovor s nadřízeným na 

téma, které bude účastník v práci řešit. Obsah modelových situací můţe být pracovní realitě 

vzdálený. V takovém případě můţe být obsahem modelové situace vedení týmu při plnění 

různých úkolů v netradičních situacích, jako je hraní her nebo dramatizace. Reálnost obsahu 

modelových situací souvisí s účelem assessment centra. Například je-li cílem výběr na pozici, 

která vyţaduje vyšší úroveň kognitivních schopností, případně jde li o rozvojové assessment 

centrum, pak je vhodné zařadit modelové situace, jejichţ obsah je pracovní realitě velmi 

podobný. 

  Zařazením modelových situací blízkých pracovní realitě do výběrového assessment 

centra vzniká jedno riziko. Tyto metody mohou poskytovat výhodu účastníků, kteří mají 

zkušenost s podobnou pracovní pozicí. Je-li cílem výběr na manaţerské pozice, na pozice 

vyţadující plnění komplexních úkolů, nebo jedná-li se o diagnostické assessment centrum, 

pak je vhodné vyuţít modelové situace, které jsou svým obsahem vzdálené pracovní realitě. 
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4. Modelové situace 

 Modelové situace jsou charakteristické především tím, ţe zprostředkovávají účastníků 

výběrového řízení pomocí různých aktivit nějakou formu proţitku. Proţitky z modelových 

situací jsou charakteristické: a) individuálností, kdy kaţdý účastník danou situaci bude 

proţívat jinak, na základě individuálně rozvinutých sloţek osobnosti a dřívějších zkušeností: 

b) jedinečností, která spočívá v nemoţnosti zaměnit jeden proţitek za druhý, coţ způsobuje 

nemoţnost nahrazení jedné události za jinou. c) intencionálností, kdy proţitek je 

neoddělitelný od svého obsahu, jde o sounáleţitost proţívajícího jedince a proţívané události. 

d) nenahraditelností, kdy dochází k zaměření na jednotlivce, jedinečnou událost, která je 

ohraničená časově i prostorově, e) nepřenositelností, to znamená, ţe proţitek je ryze 

individuální záleţitost, která nelze být přenesena z jednoho účastníka na druhého, a to i přes 

největší moţnou míru empatie a snahy po přijetí (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 12).  

  Vzhledem k tomu, ţe proţitky jsou ryze individuální vnitřní skutečností, není proto 

moţné s nimi operovat v rámci hodnocení účastníků assessment centra pozorovateli. Přesto 

jsou proţitky jednotlivých účastníků assessment centra velice důleţité, protoţe během 

výběrového řízení dochází k prvnímu kontaktu potencionálního zaměstnance s organizací, ve 

které se uchází o zaměstnání. Pro zaměstnavatele je přínosné, pakliţe účastník výběrového 

řízení při modelových situací zaţívá kladné proţitky, které mu mohou nápomoci k vytvoření 

si kladného vztahu k organizaci, případně k vytvoření si kladného vztahu k jejím 

zaměstnancům i budoucímu zaměstnavateli.    

    Modelové situace mohou být velmi podobné s pracovními situacemi, takové 

modelové situace jsou velmi realistické. Jejich realističnost se promítá do typu modelové 

situace, obsahu modelové situace, administrace modelové situace. Je třeba vţdy zváţit, do 

jaké míry mají být situace realistické, to znamená, do jaké míry má být modelová situace 

podobná pracovní realitě. Musíme vţdy uvaţovat komplexně a brát v úvahu assessment jako 

celek, kde je třeba zváţit účel assessmentu a typ měřených kompetencí. Reálnější modelové 

situace umoţňují měřit charakteristiky člověka, které jsou závislé na zkušenostech, vznikají 

procesem učení a uplatňují se v konkrétních typech situací. Tyto situace se dobře hodí do 

rozvojového typu assessment centra. Ve výběrových assessment centrech jsou výhodné pro 

účastníky, kteří mají větší zkušenosti z konkrétní pracovní pozice. Modelovou situaci bude 

nejlépe zvládat člověk, který má v době konání výběru co nejvíce dovedností, které působení 

na pracovní pozici vyţaduje. 
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 Modelové situace s menší mírou reálných prvků, umoţňují měřit charakteristiky 

nezávislé na zkušenostech, jde o předpoklady nebo potenciál účastníků. Takovéto situace do 

assessment centra zařazujeme v případě, ţe se jedná o výběr na pozici, jeţ obsahuje řadu 

různých aktivit, jeţ    

vyţaduje řešení komplexních problémů, na které dochází k řadě změn. Tyto modelové situace 

mohou také reflektovat poţadavky zaměstnavatele, který bude dávat přednost 

charakteristikám zaměstnance nezávislých na zkušenostech, například to mohou být sociální 

dovednosti jednotlivých účastníku nebo míra jejich emoční inteligence.  

 U modelových situací je také důleţitá charakteristika zadání modelových situací. 

Musíme mít na paměti, ţe to, co měříme v rámci modelových situací, je závislé na struktuře 

zadání modelové situace (Vaculík, 2010, s. 073). Jde o to, zda jsou účastníci prostřednictvím 

zadání modelové situace vybídnuti k projevení nějakého chování, nebo zda je jejich chování 

výsledkem jejich svobodné volby. Schopnosti a dovednosti účastníku, můţeme měřit tehdy, 

pakliţe zadání modelové situace účastníky vybízí k projevení určitého chování. V případě, ţe 

zadání modelové situace účastníky nevybízí k projevení jejich určitého chování, je to, zda ho 

projeví, závislé na jejich motivaci a jejich přístupu k problémům, druhým lidem nebo sobě. 

Například při argumentační hře, kde zadání neobsahuje instrukce o tom, ţe se účastníci mají 

snaţit prosadit svůj názor, mají všichni moţnost volby svého chování. Při této modelové 

situaci dojde k tomu, ţe se někteří budou prosazovat při argumentaci více, jiní se do 

argumentace zapojí jen velmi málo nebo vůbec. Takové zadání umoţňuje pozorovatelům 

sledovat úroveň komunikačních dovedností u aktivních účastníků a lze usuzovat na jejich 

přístup k sebeprosazení.  

Modelové situace můţeme rozdělit podle různých kritérií. Můţeme je například dělit 

podle obsahu zadání modelové situace, způsobu a intenzity interakce mezi účastníky nebo 

mezi účastníkem a posuzovateli, dále podle způsobu prezentace podnětového materiálu a jeho 

následné zpracování. V případě, ţe je kritériem obsah zadání, můţeme modelové situace 

rozdělit podle toho, jaké kompetence umoţňují sledovat. Lze uvaţovat o modelových 

situacích, které například vyjadřují sebe prosazení, podněcují ke konfrontaci, vyţadují 

uplatnění tvořivého myšlení, atd.   

Podle způsobu interakce modelové situace dělíme na ty, ve kterých dochází ke 

vzájemné interakci mezi účastníky. V takovémto případě modelové situace označujeme za 

tzv. skupinovou diskuzi. Účastníci v nich řeší problémy a úkoly společně. Dalším typem 
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interaktivní modelové situace můţe být situace, kde dochází k interakci mezi účastníkem a 

posuzovatelem. Sem patří například prezentace a hraní rolí. Dalším typem mohou být 

modelové situace, ve kterých nedochází k ţádné interakci. Mezi ně patří případové studie 

s písemným výstupem nebo prezentace. Modelové situace můţeme dále dělit i podle toho, 

jestli jsou zadávány jednotlivci nebo skupině účastníků. Přičemţ obsah modelové situace 

můţe být pro všechny stejný nebo odlišný. Existují také modelové situace, které jsou řešeny 

s přípravou nebo bez přípravy, ústním či písemným zpracováním, případně kombinací 

obojího. 

 

              4.1 Skupinové diskuze 

Skupinové diskuze jsou zaloţeny na diskuzi několika účastníků menšího počtu, kteří 

společně reagují na podnětový materiál a úkol řeší společně ve stanoveném časovém limitu 

(Evangelu, 2009, s. 42). Dochází ke vzájemné interakci mezi účastníky, k interakci mezi 

posuzovateli a účastníky dochází z pravidla na konci modelové situace při prezentaci 

společného řešení. V těchto modelových situacích můţeme měřit a pozorovat vztahové 

kompetence, které souvisí s přístupem k druhým lidem a mají vztah k pracovní pozici. Touto 

cestou můţeme získat informace o chování účastníků při skupinové práci a pozorovat 

chování, které odhaluje jejich sociální dovednosti, například míru emoční inteligence, 

schopnost prosadit sebe sama, své názory, myšlenky, reagovat na členy skupiny, schopnost 

reflektovat na atmosféru skupiny, schopnost uplatňovat vliv na druhé lidi, schopnost týmové 

spolupráce a míru zapojení do aktivní práce skupiny. 

 Tyto modelové situace jsou velmi důleţité a nenahraditelné, zejména protoţe nám 

umoţňují bezprostřední kontakt s větším mnoţstvím lidí, jejichţ chování můţeme touto 

cestou pozorovat a vyvozovat z něj závěry. 

Skupinové situace mohou mít různou podobu podle intenzity interakcí a podle 

zpracování podnětového materiálu. Jejich základní charakteristika spočívá: 

a) ve vzájemné interakci účastníků 

b) ve stejném zadání, které účastníci dostávají 

c) ve stejném čase, který účastníci dostávají na přípravu 
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d) v podobě písemného výstupu 

e) v podobě individuálního a skupinového řešení. 

Tento typ modelové situace nabízí další moţnosti pro posouzení úrovně kompetencí. 

Umoţňuje vyuţití písemných výstupů z individuální a skupinové práce. Můţe dojít k tomu, ţe 

člověk, který se navenek do skupinové práce a následné prezentace zapojoval velmi málo, se 

mohl v plné míře projevit v rámci písemného plnění téhoţ úkolu. 

  Modelové situace, skupinové diskuze bez přidělené pozice vedoucího skupiny 

umoţní sledovat chování, které neumoţňuje sledovat jakýkoliv jiný typ modelových situací. 

Jde o schopnosti a dovednosti důleţité pro uplatňování vlivu na druhé. Bez opory po době 

formálně přidělené pozice. Dá se předpokládat, ţe lidé, kteří jsou schopní uplatnit vliv na 

druhé, z pozice symetrické budou umět uplatňovat vliv na druhé lidi také v situaci, kdy budou 

jednat z pozice asymetrické (Vaculík, 2010, s. 075). 

 Jiným typem jsou modelové situace skupinové diskuze, v nichţ si účastníci své pozice 

volí nebo je jim pozice přidělena. Tento typ modelové situace umoţňuje měřit chování 

účastníků, které souvisí s uplatňováním moci. Jde tedy o schopnosti a dovednosti související 

se získáváním vlivu na druhé a dále jde i o to, jak je vliv na druhé uplatňován (Evangelu, 

2009, s. 61). Mají-li mít všichni účastníci stejnou moţnost působit v pozici nadřízeného, je 

třeba do assessment centra zařadit tolik modelových situací tohoto typu, kolik je účastníků. 

Vzhledem k tomu, ţe je toto velice časově i organizačně náročné je třeba zváţit celkový 

uţitek takovéhoto výběrového řízení. Výběrové řízení by mělo vycházet z analýzy pracovní 

pozice, která by se tímto měla zabývat. Dále se toto řešení můţe ukázat jako nevýhodné 

v tom, ţe jednotlivý účastníci assessment centra, mohou sledovat ostatní účastníky při 

vykonávání funkce nadřízeného a jejich chování napodobovat, coţ přinese zkreslení jejich 

chování a dojde ke ztrátě autenticity. 

 Modelové situace, v nichţ si účastníci voli pozici sami, jsou dalším typem skupinové 

diskuze. Tyto modelové situace umoţňují sledovat, jaké pozice účastníci volí a jak přitom 

postupují. Podle zvolené pozice, lze usuzovat například na důvěru ve vlastní schopnosti, na 

znalost sama sebe, případně na moţné ambice, se kterými uchazeč přichází. 

Při tvorbě modelových situací lze kombinovat další charakteristiky, jeţ odráţí 

charakter skupiny, se kterou se výběrové řízení nebo diagnostika pořádá. Je moţné pracovat 

s intenzitou a směrem interakcí, kdy dochází výhradně ke kontaktu mezi účastníky nebo kdy 
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dochází ke kontaktu také mezi posuzovateli. Dále je moţné pracovat s vymezeným časem, 

moţností přípravy a na podobě zpracovaného řešení v návaznosti na analýzu pracovní pozice, 

případně je moţné reflektovat poţadavky zaměstnavatele. 

 Během realizace modelových situací skupinové diskuze je třeba vzít v úvahu 

nevýhodu, která se s touto technikou pojí, která spočívá v tom, ze sloţení skupiny účastníků, 

můţe mít vliv na chování jednotlivých účastníků. Vzhledem k tomu, ţe charakteristiky 

jednotlivých účastníků, mohou celou modelovou situaci narušit do té míry, ţe dojde zcela ke 

změně celé skupinové dynamiky, coţ můţe zapříčinit změnu chování jednotlivých členů 

skupiny. Eliminaci této nevýhody, můţe zamezit tým pozorovatelů, kteří podrobně 

zaznamenají podmínky, jeţ vedly ke změně skupinové dynamiky a následné změny v chování 

jednotlivých účastníků, tímto kompenzují moţné nepřesnosti plynoucí z této metody. 

       

4.2 Hraní rolí 

  Jedná se o simulaci rozhovorů na různá témata. Účastník vede rozhovor na různá 

témata s různými lidmi, kteří mají vztah k výběrovému řízení, mohou to být posuzovatelé 

nebo jiní členi realizačního týmu takzvaní figuranti. Figuranti obvykle hrají roli podřízených, 

kolegů nebo nadřízených. Během rozhovoru můţe účastník projevit svojí vlastní invenci, 

můţe sám převzít roli iniciátora rozhovoru nebo pouze reagovat na kladené otázky. Hraní rolí 

poskytuje pro pozorovatele moţnost sledovat zejména vztahové kompetence, dále 

kompetence související s tím rozhovor někam vést a směřovat jej k určitému cíli. Tímto 

způsobem se dají obvykle zjišťovat schopnosti a dovednosti, které se týkají přístupu k druhým 

lidem. Celý rozhovor můţe být postavený tak, ţe si účastník vybírá sám téma rozhovoru či jej 

jinak specifikuje. U této podoby zadání je moţné měřit i to, jaký typ problému si účastník 

zvolil a jakým směrem se celý rozhovor odvíjí. 

  Modelové situace hraní rolí se svým typem i obsahem blíţí pracovní realitě. Jejich 

výhodou je, ţe jejich obsahem jsou situace, se kterými se účastníci výběrového řízení budou 

běţně setkávat v pracovní realitě. Tento typ modelových situací dokáţe dobře simulovat 

konkrétní pracovní podmínky a situace. Největší přínos spočívá v reálnosti rozhovoru. 

Účastník musí bezprostředně reagovat a díky tomu u něj můţe být pozorováno nejrůznější 

projev jeho přirozeného chování. Tyto modelové situace umoţňují usuzovat na schopnosti 

člověka na jeho potenciál ve sledovaných oblastech. 
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    Pří hraní rolí s modelovými situacemi skupinové diskuze zpravidla dochází k tomu, 

ţe se rozhovor odehrává jako rozhovor jednoho účastníka na jednoho figuranta. Účastník 

dostává při hraní rolí jasně vymezený prostor, tato situace můţe některým účastníkům více 

vyhovovat, můţou jí plně vyuţít ke své sebe reprezentaci, nemusí si sloţitě získávat vlastní 

prostor mezi jinými účastníky výběrového řízení. Někteří lidé se při skupinové diskuzi 

projevují málo nebo vůbec a při hraní rolí mohou předvést řadu schopností a dovedností.  

Tento druh výběrového řízení se zejména hodí, pakliţe je obsazovaná pracovní pozice, kde je 

kladen velký důraz na individualitu a malý důraz na kolektivní vazby. 

     Hraní rolí více či méně vykazuje známky strukturované situace s vysokou mírou 

interakce, coţ se můţe ukázat jako nevýhoda této metody. Směr, kterým se rozhovor bude 

odvíjet, záleţí na figurantech, kteří se rozhovoru účastní, zejména záleţí na jejich osobnostech 

a dovednostech, díky tomuto, můţe docházet ke zkreslením. Jen velmi obtíţně lze zajistit 

totoţný průběh pro všechny účastníky, coţ je velmi důleţité především u výběrového 

assessment centra, kde je důleţité, aby výběrové procedury byly co nejvíce standardizované. 

Toto klade velké nároky na figuranty, kteří by měli být schopni zajistit co největší míru 

objektivity a stejnou náročnost pro všechny účastníky. 

 

4.3 Případové studie 

Jako případové studie mohou slouţit písemné úkoly, které se týkají problémových 

situací v nějaké organizaci. Účastník výběrového řízení musí najít vhodné řešení vzniklé 

situace. Mohou mu být nabídnuty moţnosti nebo musí najít řešení vzniklé situace sám. Na 

problémových situacích pracuje kaţdý účastník individuálně a odevzdává je v písemné formě. 

Zpracování problémové situace vyţaduje od účastníka analytické dovednosti, které by měl 

touto aktivitou prokázat. Při plnění úkolů je také moţné pracovat s různou mírou stresové 

zátěţe v rámci poskytnutého času na splnění úkolu, který můţe být záměrně nepřiměřeně 

krátký nebo lze pracovat s mírou obtíţnosti jednotlivých úkolů, které mohou být nepřiměřeně 

těţké, coţ způsobí stresovou zátěţ testovaných osob. 

    Řešení případové studie vyţaduje porozumění informacím, které se v zadání 

objevují, identifikaci informací, které jsou důleţité pro řešení situace, hledaní řešení, výběr 

vhodného řešení. Případové studie poskytují primárně informace o kompetencích z oblasti 

řešení problému. 
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    Případové studie mají značné vyuţití, jejich výstupy lze pouţít k individuální 

prezentaci, hraní rolí nebo skupinové diskuzi. Výstupy z nich lze pouţít jako vstupy do 

simulace rozhovorů. Poskytují nám moţnost měřit řadu vztahových kompetencí k jiným 

lidem, ale také měřit kompetence vztahu k sobě. 

    S případovými studiemi se pojí řada rizik, jejich zařazení bývá časově náročné, 

souvisí to a jejich obsáhlostí a komplexností zadání. Klade i velké nároky na tvůrce 

výběrového řízení, pro autora zadání bývá obtíţné takovou případovou studii připravit a 

následně objektivně a správně posoudit z hlediska velkého mnoţství informací, které 

poskytuje. Můţe být obtíţné posoudit, zda získané informace umoţňují měřit poţadované 

chování. Je třeba dbát na to, aby umoţňovaly projevit sledované chování.    

      Jestliţe se rozhodneme vyuţívat při výběrovém řízení případové studie jako formu 

testování uchazečů o zaměstnání, musíme zvaţovat především jejich efektivitu. Řešení 

případové studie můţe být velmi časově náročné, můţe trvat i několik hodin a je moţné, ţe 

potřebné informace, které touto metodou získáme, můţeme získat metodami jinými, které 

nejsou tak časově náročné. 

 

4.4 Prezentace 

     Prezentace je metoda, při které musí účastník prezentovat řešení nějakého úkolu 

jiným lidem. Prezentace lze vyuţít k hodnocení komunikačních kompetencí, kompetencí 

týkajících se řešení problémů a dovedností týkajících se uplatňování vlivu na druhé lidi. 

Během prezentace pracuje účastník samostatně na zadaném úkolu a jeho řešení musí 

odprezentovat způsobem, který si sám vybere. Zpravidla má k prezentaci dispozici informační 

technologie nebo fixy a poustry. Charakter a cíl prezentace musí odpovídat kompetencím, 

které chceme touto technikou sledovat. Mezi charakteristiky prezentace patří: a) účastník 

zpracovává informace ze zadání a musí přijít s vlastním řešením, b) účastník má moţnost 

přípravy, c) pozorovatelé mají aktivní roli v posuzování prezentace, d) prezentace je 

samostatná modelová situace, která nemá návaznost na další modelové situace. 

    Prezentace můţeme dělit na prezentace s krátkodobou přípravou nebo na prezentace 

s přípravou dlouhodobou. Krátkodobá příprava zpravidla probíhá v den konání assessment 

centra, její délka trvání zpravidla probíhá do 30 minut. U krátkodobé přípravy musí účastník 
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okamţitě reagovat. Tento typ prezentace umoţňuje měřit kompetence z oblasti tvořivého 

myšlení, flexibility, schopnosti pohotových reakcí i schopnost zvládat zátěţe. Dlouhodobá 

příprava se odehrává před konáním assessment centra a můţe trvat i několik dní. Jejím cílem 

můţe být například prezentace profesních úspěchů účastníka nebo prezentace řešení 

komplexního problému, ke kterému si účastník musí sehnat více informací. Tento typ 

prezentace umoţňuje měřit kompetence týkajících se hledání a zpracovávání informací. 

     Samotné zadání prezentace probíhá tak, ţe účastník dostane zadání s určitými údaji 

a také čas na přípravu, během které musí porozumět zadání, zpracovat informace a zvolit 

vhodné řešení. Bezprostředně po přípravě probíhá samotná prezentace s finálním řešením 

problémové situace, můţe následovat hodnocení ze strany posuzovatelů nebo ostatních 

účastníků výběrového řízení. 

    Námětem prezentace se můţe stát cokoliv, mohou to být i osobní témata. Účastník 

můţe dostat za úkol mluvit o svých přednostech a nedostatcích ve vztahu k pracovní pozici 

nebo můţe prezentovat své úspěchy či neúspěchy, své největší radosti, důleţité osobní 

vlastnosti nebo názory na různá kontroverzní témata. 

    Osobní témata umoţňují měřit kompetence ve vztahu k sobě, jejich prostřednictvím 

se dá zjistit, jestli účastník zná sám sebe, zda dokáţe zhodnotit své přednosti i rezervy a zda o 

nich umí pohovořit před ostatními, jakým způsobem zachází s úspěchy, jak reaguje na 

neúspěch, jak dokáţe být otevřený, kdyţ mluví sobě, coţ ukazuje i na míru sebevědomí, 

kterou účastník disponuje. Osobní prezentace jsou jedinečným zdrojem informací o tom, jak 

člověk vnímá sám sebe, jak o sobě uvaţuje a jakým způsobem je zvyklý sám se sebou 

pracovat. 

    Zařazení prezentací do výběrového řízení není časově ani obsahově náročné. Jejich 

výhodou je, ţe dostanou prostor i účastníci s niţší mírou sebe prosazení, kterým se nedaří 

získat prostor při skupinové diskuzi. Při jejich realizaci je nutné zadávat přesné instrukce. 

Dále je nutné, aby obsah odpovídal měřeným kompetencím, které jsou důleţité pro jednotlivé 

pracovní pozice, jeţ vyplývají z analýzy pracovní pozice. Díky tomu se vyvarujeme moţný 

chyb, které by mohly při realizaci prezentací nastat. 
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4.5  Administrativní práce 

   V tomto případě bývá úkolem uspořádat informace, které se mohou nastřádat v 

poštovní schránce člověka na určité administrativní pozici nebo na manaţerské pozici. Na 

těchto pracovních pozicí je nutné umět zpracovávat různé poznámky, ţádosti, zprávy, 

oznámení, schůzky, smlouvy a vytvářet si svůj vlastní harmonogram práce. Účastník dostane 

instrukce k vyřízení úkolů, informace o situaci, ve které se účastník aktuálně nachází, 

informace o dostupných zdrojích, informace o komunikačních cestách, kterými mohou být 

úkoly řešeny. Úkolem účastníka je harmonogram řešení úkolů, popis způsobu, jakým bude 

jednotlivé úkoly řešit. Účastník můţe řešení úkolu prezentovat nebo se jeho řešení můţe stát 

součástí rozhovoru mezi ním a posuzovateli. 

     Simulace administrativní práce zpravidla obsahuje úkoly týkající se jedné pracovní 

pozice. Obvykle jde o administrativní úkoly, které nevyţadují důkladnou analýzu problému. 

Jejich prostřednictvím můţeme sledovat kompetence, které se týkají řešení problémů. Člověk 

na této pracovní pozici musí prokázat schopnost analyzovat, třídit informace, vyuţívat 

dostupné zdroje informací, organizovat vlastní práci. Při administrativní práci je moţné 

pracovat s časovým omezením, coţ dává simulaci další rozměr v rámci pozorování chování 

účastníka. Stanovený časový limit nemusí být záměrně dostatečný na zvládnutí celého úkolu, 

coţ vytváří zátěţové podmínky pro účastníky, to umoţňuje sledovat jejich chování ve 

stresové zátěţi. Při řešení můţe mít účastník k dispozici asistenta, kterého můţe představovat 

někdo z realizačního týmu. V tomto případě je moţné pozorovat, jakým způsobem umí 

účastník komunikovat s ostatními členy pracovního týmu, jakým způsobem umí delegovat 

úkoly asistentovi. 

     Simulace administrativní práce je náročná na vyhodnocení vzhledem k tomu, ţe 

jednotlivé úkoly nemají jedno správné řešení, důleţitý je celkový průběh simulace. Je nutné 

porozumět chování účastníka a způsobu jeho uvaţování. Vyhodnocení je náročné i z hlediska 

časového, simulace můţe trvat i několik hodin. 

     Hlavní přínos spočívá v mnoţství informací, které touto metodou můţeme získat. 

Mezi hlavní argumenty pro zařazení simulace administrativní práce patří vysoká validita. 

Dalším argumentem je také to, ţe je díky této metodě moţné měřit velké mnoţství 

kompetencí. 
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4.6 Hledání faktu 

      U této modelové situace postupujeme tak, ţe dáme účastníkovi výběrového řízení 

k dispozici popis problémové situace a jeho úkolem je záleţitost vyřešit. K dispozici má málo 

informací a musí prokázat velkou míru vlastní invence, aby si zbylé informace dohledal sám 

podle vlastního uváţení. Informace si můţe účastník obstarat dotazováním určené osoby, 

která figuruje v roli experta pro danou problematiku. Nebo můţe pouţít pro zdroj informací 

informační technologie. Řešení úkolů můţe být časově omezeno a můţeme také omezit počet 

otázek, které můţe účastník expertovi poloţit. Účastník by měl být schopen obhájit své 

navrhované řešení před posuzovatelem. 

     Tento typ modelových situací zařazujeme do assessment centra k měření 

kompetencí řešení problémů a vztahových kompetencí. Prostřednictvím hledání faktů 

můţeme zjišťovat schopnosti podobné jako u případových studií. Jde například o porozumění 

problémové situaci, analýzu dostupných informací, práci s informačními zdroji, generování 

řešení. Hledání faktů umoţňuje sledovat, jaké informace člověk získává a jakým způsobem je 

následovně zpracovává. 

     U této metody je obtíţná její standardizace. Je obtíţné předpokládat směr, jakým se 

bude ubírat dotazování účastníka. Ke standardizaci přispívá práce experta, který by měl 

zajistit, aby kaţdý účastník měl stejnou moţnost projevit chování, které patří do měřených 

kompetencí 

 4.7 Podnikatelské hry 

      Podnikatelské hry slouţí k simulaci fungování určitých částí organizace nebo celé 

organizace. 

Do podnikatelských her se můţe zapojit více účastníků, kteří jsou vzájemně propojeni 

interakcemi. Pro dosaţení cíle je třeba plnit řadu různých aktivit. Patří mezi ně například 

skupinové diskuze, prezentace, simulace rozhovorů, hledání faktů. Můţeme je realizovat na 

různých místech a jejich délka trvání můţe být různá od několika hodin do několika týdnů. 

Náměty podnikatelských her mohou být různé, mohou se týkat simulace vedení firmy, 

obchodování na burze, simulace výroby určitého výrobku. 

    Prostřednictvím podnikatelských her můţeme měřit různé kompetence, jakou jsou 

například kompetence řešení problému, vztahové kompetence i kompetence vztahu k sobě. 
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Účastníci podnikatelských her musí prokázat schopnosti, které se týkají plánování, 

organizování a práce v týmu. Program podnikatelských her lze vyuţít k rozvoji schopností a 

kompetencí celého pracovního týmu nejen jednotlivců. Cílem takového programu se můţe 

stát i předávání principů organizační kultury ve firmě. Během her si jednotlivý zaměstnanci 

mohou lépe uvědomit, jak jejich chování působí na ostatní členy pracovního týmu. 

    Při realizaci podnikatelských her se můţeme setkat s potíţemi, které vyplývají z 

jejich komplexnosti a malé organizaci moţných interakcí. To způsobuje obtíţe při pozorování 

chování jednotlivých účastníků a následném hodnocení sledovaných kompetencí. Účastníci 

her se mohou chovat jakkoliv, jejich reakce nejsou předem dané a jejich moţné chování se dá 

obtíţně předpovídat, můţe dojít k tomu, ţe záznamy projeveného chování nemusí odpovídat 

měřeným kompetencím. Podnikatelské hry jsou také náročné z hlediska jejich délky trvání a 

počtu účastníků a moţnost pohybu v různých prostředích. 

     Součástí podnikatelských her mohou být i aktivity, které simulují reálný den v 

práci. Jedná se o modelové situace, jeţ navazují na sebe a jsou vzájemně propojeny. Úspěšné 

vyřešení jedné situace je předpokladem pro úspěšné vyřešení navazující situace. Pro majitele 

firmy je přínosné, ţe má moţnost pozorovat uchazeče o zaměstnání v reálných situacích, které 

se běţně ve firmě vyskytují, díky tomu můţe posoudit dovednosti a schopnosti účastníka 

výběrového řízení, které jsou klíčové pro konkrétní pracovní pozici. 

     Moţné komplikace přináší propojenost metod, kdy můţe dojít k tomu, ţe chování 

účastníka je ovlivní výsledek jedné aktivity a tím ovlivní výsledky aktivit, které na ní 

navazují. Můţe dojít k tomu, ţe hodnocené kompetence v jedné metodě je závislé na 

hodnocení kompetence v jiné metodě. Problematické je i to, ţe neúspěch v jedné aktivitě se 

odrazí v simulaci celého dne a nedá se jiţ odčinit. 

4.8 Modelové situace a kompetence 

     Poslední krokem při tvorbě assessment centra je vytvoření matice modelových 

situací a kompetencí. Je důleţité si uvědomit, které kompetence jsou důleţité pro danou 

pracovní pozici, k tomu by nám měla pomoci předchozí analýza pracovní pozice. Dále je 

důleţité znát typy kompetencí a moţné typy modelových situací, které nám umoţní dané 

kompetence měřit a dojít tak k uspokojivému výsledku. Pro měření kompetencí je důleţité 

stanovit počet modelových situací, které budou do assessment centra zařazeny a typ 

modelových situací, které budou do assessment centra zařazeny (Vaculík, 2010, s.076). Do 
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assessment centra je dobré zařadit modelové situace různého typu, díky tomu mohou 

posuzovatelé získat informace o odlišnostech chování, coţ jim umoţňuje usuzovat na 

dispozice jednotlivých účastníků výběrového řízení. Do assessment centra můţe být zařazený 

různý počet modelových situací, nejčastěji bývá zařazeno pět modelových situací, ale můţe 

jich být zařazeno i mnohem více. Počet zařazených modelových situací souvisí s délkou 

assessment centra, která můţe být omezena díky rozhodnutí majitele firmy, pro kterou je 

výběrové řízení realizováno.  

      Během modelových situací je pro pozorovatele důleţité sledovat výkon 

jednotlivých účastníků assessmnet centra, je důleţité sledovat maximální výkon účastníka, 

coţ je nejvyšší úroveň kompetence, kterou člověk v průběhu assessment centra dosáhl. 

Opakované měření kompetencí umoţňuje účastníkovi opakovaně projevit chování, které patří 

do měřených kompetencí, dále je také moţné pozorovat celkové pracovní nasazení v průběhu 

plnění všech modelových situací (Vaculík, 2010, s. 063). Maximální výkon vypovídá o 

moţnostech účastníka ve sledovaných kompetencích. Typický výkon účastníka je definován, 

jako nejčastější chování účastníka v modelových situacích. Můţeme ho měřit opakovaným 

sledováním stejného chování v různých situacích. Pro majitele firmy je nejdůleţitější míra 

stability výkonu účastníka výběrového řízení, jelikoţ míra stability výkonu účastníka během 

plnění modelových situací, můţe napovídat na míru stability pracovního výkonu 

v zaměstnání. 

    Při tvorbě modelových situací je nutné uvaţovat o počtu měřených kompetencí, 

velké mnoţství sledovaných kompetencí, vyţaduje zařazení velkého počtu modelových 

situací, coţ je náročné z hlediska ekonomického i technického, proto je lepší zařazovat menší 

počet sledovaných kompetencí. Počet zařazených kompetencí závisí na charakteru 

výběrového řízení a také na poţadavcích majitele firmy, pro kterou je výběrové řízení 

realizováno. Výběr typů modelových situací je vhodné realizovat během analýzy pracovní 

pozice. Na výběr typu modelových situací navazuje volba obsahu modelových situací a 

následně to, jaké kompetence budou v modelových situacích sledovány. K vytvoření obsahu 

modelových situací nám slouţí informace z analýzy pracovní pozice a účel konání assessment 

centra. 
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5. Finální hodnocení assessment centra 

5.1 Hodnocení chování 

   V assessment centru je důleţitá role posuzovatelů, která spočívá v pozorování 

chování, záznamu chování a v přiřazování chování do jednotlivých kompetencí. Kaţdého 

assessment centra se musí účastnit větší počet posuzovatelů, jejich počet není přesně 

stanoven, závisí na počtu účastníků assessment centra i na ekonomických moţnostech firmy. 

Pozorovatelé mohou pracovat různě, mohou pozorovat všechny účastníky výběrového řízení 

ve všech modelových situacích nebo mohou pozorovat pouze přidělené účastníky výběrového 

řízení ve všech modelových situacích. Různými způsoby můţe být prováděn záznam 

pozorovaného chování a jeho následné hodnocení. Hodnocení chování můţe mít slovní nebo 

číselnou podobu nebo můţe být kombinací obojího. Můţe probíhat bezprostředně po kaţdé 

modelové situaci nebo po ukončení všech modelových situací.  

    Pozorování posuzovateli musí probíhat při realizaci kaţdého assessment centra. 

Pozorování chování účastníků a následný záznam chování, patří k základním charakteristikám 

assessment centra. Jedná se o pozorování zjevné, to znamená, ţe účastníci assessment centra 

vědí, ţe jsou pozorováni (Vaculík, 2010, s. 102). Pozorovatelé do pozorované situace přímo 

nevstupují. Vzhledem k tomu, ţe dochází k zjevnému pozorování, můţe docházet ze strany 

účastníků ke zkreslení jejich chování, můţe dojít i k tomu, ţe modelové situace mohou být 

málo efektivní, protoţe účastníci věnují veškerou pozornost tomu, ţe jsou pozorováni. Ke 

sníţení reaktivity jednotlivých účastníků můţeme vyuţít více metod různé povahy. Pro 

účastníky se stává obtíţnější kontrolovat své chování v řadě různých modelových situací 

realizovaných během dne. 

    V průběhu assessment centra můţeme záznam chování provádět různými způsoby, 

ty se mohou lišit v subjektivitě informací, které obsahují, v náročnosti na zpracování 

informací. Zpracování informací nejčastěji probíhá formou narativního záznamu. Narativní 

záznam tvoří zpravidla poznámky posuzovatele o pozorovaném chování. Posuzovatelé přímo 

zapisují pozorované chování účastníků v přímé řeči. Během této metody je nutné zaznamenat 

hodně informací v poměrně krátkém čase. Tyto záznamy je také moţné doplnit o interpretaci 

pozorovaného chování. Narativní záznam tvoří relativně objektivní informace, jsou to 

informace, které pozorovatelé pozorovali během modelových situací. Tímto způsobem 

můţeme získat velké mnoţství informací, které se týkají sledovaných kompetencí.  
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      Další moţností pořízení záznamu je behaviorální inventář. Tvoří ho seznam 

chování, které účastníci mohou projevit v průběhu modelové situace, zde je důleţité označit 

projevené chování během modelových situací do inventáře. Seznam chování je seřazen podle 

jednotlivých kompetencí, coţ usnadňuje práci pozorovatelům. Riziko inventáře spočívá 

v tom, ţe účastníci nemusí projevit chování v podobě, které je v inventáři zaznamenaná. Dále 

je nutné, aby posuzovatel věděl, jak se uvedené chování v inventáři projevuje a jakým 

způsobem se dá vypozorovat. Počet behaviorálních inventářů musí odpovídat počtu 

modelových situací, coţ je velice zatěţující pro realizátora assessment centra.  

     Během záznamu chování jednotlivých účastníků pozorovateli, mohou být 

k záznamu vyuţity behaviorální observační škály (Vaculík, 2010, s. 103). Jde o číselné 

stupnice se slovním komentářem popisující chování odpovídající číselnému hodnocení. 

Stupnici obvykle tvoří pět aţ sedm poloţek, kde první úroveň škály představuje zcela 

nevyhovující chování účastníka a poslední stupeň škály představuje zcela vyhovující chování 

účastníka. Nespornou výhodou tohoto systému je časová úspora, která vzniká během 

pořizování záznamu, kategorizace a hodnocení chování. Díky této metodě záznamu mají 

pozorovatelé dostatek času na pozorování chování. Nevýhoda této metody můţe spočívat 

v redukci pozorovaného chování, můţe dojít ke zploštění pozorovaného chování. Observační 

škála nemůţe obsahovat veškeré chování, které je moţné v modelových situacích pozorovat. 

Do celého hodnocení se můţe projevit zvýšená míra subjektivity v pozorování, coţ můţe 

ztíţit finální integraci skupinového hodnocení.  

    

5.2 Hodnocení chování a kompetencí v modelových situacích 

Hodnocení chování zpravidla předchází kategorizace chování. Kategorizace chování 

se týká zařazování chování do příslušných kompetencí. Můţe probíhat před samotným 

hodnocením kompetencí a můţe probíhat v různých fázích assessment centra. Lze jí provádět 

i po ukončení všech modelových situací, kdy mají posuzovatelé prostor k tomu, aby provedli 

kategorizaci chování ve všech modelových situacích pro všechny účastníky, které pozorovali. 

Získají tak přehled veškerého chování, které jednotlivý účastník projevil v průběhu 

assessment centra. Toto slouţí jako podklad finální integrace pozorování a skupinového 

hodnocení úrovně kompetencí.  
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    Na kategorizaci chování navazuje hodnocení chování. Hodnocení probíhá nejprve 

individuálně od jednotlivých posuzovatelů a následně dochází k integraci s hodnoceními 

ostatních posuzovatelů do celkového hodnocení chování. Hodnocení chování můţe probíhat 

v následujících fázích: a) hodnocení kompetencí v modelových situacích, b) celkové 

hodnocení kompetencí, c) celkové hodnocení assessment centra. Výsledky mohou mít podobu 

číselnou nebo slovní nebo mohou být kombinací obojího.  

     Hodnocení kompetencí probíhá vţdy, kdyţ je kompetence sledována. Posuzovatelé 

hodnotí všechny kompetence, které se v modelových situacích vyskytují. Hodnocení obvykle 

probíhá na vícebododvé stupnici, coţ je velmi náročné. Po kaţdé modelové situaci můţe 

následovat integrace jednotlivých hodnocení ze strany hodnotitelů nebo můţe dojít k integraci 

hodnocení aţ po ukončení celého assessment centra. Hodnocení kompetencí přináší velké 

mnoţství informací o jednotlivých účastnících, umoţňuje detailní pohled na jejich chování a 

na jejich výkon v průběhu času a v různých typech modelových situací.  Na základě tohoto 

hodnocení můţeme formulovat závěry o schopnostech účastníka ve vztahu k pracovní pozici, 

do které je přijímán, a zároveň můţeme usuzovat na rizika, která mohou být spojena s 

působením účastníka na dané pracovní pozici.  

 

5.3 Integrace informací 

    K integraci informací získaných od jednotlivých posuzovatelů dochází po ukončení 

celého assessment centra. Integrace můţe probíhat formou diskuze mezi jednotlivými 

posuzovateli nebo formou statického zpracování dat. Integrace zaloţená na skupinové diskuzi 

je vhodná vţdy, kdyţ je výsledkem assessment centra výhradně slovní hodnocení. K diskuzi 

posuzovatelů dochází po ukončení všech modelových situací. Posuzovatelé se informují o 

pozorovaném chování a na základě těchto informací formulují slovní hodnocení všech 

kompetencí. Hodnocení je výsledkem shody mezi všemi posuzovateli.  

      Integrace statisticky zpracovaných dat je zaloţena na individuálním hodnocení 

jednotlivých posuzovatelů, kteří hodnotí účastníky na vícebodové stupnici. Integrace probíhá 

bez diskuze. Můţe se jednat o hodnocení jednotlivých kompetencí nebo o hodnocení 

jednotlivých kompetencí v modelových situacích. Data jsou následně statisticky zpracována. 

Toto hodnocení umoţňuje určit typický a maximální výkon. Obvyklým způsobem integrace 

výsledků je výpočet středních hodnot. Výsledky je třeba interpretovat s ohledem na typ 
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statistické analýzy, která byla pouţita. Při statistickém zpracování dat je moţné různým 

informacím z assessment centra přidělit různou důleţitost. Různý význam má i hodnocení v 

různých modelových situacích v případě, ţe je některý typ modelové situace pro celkové 

hodnocení důleţitější neţ jiný typ. 

     Integrace pomocí skupinové diskuze patří mezi nejčastější způsoby integrace 

informací. Při skupinové práci mají její členové moţnost získat informace, které sami neznají, 

protoţe pozorovatelé mohou při integraci přicházet s informacemi o chování účastníků, kteří 

jiní posuzovatelé nezaznamenali. Tým posuzovatelů tvoří lidé s odlišnými zkušenostmi z 

různých pracovních pozic v organizaci či mimo ní. Rozmanitost v týmu posuzovatelů můţe 

přinést vyšší validitu výsledků assessment centra. Během skupinové diskuze je vhodné, aby 

jeden z posuzovatelů působil v roli vedoucího diskuze. Úkolem vedoucího diskuze, je diskuzi 

vést a dojít k uspokojivému výsledku, na kterém se dohodnout všichni posuzovatelé společně. 

Během skupinové diskuze můţe dojít k řadě sociálních vlivů, které mohou způsobit profesní 

ztráty, abychom tomuto předešli, je dobré dodrţet zásady skupinové diskuze. Mezi zásady 

skupinové diskuze patří: a) pravidla diskuze jsou určena dopředu, b) je určen moderátor 

diskuze, c) diskuze postupuje od pozorovaného chování k hodnocenému chování, d) kaţdý 

pozorovatel má prostor ke sdělení vlastního záznamu pozorovaného chování, e) kaţdý 

posuzovatel má prostor ke sdělení vlastního hodnocení, f) všichni mají stejný čas na sdělení 

informací. 

  Hodnocení jednotlivých účastníků můţe být slovní nebo písemné. Slovní hodnocení 

můţe probíhat pouze formou diskuze mezi jednotlivými posuzovateli. Hodnocení získané 

tímto způsobem bývá velice podrobné a je součástí kaţdého assessment centra. Míra 

detailnosti a konkrétnosti slovního hodnocení závisí na účelu konání assessment centra. 

Slovní hodnocení se můţe týkat kompetencí jednotlivých účastníků a můţe i spoluvytvářet 

celkový profil účastníka.  

  Číselné hodnocení můţe vyjadřovat úroveň pozorovaného chování. Chování je 

zpravidla hodnoceno na vícebodové stupnici od nedostatečného aţ k vynikajícímu. Integrace 

číselného hodnocení usnadňuje porovnání jednotlivých účastníků. Číselné hodnocení 

poskytuje informace o úrovni kompetencí jednotlivých účastníků, avšak neposkytuje 

informace o konkrétních projevech chování, které účastník v kompetencích projevil. Během 

číselného hodnocení můţe dojít k významné redukci informací, proto by mělo být vţdy 
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kombinováno s hodnocením slovním. Pouze číselné hodnocení je moţné pouţít pouze 

výjimečně, pakliţe je nutné rychle vyřazení některých účastníků výběrového řízení.  

 Závěrečné hodnocení z assessment centra by mělo obsahovat závěrečné doporučení o 

tom, zda je dobré kandidáta na pracovní pozici přijmout, či nikoliv. Mělo by vycházet z 

finálního hodnocení všech kompetencí ve všech modelových situacích. Vychází z konečné 

integrace pozorování všech hodnotitelů a je výsledkem jejich společné diskuze. Závěreční 

hodnocení ba mělo obsahovat přednosti a rezervy vybraného kandidáta na pracovní pozici, 

mělo by i obsahovat moţná rizika vyplývající z působení kandidáta na pracovní pozici v dané 

firmě. 

Dále by mělo obsahovat posouzení kompatibility organizační struktury a kandidáta a 

mělo by nastiňovat program, který by měl pomoci začlenit nového zaměstnance do 

organizační struktury firmy.     

 

5.4 Posuzovatelé 

S realizací assessment centra je spojena řada rolí, které musí být obsazeny 

kvalifikovanými osobami. Za klíčové role se povaţují: a) posuzovatel, b) moderátor, c) 

figurant, d) expert, e) tvůrce designu. Do rolí posuzovatelů by měli být obsazovány osoby, 

které mají patřičné vzdělání určité schopnosti, jako je orientace na lidi, vnímavost vůči 

projevům druhých lidí, vysoká míra empatie, citlivost na detail, schopnost objektivního 

zhodnocení situace, analytické myšlení, systematičnost, verbální zdatnost. Příprava pro 

činnost je dlouhodobou záleţitostí zácviku a je vhodná pouze pro osoby s určitými 

schopnostmi a vzděláním. Přesná kvalifikace a schopnosti realizátorů assessment centra se 

neobjevuje v ţádných v současné době dostupných zásadách realizace metody assessment 

centra (International Force on Assessment Center Guidelines, 2000, British Psychological 

Society, 2003). 

 Zácvik posuzovatelů by měl být spojen především technikami, které se věnují 

zpracovávání informací. Posuzovatelé by měli být schopni zpracovávat informace objektivně 

a formulovat z nich přesný úsudek, který je nezávislý na předchozích zkušenostech. Toto je 

pro posuzovatele velmi náročné. K tomu, aby takovéto zpracovávání informací bylo vůbec 

moţné, je nutné vytvořit podmínky, mezi ně patří: a) důraz na přesnost pozorování a záznam 

co největšího mnoţství chování účastníků, které patří do měřených kompetencí, b) kaţdé 
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hodnocení musí být podpořeno pozorováním chováním, c) posuzovatelé musí brát svojí roli 

váţně a jsou motivováni k odpovědnému přístupu ke svým povinnostem, d) kompetence tvoří 

smysluplné kategorie, do kterých lze pozorované chování zařadit. 

 Při pozorování je důleţité, aby posuzovatelé byli schopni zaznamenávat důkladný a 

pečlivý záznam pozorovaného chování, díky tomu se sniţuje vliv dlouhodobé paměti na 

hodnocení, a tím také sniţuje vliv osobních schémat na hodnocení. Na záznam chování 

navazuje kategorizace chování a posledním krokem je určování úrovně chování. Posuzovatelé 

při modelových situacích pozorují chování účastníků a provádějí jeho narativní záznam. 

Posuzovatelé musí být schopni domluvit se na konečném hodnocení účastníků assessment 

centra. 
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6. Výsledky účastníků assessment centra 

             Účastníci assessment centra by o výsledcích měli být informováni. Informování 

účastníků patří mezi etické zásady realizátorů assessment centra (Vaculík, 2010). Je to 

důleţité také proto, aby účastníci výsledky akceptovali. Jestli jsou výsledky správně 

akceptovány, mohou být pak náleţitě vyuţity pro osobní rozvoj účastníků assessment centra. 

Informování účastníků je důleţité také proto, ţe můţe mít vliv na budoucí postoj přijatých 

zaměstnanců k organizaci, můţe posílit důvěru zaměstnance v organizaci a lidi v ní. Otevřené 

informování o výsledkách můţe být znakem partnerského a rovnocenného vztahu mezi 

organizací a zaměstnanci.  

             Způsob informování o výsledcích assessment centra závisí na účelu jeho konání. 

Zpětné vazby se mohou lišit v délce a obsahu, mohou je poskytovat různé osoby. Mezi 

základní informace, které by měla zpráva poskytovat, patří: a) zpracování výsledků do zprávy, 

b) správné načasování zprávy, c) doručení zpráv důvěryhodnou cestou, d) poskytnutí zpětné 

vazby osobou, které účastníci důvěřují (Evangelu, 2009, s.169).  

            Správné načasování je základem efektivity metody assessment centra. Účastníci by 

měli být o výsledcích informováni v takovém časovém odstupu, aby o informace měli stále 

zájem a aby pro ně výsledky z assessment centra byly stále aktuální. O výsledkách 

výběrového assessment centra by měli být jeho účastníci informováni co moţná nejdříve po 

jeho ukončení. Je to důleţité proto, aby účastník nebyl zbytečně vystaven stresové a aby se 

mohl včasně rozhodnout o výsledku, pakliţe se účastní více výběrových řízení najednou.  

          Výsledky ve výběrovém asessment centru by měly být anonymní, ve zprávách by se 

neměly objevovat ţádná jména. Pro identifikaci účastníka lze pouţít kódy. Výsledky by měla 

předávat osoby, která je důvěryhodná a která je k těmto záleţitostem funkčně oprávněna. 

Poskytovatelem zpětné vazby by měl být člověk, který se assessment centra zúčastnil.  

          Informování o výsledcích z assessment centra probíhá prostřednictvím různých zpráv, 

které jsou předávány různým lidem a jsou vyuţívány k různým účelům. Výsledky 

z výběrového assessment centra mají k dispozici lidé odpovědní za výběrové rozhodnutí. Ti 

jsou informováni o celkovém hodnocení, kvalitách, rezervách a rizicích kandidátů pro 

obsazovanou pozici. Mají k dispozici porovnání různých kandidátů. Lidé odpovědní za 

výběrové rozhodnutí jsou o výsledcích informováni jako první. Kandidáti mohou být 

informováni teprve poté, co je formulováno výběrové rozhodnutí. Do skupiny informovaných 
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osob patří pracovníci managementu organizace, personální oddělení, pracovníci oddělení, do 

kterého patří obsazovaná pozice, lidé odpovědní za vedení osob na obsazované pozici.  

          Cílem zpětné vazby je poskytnout těmto osobám dostatečné mnoţství informací 

k tomu, aby byli schopni učinit rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího kandidáta a promyslet 

personální opatření, která souvisejí s výběrovým rozhodnutím. Lidé odpovědní za výběrové 

rozhodnutí by měli mít k dispozici celkové hodnocení z assessment centra, které má slovní a 

číselnou podobu. Slovní hodnocení obsahuje přehled předpokladů pro obsazovanou pracovní 

pozici a přehled rezerv a nedostatků vzhledem k obsazované pozici, dále také posouzení 

kompatibility organizační kultury a kandidátů. Číselné hodnocení můţe mít podobu 

celkového hodnocení z assessment centra nebo celkového hodnocení kompetencí 

v modelových situacích.  

            Na závěr assessment centra jsou výsledky všech vhodných kandidátů porovnány a 

posuzovatelé diskutují o konečném rozhodnutí.  

           Informování kandidátů probíhá podle toho, jestli byl kandidát vybrán či nikoliv. 

Pakliţe byl kandidát vybrán, je mu nejprve sděleno výběrové zdůvodnění a posléze je 

kandidát informován o dalších následujících krocích, jako je termín nástupu a podoba 

pracovní smlouvy. Je vhodné, aby kandidáta o výsledcích informoval člověk, který se 

assessment centra účastnil. Mělo by se jednat o zaměstnance organizace, která pozici 

obsazuje. Na úvodní informace o přijetí kandidáta, můţe s odstupem času navazovat zpětná 

vazba, která můţe obsahovat celkové výsledky z assessment centra, můţe obsahovat popis 

chování účastníka v modelových situacích a také jeho hodnocení. Hlavním cílem individuální 

zpětné vazby je porozumění výsledkům assessment centra, jejich případné vyuţití pro 

působení na obsazované pozici nebo k práci na sobě. 

            Pokud kandidát nebyl vybrán, koná se pouze první krok informování o výsledcích. 

Hlavním cílem je sdělení výběrového rozhodnutí. Obsahem zpětné vazby je zdůvodnění 

rozhodnutí. To by mělo být opřeno především o přehled kvalit a rezerv kandidáta vzhledem 

k obsazované pozici. Moţnou součástí zpětné vazby je stručné rozvojové doporučení. 

Kandidát zpravidla nedostává zprávu s výsledky.  
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7.  Výzkumná část 

Použité metody 

1) Strukturované pozorování 

2) Obsahová analýza dokumentů 

3) Rozhovor 

4) Dotazníkové šetření 

Cíl 

Cílem výzkumné části je výběr pracovníka na pracovní pozici vedoucího provozu GO 

parkingu pomocí metody Assessment centrum. 

Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek se skládal ze třiceti muţů. Jejich věk se pohyboval v rozmezí 32 let 

aţ 51 let. Všichni muţi měli ukončené středoškolské odborné vzdělání. Všichni muţi byli 

aktivní řidiči, většina z nich vlastnila řidičský průkaz skupiny A, B, C. Všichni muţi měli 

trvalé bydliště v Praze.  

Výzkum probíhal ve firmě GO parking s.r.o. (Praha 8- Florenc) 

7. 1  Charakteristika firmy 

Společnost GO com a.s. vznikla v roce 2005 jako ryze česká firma s cílem rozvoje 

komerční zóny Kněţívka v oblasti u Letiště Praha. Společnost vlastní v této oblasti pozemky, 

na kterých vybudovala parkoviště, na kterém je provozována sluţba GO parking, a v současné 

době má v plánu vybudovat komplex pro auto půjčovny. V roce 2009 prošla společnost GO 

com a.s. transformací, kdyţ z ní na základě vkladu části podniku do nové společnosti vznikla 

dceřinná společnost GO parking s.r.o.  V současné době tedy existuje společnost GO com a.s., 

která má na starosti projekt komerční zóny, a společnost GO parking s.r.o., která vlastní 

parkoviště v těsné blízkosti letiště s kapacitou pět set šedesát parkovacích míst. Parkoviště je 

zaloţeno na poskytování komplexních sluţeb v oblasti parkování vozidel. Jako první 

parkoviště nabízí online sluţbu rezervace přes internet. Klienti mají svá vozidla střeţena 

trojím systémem ochrany, fyzická ostraha, kamerový systém a rozsáhlé pojištění. Existují tři 
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druhy produktů nabízené klientům, klasický parkovací lístek, on line rezervace, klient obdrţí 

parkovací šek nebo pro často létající zákazníky čipové karty. Klienti mají moţnost si během 

pobytu v zahraničí nechat vyčistit, provést servis či renovovat svůj automobil Po příjezdu na 

parkoviště klient zaparkuje své vozidlo, sluţební VW Transporter vyzvedne klienta přímo u 

jeho automobilu, řidiči pomůţou se zavazadly a během pěti minut dopraví pasaţéry k 

odletové hale. Při příletu klient zavolá řidiči na telefon a řidič vyzvedne klienta u odletové 

haly.  

Transformace společnosti si vyţádala personální změny, původně měla společnost GO 

com a.s. jen dva kmenové zaměstnance a čtyři pracovníky na ţivnostenský list. Od března 

2009 byla potřeba obohatit pracovní tým o další zaměstnance. Vzniklo mimo jiné i celé 

obchodní oddělení. Společnost GO com a.s. přijme novou asistentku finančního oddělení, 

společnost GO parking s.r.o. přijme vedoucího provozu a asistentku obchodu. Etapa růstu 

společnosti GO parking s.r.o. ještě není u konce, v červnu roku 2010 budou dokončena další 

parkovací místa, celkový počet se vyšplhá na tisíc čtyři sta parkovacích míst.  

Charakteristika jednotlivých pracovních pozic ve firmě: 

Vedoucí provozu: 

Má na starosti celý provoz parkoviště. Jemu podřízená je externí ochranka a čtyři 

řidiči, kteří pracují na ţivnostenský list. Vedoucí provozu zodpovídá za plnou funkčnost 

parkovacího a kamerového systému. Pravidelně vytváří reporty pro obchodní oddělení, řeší 

reklamace klientů. Vede pokladnu a odvádí dvakrát týdně trţbu do banky.  

Asistentka finančního oddělení: 

Její hlavní náplní práce je evidence účetních dokladů, vystavování faktur, archivace 

smluv a koordinace finančního, obchodního a provozního oddělení. Vede pokladnu 

společnosti, komunikuje s externí účetní. Kontroluje úhradu faktur, komunikuje s klienty, je 

pravou rukou jednatele společnosti.  

Asistentka obchodního oddělení: 

Eviduje obchodní smlouvy, komunikuje s klienty a cestovními kancelářemi, má na 

starosti pochůzky a běţný chod kanceláře. Vytváří reporty pro obchodní i finanční oddělení. 

Je pravou rukou obchodního ředitele.  

Ekonomická  ředitelka: 
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Ekonomická ředitelka má na starosti ekonomické hospodaření společnosti, kontrolu a 

evidenci ekonomických zálaţitostí firmy. Vzhledem k tomu, ţe je firma poměrně malá s 

malým počtem zaměstnanců a při jejím vedení je kladen důraz na co moţná největší úsporu z 

hlediska ekonomických nákladů firmy, vede ekonomická ředitelka, díky svému vzdělání a 

praxi v oblasti personalistiky, celé personální oddělení firmy, které má plně v kompetenci. 

Personální oddělení v obou firmách řídí totoţná ekonomická ředitelka, ing. Renata Hrabětová, 

která má na starosti výběr nových zaměstnanců, uvádění nových zaměstnanců do pracovního 

kolektivu i případně personální restrukturalizace či propouštění nevyhovujících zaměstnanců.  

S touto ekonomickou ředitelkou se mi podařilo navázat spolupráci. Díky ní jsem se mohla 

účastnit, v roli pozorovatele, výběrových řízení, která ve firmě probíhala. V září roku 2009 

jsme se dohodly na vzájemné spolupráci při organizování výběrových řízeních, která byla ve 

firmách naplánována. 

          V září roku 2009 bylo nutné ve firmách udělat personální změny. Do firmy GO com a.s. 

bylo nutné přijmout nové asistentky obchodního a finančního oddělení a do firmy GO parking 

s.r.o. bylo nutné přijmout vedoucího provozu GO parkingu. 

Při této příleţitosti mi byla nabídnuta spolupráce na výběrovém řízení, které bylo 

nutné zrealizovat v poměrně krátkém čase během jednoho měsíce. 

          Do roku 2005 do roku 2009 probíhala ve firmě výběrová řízení standardní cestou, to 

obnášelo podání inzerátu, vyhodnocení došlých ţivotopisů podle standardních kritérií, 

následovalo pozvání vhodných kandidátů na pracovní pozici na pohovor. Kritéria k 

vyhodnocování ţivotopisu sestavovala ekonomická ředitelka. Ekonomická ředitelka na 

ţivotopisu posuzovala celkovou grafickou úpravu ţivotopisu, jak je ţivotopis přehledný, zda 

dodrţel uchazeč doporučované maximální dvě strany, jestli je ţivotopis napsán jen obecně, 

nebo podává o uchazeči podrobnosti z profesní a osobní oblasti, jestli je k ţivotopisu 

přiloţená fotografie, je-li přiloţen průvodní dopis Jako další kritéria sledovala nakolik jsou 

popisy zastávaných pozic i vykonáváné práce konkrétní, dosaţené vzdělání kandidátů, jejich 

věk a předešlé pracovní zkušenosti. Pohovor s vybranými kandidáty na základě analýzy 

došlých ţivotopisů vedla ekonomická ředitelka firmy strukturovaně. Kandidátům pokládala 

otázky, které se týkaly jejich předešlého zaměstnání. Zajímalo ji, z jakého důvodu v 

předešlém zaměstnání skončili, co očekávají od nové práce, jakou mají představu o svém 

novém zaměstnání, jaké informace si zjistili o firmě z webových stránek firmy. V závěru 

pohovoru se ekonomická ředitelka  kandidátů ptala, které svoje vlastnosti by označily za silné 
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a které naopak za slabé, popřípadě z jakého důvodu.  Během pohovoru si ekonomická 

ředitelka na kandidátech všímala jejich neverbalní komunikace, oblečení, ve kterém přišli a 

jejich celkovou úpravu zevnějšku. Po pohovoru byl vybrán nejlepší kandidát podle rozhodnutí 

ekonomické ředitelky. 

 Tento způsob výběrového řízení se v praxi neosvědčil. Docházelo k tomu, ţe vybraní 

kandidáti na pracovní pozice standardním způsobem výběrového řízení, se v praxi 

neosvědčili. Díky tomu na pracovních pozicích probíhaly časté změny, které nebyly pro firmu 

ţádoucí. S obchodní ředitelkou jsme vyhodnotily informace získané prostřednictvím 

ţivotopisů a přijímacích pohovorů jako nedostatečné.  

           Pohovory ve firmě jsem měla moţnost sledovat po dobu tří let, během této doby, jsem 

měla moţnost sledovat vybrané kandidáty, tímto způsobem výběrového řízení, přímo v praxi. 

Největší nedostatky jsem shledala v tom, ţe se účastníci na výběrové řízení mohli dopředu 

připravit. Standardní kladené otázky během přijímacího pohovoru nepřinášely autentickou 

reakci jednotlivých kandidátu, která by odhalovala jejich opravdové schopnosti a dovednosti a 

jejich osobnost.  Během přijímacího řízení docházelo k tomu, ţe analýza zaslaných ţivotopisů 

v řadě případů nepřinášela dostatečně spolehlivé informace o kandidátech na pracovní pozici. 

Informace získané prostřednictvím ţivotopisu, byly mnohdy nepravdivé a nepřesné.  

Problematické také bylo vyhodnocení na základě zaslaných ţivotopisů a přijímacího 

pohovoru, moţného začlenění do budoucího pracovního kolektivu. Obě dvě techniky 

přijímacího řízení byly časově náročné a poskytovaly informace, které byly do jisté míry 

statické, strohé a poměrně zkreslené.  Ani jedna technika přijímacího řízení neumoţňovala 

pozorovat účastníky výběrového řízení ve vzájemných interakcích v kolektivu jiných lidí. 

Všechny uchazeče o zaměstnání posuzovala pouze ekonomická ředitelka firmy, její přístup k 

hodnocení kandidátů nebyl příliš objektivní. Z těchto důvodu jsme s ekonomickou ředitelkou 

shledály dosavadní výběrové řízení jako nedostatečné a neúspěšné. Po vzájemné dohodě s 

ekonomickou ředitelkou jsme přistoupily k výběrovému řízení pomocí metody assessment 

centra, kterou jsem jí navrhla. 

            Ekonomická ředitelka rozhodla, ţe je jako první výběrové řízení pomocí metody 

assessment centra budeme ve firmě realizovat výběrové řízení na pozici vedoucího GO 

parkingu ve firmě GO parking s.r.o. Výběrové řízení na pozici vedoucího provozu GO 

parkingu s.r.o. ekonomická ředitelka naplánovala na 15. října roku 2009. Nástup do 

zaměstnání vedoucího provozu GO parkingu s.r.o. ekonomická ředitelka naplánovala od 1. 

listopadu roku 2009. Výběrové řízení na vedoucího provozu GO parkingu s.r.o. bylo nutné 
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zorganizovat velice rychle, protoţe došlo k neočekávaným personálním změnám na této 

pracovní pozici a bylo nutné tuto pracovní pozici obsadit novým zaměstnancem. 

 Realizace výběrového řízení na pozici vedoucího provozu GO parkingu    

7.2 Přípravná fáze 

       Výběrové řízení na pozici vedoucího provozu GO parkingu s.r.o. 

   V první řadě jsem musela provést analýzu pracovního prostředí a pracovní pozice v 

obou firmách, tj., jak ve firmě GO com a.s., tak ve firmě GO parking s.r.o. K analýze 

pracovní prostředí jsem získávala informace především prostřednictvím rozhovoru s 

ekonomickou ředitelkou a analýzou interních předpisů firmy, které se týkaly pracovní pozice 

vedoucího GO parkimgu. Interní předpisy ve firmě vztahujících se k personálním otázkám 

vytvořila ekonomická ředitelka firmy. Při jejich sestavování čerpala ze svých vlastních 

pracovních zkušeností v jiných firmách, kde působila, zejména čerpala ze své stáţe, kterou 

absolvovala v Karlových Varech ve firmě zabývající se pakovacími systémy.  

    Firmu GO com a.s. jsem navštevovala od roku 2007, během této doby jsem měla 

moţnost seznámit se s pacovním prostředím ve firmě, bylo mi umoţněno účastnit se, v roli 

pozorovatele, výběrových řízeních, která ve firmě probíhala do roku 2009. Během roku 2009 

jsem prováděla pozorování pracovního prostředí přímo ve firmě. V 2009 došlo k zaloţení 

firmy GO parking s.r.o.. Jelikoţ byla tato firma zaloţena nově musela ekonomická ředitelka 

firmy vytvořit vnitřní předpisy pracovní pozice vedoucího GO parkingu. Vnitřní předpis 

pracovní pozice sestavila na základě reálných poţadavků nově vzniklé pracovní pozice. 

Konkrétní formu pracovní náplně vedoucího provozu jsem sestavily ve spolupráci s 

ekonomickou ředitelkou firmy na základě vnitřního předpisu pracovní pozice, který vytvořila. 

Na základě vytvoření dokumentu pracovní náplně vedoucího provozu GO parkingu jsem 

mohla vytvořit analýzu pracovní pozice ve firmě GO parking s.r.o.. Analýza pracovního 

prostředí a pracovní pozice mi poskytla informace, které byly důleţité pro vymezení souhrnu 

aktivit určených k identifikaci charakteristik, které jsem určila jako důleţité pro úspěšné 

vykonávání pracovní pozice vedoucího GO parkingu.  

7.2.1 Analýza pracovního prostředí a analýza pracovní pozice 

a) Analýza pracovního prostředí firmy GO com a.s. 
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Struktura firmy GO com a.s. 

 Firmu GO com a.s. řídí majitel firmy. Je přímý nadřízený obchodní ředitelky, 

ekonomické ředitelky a výkonného ředitele. Majitel firmy řeší ve firmě obchodní strategii. 

Personalistiku firmy má na starosti ekonomická ředitelka. Firma zaměstnává 9 zaměstnanců. 

   Pracovní kolektiv ve firmě GO com a.s. se skládá z velmi mladých lidí, jejich 

průměrný věk se pohybuje kolem 32 let. Převáţná část zaměstnanců ve firmě má 

vysokoškolské  ekonomické vzdělání. Ve firmě je zavedeno tykání mezi všemi členy 

pracovního kolektivu bez rozdílu. Ve firmě je kladen důraz na přátelskou atmosféru, proto 

jsou pro zaměstnance pořádané společné podnikové aktivity, jako jsou společné dovolené na 

horách, vánoční večírky, seznamovací večírky pro nové zaměstnance. Ve firmě je běţné, ţe 

spolu zaměstnanci a vedení firmy tráví společný čas i mimo pracovní dobu. Zaměstnanci se 

ve firmě cítí dobře, pracovní kolektiv a prostředí firmy hodnotí velmi kladně. Ve firmě je 

kladen velký důraz na vzájemnou důvěru mezi zaměstnanci a vedením firmy. Zaměstnanci ve 

firmě pracují na individuálních pracovních pozicích, které se od sebe velmi liší. Je nutné, aby 

byli schopni pracovat samostatně. Ke vzájemné spolupráci dochází pouze v rámci společných 

projektů, které jsou ve firmě realizovány. Ve firmě neexistují sankce v rámci nesplnění 

pracovní povinností, případné potíţe při neplnění pracovních povinností se řeší domluvou se 

zaměstnancem, coţ má v kompetenci ekonomická ředitelka firmy.  

b) Analýza pracovního prostředí GO parkingu s.r.o. 

            Firmu GO parking s.r.o. vlastní firma GO com a.s., jedná se tedy v podstatě o stejného 

majitele. Majitel firmy do této firmy přímo nezasahuje. Ve firmě je zaměstnáno pět 

zaměstnanců, vedoucí provozu a čtyři řidiči. Za marketing firmy je odpovědný obchodní 

ředitel firmy, který řeší i ekonomické strategie firmy a celkový rozvoj firmy z obchodního 

hlediska. Mezi zaměstnanci firmy a obchodním ředitelem nedochází k přímé komunikaci. 

Obchodní ředitel není jejich přímý nadřízený a nezodpovídá za personální otázky firmy.  

            Personální otázky týkající se této firmy řeší ekonomická ředitelka. Její přímý 

podřízený je vedoucí provozu. Ekonomická ředitelka zodpovídá za výběr i za propouštění 

všech zaměstnanců ve firmě GO parking s.r.o. Mezi její další kompetence v této firmě patří 

zaučování nových zaměstnanců a zajišťování dalšího vzdělávání zaměstnanců. Dále 

zodpovídá za případné provozní problémy ve firmě, přebírá vypracované zprávy od 

vedoucího provozu. 
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Vedoucí provozu má na starosti celý provoz parkoviště. Jemu podřízená je externí 

ochranka a čtyři řidiči. Vedoucí provozu zodpovídá za plnou funkčnost parkovacího a 

kamerového systému. Pravidelně vytváří reporty pro obchodní oddělení, řeší reklamace 

klientů. Vede pokladnu a odvádí dvakrát týdně trţbu do banky.  

 

Aktuální situace ve firmě: 

 Ve firmě došlo k tomu, ţe ekonomická ředitelka ukončila pracovní poměr se 

zaměstnancem firmy na pracovní pozici vedoucího provozu. Tato pracovní pozice byla 

obsazena jedním ze stávajících zaměstnanců firmy. Došlo k tomu, ţe nový vedoucí provozu se 

dohodl s ostatními zaměstnanci na sníţení pracovní výkonnosti. Neplnil řádně své pracovní 

povinnosti. Přestal respektovat rozhodnutí ekonomické ředitelky. Stávající zaměstnanci firmy 

vedoucího provozu vnímali stále stejně jako svého kolegu a nedokázali ho vnímat v pozici 

svého nadřízeného. Došlo k velkému poklesu pracovní výkonnosti všech čtyř zaměstnanců a i 

k poklesu celkové kultury pracovního prostředí. Docházelo ke stále častějším konfliktů mezi 

zaměstnanci firmy a ekonomická ředitelkou. Ekonomická ředitelka se rozhodla tuto situaci 

řešit tím, ţe přijme nového zaměstnance na pracovní pozici vedoucího provozu a se 

současným vedoucím provozu ukončí pracovní poměr.  

             Nový vedoucí provozu nebude mít ve firmě dobré výchozí podmínky, vzhledem ke 

stávající atmosféře ve firmě. Bude muset celou situaci řešit a dohodnout se svými 

podřízenými na nových pravidlech, které budou muset všichni zaměstnanci respektovat. 

Kdyby nová pravidla nerespektovali, muselo by dojít k výměně celého pracovního kolektivu 

ve firmě GO parking s.r.o. 

 

c) Analýza pracovní pozice vedoucího provozu GO parkingu s.r.o. 

Analýzu pracovní pozice jsem sestavila na základě analýzy pracovního prostředí a na 

základě rozhovoru s ekonomickou ředitelkou. Analýza pracovní pozice se skládá z popisu 

pracovní pozice, základních pracovních činností a vymezení pracovní pozice v organizaci. Na 

základě analýzy pracovní pozice jsem následně mohla sestavit profil vhodného kandidáta pro 

pracovní pozici vedoucí provozu GO parkingu.  Do analýzy pracovní pozice jsem zahrnula 

popis pracovní náplně vedoucího provozu. Pracovní náplň vedoucího provozu GO parkingu 

byla důleţitá pro přesnou charakteristiku činností, které musí vedoucí provozu GO parkingu 
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zvládnout. Přesné vymezení pracovní náplně bylo pro mě důleţité, z toho důvodu, abych 

mohla sestavit profil ideálního kandidáta na danou pracovní pozici a jeho osobní kartu. 

Analýza pracovní pozice: 

Podnik: GO parking s.r.o. 

Oddělení: provozní 

Funkce: Vedoucí provozu GO parkingu s.r.o. 

Popis pracovní pozice: 

Jedná se o pracovní pozici vedoucího provozu GO parkingu. Vedoucí GO parkingu má na 

starosti celý provoz parkoviště. Jemu podřízená je externí ochranka a čtyři řidiči, kteří pracují 

na ţivnostenský list. Vedoucí provozu zodpovídá za plnou funkčnost parkovacího a 

kamerového systému. Pravidelně vytváří reporty pro obchodní oddělení, řeší reklamace 

klientů. Vede pokladnu a odvádí dvakrát týdně trţbu do banky.  

Základní pracovní činnosti: 

1) řízení automobilu 

2) obsluha kamerového systému 

3) obsluha parkovacího systému 

4) vyřizování rezervací parkovacích míst 

5) řeší reklamace klientů 

6) vedení pokladny 

7) vedení administrativy pro obchodní oddělení 

8) celková údrţba parkovacího provozu 

Pozice v organizaci: 

Přímý nadřízený je ekonomická ředitelka ve firmě. Jeho podřízení jsou zaměstnanci z externí 

ochranky a čtyři řidiči. 

 

Cíl práce: 

Efektivní vedení provozu GO parkingu 
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Pracovní náplň vedoucího provozu stanovená zaměstnavatelem: 

Parkovací systém  

1. zajistit pravidelnou kontrolu a součinnost se zhotovitelem díla, společností GREEN 

center s.r.o.: 

a) zajistit vhodný reţim vstupu na místo provádění díla pro zaměstnance zhotovitele, 

kteří se budou podílet na činnostech dle článku II, této smlouvy 

b) předloţit na poţádání zhotovitele dokumentaci zařízení  

c) zajistit v mezích moţnosti, aby zařízení nebylo poškozováno zásahy třetích osob 

d) dbát při provozu zařízení doporučení zhotovitele 

e) při náhodných anebo nepravidelně se opakujících závadách zajistit doklad o závadě 

(např. nefunkční parkovací kartu, výpis bonové tiskárny apod.). 

2. prověřit, zda zhotovitel dělá pravidelné kontroly a údrţbu systému v tomto rozsahu 

(Předepsané servisní práce preventivní údrţby, termín preventivní údrţby bude 

stanoven dohodou smluvních stran nejméně 3 pracovní dny předem a to tak, aby 

pravidelná preventivní údrţba byla provedena v pracovní den v době od 8:00 hod. do 

16:00 hod): 

a) vyčištění (omytí) všech vnějších krytů zařízení 

b) vyčištění všech vnitřků zařízení 

c) rozebrání, vyčištění a sestavení vzduchových filtrů a ventilátorů 

d) vyčištění a všech tiskáren parkovacích karet  

e) vyčištění a čteček parkovacích karet  

f) měření a nastavení pracovních napětí 

 

Základní povinnosti, které je vedoucí provozu povinen dodrţovat: 

(i) dbát, aby byly dodrţovány veškeré provozní a technické předpisy vozidla a aby 

byla v případě škody přijata všechna opatření vedoucí k jejímu zmenšení 
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(ii) přistavit vozidlo včas dle všech technických a provozních předpisů a podmínek 

výrobce vozidla a dle servisního sešitu k provedení servisních výkonů 

(iii) pro potřeby provedení vyúčtování písemně oznámit Dodavateli neprodleně po 

uplynutí smluvního roku počet kilometrů dosaţený příslušným vozidlem; umoţnit 

Dodavateli na poţádání kontrolu těchto údajů na příslušném vozidle 

(iv)  dohlíţet na servis, který je zahrnut v ceně v tomto rozsahu: 

- provádění pravidelné údrţby v rozsahu prací předepsaných výrobcem vozidel 

včetně poskytnutí k tomu potřebných náhradních dílů a provozních látek 

(olejové náplně) s výjimkou pohonných hmot, přičemţ náklady na tyto 

potřebné náhradní díly a provozní látky (olejové náplně) jdou k tíţi 

Dodavatele; 

- provádění všech oprav nutných při obvyklém nebo dohodnutém způsobu 

uţívání vozidel v důsledku opotřebení nebo v důsledku toho, ţe vozidla nebo 

jejich části nebudou způsobilá k obvyklému účelu (tj. v rozsahu záruky 

poskytované výrobcem vozidel), s tím, ţe není-li moţná oprava dílů, částí nebo 

agregátů vozidel, přebírá Dodavatel v plné výši náklady na jejich výměnu za 

originální náhradní díly, 

- výměna pneumatik dle doporučení výrobcem vozidel, a to v důsledku 

opotřebení nebo z důvodu změny sezóny, tzn. letní i zimní; včetně prací s tím 

souvisejících jako montáţ a demontáţ kol, vyváţení kol, apod. 

 

(v)  zajistit servisní úkony, které budou v případě škody zavinění řidičem hrazeny do 

výše spoluúčasti na pojistném tím, kdo škodu způsobil: 

- odstranění škod způsobených nehodou nebo násilím,  

- nepřiměřeným zacházením s vozidlem, např. překročením maximálního 

přípustného zatíţení nebo maximálních otáček motoru,  

- změnami na vozidle provedenými Zákazníkem nebo třetí osobou bez 

schválení Dodavatelem,  
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- pouţíváním jiných náhradních dílů neţ dílů doporučených výrobcem vozidla 

nebo provozních látek, které nejsou uvedeny v provozních a technických 

předpisech výrobce vozidla o náhradních dílech a provozních látkách,  

- doplnění oleje a chladicí kapaliny mezi intervaly výměny oleje podle 

předpisů o údrţbě  

- výměna nebo oprava poškozených skel vozidla (např. praskliny skla),  

- doplňování pohonných hmot  

- oprava cizích nástaveb a přídavných zařízení 

Odlučovač ropných látek 

- 2x ročně v pravidelných intervalech dbát na to, aby firma, se kterou je uzavřena 

servisní smlouva (Klio s.r.o.) odebrala vzorky 

- Poskytnout koordinaci servisní firmě pro vyčištění ORL  

Kamerový systém 

- 1x ročně provést servisní prohlídku, zapsat záznam 

- Pravidelně kontrolovat, zda jsou funkční veškeré záznamové disky a kamery (kaţdý 

den nebo alespoň kaţdý pracovní den) 

Bankomat 

V případě poruchy kontaktovat helpline. 

Účetní podklady a evidence 

- Kaţdý měsíc připravit účetní podklady (pokladní knihu, atd..) 

- Prověřit fakturaci řidičů 

- Připravit návrh bonusů 

- Přesný popis vystavených slevových kuponů za daný měsíc 

- Přesná evidence otevírání závory 

- Evidovat do detailu veškeré pohyby peněz, dokladů, aut, úprav v parkovacím systému  
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Sekání trávy 

- Přesně evidovat kdy bylo provedeno 

- Objednávat dle harmonogramu 

- Kontrolovat provedení  

Statistiky 

- Kaţdý 1. den v měsíci součet aut podle krajů a zemí (dle SPZ) 

- 1x týdně sladit počet míst v parkovacím systému podle skutečnosti 

- Kaţdý den obsazenost parkoviště 

- Kaţdý 1. den v měsíci fakturační podklady za předcházející kalendářní měsíc 

- Průměrné měsíční vyuţití kapacity parkoviště a procentní váhy dle jednotlivých typů 

parkujících 

- Vydané slevové kupony 

Řidiči 

- Kontrola dokladů, zda mají vše správně pro provozování koncese 

- Smlouvy s řidiči (originály vţdy do kanceláře) 

- Dohody o provedení práce s brigádníky 

- Školení řidičů, lékařské prohlídky 

- Kaţdý měsíc zasílat, před koncem měsíce na následující měsíc rozpis sluţeb 

- Po skončení měsíce zasílat docházku 

Stávající a nové produkty 

- Důkladně proškolit ve spolupráci s obchodníky všechny zaměstnance a řidiče o 

nových a stávajících produktech 

- Komunikace s Green centrem ohledně nových produktů 

 



52 

d) Profil ideálního kandidáta: 

Sestavila jsem profil ideálního kandidáta, který jsem odvodila z analýzy pracovní 

pozice.  Profil kandidáta se skládá z jeho odbornosti, osobnostních předpokladů, speciálních 

schopností. Dále jsem vzala v úvahu  aspekty, které na první pohled zdánlivě nesouvisí 

s pracovní pozicí, coţ je například vzdálenost pracoviště od bydliště, ochota cestovat, ochota 

pracovat přes čas nebo o víkendech. Pro konkretizaci profilu ideálního kandidáta jsem 

sestavila osobní kartu kandidáta. Osobní kartu jsme pouţily při posuzování všech 

přihlášených kandidátů do výběrového řízení. Vyplňování osobní karty jsme prováděly s 

ekonomickou ředilkou nazákladě všech došlých ţivotopisů a informací, které jsme touto 

cestou získaly. Na základě osobní karty kandidáta jsem vytvořila osobní kartu vedoucího GO 

parkingu, podle které jsme hodnotily pouze vybrané ţivotopisy vhodných kadidátů na 

pracovní pozici.    

Osobní karta kandidáta: 

- odbornost:  

- vzdělání: 

 školy, zkoušky, studované předměty 

- technická, obchodní a profesionální kvalifikace, řidičský průkaz: 

- speciální vzdělávací kurzy: 

řízení osobního automobilu, účetnictví, právní problematika, prodejní dovednosti, 

výpočetní technika, servis a prodejní péče o zákazníka, inkaso a platební příkaz 

- osobní charakteristiky: 

- fyzické předpoklady: 

 zvláštní poţadavky na zrak, sluch, výšku, sílu, výdrţ, image, vzhled 

- osobnost: 

dispozice a schopnost pracovat samostatně nebo v týmu, schopnost vyrovnat se 

s pracovními nápory, iniciativa, pruţnost, schopnost propagace firmy, schopnost 

přesvědčit, schopnost získat informace, komunikační dovednosti 

- dosavadní pracovní zkušenosti: 

 typ předchozího zaměstnání a velikost firmy 

 doba ve funkci 

 řídící úroveň funkce 

 specifické znalosti a odbornost 

- speciální schopnosti: 

 jazykové znalosti 
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 manuální zručnost 

 vyjadřovací schopnosti 

 práce s čísly 

 tvořivost 

 schopnost čelit problémům a řešit je 

- zvláštní okolnosti: 

 bydliště v určité oblasti 

 ochota cestovat 

 moţnost zůstat mimo domov 

 práce o víkendech 

 vlastnictví automobilu 

 

Osobní karta vedoucího GO parkingu s.r.o.: 

Strukturu osobní karty vedoucího GO parkingu jsem vytvořila nazákladě osobní karty 

kandidáta a nazákladě poţadavků ekonomické ředitelky na pracovní pozici, vycházela jsem 

z jejich poţadavků na profil ideálního kandidáta na pracovní pozici vedoucího Go parkingu 

s.r.o. Osobní karta zahrnuje odbornost kandidáta, osobní charakteristiky, pracovní zkušenosti, 

schopnosti, zvláštní okolnosti. Z osobní karty vedoucího provozu GO parking jsem 

vyhodnotila profil ideálního kandidáta na tuto pracovní pozici. Ideální kandidát měl by mít 

ukončené středoškolské vzdělání maturitou, měl by minimálně vlastnit řidičský průkaz typu 

B, měl by mít praxi v řízení automonilu alespoň tři roky, měl by být schopný ovládat 

výpočetní techniku v provozu GO parking, měl by mít zkušenosti s řízením menšího 

pracovního kolektivu, minimálně tři roky a výše, jelikoţ je pracovní provoz na GO parking 

nepřetrţitý, měl by bydlet v Praze a okolí. Na základě profilu ideálního kandidáta jsem 

následně sestavila matici pracovních kompetencí, které jsem vybrala jako důleţité pro 

pracovní pozici vedoucího provozu GO parkingu. 

Osobní karta vedoucího GO parkingu: 

- odbornost:  

- vzdělání: 

 středoškolské ukončené maturitou 

 

- technická, obchodní a profesionální kvalifikace, řidičský průkaz: 
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 řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení automobile minimálně tři roky 

- speciální vzdělávací kurzy: 

 řízení osobního automobilu- aktivně 

výpočetní technika- obsluha kamerového systému, obsluha parkovacího systému, MS-         

Office 

 servis a prodejní péče o zákazníka 

 inkaso a platební příkaz 

- osobní charakteristiky: 

- fyzické předpoklady: 

 ţádné 

- osobnost: 

dispozice a schopnost pracovat samostatně nebo v týmu, schopnost vyrovnat se 

s pracovními nápory, iniciativa, pruţnost, schopnost propagace firmy, schopnost 

přesvědčit, schopnost získat informace, komunikační dovednosti, schopnost řídit 

zaměstnance, schopnost řešit náhlé technické problémy (zajistit opravu kamerového 

systému, parkovacího systému), administrativní úkoly spojené s vedením GO parkingu 

(report pro obchodní ředitelství) 

- dosavadní pracovní zkušenosti: 

zkušenosti ve vedoucí pozici, vedení menšího kolektivu zaměstnanců, ideální po dobu 

alespoň tří let a více 

- speciální schopnosti: 

 jazykové znalosti- znalost AJ (mírně pokročilá), NJ (začátečník, mírně pokročilá) 

 manuální zručnost- v rámci práce s kamerovým systémem 

 vyjadřovací schopnosti- dobré komunikační dovednosti 

 práce s čísly- schopnost spočítat trţbu 

 schopnost čelit problémům a řešit je 

- zvláštní okolnosti: 

 bydliště v určité oblasti- Praha a okolí 

 ochota cestovat- není podmínkou 

 práce o víkendech- nepřetrţitý provoz i o víkendech a svátcích  

 vlastnictví automobilu- není podmínkou 
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e) Pracovní kompetence: 

Pracovní kompetence jsem sestavila na základě analýzy pracovní pozice a profilu 

ideálního kandidáta. Pracovní kompetence byly klíčové pro sestavení aktivit v assessment 

centru. Na jejich základě jsem vybrala aktivity do výběrového řízení tak, abychom jejich 

prostřednictvím mohly vybrané kompetence hodnotit. Pro lepší orientaci jsem kompetence 

sestavila do následující tabulky. V tabulce jsou uvedeny čtyři základní oblasti pracovních 

kompetencí, jako jsou kompetemce k řešení problémů, přístupu k práci, komunikace a 

kometence vztahové. 

Tabulka mi slouţila jako předloha k výběru jednotlivých aktivit v assessment centru. 

Musela jsem aktivity vybrat tak, abychom jejich prostřednictvím mohly sledovat všechny 

vybrané kompetence, které jsou klíčové pro pracovní pozici vedoucí provozu. Všechny 

kompetence, které jsem vybrala byly stějně důleţité a bylo důleţité věnovat jim, během 

realizace aktivit v assessment centru, stějný prostor. Vzhledem k momentální personální 

situaci a pracovní atmosféře ve firmě GO parking s.r.o., bylo velmi důleţité zařadit do 

vybraných kompetencí kompetence, které se týkaly komunikace a vztahů, zejména 

přesvědčivosti, vůdcovství, zvládání konfliktů, vztahů a interpersonálních dovedností. 
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Tabulka pracovních kompetencí: 

 kompetence popis kompetence 

řešení problémů řešení problémů schopnost získávat podstatné 

informace, identifikovat 

problém, připravit řešení 

hledání informací shromaţďování potřebných 

dat, nacházení informací 

přístup k práci plánování a organizování identifikace priorit, kontrola 

vlastní práce, vytváření plánů 

odolnost vůči zátěţi schopnost podávat výkon 

v zátěţových podmínkách 

pečlivost důkladnost při dosahování 

cílů, schopnost koncentrace 

komunikace slovní projev schopnost vyjadřovat 

myšlenky 

přesvědčivost přesvědčit druhé o produktech 

vztahy vztahy a interpersonální 

dovednosti 

schopnost vytvářet fungující 

vztahy 

vůdcovství schopnost vést, motivovat 

podřízené 

zvládání konfliktů schopnost identifikovat 

konfliktní situaci a řešit ji 

 

 

 

 



57 

f) Personální charakteristiky: 

Personální charakteristiky jsem sestavila z analýzy pracovní pozice a profilu ideálního 

kandidáta. Personální charakteristiky doplňují pracovní kompetence, které jsem zvolila jako 

důleţité pro danou pracovní pozici. Sestavila jsem je do tabulky, z důvodu usnadnění jejich 

budoucího hodnocení jednotlivými  posuzovately výběrového řízení během jednotlivých 

aktivit, které jsem zvolila pro dané výběrové řízení. Personální charakteristiky zahrnují tři 

základní oblasti, jako jsou osobnostní charakteristiky, sociální charakteristiky a pracovní 

charakteristiky. Všechny personální charakteristiky jsou stejně důleţité pro danou pracovní 

pozici. 

Tabulka personálních charakteristik: 

 

 

personální charakteristiky  

osobnostní dominance 

 analytické myšlení 

 koncentrace 

sociální samostatnost 

 organizační schopnosti 

 schopnost vyjednávat 

pracovní potřeba výkonu 

 míra týmové spolupráce 

 motivace 
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7.2.2  Podání inzerátu a analýza došlých životopisů 

a) inzerát na pracovní pozici 

    Inzerát na pracovní pozici sestavovala ekonomická ředitelka firmy. 

(viz. příloha A) 

 

b) Analýza doručených životopisů 

  Abychom mohly s ekonomickou ředitekou analyzovat došlé ţivotopisy, musely jsme 

se dohodnout, podle jakých kritérií je budeme hodnotit. Při stanovování kritérií jsme 

vycházely ze zkušeností ekonomické ředitelky a z profilu ideálního kandidáta na pracovní 

pozici vedoucího GO parkingu. Jako důleţitá kriteria jsme stanovily, zda je ţivotopis 

vypracován konkrétně pro naši firmu, zda uchazeč přiloţil fotografii, zda je to vhodný 

uchazeč pro konkrétní potřeby naší firmy, zda je ţivotopis vypracován správně z hlediska 

estetiky, zda je jeho praxe minimálně tří roky, zda vlastní řidičský průkaz skupiny B. Za tímto 

účelem jsem navrhla sestavení dotazníku   k ţivotopisu, který usnadnil hodnocení doručených 

ţivotopisů. U jednotlivých kritérií jsem stanovila moţnosti vyplňování ano, ne a moţné 

doplnění poznámek. Doručené ţivotopisy jsme hodnotily společne s ekonomickou ředitelkou 

firmy podle stanovených kritérií v dotazníku. Doručené ţivotopisy jsme rozdělily do dvou 

skupin na vyhovující a nevyhovující. Díky dotazníku jsme ţivotopisy roztřídily podle 

objektivních kritérií, tímto způsobem jsme minimalizovali moţnou míru subjektivního 

zabarvení při hodnocení doručených ţivotopisů. 
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Dotazník k životopisu: 

otázka ano ne poznámky 

1. Je ţivotopis vypracován 

konkrétně pro naši firmu 

jako skutečná odpověď na 

inzerát? 

   

2. Přiloţil uchazeč fotografii?    

3. Je to vhodný uchazeč pro 

konkrétní potřeby naší 

firmy? 

   

4. Je ţivotopis zpracován 

správně z hlediska estetiky, 

pravopisu, přehlednosti? 

   

5. Je jeho praxe dostačující?    

(3 roky) 

   

6. Má uchazeč nutné 

předpoklady pro pracovní 

pozici (řidičský průkaz B, 

práce s PC) 

   

 

7.2.3 Výběr modelových situací pro výběrové řízení 

 Modelové situace jsem vybírala na základě matice kompetencí, která vycházela z 

předchozí analýzy pracovní pozice vedoucího GO parking. Vybírala jsem takové modelové 

situace, abychom jejich prostřednictvím mohly měřit odpovídající kompetence, které jsem 

povaţovala za důleţité. Mým záměrem bylo, aby alespoň část modelových situací, které jsem 

vybrala vycházela z principů záţitkové pedagogiky, aby tyto modelové situace byly 

postaveny na proţitku jednotlivých účastníků výběrového řízení, coţ jsem povaţovala za 

klíčové, z důvodu abychom získaly prostřednictvím těchto modelových situací, co moţná 



60 

nejpřesnější informace o jednotlivých účastnících výběrového řízení.  Podle poţadavků 

ekonomické ředitelky musela být část modelových situací zaměřena na praktické a teoretické 

znalosti jednotlivých účastníků výběrového řízení vedoucího provozu GO parkingu, jelikoţ 

tato pracovní pozice vyţaduje určité specifické dovednosti a znalosti, aby mohla být 

vykonávána úspěšně. V první části modelových situací se věnuji popisu modelových situací 

po stránce přípravné z hlediska struktury modelové situace a komptencí, které jejím 

prostřednictvím měříme. V realizační části modelových situací se věnuji průběhu modelových 

situací a způsobu, kterým modelové situace hodnotíme. 

a) Případová studie 

 První vybranou modelovou situací pro výběrové řízení byla případová studie, kterou 

jsme nazvaly ekonomický test. Ekonomický test jsem se rozhodla zařadit jako první 

modelovou situaci. Dle mého názoru , bylo důleţité, aby nejtěţší část výběrového řízení  

plnili účastníci v plném soustředění a aby se mentalně koncentrovali na výběrové řízení a 

dávali mu patřičnou váhu. Ekonomický test měl za úkol prověřit znalosti a praktické 

dovednosti jednotlivých účastníků výběrového řízení. O výběru ekonomického testu do 

výběrového řízení rozhodla ekonomická ředitelka, jelikoţ sestavení ekonomického testu 

vyţadovalo odborné znalosti z oblasti ekonomie, ekonomický test sestavovala ekonomická 

ředitelka firmy. Ekonomický test vycházel ze zkušeností a poţadavků ekonomické ředitelky 

firmy GO parkingu s.r.o. Ekonomický test tvořila případová studie, která se týkala 

problémové situace v provozu GO parkingu s.r.o. Účelem modelové situace bylo, aby 

účastníci výběrového řízení našli vhodné řešení vzniklé situace. Problémovou situaci jsme 

nastavili, jako individuální úkol pro jednotlivé účastníky výběrového řízení. Zpracování 

problémové situace vyţadovalo od účastníků analytycké a praktické dovednosti, které touto 

aktivitou měli prokázat. Řešení případové studie vyţadovalo porozumění informacím, které se 

v zadání objevovaly, identifikaci informací, které byly důleţité pro řešení situace, hledání 

řešení, výběr vhodného řešení.    

 Prostřednictvím případové studie jsem měla v úmyslu měřit kompetence k řešení 

problému a kompetence přístupu k práci, zejména pečlivost, důkladnost a schopnost 

koncentrace. Na splnění úkolu jsem předpokládaly vymezený čas 30 minut. Zadání bylo 

sestaveno přiměřeně těţké vzhledem k poţadovaným schopnostem na pracovní pozici.  
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Zadání případové studie: 

Vyřešte následující úkoly: 

zadání: 

Společnost GO parking s.r.o. se rozhodla, ţe zatraktivní své sluţby a mimo jiné bude 

poskytovat ve spolupráci s autoservisem pro případné zájemce mytí aut, servis, STK, emise 

atd. Sluţba bude probíhat následujícím způsobem: zákazník vyplní objednávkový list, obsluha 

GO parkingu informuje autoservis, ten si vyzvedne automobil, provede v autoservisu 

poţadovanou sluţbu a neţ se zákazní vrátí z dovolené či sluţební cesty, odveze vozidlo zpět 

na GO parking. Platba bude probíhat platební kartou. 

úkoly: 

Jaké podstatné náleţitosti by měla obsahovat smlouva mezi GO parkingem a autoservisem? 

Jaké podstatné záleţitosti by měl obsahovat objednávkový list, který vyplňuje zákazník? 

zadání: 

Zde je seznam nákladů, které se týkají provozu na GO parkingu: 

1) elektřina 

2) leasing automobilu 

3) ostraha 

4) pojištění 

5) telefony 

6) trvalý servis parkovacího systému 

7) mzda vedoucího provozu 

8) náklady na řidiče 

9) pohonné hmoty 

10) odměny řidičů 

11) úklid 

12) pohonné hmoty 
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úkol: 

Které z těchto nákladů je vhodné optimalizovat? Svůj návrh zdůvodněte. 

Navrhněte u těchto nákladů způsob optimalizace. 

Abychom mohly případovou situaci objektivně hodnotit, musela jsem sestavit 

hodnotící formulář, do kterého měly zapisovat svoje hodnocení pozorovatelé. Hodnotící 

formulář jsem sestavila na základě kompetencí, které se daly měřit prostřednictvím případové 

studie. Hodnotící formulář jsem sestavila co moţná nejjednodušším způsobem, aby hodnocení 

jeho prostřednictvím bylo co moţná nejsnaţší pro pozorovatelé. Z důvodu osobní ochrany dat 

jednotlivých účastníků assessment centra jsem jednotlivé účastníky označila vlastním kódem 

a kaţdý kód jsem označila velkým písmenem pro lepší orientaci v hodnotícím formuláři. K 

formuláři jsem sestavila observační škálu, která měla stupnici od 1 do 5 bodů. Kaţdý bod 

představoval slovní hodnocení míry splnění jednotlivých úkolů.  

 

  Hodnotící formulář vybraných kompetencí  

 

 úkol Schopnost získat 

podstatné 

informace 

Identifikova

tproblém 

Připravit 

řešení 

Koncentrace Důkladnost při 

dosahování 

cílů 

 

A 

 

1.      

2.      

3.      
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Observační škály 

Řešení problémů 

1 2 3 4 5 

Neorientuje se v 

zadání, nedaří s 

emu identifikovat 

podstatné 

informace, 

formuluje chybné 

závěry 

 Identifikuje podstatné 

informace, orientuje se 

v problému, ale 

potřebuje dostatek času, 

neanalizuje příčiny 

problému 

 Orientuje se v zadání z 

mnoha proměnnými, 

dokáţe identifikovat 

podstatné informace, 

vnímá souvislosti, 

navrhuje kvalitní řešení, 

je schopen zhodnotit 

výsledky navrhovaných 

řešení. 

 

  b) modelová situace- hra  

  Jako druhou modelovou situaci jsem vybrala skupinovou hru. Jako druhou v pořadí 

jsem jí zvolila proto, aby se ve skupině účástníků výběrového řízení, zvýšila jejich 

individuální aktivita a motivace a vzrostlo jejich zapojení do celého výběrového řízení. Hru 

jsem nastavila jako problémovou situaci, kterou je nutné vyřešit. Šlo tedy o problémový 

přístup, ve kterém byla zadaná problémová situace. Účelem bylo, aby skupina našla 

společným úsilím všech jejich členů společně řešení. Ve hře jsem stanovila závazná pravidla, 

která byla důleţitá pro celkový přínos hry v assessment centru. Správné porozumění 

pravidlům hry bylo pro účastníky výběrového řízení klíčové. Během hry jsme měla v úmyslu 

analyzovat, jakým způsobem pracují účastníci výběrového řízení se zadáním hry, jakým 

způsobem uvaţují o zadané problematice. Dále jsem chtěla hodnotit jejich pečlivost a 

systematičnost v rámci plnění úkolu. Přínos skupinové hry jsem viděla v tom ţe, účastníci 

musí pracovat ve skupině na daném úkolu, dale to, ţe díky tomu je nutné nastavit ve skupině 

určitá pravidla a rozděléní rolí, aby byla práce ve skupině efektivní a vedla k potřbnému 

výsledku. Předpokládala jsem ţe během hry bude docházet k řadě interakcím mezi 

jednotlivými účastníky výběrového řízení. Prostřednictvím této hry jsem měla v úmyslu 

hodnotit kompetence, které se týkaly vztahů, zejména vztahů interpersonálních a 

vůdcovského postavení ve skupině. Vzhledem k aktuální situaci ve firmě bylo důleţité vybrat 

aktivitu, která by umoţňovala sledovat chování jednotlivých účastníků ve skupině a jejich 
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komunikační dovednosti. Dále jsem měla v úmyslu sledovat kompetence, které se týkaly 

řešení problémů, zejména kompetence práce s informacemi a v neposlední řadě  kompetence, 

které se týkaly komunikace. 

Zadání hry: 

Úkol: hráči se rozdělí do dvou skupin po třech účastnících, kaţdá skupina má za úkol postavit 

nejkrásnější věţ, za co nejniţších nákladů. 

Realizace: 15 minut tvoření strategie a 20 minut realizace 

Pravidla: Ke konstrukci smí být pouţit pouze materiál z nabídky na stole (papír A4, brčka, 

lepicí páska, špejle, nůţky). Věţ musí stát sama, bez jakékoliv pomoci nebo upevnění a to 

minimálně po dobu 15 vteřin při měření. Během realizace je zakázáno mluvit. 

Během hry bylo možné pozorovat: 

1) chování jednotlivých účastníků během hry 

2) vzájemnou komunikaci 

3) celkový přístup k plnění úkolu  

4) vůdcovské postavení ve skupině 

5) který z účastníků dal podnět k řešení úkolu 

6) pečlivost 

7) pozornost při plnění úkolu 

8) kontrolu vlastní práce 

Zpětná reflexe: 

  Zpětnou reflexi jsem naplánovala těsně po ukončení hry, kdy si účastníci měli 

sednout do kruhu a reagovat na kladené otázky. Vytvořit zpětnou reflex bylo důleţité pro 

zhodnocení hry od jednotlivých účastníků. Otázky k reflexi jsem si připravila dopředu, při 

jejich tvoření jsem kladla důraz nato, aby otázky vedly účastníky výběrového řízení k 

sebereflexi a dávaly tak prostor k vlastnímu sebevyjádření k průběho celé hry.  
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Otázky k reflexi modelové hry: 

1) Jak byste ohodnotili váš výkon v modelové hře procentuálně? 

2) Jak byste ohodnotili výkon vašich spoluhráčů? 

3) Kdo vedl vaší skupiny během stavění věţe? 

4) Kdo vymyslel konstrukci věţe? 

5) Co se vám během hry podařilo? 

6) Co se vám během hry nepodařilo? 

7) Jak se vám komunikovalo beze slov? 

8) Na kolik procent se domníváte, ţe vaše skupina splnila zadaný úkol? 

 

Hodnocení modelové situace- hra: 

 K hodnocení modelové situace jsem vytvořila záznamový arch, který měl slouţit 

k objektivnímu hodnocení jednotlivých účastníků výběrového řízení. Záznamový arch jsem 

sestavila na základě měřených kompetencí, které njsem prostřednictvím modelové situace 

chtěla pozorovat. Pro kompletní hodnocení jsem vytvořila hodnotící formulář pro hodnocení 

personálních předpokladů. Hodnotící formulář jsem vytvořila na základě personálních 

charakteristik, které jsem chtěla prostřednictvím modelové situace pozorovat. Vyhodnocení 

záznamového archů měřených kompetencí probíhalo opět pomocí observační škály.  

Hodnotící záznamový arch měřených kompetencí: 

 úspěšnost schopnost získat 

podstatné 

informace 

identifikovat 

problém 

připravit řešení koncentrace důkladnost při 

dosahování cílů 

 

A 
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Hodnotící záznamový arch personálních charakteristik: 

 dominance ogranganizační 

schopnosti 

koncentrace potřeba 

výkonu 

týmová 

spolupráce 

samostatnost 

 

A 

 

      

      

 

B 

      

 

c) Argumentační modelová situace 

Jako třetí aktivitu výběrového řízení jsem zvolila argumentační diskuzi. Skupinovou 

argumentační diskuzi jsem zvolila proto, ţe byla zaloţena na diskuzi několika účastníků 

menšího počtu, kteří měli společně reagovat na podnětový materiál a vyřešit společně zadaný 

úkol ve stanoveném časovém limitu. Mým záměrem bylo vybrat modelovou situaci tak, aby 

došlo ke vzájemné interakci mezi účastníky. Téma argumentace jsem záměrně zvolila z oboru 

GO parkingu, aby účastníci výběrového řízení museli prokázat určitou míru znalostí v daném 

oboru. V této modelové situaci jsem měla v úmyslu měřit a pozorovat vztahové kompetence, 

které souvisejí s přístupem k druhým lidem a mají vztah k pracovní pozici. Touto cestou jsem 

chtěla získat informace o chování účastníků při skupinové práci a pozorovat jejich chování, 

které odhalovalo jejich sociální dovednosti, například míru emoční inteligence, schopnost 

prosadit sebe sama, své názory, myšlenky, reagovat na členy skupiny, schopnost reflektovat 

na atmosféru skupiny, schopnost uplatňovat vliv na druhé lidi, schopnost týmové spolupráce a 

míru zapojení do aktivní práce skupiny. Dále bylo mým záměrem pozorovat kompetence, 

které se vztahují k přístupu k práci, zejména důkladnost při dosahování cílů, dále  hodnotit 

kompetence komunikační, zejména schopnost přesvědčit druhé o svém názoru, kompetence 

k řešení problému a kompetence komunikační, které jsou velmi důleţité pro pracovní pozici 

vedoucího GO parkingu. 
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Argumentace: 

Účastníci se rozdělí na dvě skupiny. Jedna skupina má za úkol najít argumenty, pro 

parkování na GO parkingu a druhá skupina má za úkol najít argumenty proti první skupině, 

z jakých důvodů by neparkovali na parkovišti GO parking. Obě skupiny mají moţnost 

přípravy (20 minut), během které se na argumentech mohou domluvit. Kaţdá skupina si zvolí 

jednoho mluvčího skupiny, který bude výsledek prezentovat ostatním účastníkům výběrového 

řízení. K prezentaci dostane k dispozici fixy a poustry. Po odprezentování argumentů obou 

dvou skupin následuje vzájemná diskuze mezi oběma skupinami. 

 

 Zpětná reflexe: 

   Zpětnou reflexi jsem naplánovala bezprostředně po ukončení vlastní argumentace. 

Zvolila jsem otázky slouţící k zhodnocení výkonu jednotlivých skupin účastníky výběrového 

řízení. Kladení otázek by mělo probíhat formou diskuze v kruhu mezi mnou a ostatními 

účastníky výběrového řízení. 

 Otázky k reflexi argumentace: 

1) Jak byste ohodnotili váš výkon během argumentace? 

2) Jak byste ohodnotili výkon vaší skupiny? 

3) Jak byste ohodnotili výkon vašich protihráčů?  

4) Jakým způsobem probíhal výběr mluvčího skupiny ve vaší skupině? 

5) Co se vám během argumentace podařilo? 

6) Co se vám během argumentace nepodařilo? 

7) Domníváte se, ţe jste přesvědčily druhou skupinu o svých argumentech? 

 

Hodnocení argumentace: 

K hodnocení argumentace jsem opět musela vytvořit dva záznamové archy pro pozorovatele. 

Záznamový arch obsahoval vybrané kompetence, které bylo moţné prostřednictvím dané 

aktivity měřit. Pro vyplňování záznamových archů jsem opět stanovila observační škálu. 

 



68 

Záznamový arch kompetencí: 

 

Hodnotící záznamový arch personálních charakteristik: 

 dominance schopnost 

vyjednávat 

koncentrace týmová spolupráce 

 

A 

 

    

    

 

d) Dotazník 

Jako čtvrtou aktivitu jsem zvolila dotazník, který jsem sestavila. Jednalo se o 

individuální aktivitu. Dotazníku jsem vytvořila ze dvou částí. První část byla zaloţena na 

volném řetězení představ jednotlivých účastníků výběrového řízení. Do dotazníku jsem vţdy 

vymyslela hlavní centrální pojem, na jehoţ základě měli účástníci vypsat pojmy, které je 

bezprostředně k danému pojmu napadaly. Dotazník neměl správné řešení. Jeho 

prostřednictvím jsem zamýšlela získat informace o vnímání sebe sama jednotlivých účastníků. 

 shromaţďování 

potřebných dat 

schopnost 

získat 

podstatné 

informace 

přesvědčit 

druhé o 

produktech 

připravit 

řešení 

schopnost 

vyjadřovat 

myšlenky 

 

A 
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Informace získané jeho prostřednictvím měly dokreslovat osobní charakteristiky jednotlivých 

účastníků výběrového řízení. Druhá část obsahovala polokonstruovaný dotazník. V dotazníku 

měli uchazeči definovat, co je pro ně v práci důleţité a co naopak není, ale také to, co je nutné 

dodrţet, aby bali v práci spokojení a co nejrychleji se adaptovali. Otázky jsem vybrala tak, 

aby zachycovaly nejdůleţitější pracovní aspekty, které obnáší pracovní pozice. K otázkám se 

mohl kaţdý účastník vyjádřit vlastními slovy. Díky této metodě jsem měla v úmyslu hodnotit 

kompetence komunikační, zejména schopnost sebehodnocení.  

Konkrétní podoba dotazníku (příloha B) 

 

Hodnocení 

Pro hodnocení bylo nutné, abych stanovila motivátory a demotivátory uchazeče a 

srovnávala je s tím, co nabízí konkrétní pracovní pozice o kterou se účastníci ucházeli, ná 

základě těchto vyhodnocení jsem měla v úmyslu posoudit kompatibilitu nabídky a poptávky. 

Výsledky jsem měla v úmyslu pouţít pro sestavení vhodného adaptačního plánu pro rychlou 

adaptaci a zapracování nového pracovníka. 

 

7.3 Průběh výběrového řízení 

 Firma GO parking s.r.o. uveřejnila inzerát na pozici vedoucího provozu GO parking 

1. října 2009 na svých internetových stránkách a zároveň ho uveřejnila na internetových 

stránkách www.jobs.cz. Na inzerát odpovědělo třicet zájemců.  

Nejprve jsme musely vybrat vhodné kandidáty na pracovní pozici z doručených ţivotopisů. 

Postupovaly jsme tak, ţe jsme četly doručené ţivotopisy společně s ekonomickou ředitelkou. 

Ţivotopisy jsme následně roztřídili pomocí dotazníku k ţivotopisu, který jsem sestavila. Podle 

dotazníku, který jsme vyplňovaly u kaţdého ţivotopisu, jsme ţivotopisy roztřídily do dvou 

skupin. Do první skupiny naprosto vyhovujících ţivotopisů jsme zařadili osm vyhovujících 

zájemců o pracovní pozici vedoucího provozu GO parkingu. Rozhodli jsme se, ţe 

kontaktujeme pouze těchto osm zájemců, které pozveme na výběrové řízení. Vybrané zájemce 

o pracovní pozici kontaktovala telefonicky ekonomická ředitelka. Účast na výběrovém řízení 

potvrdilo šest z nich.  

http://www.jobs.cz/
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Samotné výběrové řízení na vedoucího provozu se konalo 14 dní po uveřejnění 

inzerátu na pracovní pozici. Kandidáti jsme informovaly jeden týden před konáním 

výběrového řízení. Výběrové řízení bylo nutné zorganizovat bez zbytečných časových 

prodlev, protoţe uchazeči se většinou hlásili na více pracovních pozic najednou a mohlo se 

stát, ţe budou úspěšní v jiném výběrovém řízení a naše výběrové řízení se jiţ nedostaví. 

Uchazečům o zaměstnání jsme sdělily podrobnosti, které se týkaly konání výběrového řízení, 

bylo jim oznámeno místo a čas konání. Protoţe se jednalo o metodu assessment centra bylo 

nutné účastníky informovat o přibliţné délce trvání výběrového řízení. Délku výběrového 

řízení jsme naplánovali na čtyři hodiny. Čtyři hodiny se nám zdály adekvátní z hlediska 

náročnosti a důleţitosti pracovní pozice. 

 Pro výběrové řízení jsme zvolily prostory v sídle firmy v jednací místnosti. Jednací 

místnost bylo nutné zarezervovat dopředu, jelikoţ se o ni firma dělí ještě s jednou firmou. 

Dále bylo nutné zajistit občerstvení během plánované pauzy mezi jednotlivými bloky 

výběrového řízení.  

Po zajištění technických záleţitostí, které se týkali přímé realizace assessment centra 

bylo nutné sestavit tým pozorovatelů, kteří budou v assessment centru hodnotit účastníky 

výběrového řízení. Tým jsme sestavily po dohodě s ekonomickou ředitelkou. Tým se skládal 

z jednoho moderátora, ze dvou pozorovatelů z firmy GO parking s.r.o. a jednoho externího 

pozorovatele. V tomto týmu jsem zastupovala roli moderátora. Mým úkolem bylo celé 

assessment centrum moderovat, seznamovat účastníky výběrového řízení s jednotlivými 

modelovými situacemi a organizovat time management celého assessment centra. Role dvou 

interních pozorovatelů byla obsazena ekonomickou ředitelkou a obchodní ředitelkou firmy 

GO parking s.r.o. Jako externího pozorovatele firma oslovila personalistku ing. Růţenu 

Šatrovou.  

Úkolem pozorovatelů bylo pozorovat účastníky výběrového řízení a následně vybrat 

nejvíce vhodného kandidáta pro danou pracovní pozici. 

            Kaţdý pozorovatel pozoroval dva účastníky výběrového řízení a své pozorování 

zapisoval do záznamových archů.  
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7.3.1 Průběh assessment centra   

            Všichni pozvaní účastníci výběrového řízení se dostavili 25. září roku 2009 ve 13 

hodin do Jednací místnosti v sídle firmy GO parking s.r.o. (Praha – Florenc). Účastníkům 

jsem se představila jako moderátor, který je bude provázet po celou dobu konání výběrového 

řízení.  

a) Průběh první modelové situace: 

           Účastníky jsem seznámila s první modelovou situací a to s případovou studií, kterou 

měli vypracovat podle mých uloţených instrukcí. K vypracování dostali k dispozici papíry a 

psací potřeby. Úkol vypracovávali individuálně a vypracování úkolu odevzdávali v písemné 

formě. Ekonomický test odevzdali všichni účastníci výběrového řízení ve stanoveném limitu. 

Vypracované případové studie jednotlivých účastníků jsem odevzdala k posouzení 

ekonomické ředitelce, která tuto část vyhodnotila. Ekonomická ředitelka tuto část hodnotila 

pomocí hodnotícího formuláře, který jsem sestavila na základě vybraných kompetencí, 

měřených v případové studii. Z důvodu osobní ochrany dat jednotlivých účastníků assessment 

centra jsem jednotlivé účastníky označila vlastním kódem a kaţdý kód jsem označila velkým 

písmenem pro lepší orientaci hodnotících formulářích.  

  b) Průběh druhé modelové situace: 

 Po této části jsem zadala účastníkům výběrového řízené druhou modelovou situaci 

stavění věţe. Účastníkům jsem zadala instrukce modelové situace v písemné podobě a ţádné 

další informace jsem jim nesdělovala, jelikoţ všechny dostupné informace nutné k 

vypracování modelové situace měli k dispozici v rámci instrukcí v písemné podobě. Potřebný 

materiál k realizaci modelové situace jsem připravila před začátkem výběrového řízení. 

Účastníci měli k potřebnému materiálu volný přístup.  

  Účastníci výběrového řízení se rozdělili do dvou skupin, kaţdá skupina čítala tři 

členy. Obě skupiny si prostudovaly instrukce, které jsem jim poskytla k modelové situaci. 

Obě dvě skupiny nepochopily instrukce a začaly realizovat modelovou situaci svým vlastním 

způsobem.  Ani jedna skupina se na stavení věţe neporadila, skupiny si nevytvořily návrh 

stavby věţe, ani si nerozvrhly jednotlivé úkoly mezi sebou. V obou dvou skupinách se 

hlavního slova ujal vţdy jeden člen ze skkupiny, který vedl ostatní členy skupiny. Přesto 

účastníci pracovali chaoticky bez konceptu. Jedna skupina nevěnovala pozornost ani 
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materiálu, který směla na stavbu věţe pouţít, pouţívala materiál, který nebyl povolen. 

Dokonce došlo k tomu, ţe postavenou věţ upevnila k podkladu, coţ nebylo povoleno 

v pravidlech hry. Nechala jsem účastníky úkol dokončit a po ukončení úkolu jsem je vyzvala, 

aby si instrukce ke hře přečetli ještě jednou a našli chyby, které při realizaci hry udělali. 

Účastníci své chyby nenašli ani po druhém přečtení zádání hry. Vyzvala jsem je, aby si zadání 

hry přečetli ještě potřetí, teprve potřetím přečtení zadání hry, účastníci výběrového řízení, byli 

schopni najít chyby, které při realizaci hry udělali. Následovala zpětná reflexe hry, kdy jsem 

účastníkům výběrového řízení kladla připravené otázky. Otázky jsem upravovala flexibilně 

podle odpovědí účastníků výběrového řízení. Po skončení hry se všichni účastníci cítili dobře. 

Hra je velmi bavila, v podstatě připustili, ţe se během ní zrelaxovali. Všichni ji hodnotili za 

přínosnou. Všichni účastníci svůj výkon během hry hodnotili kladně. V podstatě pro všechny 

účastníky bylo obtíţné najít na svém výkonu chyby, nepřikládali patřičnou váhu chybám, 

které udělali při realizaci stavby věţe. To, ţe neporozuměli zadání, nepovaţovali za důleţité, 

za důleţité obě skupiny povaţovali to, ţe věţ postavili.  

Otázky k reflexi modelové hry: 

1) Jak se cítíte po skončení hry? 

2) Jak byste ohodnotili váš výkon v modelové hře procentuálně? 

3) Jak byste ohodnotili výkon vašich spoluhráčů? 

4) Kdo vedl vaší skupiny během stavění věţe? 

5) Kdo vymyslel konstrukci věţe? 

6) Co se vám během hry podařilo? 

7) Co se vám během hry nepodařilo? 

8) Jak se vám komunikovalo beze slov? 

9) Na kolik procent se domníváte, ţe vaše skupina splnila zadaný úkol? 

10) Jakých chyb se vaše skupina dopustila při realizaci hry? 

11) Jakých chyb jste se dopustil při realizaci hry? 

12) jak se cítíte teď? 

 

Hodnocení modelové situace probíhalo průběţně pomocí záznamových archů, které 

jsem vytvořila na základě měřených kompetencí a na základě sledování personálních 

předpokladů. Vyhodnocení záznamového archů měřených kompetencí probíhalo opět pomocí 
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observační škály. Vyhodnocení záznamového archu personálních charakteristik hodnotil 

kaţdý pozorovatel individuálně, podle svého pozorování. Během modelové situace si 

pozorovatelé psali poznámky o jednotlivých účastnících modelové hry, zapisovali si věty, 

které jednotlivý účastníci výběrového řízení říkali během modedové situace, dále si zapisovali 

odpovědi na otázky kladené během reflexe jednotlivým účastníkům. 

c) Průběh třetí modelové situace: 

Účastníky výběrového řízení jsem seznámila se třetí modelovou situací. Rozdělila 

jsem účastníky výběrového řízení do dvou skupin. Oběma skupinám jsem zadala téma 

argumentační modelové situace. Jedna skupina hledala důvody, proč je dobré parkovat a 

vyuţívat sluţby GO parkingu a druhá skupina hledala argumenty proti parkování a vyuţívání 

sluţeb na GO parkingu. Obě dvě skupiny se společně domluvily na argumentech, argumenty 

si připravili a sepsali si je na papír. Ve skupině si zvolili jednoho mluvčího, který prezentoval 

názory skupiny před ostatními, k prezentaci vyuţil poustry a fixy, které měl k dispozici. 

Druhá skupina reagovala na argumenty první skupiny. Po dokončení argumentace první 

skupiny, následovala argumentace druhé skupiny. Argumentace obou dvou skupin byly velmi 

zajímavé, všichni účastníci výběrového řízení se na výběrové řízení dostatečně připravili, 

zjistili si dostatečné mnoţství informací o firmě GO parking s.r.o., coţ jim velmi pomohlo při 

samotné argumentaci.  Během argumentace nedošlo k ţádnému střetu mezi oběma skupinami, 

výměna názorů probíhala v poměrně poklidné atmosféře. Obě dvě skupiny byly v obhajování 

názorů stějně úspěšné. Nedokázaly jsme určit jednoznačného vítěze, coţ ve své podstatě pro 

potřeby assessment centra nebylo prioritou, protoţe vypovídající hodnotu měl samotný 

průběh argumentace. 

Hodnocení modelové situace, probíhalo průběţně pomocí záznamových archů, do 

kterých pozorovatelé zapisovali své poznámky. Pozorovatelé si rovněţ zapisovali argumenty, 

které jednotlivý účastníci přednášeli. Všímali si rovneţ aktivity jednotlivých účastníků během 

argumentace, především schopnosti jednotlivých účastníků výběrového řízení, přesvědčit o 

svém názoru druhé lidi i jejich celkový verbální projev. 

 

d) Průběh čtvrté modelové situace: 
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Jako čtvrtou modelovou situaci jsem účastníkům výběrového řízení představila 

dotazník. Všechny zúčastněné jsem ujistila o tom, ţe dotazník bude pouţit pouze pro potřeby 

výběrového řízení a ţe jeho výsledky nebudeme nikde uveřejňovat.Všichni účastníci 

výběrového řízení odě mně dostali stejné instrukce k vyplňování dotazníku, díky tomu jsem 

zajistila všem účastníkům stejné výchozí podmínky.Účastníkům výběrového řízení jsem 

vysvětlila, jakým způsobem budou jednotlivé části dotazníku vyplňovat a také jsem jim 

vysvětlila k čemu dotazník slouţí. V dotazníku účastníci definovali, co je pro ně v práci 

důleţité a co naopak není, ale také to, co je nutné dodrţet, aby byli v práci spokojení a co 

nejrychleji se adaptovali. První část dotazníků vyplňovali účastníci výběrového řízení 

libovolným způsobem, podle jejich vlastního uváţení. Ve druhé části dotazníku účastníci 

odpovídali na poloţené otázky do vymezených kolonek. Dále měli moţnost vyplnit vlastní 

poznámky k poloţeným otázkám v dotazníků. Účastníci vyplněný dotazník odevzdávali 

přímo mně.  

Po ukončení čtvrté aktivity jsem účastníky výběrového řízení poprosila o vyplnění 

krátkého dotazníku (viz. příloha), který mi měl poskytnout zpětnou vazbu na celé výběrové 

řízení. Po vyplnění dotazníku jsem se s účastníky výběrového řízení rozloučila a informovala 

je, ţe výsledek výběrového řízení jim oznámí ekonomická ředitelka telefonicky následující 

den.  

 

7.4 Výsledky výběrového řízení: 

Výsledky výběrového řízení sestavovala skupina tří pozorovatelů, která se skládala 

s ekonomické ředitelky, obchodní ředitelky a externí personalistky. Na hodnocení druhé, třetí 

a čtvrté modelové situace se podílely všechny společně. Hodnocení první modelové situace 

měla plně v kompetenci ekonomická ředitelka, která si v rámci hodnocení ekonomického 

testu vytvořila vlastní systém hodnocení jednotlivých účastníků. Při hodnocení postupovali 

tak, ţe kaţdá z nich předloţila svoje vyplněné záznamové archy o jednotlivých účastnících 

výběrového řízení a sčítaly jednotlivé hodnoty měřených kompetencí zapsaných 

v záznamovém archu, dále společně posuzovaly i zaznamenané věty jednotlivých účastníků a 

celé působení jednotlivých účastníků výběrového řízení. Integrace informací byla zaloţena na 

společné diskuzi posuzovatelů. Na základě společné diskuze posuzovatel formulovali slovní 

hodnocení i písemné hodnocení jednotlivých kompetencí i celkové hodnocení assessment 

centra. Výsledné hodnocení účastníka bylo výsledkem shody mezi jednotlivými posuzovateli.  
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7.4.1 Celkové hodnocení vybraného kandidáta 

Celkové hodnocení vybraného kandidáta obsahovalo jeho předpoklady, rezervy, rizika 

a jejich  Vcelkovém hodnocení nejlépe obstál kandidát, kterého jsem označila v hodnotícím 

formuláři  písmenem B. 

Písemné hodnocení:  

Ve všech sledovaných kompetencí byl nejvýše ohodnocený kandidát B. Jeho 

nejsilnějšími kompetencemi jsou vliv na druhé lidi, schopnost přesvědčit druhé o svém 

názoru, schopnost získat podstatné informace a také důkladnost při dosahování cílů. Za 

vysokým hodnocením všech kompetencí stojí vysoké pracovní nasazení podpořené 

přiměřenou sebedůvěrou. Také ostatní kompetence jsou na vysoké úrovni a v hodnocení 

překonávají ostatní kandidáty. K jeho dalším přednostem patří schopnost spolupráce 

s druhými. Má velmi dobré předpoklady pro zvládnutí obsazované pozice. 

Předpoklady:  

Má ujasněné priority, vnímá souvislosti. 

Dotahuje věci do konce. 

Kvalitně pracuje s informacemi. 

Díky kvalitnímu sdělení získává vliv na druhé lidi. 

Umí druhým naslouchat. 

Druhé dokáţe otázkami podnítit k zamyšlení. 

Má klidnou formu projevu. 

Otevřené a férové jednání. 

Vnímá druhé lidi a dokáţe na ně reagovat. 

Při řešení problému postupuje systematicky. 

Jasný a srozumitelný projev. 

 

Rezervy: 

Má opatrný obezřetný přístup. 

Má meší ochotu vstupovat do konfrontací. 

V konfrontacích potřebuje oporu. 
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Rizika: 

Největším rizikem ve vztahu k obsazované pozici můţe být jeho menší ochota 

vstupovat do konfrontačních situací, vzhledem k aktuální situaci ve firmě by se mohlo stát, ţe 

při odporu druhé strany bude v konfliktních situacích ustupovat, coţ múţe být náročné při 

práci s náročnějšími zypy podřízených. Je riziko, ţe by s nimi mohl mít potíţe. Toto lze 

zvládnout posílením sebedůvěry a nácvikem komunikačních dovedností. 

Kompatibilita: 

Dokáţe přirozeně a otevřeně jednat s druhými lidmi, má vysokou míru empatie, 

dokáţe se vcítit do potřeb druhých lidí. Dá se předpokládat, ţe jeho přístup k podřízeným i 

nadřízeným bude zaloţený na přátelském vztahu, coţ je v souladu z organizační kulturou 

firmy i poţadavky na obsazovanou pozici. 

Na pozici vedoucího provozu GO parkingu byl zvolen jednoznačně kandidát B. O 

výsledku výběrového řízení ho informovala ekonomická ředitelka firmy, která ho pozvala 

v nejbliţším moţné termínu na osobní pohovor. Při osobním setkání sdělila vybranému 

kandidátovi ústní hodnocení výběrového řízení a předala mu i písemnou zprávu s jeho 

výsledným hodnocením. 

Vybraný kandidát nabídnutou práci ve firmě přijal. Pracuje ve firmě od 1.listopadu 

2009 doposuď. Ekonomická ředitelka je s jeho prací velmi spokojena. Ve firmě GO parking 

s.r.o. se příchodem nového vedoucího provozu situace mezi ostatními zaměstnanci zklidnila. 

Začlenění vedoucího provozu do stávajícího pracovního kolektivu proběhlo bez potíţí. 
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8. Závěr 

Z průběhu výběrového řízení jsem zjistila, ţe záţitková pedagogika má své významné 

místo také v soukromém podnikatelském sektoru, neboť její aplikací bylo dosaţeno 

přesnějšího a efektivnějšího výběru nového zaměstnance, coţ ve svém důsledku je 

ekonomičtější, neboť takto, tedy pomocí aplikace záţitkové pedagogiky, vybraný 

zaměstnanec je vice kompatibilní s novým prostředím a pracovní kulturou.  

Ráda bych dále uvedla, ţe jsem díky výběrovému řízení získala neocenitelnou 

zkušenost z reálného podnikatelského prostředí, ve kterém jde při aplikaci záţitkové 

pedagogiky o  výsledek, efektivnost a co nejniţší náklady, a to vše však při nutnosti naplnění 

poţadavku na vysokou úroveň vykonávané činnosti. Naproti tomu ve školních podmínkách 

nejde o jednorázovou akci, ale o dlouhodobý systematický proces, v němţ jde o rozvoj 

emoční inteligence jednotlivých ţáků a zlepšení sociálních vazeb v kolektivu.  V případě 

výběrového řízení však proces v podstatě nikoho nezajímá.  

Na rozdíl od aplikace záţitkové pedagogiky ve školních podmínkách jsem dále silněji 

vnímala důsledky případných pochybení, neboť případná nekompatibilita vybraného jedince 

se stávajícím kolektivem by se citelně projevila v pracovních výkonech. V průběhu 

výběrového řízení jsem si uvědomila, ţe pokud bych před vlastním zahájením výběrového 

řízení průběţně nezískávala odborné informace z oblasti personalistiky, nebyla bych schopna 

se podílet na výběrém řízení,  a to ani pasivně. Byla jsem překvapená časovou náročností 

celého procesu výběrového řízení, tedy počínaje identifikací poţadavků na pracovní pozici a 

konče samotným výběrem uchazeče o tuto pozici. Současně mne však tento proces obohatil o 

cenné zkušenosti a naučil mne aplikovat nabyté vědomosti také v jiné oblasti neţ ve školství. 

Závěrem bych chtěla zdůraznit, ţe studenti oborové pedagogiky nemusí být při 

aplikaci záţitkové pedagogiky omezeni pouze na školské prostředí, ale mohou své znalosti 

uplatnit také v personalistice  v rámci assesment centra. V této souvislosti však poukazuji na 

skutečnost, ţe realizace assesment centra je výsledkem práce týmu odborníků, kdy činnost 

absolventa oborové pedagogiky je bez případného doplnění vzdělání v oblasti personalistiky a 

získání nezbytné praxe, omezena pouze na podílení se na tvorbě a výběru modelových situací 

pod vedením zkušeného personalisty. Tedy, studium záţitkové pedagogiky v rámci oborové 

pedagogiky umoţňuje pouze jakési nahlédnutí do oblasti personalistiky a v ţádném případě 

neposkytuje studentům kvalifikaci pro výkon odborné práce v oblasti peronalistiky. 
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10.  Přílohy 

Seznam příloh: 

Příloha A – inzerát na pracovní pozici vedoucího provozu GO parking 

Příloha B – testovací dotazník 
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Příloha A 

 

Společnost GO parking s.r.o. provozující parkoviště v blízkosti Letiště Praha přijme 

vedoucího provozu  přepravy osob mezi parkovištěm a odletovými halami.  

Nabízíme: 

 Zázemí stabilní společnosti 

 Odpovídající finanční ohodnocení 

 Práci na ŢL – koncesní listina, 24 hodinový provoz, 7 dní v týdnu 

 Dobrý kolektiv 

Požadujeme: 

g)  Řidičský průkaz skupiny B 

- Velmi pozitivní přístup k lidem 

- Příjemné vystupování 

- Znalost  PC a AJ výhodou 

- Časovou flexibilitu 

Strukturovaný ţivotopis a své kontaktní údaje zasílejte na email: info@goparking.cz  

 

 

 

 

 

mailto:info@goparking.cz
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Příloha B 
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 Co je pro mě v práci důleţité? Kaţdodenně Občas Nemá pro mě význam 

1 Jasně stanovená pravidla    

2 Moţnost získat zpětnou vazbu od 

nadřízeného 

   

3 Přesné stanovení termínů odevzdání 

úkolů 

   

4 Doplňte vlastní poznámky    

5 Co mě bude na práci motivovat    

 1    

 2    

 3    

 4    

 Co mě bude na práci demotivovat?    

 1    

 2    

 3    

 4    
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    Co je pro mě v práci důleţité? 

 

Kaţdodenně Občas Nemá pro mě význam 
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