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Abstrakt 

Předložená bakalářská práce se zabývá metodou Assessment Centre jako jednou 

z možných metod sloužících k výběru zaměstnanců a právě tento náhled na AC 

vymezuje i zacílení práce na představení nejen metody samotné, ale i výběru 

zaměstnanců obecně v kontextu personální práce a současných podmínek. Proto 

také zvažuje aspekty ovlivňující volbu metody AC, které vycházejí nejen 

z vnitřních podmínek konkrétní organizace, ale souvisí i se situací na trhu práce.  

Stěžejním tématem práce je představení psychodiagnostických nástrojů 

zaměřených na skupinu i jednotlivce. Důraz je kladen také na stanovení výběrových 

kritérií v rámci přípravné fáze Assessment Centre a definování obecných 

zákonitostí realizační fáze. S ohledem na celý výběrový proces je brán zřetel i na 

výstupy AC a vymezení rolí, které v AC jednotlivé osoby představují. To vše patří 

mezi hlavní určující principy této metody a v případě profesionálního provedení 

výrazně přispívá ke kvalitnímu výběru zaměstnanců. Přidaná hodnota práce pak 

spočívá primárně v pohledu na Assessment Centre současnou optikou, kdy na 

základě provedené sondy v aktuálních podmínkách popisuje podmínky a formy 

užití AC a s ohledem na neoddiskutovatelné výhody i rezervy identifikuje 

potenciální možnosti, které mohou být přínosem pro budoucnost metody AC. 

 
Klí čová slova 
 
Assessment Centre, AC, výběrová metoda, psychodiagnostická metoda, trh práce, 

kompetence, hodnotitel, lidské zdroje, pozorování 
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Abstract 
 

This bachelor thesis deals with Assessment Centre method as a possible 

alternative of employees selection and from this perspective, the thesis is focused 

not only on introduction of the method AC itself, but also on employees selection 

process in general, as a part of human resource management in current situation. 

Therefore the thesis also considers different aspects, such as internal conditions of 

particular company and situation in the labour market, both influencing the choice 

of the Assessment Centre method.  

 

The main topic of the thesis is the introduction of psycho diagnostic tools 

focused on a group or an individual. It emphasizes also the importance of selection 

criteria during the preparatory phase of the Assessment Centre and the definition of 

general rules of realization phase of the AC. Within the context of the whole 

selection process possible outputs of the AC and roles played during the AC are 

also taken into consideration. These issues are main principals of this method and 

their professional implementation contributes to good employee’s selection. Added 

value of this thesis lies mainly in using up-to-date perspective. Based on survey 

results the thesis describes conditions and forms of the AC application. Presenting 

advantages and disadvantages of the Assessment Centre, some possibilities, 

potentially beneficial, have been identified. 

 
Key words 
 
Assessment Centre, AC, selection method, psycho diagnostic method, labour 

market, competency, assessor, human resource, observation 
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0 Úvod 

Lidské zdroje jsou neodmyslitelně spjaty s úspěšností firmy. Loajální a 

kompetentní zaměstnanci jsou jejím bohatstvím, proto by měl být kladen důraz na 

vhodnou metodu jejich výběru. Podstatou je výběr toho nejvhodnějšího 

zaměstnance, který bude splňovat představy organizace, bude mít požadované 

znalosti, zkušenosti i tzv. „měkké dovednosti“ a bude vyhovovat prostředí a kultuře 

konkrétní firmy. Assessment Centre představuje metodu, jejímž prostřednictvím 

mohou být takoví zaměstnanci vybráni a dále rozvíjeni. 

 

Osobně jsem se více než pět let své pracovní kariéry věnovala oblasti získávání 

a výběru pracovníků, což mě vedlo i k volbě tématu mé bakalářské práce. V minulé 

dekádě, kdy byla metoda AC pravděpodobně na vrcholu popularity jsem měla 

možnost podílet se na přípravě a realizaci několika Assessment Centre. I přes jisté 

vystřízlivění, dané časovým odstupem, ve mně AC zanechalo dojem kvalitního 

způsobu výběru zaměstnanců. Ke zpracování tohoto tématu mě také motivovaly 

společenské a ekonomické změny, které se udály převážně v období let 2008–2010, 

a jejich případný vliv na metodu AC, potažmo na výběr pracovníků jako takový.  

 

Hlavním cílem mé práce je popsat teoretická východiska metody Assessment 

Centre, porovnat názory a pojetí autorů zabývajících se touto tematikou a zhodnotit 

AC z vlastního náhledu vycházejícího ze zkušeností. Dílčím cílem je zprostředkovat 

aktuální informace o přístupu k metodě AC a frekvenci jejího užívání získané 

sondou provedenou na konkrétním vzorku firem.  

 

Struktura bakalářské práce vychází z vytyčených cílů. V první části je pro 

přehlednost popsán proces výběru zaměstnanců jako jedné z klíčových personálních 

činností v kontextu personální práce organizace a následně zasazen do aktuální 

situace na trhu práce. Následuje vymezení pojmu Assessment Centre, definování 
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metody včetně historického vývoje a představení základních principů a možností 

užití metody AC. Podstatná část práce popisuje nejčastější diagnostické metody, 

které lze v rámci AC použít k hodnocení účastníků a také jednotlivé fáze AC. Důraz 

je kladen na přípravnou fázi, kdy jsou stanovena odpovídající kritéria výběru. Za 

důležité rovněž považuji specifikaci jednotlivých rolí, které je možné v průběhu AC 

zastávat a hlavně shrnutí výhod a rezerv AC, které jsou rozhodujícími faktory pro 

výběr této metody. V závěru práce jsou zprostředkovány výsledky sondy, kterou 

jsem provedla v prostředí firem za účelem získání informací o využití metody AC 

v současnosti. Zjištěné závěry vedou k zamyšlení nad budoucností metody AC. 

 

Ráda bych touto cestou poděkovala PhDr. Ivaně Šnýdrové, CSc. za podnětné 

připomínky a pomoc při tvorbě této bakalářské práce. 
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1 AC v kontextu personální práce organizace 

Jednou z podmínek úspěšnosti každé firmy jsou lidské zdroje. Loajální a 

motivovaní zaměstnanci, kteří disponují potřebnými schopnostmi, dovednostmi a 

zkušenostmi, zásadně přispívají k prosperitě podniku a jsou jeho konkurenční 

výhodou. Aby si firma takové zaměstnance udržela, vynakládá nemalé investice do 

péče o zaměstnance a jejich rozvoje. Zároveň také plánuje budoucí potřebu 

pracovníků, ideálně s dostatečným předstihem, aby byla tuto potřebu schopna 

naplnit, tj. získat a vybrat vhodné nové zaměstnance.   

 

1.1 Řízení lidských zdrojů v organizaci 

Přístup k personální  práci v organizace a způsob jejího provádění je závislý na 

mnoha faktorech, mimo jiné vychází ze stupně vývoje a  koncepce personální práce. 

Nejstarší vývojovou fází je personální administrativa a jak z názvu vyplývá, 

zaměřuje se na administrativní náležitosti zaměstnávání lidí. Personální práce má 

tak pouze pasivní a podpůrnou roli. V některých,  převážně menších či autoritativně 

řízených, organizacích přetrvává toto pojetí i nadále. Dalším stupněm vývoje je 

personální řízení, které již personální práci profesionalizuje, rozvíjí a posiluje její 

důležitost. Orientuje se však spíše na vnitropodnikové problémy a probíhá převážně 

operativně. Řízení lidských zdrojů v nejnovější koncepci je charakterizováno 

strategickým přístupem k personalistice a personálním činnostem, včetně orientace 

na vnější faktory ovlivňující personální práci a rozšíření určitých personálních 

činností do kompetencí vedoucích pracovníků. (Koubek, 2008, s. 14–15). 

 

Cíl řízení lidských zdrojů vidí Kocianová (2004, s 107–108) v „… zajištění 

kvantitativní stránky lidských zdrojů (počet, věková a profesní struktura, formální 

kvalifikace) a jejich kvalitativní stránky (výkonnost, tvořivost, motivace, 

identifikace s cíli organizace).“ Důležitost výběru zaměstnanců zmiňuje ve své 
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definici Palán (2002, s. 187), který uvádí, že „… hlavním cílem řízení lidských 

zdrojů je vytváření souladu mezi počtem a strukturou pracovních míst a počtem a 

strukturou pracovníků. Cílem je úsilí o zařazení správného člověka na správné 

místo ve správný čas.“ 

 

1.2 Výběr zaměstnanců 

Význam kvalitních lidských zdrojů pro organizaci již byl zmíněn. Výběr 

zaměstnanců  je tedy jednou z klíčových personálních činností, jejímž úkolem je 

vybrat na pracovní místo toho nejvhodnějšího uchazeče. Werther, Davis (1989,      

s. 204) poukazují na neúčinnost následných personálních činností v případě práce 

s nesprávně vybranými zaměstnanci.  

 

Cílem výběrového procesu je dle Koubka (2008, s. 166) „rozpoznat, který 

z uchazečů o zaměstnání shromážděných během procesu získávání pracovníků a 

prošlých předvýběrem, bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům 

obsazovaného pracovního místa, ale přispěje i k vytváření zdravých mezilidských 

vztahů v pracovní skupině (týmu i v organizaci, je schopen akceptovat hodnoty 

příslušné pracovní skupiny (týmu), útvaru a organizace a přispívat k vytváření 

žádoucí týmové a organizační kultury a v neposlední řadě je dostatečně flexibilní a 

má rozvojový potenciál pro to, aby se přizpůsobil předpokládaným změnám na 

pracovním místě, v pracovní skupině (týmu) i v organizaci.“ 

 

Milkowich, Boudreau (1993, s. 312) přistupují k výběru zaměstnanců jako 

k dvousměrnému procesu vysílání signálů. Na jedné straně organizace přijímá 

signály (prediktory) od uchazeče formou prezentace sebe sama vstupními 

dokumenty (životopis, žádost o přijetí), chováním při výběrovém řízení, výsledky 

testů, znalostí, atd. Tyto signály následně organizace porovná se 

stanovenými kritérii. Na druhou stranu i organizace vysílá signály k uchazeči, a to 
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převážně způsobem inzerce, množstvím a druhem poskytnutých informací a hlavně 

průběhem výběrového řízení. 

 

Jsem toho názoru, že je důležité tuto oboustrannost výběrového procesu 

nepodceňovat. Stejně jako si organizace vybírá zaměstnance, tak i uchazeč si vybírá 

budoucího zaměstnavatele. Neměly by mu být úmyslně zamlčeny žádné podstatné 

informace, pracovní pozice by měla být představena detailně a ve shodě s realitou a 

všechny informace by měly být pravdivé. V danou chvíli sice může přikrášlení 

reality napomoci uchazeče získat, ale v budoucnu by o něj firma mohla v okamžiku 

setkání s odlišnou realitou přijít, a v tomto důsledku by to pro ni znamenalo značné 

náklady navíc a při častějším opakování i pověst neseriózního zaměstnavatele. 

 

Bedrnová, Nový (2007, s. 514) uvádí, že „… podstata výběru spočívá 

v porovnání vlastností a předpokladů člověka s nároky práce, kterou má 

vykonávat.“ Z toho jasně vyplývá nutnost stanovit kritéria výběru, a to ještě před 

samotným výběrem. Touto otázkou se podrobněji zabývám v kapitole 4. 

 

Následně je třeba zvolit vhodnou metodu, která bude stanovená kritéria 

posuzovat. Výběr metody ovlivňuje charakter konkrétní pracovní pozice, záleží 

například na důležitosti nebo odbornosti daného místa. Dalším faktorem je také 

dostatečný počet vhodných uchazečů vybraných v předvýběru (zpravidla na základě 

posouzení životopisů).  Ve většině případů bývá doporučováno využít více metod 

výběru pracovníků současně. Ověřit či vyvrátit si zjištěné informace ještě jinou 

metodou může být přínosné.  Jako nejčastější metody výběru pracovníků uvádí 

Arnold aj. (2007, s. 164–165) pohovory,  psychologické testy, reference, biodata, 

testy pracovní činnosti, grafologii a Assesment Centre. Armstrong (2007, s. 363) 

užívá termín „klasické trio“ výběrových metod, kam řadí dotazníky, pohovory a 

reference. Jako další metody uvádí právě Assessment  Centre, biodata a 

psychologické testy. Ačkoliv jsou obecně pohovory nejpoužívanější metodou 
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výběru zaměstnanců, Armstrong (tamtéž) poukazuje na jejich nižší schopnost 

predikce budoucí pracovní úspěšnosti, kde si právě metoda AC stojí lépe. 

 

Reference jako metoda získání informace o kandidátovi od bývalého či 

současného zaměstnavatele není metoda příliš často používaná. Arnold aj. (2007,   

s. 182) uvádí, že se jedná o metodu s nízkou validitou, neboť reference nemusí být 

spolehlivé a také zpravidla není ověřený zdroj, jež tyto reference poskytuje. 

Životopisná data naopak přináší mnoho základních informací o uchazeči, na jejichž 

základě se můžeme na kandidáta lépe připravit, navádí na otázky využitelné při 

pohovoru, případně poukazují na konkrétní informace, které bude třeba ověřit. 

Testy pracovní činnosti je nutno zaměřit tak, aby co nejvíce odpovídaly reálné 

situaci a výhoda plynoucí z možnosti vidět uchazeče při výkonu práce byla 

maximálně využita. Grafologie představuje posuzování člověka na základě jeho 

rukopisu, ale jako výběrová metoda nebývá v praxi příliš používána, zároveň i 

validita této metody je sporná a nedostatečně prozkoumaná. Dalšími metodami 

výběru se zabývá kapitola 3. 

 

1.3 Změny na trhu práce 

 

Celosvětová ekonomická krize, která od konce roku 2008 ovlivňovala 

ekonomickou a společenskou situaci i v České republice, působila také na trh práce 

a obecně i na řízení lidských zdrojů ve firmách. Mnoho českých i zahraničních 

společností pocítilo tvrdý dopad této krize a muselo vyvodit razantní opatření právě 

v oblasti lidských zdrojů jako např. pozastavení náboru nových zaměstnanců, 

propouštění zaměstnanců, omezení benefitů a vzdělávání, atd. Nicméně i firmy, 

jichž se krize po ekonomické stránce příliš nedotkla, pocítily změnu atmosféry a 

často využily tuto situaci k přehodnocení své personální politiky a jako preventivní 
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opatření i k optimalizaci zdrojů a procesů. S těmito změnami i se změnami na trhu 

práce souvisí také vývoj v oblasti náboru a výběru zaměstnanců.  

 

Dle mého názoru je možné dívat se na změny způsobené v přístupu k náboru a 

výběru zaměstnanců také pozitivně. V období roku 2007 a počátkem roku 2008 

byla situace na trhu práce velmi napnutá. Naprostý nedostatek odborníků a 

specialistů nutil firmy „lákat“ tyto zaměstnance na nadstandardní podmínky, o 

výběru mezi kandidáty se téměř nedalo mluvit. I absolventi bez zkušeností měli 

zpravidla přemrštěné požadavky a tlak na zaměstnavatele vyvíjeli často i stávající 

zaměstnanci, kteří si byli příliš jisti svým postavením. Ekonomická krize však tuto 

situaci zcela obrátila a došlo k jistému uvolnění. Ačkoliv vyšší míra 

nezaměstnanosti nemusí nutně znamenat dostatek dobrých kandidátů na konkrétní 

pracovní místo, je možnost výběru jistě větší. 

 

Ohledně zaměstnanosti informuje Ministerstvo práce a sociální věcí (Kolektiv 

autorů, 2009). „V roce 2009 došlo k poklesu souhrnné výkonnosti české 

ekonomiky. To mělo negativní vliv na úroveň celkové zaměstnanosti, naopak počet 

nezaměstnaných se meziročně výrazně zvýšil (…) Nízký počet volných pracovních 

míst a nárůst uchazečů o zaměstnání měl vliv na vývoj ukazatele počtu uchazečů o 

zaměstnání na 1 volné pracovní místo, který se zvýšil z průměrné hodnoty 2,3 v 

roce 2008 na 9,6 v roce 2009.“ 
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2 Základní charakteristika „Assessment Centre“ 

2.1 Definice Assessment Centre 

Termín Assessment Centre se stejně jako mnoho jiných výrazů používaných v 

současnosti v oblasti lidských zdrojů zpravidla nepřekládá. Český překlad 

„Hodnotící středisko“ neodpovídá celkové komplexnosti této metody obsažené 

v jejím anglickém názvu, další v češtině uváděný ekvivalent „diagnosticko-

výcvikový program“ je sice přesnější, ale v praxi se příliš neujal. Proto tedy i v této 

práci bude používán termín Assessment Centre nebo také zkratka AC. Již 

zmiňovaná komplexnost AC nedovoluje jednoduchou definici, která by jednou 

větou postihla podstatu AC, proto je třeba představit více pojetí zprostředkovaných 

odbornou literaturou. 

 

Hroník (2002, s. 46), který je autorem obsáhlé publikace zabývající se uceleně 

tématem Assessment Centre představuje metodu s důrazem na její multisituačnost, 

když říká, že „AC je časově ohraničená multisituační zkouška, která probíhá za 

účasti nejméně 3 interních a externích pozorovatelů-hodnotitelů mimo chod 

(‚nanečisto‘, off-line) a nemá jednoznačný správný výsledek. Multisituačností 

rozumíme situace, které umožňují opakované zhodnocení individuální a skupinové 

práce druhými a sebeposouzení.“  

 

Zacílení na manažerské funkce uvádí Koubek (2008, s. 177) a definuje AC jako 

„… komplexní diagnosticko-výcvikový program založený na vhodné struktuře 

metod výběru pracovníků, především na sérii simulací typických manažerských 

pracovních činností, při nichž se testuje pracovní způsobilost uchazeče o 

manažerskou funkci a jeho rozvojový potenciál. Pomocí assessment centre však lze 

také hodnotit pracovní výkon současných manažerů, popřípadě provádět výcvik 
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v manažerských dovednostech. Assessment centre tedy slouží i k hodnocení a 

rozvíjení manažerského potenciálu účastníka.“  

 

Definici obsahující částečný výčet metod aplikovaných při Assessment Centre 

představuje Kyrianové (2003, s. 8) a uvádí, že „Assessment centrum je soubor 

metod aplikovaných na skupinu jedinců za účelem obsazení pracovní pozice, 

identifikace rozvojových potřeb nebo zjišťování charakteristik zaměstnanců za 

dalším účelem po dobu jednoho nebo více dnů. Mezi takto aplikované metody patří 

psychodiagnostické metody, rolové hry, případové studie, ukázky týmové práce 

apod.“  

 

Armstrong (2007, s. 362)  poukazuje na důležitost splynutí uchazeče s firemní 

kulturou a říká, že „Assessment centra poskytují dobrou příležitost pro posouzení 

toho, do jaké míry uchazeči vyhovují kultuře organizace. Umožňují to nejen 

pozorování jejich chování v různých, ale typických situacích, ale i řada testů a 

strukturovaných pohovorů, které jsou součástí tohoto postupu.“  

 

Tyto definice vyjadřují variabilitu použití Assessment Centre, stejně jako 

různost metod aplikovaných na účastníky AC za účelem jejich hodnocení. 

Armstrong zmiňuje také pozitivní pohled na AC ze strany účastníků, kteří se 

v průběhu AC mohou lépe seznámit s organizací a vcítit se do ní, což umožní snazší 

posouzení, jestli je právě tato organizace pro uchazeče svými hodnotami zajímavá 

(2007, s. 362). K tomu bych ráda dodala svou zkušenost, že i přijímací a následně 

adaptační proces je zpravidla pro nového zaměstnance vybraného metodou AC 

snazší oproti nováčkům vybraných jiným způsobem. Důvodem je nejen bližší 

znalost prostředí, ale také personalisty a přímého nadřízeného (z AC, kdy jsou 

zpravidla oba v rolích hodnotitelů), kteří jsou právě v začátcích důležitými 

kontaktními osobami. Nový zaměstnanec s nimi pak komunikuje s větší důvěrou a 

menším ostychem, neboť je již pojí společná zkušenost z Assessment Centra. 
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2.2 Historie Assessment Centre 

Ačkoliv mě osobně je metoda AC známa pouze několik let profesní praxe, 

rozhodně se nejedná o metodu novou. V pohledu do dávné historie lze dokonce 

určité principy AC nalézt již v bájích, pověstech či pohádkách, i když se 

samozřejmě nejedná o takové AC, jaké známe dnes. Hrdina prochází různými 

zkouškami, ve kterých musí ukázat své kvality. Tyto zkoušky mají jasně dané 

kritérium úspěchu či neúspěchu, určité situace se dají přirovnat k modelovým 

situacím, či multisituačním zkouškám, podobně jako v dnešním AC (Hroník, 2002, 

s. 2–3).  

 

V novodobější historii jsou pak počátky Assessment Centre spojeny nejprve 

s armádou, státní správou a až později se AC využívalo i v podnikové praxi, a to 

nejprve v American Telephone and Telegraph Company v 50. letech.  V českém 

prostředí lze o použití principů AC mluvit v souvislosti s Baťovými závody, kde se 

používaly speciální testy a zkoušky pro ověření pracovní způsobilosti. (Kyrianová, 

2003, s. 11).   

 

Stejně tak vnímám jako určité předchůdce AC „…psychologická výběrová 

řízení, která prováděl psycholog sám s uchazeči. Vyšetření obvykle trvalo čtyři až 

šest hodin a obsahem z převážné části byly psychologické testy, osobnostní 

dotazníky, anamnéza a jen výjimečně aktivační nebo prezentační metody.“ 

(Mikuláštík, 2007, s. 306). Tento postup však nenaplňuje charakteristiku AC ve 

smyslu většího počtu hodnotitelů. 

 

V minulé dekádě se AC velmi rozšířilo a stalo se populární metodou výběru  a 

rozvoje zaměstnanců. S touto moderností Assessment Centre vyvstaly také 

problémy, jako např. pochybná kvalita realizace AC nabízených nejrůznějšími 

agenturami, vydávání za AC metody, které AC pouze vzdáleně připomínají, či 

realizace AC za každou cenu, např. bez zkušených a kompetentních hodnotitelů. 
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Záleží pak samozřejmě na zadavateli a pořádající organizaci, aby se těmto rizikům 

vyhnuli a dobře zvážili použití metody AC v konkrétních souvislostech. 

  

2.3 Základní principy a zásady AC 

Existuje několik principů uváděných v odborné literatuře, kterými je třeba se 

řídit, aby se jednalo o Assessment Centre a ne o nahodile poskládané techniky 

sloužící k výběru zaměstnanců. Tyto principy jsou určitým rámcem pro nelehkou 

cestu směřující k předem stanovenému cíli, tedy hodnocení kandidáta v různých 

situacích, více hodnotiteli a v delším časovém úseku s ohledem na předem 

stanovená kritéria. Přehledně tyto principy představuje Hroník (2002, s. 47–49). 

 

• Princip vícero očí – chování účastníků v průběhu celého AC hodnotí více 

pozorovatelů. Pro efektivní AC je to stěžejní pravidlo. Důležitá je 

profesionalita a připravenost hodnotitelů, jejich různost ve smyslu věku, 

pohlaví, zkušeností a externity/internity. Počet hodnotitelů souvisí s počtem 

účastníků, ideální poměr je 1 hodnotitel na 2 účastníky, přičemž počet vyšší 

než 7 hodnotitelů již není efektivní. 

 

• Princip různého úhlu pohledu – princip je dán růzností používaných metod a 

technik. Obvykle se v AC uplatňují skupinové modelové situace, 

individuální situace a psychodiagnostika. 

 

• Princip změny v čase – AC obvykle trvá jeden den, minimálně však půlden, 

je tedy možné účastníky pozorovat v proměnách denní doby a odbourat tak 

nevýhodu různé doby adaptability na nové prostředí, stejně jako sledovat 

průběh výkonnostní křivky, změny v koncentraci pozornosti apod. Sledování 

změn v delším časovém úseku umožňuje přesnější hodnocení účastníků. 
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Společnosti realizující AC by se také měly řídit několika dalšími zásadami, 

které nejen že pomohou hladkému průběhu samotného AC, ale také ovlivní 

výslednou úspěšnost či neúspěšnost celého výběru. Prvním krokem je tedy 

stanovení kritérií výběru, na jejichž základě se volí vhodné metody. Metody je třeba 

volit s rozmyslem, aby každá metoda zjišťovala opravdu potřebnou charakteristiku 

a nebyla do AC zařazena jen z důvodu oblíbenosti nebo ekonomičnosti.  Vaculík 

(2010, s. 27) vymezuje AC oproti jiným hodnotícím metodám základními 

stavebními kameny AC, které představuje „… analýza pracovní pozice, zařazení 

většího počtu metod, hodnocení založené na pořizování vzorků chování, využití 

většího počtu zacvičených posuzovatelů a způsob hodnocení účastníků.“ 

 

Hroník (2002, s. 59) zmiňuje zásadu 3E, která znamená, že AC má být 

efektivní, etické a ekonomické. Protože si tyto zásady často odporují, není 

jednoduché najít rovnoměrný přístup pro uplatnění těchto zásad. Ekonomický 

pohled je obzvláště v současnosti velmi důležitý, je třeba porovnat náklady na 

vhodnou metodu výběru zaměstnanců s případnými náklady vynaloženými na 

nesprávně vybraného zaměstnance při ušetření právě na výběrových metodách.  

 

Efektivitu v tomto pojetí vysvětluje Hroník (2007, s. 104–105) jako „… výběr 

nejvhodnějšího uchazeče, který ve firmě setrvá a bude pro ni přínosem 

(zhodnocením), pod kterým si lze představit nejen výkon. Pod efektivností si 

můžeme představit i propojenost s dalšími aktivitami řízení lidských zdrojů. Je třeba 

si uvědomit, že kvalitní výběr vhodných pracovníků vytváří další kvality. Efektivní 

výběr podporuje firemní hodnoty a další firemní kvality.“  

 

Etická zásada souvisí nejen se zákazem jakékoli diskriminace, ale také se 

slušným a lidským přístupem ke kandidátům. Kyrianová (2003, s. 77) zmiňuje také 

důležitost nabídky a v případě zájmu pak sdělení zpětné vazby a odpovídající 

zacházení s výstupy z AC. 



 19 
 
 

 V souvislosti s etickým přístupem musím vzpomenout jeden reálný příklad 

z praxe. Udivila mě informace o nevhodném jednání nejmenované firmy, která bez 

jakéhokoli vysvětlení odmítla třetinu účastníku AC ihned po absolvování první 

techniky. Nejenže tak porušila základní principy AC, ale takové jednání vůči 

účastníkům odráží způsob a kvalitu řízení lidských zdrojů v dané firmě. 

Organizátoři AC si pravděpodobně neuvědomili, že jejich jednání může mít 

negativní vliv na pověst celé firmy.   

 

2.4 Možné použití AC 

Přestože je tato práce zaměřena na AC za účelem výběru zaměstnanců, je třeba 

alespoň okrajově zmínit i další možnosti využití Assessment Centre. Přes rozdílnost 

ve svém účelu jsou však metody jednotlivých druhů AC obdobné, rozdílné jsou 

stanovené cíle a také atmosféra, ve které se AC konají. Např. u výběrových AC 

hraje určitou roli často viditelná soutěživost, se kterou se zpravidla nesetkáme 

v případě rozvojových AC, kdy účastníci nevystupují v rolích rivalů, ale sami se o 

sobě chtějí něco dozvědět. Zcela jiná nálada pak logicky panuje při AC, jehož cílem 

je zvolit zaměstnance, kterého se bude týkat snižování stavu zaměstnanců. 

 

Výběrová metoda 

Assessment Centre se nejčastěji používá právě jako výběrová metoda. Jejím 

cílem je vybrat vhodného kandidáta či kandidáty na obsazované pozice dle předem 

zadaných kritérií. Při rozhodování o vhodném způsobu výběrové metody je důležité 

přistupovat ke každé pracovní pozici jednotlivě a důkladně zvážit vhodnost použití 

AC jako té nejlepší metody výběru uchazečů. Obecně se doporučuje používat AC 

zejména pro manažerské pozice nebo pozice např. v obchodních týmech, tedy 

takové pozice, kde je velmi častý kontakt s lidmi a důraz je kladen na vystupování, 

prezentaci a týmovou spolupráci. Právě v těchto případech se firmy nejčastěji pro 

AC za účelem výběru rozhodují, neboť mají možnost posoudit tyto „měkké 
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dovednosti“ takzvaně v akci. Oproti tomu použití AC při výběru pozic odborných 

specialistů či např. IT techniků se nejeví jako příliš smysluplné, neboť stěžejním 

kritériem výběru je právě odborná znalost, kterou lze efektivněji posoudit jiným 

způsobem (např. testem nebo cílenými otázkami při pohovoru) než v rámci AC.  

 

Dalším faktorem ovlivňujícím použití AC pro výběr uchazečů je počet 

vhodných a v danou chvíli dostupných uchazečů. Jak již bylo zmíněno, v poslední 

době sice došlo vzhledem k celosvětové finanční krizi k určitému obratu v situaci na 

trhu práce, ale i přesto bývá často velmi obtížné získat na určité pozice dostatečný 

počet vhodných kandidátů, kteří by mohli být posuzováni v jednom čase při AC. 

V tomto případě by se mohlo stát, že bychom i několik týdnů čekali na více 

kandidátů a zároveň přicházeli o kandidáty dříve přihlášené. Naopak by mohlo být 

vhodné použít AC při obsazování pozice, na kterou se přihlásilo velké množství 

kandidátů, kteří na základě prvotní selekce splňují stanovené požadavky. Jednotlivé 

pohovory s velkým počtem kandidátů jsou pak časově velmi náročné a neefektivní. 

 

V odborné literatuře je také uvedena možnost využít AC při outplacementu. 

Hroník (2002, s. 56) říká, že „… rozhodnutí o tom, koho se restrukturalizace citlivě 

dotkne, nebude podmíněna dřívějšími zásluhami, vztahy, ale momentálním 

výkonem.“ V tomto případě se přikláním spíše k názoru Kyrianové (2003, s. 18), 

která preferuje rozhodnutí na základě pracovních výsledků, kdy AC může být pouze 

částečně zohledněno. Domnívám se, že by toto rozhodnutí mělo být v kompetenci 

manažera, neboť ten zná své podřízené natolik, že má pro toto nepopulární 

rozhodnutí dostatek podkladů. Zároveň by atmosféra takového AC byla 

pravděpodobně dosti nepříjemná a stresující. 

 

Další možností je výběr zaměstnanců za účelem povýšení. Vhodné je využití 

Assessment Centre pro zaměstnance na nemanažerských pozicích  a jejich povýšení 

na úroveň nižšího či středního managementu. Protože v současnosti tito 
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zaměstnanci nevykonávají manažerskou práci, není možné z jejich současného 

pracovního výkonu predikovat úspěšné působení na manažerské pozici. V rámci 

Assessment Centre je však možné modelovat různé situace, které se pak při vedení 

lidí vyskytují. (Fischer, Schoenfeldt, Shaw, 1993, s. 334). 

 

Rozvojová metoda 

V souvislosti s AC se často hovoří také o rozvojových programech, tedy 

Development Centres, které jsou sice rozdílné ve svém účelu, avšak metody 

zůstávají obdobné jako u AC, větší důraz je však kladen na zpětnou vazbu. 

Kyrianová (2003, s. 17) však varuje před rizikem, kdy výsledky z těchto AC 

dostane k dispozici manažer, který je může použít proti zaměstnanci. Vyzdvihuje 

tak potřebu důvěry účastníků v deklarovaný účel AC i v nezneužití získaných 

informací. Cíle diagnostických a rozvojových programů shrnuje Montag (2002,      

s. 16–17). 

• „Poskytnout hodnoceným detailní zpětnou vazbu o jejich chování 

v pracovních    situacích 

• Podpořit hodnocené v tom, aby začali uvažovat, jak si rozvinout ty své 

dovednosti, v nichž mají slabiny. 

• Podpořit diskusi mezi hodnocenými a jejich bezprostředními nadřízenými 

o jejich dalším rozvoji a o výrobních a rozvojových plánech. 

• Zpracovat přehled o souboru kompetencí, které jsou vyžadovány 

organizací. 

• Umožnit vyšším personálním a ostatním manažerům uvažovat o 

budoucím uplatnění a rozvoji účastníků s přihlédnutím k jejich 

kompetenčnímu profilu,  zjištěnému během AC. 

• Identifikovat zaměstnance s vysokým potenciálem, kteří by mohli být 

rychle povýšeni do vyšších manažerských pozic.“ 

 

Tréninková metoda 
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Assessment Centre jako tréninková metoda slouží k výcviku manažerských 

dovedností. Montag (2002, s. 11) vyzdvihuje v souvislosti s tréninkovým využitím 

AC jeho variabilitu a možnost vyzkoušet modelové situace, které mohou v praxi 

nastat. Zároveň ale dodává, že za tímto účelem není v praxi AC příliš používáno. Já 

osobně jsem se setkala pouze s Assessment Centre za účelem tréninku hodnotitelů 

AC, které probíhalo spíše formou návodu na realizaci AC. 
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3 Metody používané při AC 

 
Svoboda (1999, s. 12) definuje psychodiagnostickou metodu jako „soustavu 

podnětů (úkolů, situací, otázek), jimiž záměrně vyvoláváme chování nebo 

vymezujeme podmínky pro sledování chování (úkony, jednání, slovní odpovědi) 

zkoumané osoby. Toto chování přesně registrujeme (resp. měříme) a pak z něho 

usuzujeme na zvláštnosti příslušných psychických procesů, stavů nebo vlastností.“ 

 

Bohužel neexistuje žádná jediná zaručená metoda, která se stoprocentní jistotou 

vybere nejlepšího uchazeče a zaručí i jeho perfektní pracovní výkon v budoucnu. 

Existuje však mnoho metod, které se liší způsobem realizace, zaměřením na určité 

charakteristiky uchazeče, způsobem záznamu i třeba zacílením na skupinu či 

jednotlivce, z čehož vyplývá i složitá kategorizace metod. Pro přehlednost uvádím 

členění, které používá Svoboda (1999, s. 22).  

I. Klinické metody 

 1. pozorování 

 2. rozhovor 

 3. anamnéza 

 4. analýza spontánních produktů 

II. Testové metody 

   A. Výkonové testy 

 1. testy inteligence 

     a) jednodimenzionální testy inteligence 

     b) komplexní testy inteligence 

 2. testy speciálních schopností a jednotlivých psychických funkcí 

     a) testy paměti 

     b) zkoušky kreativity 

     c) zkoušky parciálních a kombinovaných schopností 

     d) testy technických schopností 
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     e) zkoušky verbálních a matematických schopností 

     f) testy uměleckých schopností 

     g) testy organicity 

 3. testy vědomostní 

   B. Testy osobnosti 

 1. projektivní testy 

     a) verbální 

     b) grafické 

     c) testy volby 

 2. objektivní testy osobnosti 

 3. dotazníky 

     a) jednorozměrné dotazníky 

     b) vícerozměrné dotazníky 

 4. posuzovací stupnice 

     a) sebeposuzovací stupnice 

     b) „objektivní“ posuzovací stupnice 

 

V této práci se budu blíže zabývat vybranými klinickými a testovými metodami, 

které jsou dle mých informací nejčastěji v Assessment Centre používány, dále 

doplněné o individuální a skupinové modelové situace.  

 
Různost metod nebo také technik používaných v průběhu Assessment Centre je 

jedním ze základních principů AC. Tato variabilita umožňuje náhled na chování 

účastníků v měnících se situacích a zároveň pomáhá zajistit udržení pozornosti 

účastníků. Rozhodnutí, jaké metody a v jakém sledu budou do AC zařazeny, závisí 

hlavně na předem stanovených kritériích při analýze pracovní pozice. Cílem 

jednotlivých metod je získat co nejvíce informací o schopnostech a dovednostech 

účastníků, odborných předpokladech, dále jejich potenciálu, motivaci, postojích, 

temperamentu apod. a to ve vztahu k pracovnímu výkonu. 
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Vzhledem k tomu, že jedním z cílů výběrového AC je predikce budoucího 

pracovního výkonu, zvolené metody často odráží realitu pracovního prostředí, 

zvláště pokud zjišťují konkrétní dovednosti. Při takových metodách mají výhodu 

účastníci, kteří již mají zkušenosti s obdobnou pracovní pozicí. Může se však jednat 

i o zcela nereálné situace, a to v případě zjišťování obecných schopností, které 

nesouvisí se zkušenostmi. Schopnosti lze definovat jako dispozice k výkonu 

určitých činností, procesem učení se rozvíjejí v dovednosti, které lze uplatnit 

v konkrétní situaci. (Vaculík, 2010, s. 43–44). 

 

3.1 Psychometrické vlastnosti metod 

Efektivnost a spolehlivost diagnostické metody je podmíněna splněním 

kvalitativních kritérií, kterými se řídí nejen vytváření metod, ale i podmínky jejich 

administrace, měření a vyhodnocení.  

 

Objektivita 

Objektivita představuje nezávislost výsledků na hodnotiteli a nemožnost 

účastníka ovlivnit výsledek. Požadavek objektivity se týká jak administrace testu či 

modelové situace ve smyslu jednoznačného zadání za shodných podmínek, tak i 

vyhodnocení výsledků pomocí jednotného systému hodnocení výsledků a přípravy 

hodnotitelů. (Hroník, 20002, s. 37).  

 

Reliabilita 

Reliabilita představuje spolehlivost a přesnost měření bez ohledu na měřený jev. 

Reliabilitu lze vyjádřit jako stabilitu v čase, vyjadřuje se koeficientem korelace (pro 

spolehlivou metodu by neměl být nižší než 0,8)  a porovnává výsledky téhož testu 

v časovém odstupu (tzv. test–retest). Další možností stanovení reliability je zjištění 

koeficientu ekvivalence metodou paralelních testů a také metodou půlení položek 
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testu (tzv. split-half), kdy je zjišťována vnitřní konzistence. (Svoboda, 1999,            

s. 19–20). Reliabilitu je možné zvýšit přesným definováním hodnocených kritérií a 

přípravou hodnotitelů (Hroník, 2002, s. 38). 

 

Validita   

„Validita udává, zda test skutečně měří to, co měřit má. Řečeno jinými slovy, 

validita je korelací mezi testem a vnějším kritériem.“ (Svoboda, 1999, s. 20). 

Validita vyjadřuje platnost metody a její zajištění je stěžejní, neboť nevalidní 

výsledky nejsou použitelné. Je definováno několik druhů validity, Bureš (1981,      

s. 203) dělí validitu následovně: 

• Empirická validita (praktická validita) – pravděpodobnost shody mezi 

výsledkem testu a tím, co prostřednictvím testu zjišťujeme 

• Pojmová validita (construct validity) – vyjadřuje pravděpodobnost shody 

mezi výsledkem testu a výskytem vlastnosti. 

 

Hroník (2002, s 38–39) uvádí širší členění: 

• Obsahová validita – míra shody obsahu testu, modelové situace a chování              

účastníka s účelem metody 

• Empirická validita 

 - Prediktivní validita – vztahuje se k předpovědi budoucích hodnot kritérií 

 - Souběžná validita – vyjadřuje nakolik metoda účinně zjišťuje současný stav 

- Inkrementální validita – jednotlivé metody užité v AC měří v určitém      

kritériu to stejné, zároveň každá měří něco jiného 

• Konstruktová validita – zaměřuje se na správný postup při konstrukci 

metod 

 

V souvislosti s výběrovým AC je významná prediktivní validita, protože cílem 

je predikce pracovního chování. Proto musí být zvolena taková kritéria, která mají 

vztah k pracovnímu výkonu. (Vaculík, 2010, s. 37). 
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3.2 Pozorování 

Svoboda (1999, s. 25) definuje pozorování jako metodu spočívající 

„…v záměrném a plánovitém vnímání, které je cílevědomě zaměřeno k dosažení 

určitého cíle.“  

 

Pozorování by mělo být prováděno za přesně stanovených podmínek, 

systematicky a objektivně s pořízením pečlivého záznamu. Pokud pozorování 

probíhá tímto způsobem, přináší cenné informace o chování a jeho příčinách. 

Úkolem psychologa je popsat toto chování a rozpoznat vztahy mezi proměnnými. 

Pozorování charakterizuje míra intervence pozorovatele a také způsob pořizování 

záznamu.  (Shaughnessy, Zechmeister, 1990, s. 37–38). Z toho vyplývá důležitost 

role pozorovatele (hodnotitele), neboť cílené a strukturované pozorování klade na 

hodnotitele vysoké nároky, zejména na eliminaci subjektivity. Pro pořizování 

záznamu jsou rozhodující stanovená kritéria (kompetence) pozorování, neboť není 

možné sledovat vše, ale konkrétně pozorování zaměřit. Pozorování je nejdůležitější 

metoda v rámci AC, která se uplatní v celém jeho průběhu. 

 

Z hlediska diagnostiky osobnosti je obecně pozorování zaměřené na vzhled, 

verbální a neverbální projev, sociální chování, vztah k objektům a k sobě a na 

projevy emocí. (Šnýdrová, 2008, s. 103).  

 

 Pro účely Assessment Centre je nutné, aby hodnotitelé měli podrobné 

informace o jednotlivých technikách, včetně informací, která kritéria ta či ona 

technika sleduje.  Pro záznam pozorování se používají různé záznamové archy, 

osobně jsem se nejčastěji setkala se záznamovým archem členěným dle 

jednotlivých technik, který obsahoval přehled sledovaných kompetencí s uvedením 

jejich možných projevů a prostorem pro vlastní poznámky. Montag (2002, s. 21) 

doporučuje, že sledovaných charakteristik by nemělo být více než sedm a pro 

přiřazování hodnot jednotlivým charakteristikám pak sedmistupňovou škálu. 
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V tomto případě bych se ale obávala, zda sedmistupňové třídění není již příliš 

podrobné. Pořizování záznamu v průběhu AC je časově náročné a proto si nejsem 

jista, zda bude hodnotitel schopen přesně rozlišit drobné detaily, rychle se ve škále 

zorientovat a ještě případně doplnit svoji poznámku.  

 

Svoboda (1999, s. 37) vyzdvihuje komplexnost pozorování v porovnání 

s testovými metodami a pozitivně hodnotí množství získaných informací. Naopak 

jako slabinu uvádí, že při pozorování lze získat informace pouze o vnějším vzhledu 

a chování s verbálními a motorickými projevy.  

 

3.3 Rozhovor 

Řízený rozhovor nebo také pohovor v rámci AC je metodou, která slouží 

k doplnění informací, jež nebylo možné získat při skupinových situacích. Většinou 

bývá řazen ke konci AC, zatímco ostatní účastníci vyplňují písemné či testové 

úkoly. Z organizačního hlediska je to časově náročná metoda, neboť doba trvání 

jednoho rozhovoru by se měla pohybovat okolo 30–45 minut, při deseti účastnících 

je to však již minimálně 5 hodin. Hroník (2002, s. 111) nabízí řešení v paralelním 

vedením pohovorů, což je však náročné na počet hodnotitelů, nebo v organizaci 

individuálních pohovorů jiný den než AC.  

 

Ani jedno řešení však není dle mého názoru ideální. Vycházím-li ze své praxe, 

musím konstatovat, že v případě paralelních pohovorů je problém neúčast 

potenciálního vedoucího při rozhovorech s částí kandidátů, neboť vedoucí většinou 

chce mít možnost individuálního setkání se všemi kandidáty. Tento přístup by se 

dal použít v případě, že je již vytipovaná skupina „neúspěšných“ účastníků, což 

však není příliš etické a takové řešení bych nedoporučovala. Organizace pohovorů 

v jiný den vidím jako problematické z hlediska podpory managementu. Již samo 

AC je časově náročnou metodou, kdy je blokován pracovní čas několika hodnotitelů 
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včetně vedoucího a obávám se, že v případě přidání dalšího dne vymezeného jen 

pro pohovory by mohlo následně dojít k rozhodnutí o zrušení AC z důvodu příliš 

velké náročnosti časové i finanční. Řešením je tedy buď omezený počet účastníků 

AC, nebo zkrácení doby pohovoru např. na 20 minut, což však není možné u všech 

obsazovaných pozic (rozhovor s kandidáty na manažerské pozice bude určitě trvat 

déle) a s rizikem ztráty určitých informací.  

 

Kyrianová (2003, s. 34) dělí individuální rozhovor v rámci AC do tří částí: 

• Rozhovor zaměřený na životopisné údaje a údaje zaměřené na informace o 

nástupu. 

• Rozhovor zahrnující individuální psychodiagnostiku, zjištění relevantních 

anamnestických údajů, zpětné dotazování k některým metodám skupinově 

zadaným, apod. 

• Prostor pro otázky a poznámky kandidáta, seznámení s dalším postupem.  

 

Zajímavým zdrojem informací a zároveň i způsobem prvotní zpětné vazby jsou 

otázky týkající se samotného průběhu AC, např. určitých detailů vztahujících se 

k jednotlivým metodám, dojmů a přínosu pro účastníka a sebereflexe ve smyslu 

odhadu vlastní úspěšnosti v AC. Přínosný je také náhled jednotlivých účastníků na 

ostatní „spoluhráče“ v rámci AC, kdy je možné posoudit jejich vzájemné působení.  

Například otázka na to, kdo by byl schopným vedoucím, či koho by byl dobrým 

kolegou z účastníků AC a z jakého důvodu, může často podpořit již pozorované 

charakteristiky nebo naopak upozornit na nepostřehnuté situace z hlediska 

pozorovatele, ale vnímané účastníkem. 

 

Výběrový pohovor je sám o sobě nejpoužívanější výběrovou metodou. Ačkoliv 

se vyskytují připomínky k riziku vyšší subjektivity, požadovanou objektivitu 

můžeme podpořit dobrou přípravou, větším počtem zkušených hodnotitelů a 
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standardizací. Ve smyslu standardizace bývá doporučována forma strukturovaného 

nebo polostrukturovaného pohovoru.    

 

Strukturovaný pohovor je plně standardizován, to znamená, že „… všechny 

otázkou jsou položeny všem uchazečům o určité pracovní místo a k posouzení 

odpovědí slouží předem připravené modelové odpovědi.“ (Koubek, 2008, s. 180). 

Výhodou takto strukturovaného pohovoru je větší přesnost, efektivita a 

spolehlivost, určitou nevýhodu vnímám v omezené flexibilitě. Armstrong (2007,    

s. 373) preferuje tento způsob vedení pohovoru a zdůrazňuje kladení otázek 

vycházejících z analýzy pracovního místa a potřebných dovedností a schopností.  

 

Nestrukturovaný pohovor není pro výběr uchazečů doporučován právě 

z hlediska subjektivity a nerovnému přístupu k jednotlivým kandidátům. Při 

takovém pohovoru jsou otázky i cíle tvořeny v průběhu pohovoru, mohou být 

ovlivněny prvotním dojmem a otázky mohou zbytečně zasahovat do soukromí 

uchazeče. (Koubek, 2008, s. 180). 

 

V praxi často používaný polostrukturovaný pohovor spojuje oba výše zmíněné 

způsoby vedení pohovoru. Část otázek je předem stanovena a je kladena všem 

uchazečům, část pohovoru pak probíhá volně v závislosti na profilu konkrétního 

uchazeče. 

  

3.4  Testové metody 

Názory na používání psychodiagnostických testů v personalistice se různí. Na 

jednu stranu zastánci argumentují potřebou a výhodou kvantitativně měřitelných 

výsledků, odpůrci naopak mohou zastávat názor, že pro pracovní účely není 

psychodiagnostika potřebná, či že lidská osobnosti je natolik složitá, že ji nelze 

kvantitativně vyjádřit.  
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Přikláním se k názoru, že psychodiagnostické testy mají jistě v AC své místo a 

stejně jako u jiných metod velmi záleží na způsobu zadání, vyhodnocení a 

interpretace. Mnoho testů je určených pouze pro použití psychologem, proto využití 

psychodiagnostických testů v běžné personální praxi je poměrně omezené. 

Vzhledem k velké oblíbenosti některých testů také hrozí riziko nesprávného 

používání a vyhodnocování testů laiky. K tomuto problému se vyjadřuje Bureš 

(1981, s. 203). „Psychologických zkoušek může plně a vhodně využít jen odborník 

s příslušným psychologickým vzděláním, který si osvojil teorii i techniku práce s ní. 

K dobré práci založené na psychologické vyšetřovací metodě však nestačí jen 

základní psychologické vzdělání, jaké psycholog získá na vysoké škole. Je 

zapotřebí, aby měl náležitou praxi a zkušenosti z pracoviště, kde je tato metoda 

zavedena.“   

 

Výkonové testy jsou zaměřeny na výkon a prověřují určité schopnosti. Jejich 

nespornou výhodou je relativně dobrá měřitelnost a tudíž i možnost srovnávání 

výsledků jednotlivých účastníků. Do této skupiny spadají asi nejčastěji používané 

testy inteligence, dále pozornostní testy, testy psychomotorického tempa, testy 

psychických funkcí a testy vědomostí. (Hroník, 2007, s. 186). 

 

U testů osobnosti musíme vycházet z pojmu osobnost. „Pojem osobnost v sobě 

zahrnuje její celost, všechny její charakteristiky, vlastnosti, funkce, schopnosti. Její 

integrální součástí je inteligence i ostatní schopnosti.“ ( Svoboda, 1999, s. 148). 

Osobnost tedy nelze jednoznačně určit, nelze ji srovnávat a objektivně pozorovat. 

Při diagnostice osobnosti se tedy registrují pouze vnější projevy osobnosti a z těchto 

pozorovaných projevů je pak vyvozován závěr  o rysech, vlastnostech a 

charakteristikách osobnosti. (Svoboda, 1999, s. 148).  
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3.5 Modelové situace 

V rámci Assessment Centre se zpravidla používá více rozdílně zaměřených 

modelových situací, které umožňují různé úhly pohledu na charakteristiku 

účastníka. Existuje velké množství metod a bez nároku na úplnost představím 

nejběžnější skupiny možných situací. Silnou stránkou modelových situací je 

možnost vidět účastníka „v akci“, při interakci s ostatními účastníky a to i po delším 

časovém úseku. Při modelových situacích se posuzují zadané kompetence, na něž 

jsou jednotlivé modelové situace zaměřeny. Zpravidla se hodnotí úroveň a způsob 

komunikace, dominance, aktivita/pasivita, týmová práce, kreativita, schopnost 

adaptace, odolnost vůči stresu atd. 

 

Modelové situace lze dělit na individuální a skupinové. Individuální představují 

samostatný úkol pro účastníka, v průběhu AC dochází ke kombinaci více takových 

metod, zpravidla se jedná o situace hraní rolí, rozhovoru a prezentace (Hroník, 

2002, s. 102).  

Skupinové situace jsou takové, kterých se účastní minimálně dva účastníci. Dle 

zaměření na určité charakteristiky dělí Hroník (2002, s. 153–198) skupinové 

modelové situace následovně: 

• zaměřené na sledování výkonových charakteristik 

- jedná se o vytvoření určitého výstupu materiální podoby, např. 

stavba, kresba, atd.  

• zaměřené na sledování interpersonálních charakteristik 

- cílem skupiny účastníků je dohodnout se, formulovat společný cíl 

nebo výsledek úkolu 

• zaměřené na sledování kognitivních charakteristik 

- úkolem skupiny je vymyslet řešení konkrétního úkolu 

• zaměření na sledování reakcí na stres 

- situace zaměřené zejména na sociální tlak 
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Hraní rolí 

Situace pro hraní rolí bývají velmi rozmanité a zpravidla odrážejí realitu 

pracovního prostředí. Účastník vystupuje např. v roli nadřízeného, podřízeného, 

zákazníka, obchodníka, zaměstnance apod. a jeho úkolem je hrát tuto roli v určité 

problémové situaci – např. jednání s problémovým zaměstnancem, jednání se 

zaměstnancem z důvodu výpovědi, pohovor s problémovým kandidátem na 

pracovní místo, přesvědčování zákazníka, prodej produktu atd. Nejčastěji se hodnotí 

komunikační dovednosti, asertivita, empatie, způsob argumentace, rychlost reakcí, 

odolnost vůči stresu. V těchto situacích zpravidla vystupuje figurant, jehož úkolem 

je situaci ztěžovat kladením otázek a argumentací. Setkala jsem se i s hraním rolí, 

které neodráželo reálné pracovní podmínky a v tom případě vnímali účastníci 

metodu více jako hru a situace pro ně nebyla tolik stresující. 

 

Případové studie 

Při tvorbě případové studie je dobré zohlednit zkušenosti účastníků, neboť 

případová studie je zaměřena na konkrétní dovednosti vztahující se k pracovnímu 

výkonu. Zadání je zpravidla písemné s různě podrobnými informacemi nutnými 

k řešení úkolu a jsou jasně definované otázky, na které chceme získat odpověď. 

Hroník (2002, s. 147) zmiňuje, že v případových studiích hodnotíme hlavně 

výsledek, méně již proces. Může nás sice zajímat, jaký postup řešení účastník 

zvolil, ale věcné řešení je dominantní.  

 

Z toho důvodu je možné případové studie zadávat i písemným způsobem, ze 

zkušenosti musím říct, že z organizačního hlediska se osvědčilo zadat případovou 

studii písemně bez prezentování výsledku do časové mezery vzniklé rozhovory 

v závěru AC. 
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Prezentace 

Prezentace jako individuální technika je vhodná především pro pozice 

obchodníků nebo manažerů, jejich je běžnou pracovní součástí. Opět je možné 

použít více typů prezentací, Montag (2002, s. 32) uvádí možnost prezentace pouze 

před hodnotiteli, nebo i před ostatními účastníky AC, s aktivní nebo pasivní rolí 

hodnotitelů, losování témat. 

 

V praxi se mi jeví jako dobrá varianta použití sebeprezentace v úvodu AC, kdy 

se můžeme dozvědět stručné informace o účastnících z jejich podání a přitom 

pozorovat jejich vypořádání se se stresovou situací, kterou sebeprezentace v samém 

úvodu AC jistě je. Další možnost použití prezentace je v průběhu AC jako součást 

jiné metody, jejíž cílem je potom prezentace určitých výsledků či názorů. 

 

Morální dilemata 

Morální dilemata jsou modelové situace bez jediného správného řešení, kdy 

často účastník volí „menší zlo“. O to jsou obtížnější na hodnocení a náročné na 

profesionalitu hodnotitelů. Jedná se o řešení zadání, do kterého účastníci promítají 

své hodnoty a postoje. (Hroník, 2002, s. 116). 

  

3.6 Testy odborných znalostí 

Testy odborných znalostí, kam řadím i znalosti jazykové, mohou být užitečnou 

pomůckou v případě, že je třeba zhodnotit určitou konkrétní znalost či dovednost, 

neboť je pro dané pracovní místo zásadní. Často se jedná právě o testy jazykových 

znalostí, PC dovednosti, IT znalosti, nebo např. znalosti určitých právních předpisů.  
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4 Fáze Assessment Centre 

Pro kvalitně provedené AC je stěžejní důkladná příprava, pro rozhodnutí o 

výběru nejvhodnějšího kandidáta je podstatné vyhodnocení získaných informací 

zpracované v závěrečné zprávě a podaná zpětná vazba je zakončením celého 

výběrového procesu. Všechny fáze spolu úzce souvisí a je tedy důležité žádnou 

z nich nepodceňovat. 

 

4.1 Příprava AC 

Výchozím bodem pro Assessment Centre za účelem výběru zaměstnanců je 

důkladná příprava. Montag (2002, s. 40) doporučuje pojmout přípravu AC 

projektově, tedy vymezit projektový tým, stanovit náklady, vytipovat rizika a 

stanovit kontrolní body časového harmonogramu. 

 

Stěžejním prvním krokem je analýza pracovního místa, které bude formou AC 

obsazováno. Všechny následující kroky se odvíjí od této analýzy, je tedy důležité 

zmapovat, v čem spočívá podstata činnosti dané pozice, jaké jsou každodenní i 

zátěžové úkoly,  v jakých souvislostech, podmínkách a ve spolupráci s jakými typy 

lidí bude podáván pracovní výkon. 

 

Na základě analýzy pracovního místa je třeba zvolit vhodné modelové situace, 

jejichž pomocí budou vybrané kompetence hodnoceny. Každá technika musí mít 

připravené instrukce, pracovní materiály a stanovená kritéria pro měření vlastností. 

Následuje výběr kompetentních hodnotitelů (pokud se již neúčastní přípravy), z mé 

zkušenosti se zpravidla jedná interně o personalistu a manažera do jehož týmu se 

obsazuje pracovní pozice, ideálně ještě kolega z tohoto týmu, externě pak o 

zástupce konzultantské či poradenské firmy. Hodnotitelé musí být dostatečně 

proškoleni a mít informace o jejich roli, jednotlivých modelových úlohách, 
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sledovaných kritériích, způsobech zaznamenávání atd. Nyní si tento stručně 

představený proces přibližme podrobněji. 

 

4.1.1 Analýza pracovního místa 

Analýza pracovního místa představuje „Proces získávání, uchovávání a rozbor 

všech informací o podnikových pracovních místech, vč. informací o jejich 

vzájemné vazbě a vč. požadavků na jejich obsazení. Cílem je získat informace o 

charakteru a průběhu práce na určitém pracovním místě, a tím získat představu o 

tom, jaký pracovník by měl uvedené pracovní místo zastávat.“ (Palán, 2002, s. 14). 

 

V každé organizaci by měly být vytvářeny a aktualizovány popisy pracovních 

míst jako výchozí dokumenty pro mnoho návazných procesů. Nicméně i když může 

být k dispozici popis pracovního místa jako závazný dokument pořízený touto 

analýzou, vycházím ze zkušenosti, že často neposkytuje dostatek informací pro 

formulování kompetencí pro účely Assessment Centre, bývá nepružný a příliš 

obecný. Další získávání informací pak může probíhat např. pozorováním 

pracovníků, dotazování, rozhovorem s manažerem, atd. Jak již bylo uvedeno 

v úvodní definici, analýza se nezabývá pouze informacemi o pracovní činnosti, ale 

také požadavky důležitými pro výkon těchto činností. Specifické požadavky na 

pracovníky mohou být velmi různorodé, v zásadě je však možné rozčlenit tyto 

požadavky do dvou skupin dle autorské dvojice Bedrnová, Nový (2007, s. 82). 

a) požadavky, které vyplývají ze specifických charakteristik konkrétního 

pracovního zařazení či místa – pracovní pozice pracovníka, 

b)  požadavky, které vyplývají z charakteristik organizace. 

 

Požadavky vztahující se k bodu a) představují vlastní schopnosti, vlastnosti a  

vědomosti jedince. Požadavky vyplývající z charakteristik organizace pak vychází 
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hlavně z konkrétního firemního prostředí, organizační politiky a firemní kultury 

dané organizace.  

 

Novější přístupy analýzy pracovního místa vycházejí právě z celistvosti 

organizace a z týmové spolupráce, kdy není možné jednoznačně popsat konkrétní 

pracovní pozici bez kontextu celé organizace či týmu. Identifikace takových 

charakteristik pak probíhá formou kompetenčních modelů a strategické analýzy 

pracovní pozice. (Vaculík, 2010, s. 57). 

 

Armstrong (1999, s. 480) taktéž zmiňuje moderní přístup řízení lidských zdrojů 

k výběru zaměstnanců, který „… spočívá v tom, že se věnuje mnohem více péče 

tomu, zda uchazeči splňují nejen požadavky daného pracovního místa, ale i 

požadavky organizace jako celku. Tyto požadavky zahrnují angažovanost, oddanost 

a pocit závazku vůči organizaci a schopnost efektivně pracovat jako člen týmu.“ 

 

Domnívám se, že požadavky související s firemní kulturou však nebývají 

v některých organizacích stanoveny, spíše jde o nepsaná kritéria vycházející ze 

zkušenosti. Setkala jsem se s podceňováním analýzy pracovního místa i přípravy 

AC jako takové, což negativně ovlivnilo celou realizaci AC. Konkrétně se jednalo o 

chybně zvolená kritéria výběru, kdy se nevycházelo z pracovního místa a jeho 

potřeb, ale z obecně moderních a často v médiích a literatuře skloňovaných 

kompetencí, jako např. kreativita a týmovost. Až po dlouhodobě trvající vysoké 

fluktuaci na dané pracovní pozici se problém znovu otevřel a došlo k přehodnocení 

požadovaných kompetencí. Jednalo se totiž o poměrně stereotypní a jasně 

vymezenou práci, kde se nemohl kreativní přístup uplatnit, nebylo možné tvořivě 

přistupovat k řešení úkolů. Zároveň zaměstnanec na této pozici byl sice členem 

týmu, ale převážně pracoval jako samostatná jednotka. Z toho vyplývá, že sice byl 

dle stanovených kritérií uchazeč vybrán, ale takový, který neodpovídal danému 

místu a tedy byl brzy frustrován a z firmy odešel. Tato chyba na samém 
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prvopočátku výběru měla za důsledek nemalé finanční náklady, kterým bylo 

pravděpodobně možné předejít. 

 

4.1.2 Kompetence a volba metod 

Samotná analýza pracovního místa ještě není konečným podkladem pro výběr 

konkrétních metod. Požadované charakteristiky je třeba převést do měřitelných 

kompetencí. Kompetence lze definovat ve smyslu obecné schopnosti, kdy se jedná o 

„individuálně specifický soubor vlastností, postojů, znalostí, dovedností, 

zkušeností…, ale také například (pracovních) postojů jednotlivce, které se promítají 

do jeho jednání a činí ho způsobilým k výkonu nejrůznějších činností.“ 

(Tureckiová, 2004, s. 29). V tomto pojetí1 bývá také používán pojem pracovní 

způsobilost. Pro úplnost uveďme ještě termín „kvalifikace“, který definuje 

Tureckiová (2004, s. 31) jako: „soubor znalostí a dovedností zprostředkovaný 

školským systémem a následně rozvíjený v systému dalšího profesního vzdělávání a 

doplňovaný osobní i profesní zkušeností každého jednotlivce. V tomto smyslu lze 

tedy kvalifikaci dále členit na formální (‚odborná příprava‘) a neformální 

(‚nadstavba‘ dalších zkušeností, pracovních návyků a dovedností) … V současném 

systému přípravy na profesi (v ‚akademickém smyslu‘ zajišťovanému vzdělávacím 

systémem) je ovšem termín kvalifikace ztotožněn prakticky jen s formální 

kvalifikací.“ Používejme tedy nadále pojem kompetence. 

 

Vaculík (2010, s. 63) uvádí Ruppovu definici kompetencí pro potřeby metody 

AC jako „specifických, pozorovatelných, ověřitelných projevů chování, které tvoří 

logické a homogenní celky.“ Z této definice vyplývá hlavně požadavek 

pozorovatelnosti,  který  činí z  požadované  charakteristiky měřitelnou kompetenci.  

                                                 
 
1Pojem kompetence je používán také ve významu „rozhodovacích pravomocí a z nich vyplývající odpovědnost 
za důsledky“ (Tureckiová, 2004, s. 29) 
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Měřitelnost znamená použití škálových hodnot a stanovení požadované hodnoty. 

Odborná literatura se nejčastěji shoduje na použití ideálně 7 kompetencí pro 

hodnocení v rámci Assessment Centre. 

 

Existují různá členění kompetencí, například pro manažerské kompetence 

vymezuje D. Katz (in Tureckiová, 2004, s. 35) tři skupiny: 

1. technické dovednosti – praktické užití schopností, znalostí, dovedností, 

metod a postupů práce se zařízeními  

2. lidské („human“) způsobilosti – schopnosti potřebné pro práci s lidmi 

3. koncepční schopnost – zaměření na dlouhodobé cíle organizace, porozumění 

organizaci 

Arthur et al. (in Vaculík, 2010, s. 64) seskupuje kompetence do sedmi 

smysluplných celků, kam patří komunikace, uvažování o druhých a vědomí 

druhých, úsilí a nasazení, vliv na druhé, organizování a plánování, řešení problémů, 

zvládání zátěže a nejistoty. 

 

 Dalším krokem přípravy AC je zvolení takových metod, kterými bude možné 

pozorovat stanovené kompetence. Je doporučováno, aby každá kompetence byla 

hodnocena ve více technikách, při kterých bude možné posuzovat tyto kompetence 

s ohledem na skutečné prostředí (Montag, 2002, s. 42). V praxi je běžné prolínání 

jednotlivých kompetencí v různých technikách a opět záleží na kvalitách 

hodnotitele, aby je dokázal správně posoudit. 

 

 S tím však souvisí problematika predikce, kterou zmiňuje Štikar aj. (2003,         

s. 101). „I za optimálních podmínek, kdy jsou stanovena kritéria pracovního 

úspěchu a k dispozici je komplexní soubor metodických pomůcek, je predikce vždy 

pouze pravděpodobnostní. Do predikce úspěšnosti totiž zasahují okolnosti, které 

nelze ovlivnit. Na straně člověka to je jistá proměnlivost vlastností osobnosti v čase, 

především však dynamičtěji se měnící motivace. Proměnlivost v nárocích práce a 
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pracoviště vyplývá ze zavedení nové technologie, ze změny organizace, režimu 

práce, stylu řízení apod.“  

 

4.1.3 Organizační příprava 

Do organizační přípravy lze zahrnout veškeré přípravy materiálního charakteru, 

tj. příprava dostačujících prostor (s ohledem na samostatné místnosti pro realizaci 

pohovorů či jiných individuálních metod a dostatečně prostornou hlavní místnost), 

pomůcky k jednotlivým metodám, záznamové archy, občerstvení, atd. Dále je také 

třeba včas pozvat (cca týden předem) a informovat vybrané účastníky o způsobu 

realizace výběrového řízení, v tomto případě tedy AC, se stručným vysvětlení 

základních principů AC.  

 

Společnost, která hodlá AC realizovat, se také rozhoduje, zda-li bude AC 

pořádat interně, to znamená pouze za pomoci interních zaměstnanců, nebo externě, 

tedy za využití služeb externího dodavatele. Rozhoduje se dle toho, má-li 

k dispozici dostatečně zkušené a kompetentní vlastní zaměstnance a také, zda-li již 

AC realizovala. V ideálním případě by měl být AC přítomen psycholog se 

zkušenostmi s AC, což převážně v prostředí menších firem není možné interně 

zajistit. Interní realizace není tak nákladná, ale finanční aspekt by zcela jistě neměl 

být jediným kritériem pro rozhodování, protože v takovém případě může docházet 

k neodbornému provádění AC, což nejenže nevede ke kýženým výsledkům, ale 

devalvuje metodu jako takovou a často také mluví v neprospěch jména firmy. 

Pokud společnost zvolí externího dodavatele, i v takovém případě je třeba 

součinnost ze strany zadavatele, a to ve všech fázích AC. Více se tímto tématem 

budeme zabývat v kapitole 5 u jednotlivých rolí účastníků AC. 
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4.2 Realizace AC 

Pro realizační část je důležité mít přesný časový harmonogram, o němž budou 

informováni jak hodnotitelé, tak v menší míře i účastníci AC. Jednotlivé techniky 

by měly být řazeny tak, aby se střídaly skupinové a individuální aktivity, pokud 

možno podřízené i výkonové křivce. Obecné principy správné administrace vidí 

Štikar aj. (1996, s. 43) v „… účelném stanovení pořadí jednotlivých zkoušek, které 

má být ve všech případech pokud možno dodržováno. Při stanovení pořadí 

přihlížíme k druhu a náročnosti jednotlivých zkoušek, k zájmu, únavě i 

k pracovnímu vypětí vyšetřované osoby. Přihlížíme i k potřebě patřičného 

odpočinku a po jednotlivých zkouškách zařazujeme příslušné přestávky.“  

 

Doba trvání AC může být různá dle typu AC a přání zadavatele, např. Montag 

(2002, s. 39–40) uvádí jako minimum jeden den, optimum však dva dny a to hlavně 

z důvodu, aby účastníci měli možnost zvyknout si na novou situaci i na přítomnost 

pozorovatelů a dále také z důvodu opakování pozorovaných situací a dostatečného 

času pro hodnotitele. Naproti tomu Kyrianová (2003, s. 47) preferuje jednodenní 

AC z důvodu časové náročnosti jak pro personalisty a manažery, tak i pro 

kandidáty. Osobně jsem se setkala většinou s jednodenním AC, což považuji za 

optimální.  V menší míře jsem měla možnost účastnit se také tzv. miniAC (cca 4 

hodiny), která byla využívána při výběru z menšího počtu kandidátů na 1 pracovní 

místo.  

 

V případě jednodenní varianty může program AC vypadat např. takto:  

- Úvod, informace o průběhu dne 

- Představení společnosti a pracovní pozice 

- Individuální představení účastníků (např. formou prezentace) 

- Skupinová modelová situace 

- Přestávka 

- Psychodiagnostický blok 
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- Oběd 

- Skupinová modelová situace 

- Psychodiagnostická metoda 

- Přestávka 

- Individuální metody (hraní rolí, prezentace) 

- Rozhovory, paralelně psychodiagnostika 

- Ukončení AC 

 

Z hlediska místa konání je možné realizovat AC v prostorách firmy či mimo ni. 

Ačkoliv Montag (2002, s. 44) doporučuje a Hroník (2002, s. 242) vidí jako častější 

realizaci AC mimo firmu, já se domnívám, že v případě výběrového AC je lepší 

varianta v prostorách firmy. I přes nesporné výhody AC mimo firmy, jako je 

neutrální prostředí či nevyrušování hodnotitelů v průběhu AC z pracovních důvodů, 

vidím jako negativum nejen vyšší finanční nákladnost, ale pokud si představím sebe 

v roli účastníka, tak bych zcela jistě chtěla navštívit firemní prostředí potenciálního 

zaměstnavatele. 

 

4.3 Vyhodnocení 

Důležitým krokem pro naplnění cíle AC je integrace informací získaných 

pozorováním, vyhodnocení výsledků psychodiagnostických metod a finální 

rozhodnutí. V ideálním případě dochází ke krátkému zhodnocení hodnotiteli po 

jednotlivých metodách, nicméně po ukončení AC probíhá závěrečná porada 

hodnotitelů. Kyrianová (2003, s. 64) uvádí jako cíle této porady získat názory všech 

hodnotitelů na kandidáty, shodnout se na jejich hodnocení a dohodnout se také na 

tom, kteří kandidáti budou rovnou odmítnuti a kteří budou dále zvažováni a proto je 

třeba pro další rozhodování připravit psychologický posudek. 
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Výsledkem finálního vyhodnocení je rozhodnutí o vybraných a zamítnutých 

účastnících, případně jejich pořadí. Ze zkušenosti vidím jako poměrně snadné 

dosažení konsensu mezi hodnotiteli týkající se zamítnutých uchazečů, stanovení 

pořadí úspěšných účastníků je již složitější. Častá je také situace, kdy sice není 

účastník vybrán na tu pozici, na kterou bylo AC realizováno, ale je doporučen na 

jiné pracovní místo v rámci firmy. 

 

4.4 Závěrečná zpráva 

Konkrétní podoba výstupu z AC není přesně stanovena, vždy záleží na domluvě 

se zadavatelem. „Z hlediska formy bychom je mohli rozdělovat podle toho, jestli 

jsou vyjádřeny graficky, v bodech nebo ‚povídavě‘, dále podle toho, zda autor 

používal terminologii nebo český opis termínů, také podle způsobu členění zprávy.“ 

(Kyrianová, 2003, str. 65). 

 

Vaculík (2010, s. 115–116) uvádí jako možnou podobu výsledků slovní nebo 

číselné hodnocení. Ideální možností je kombinovaná varianta, která v sobě sdružuje 

výhody obou podob – dostatek neredukovaných informací ve slovní formě a 

možnost snadno porovnávat účastníky pomocí výsledných čísel buď celkového 

skóre, nebo jednotlivých kompetencí či určitých metod. Ačkoliv osobně preferuji 

slovní vyjádření, domnívám se, že naopak manažerům technických, finančních či 

jinak odborně zaměřených oddělení vyhovuje více číselná forma, což je dáno 

potřebou jasné a rychlé orientace a asi i osobním zaměřením. 

 

 Dalším členění zpráv se zabývá Hroník (2002, s. 284 – 296) a uvádí jejich 

strukturu: 

- „závěry z celého AC, seznam silných a slabých stránek, doporučení; 

- shrnutí z individuálních situací, seznam silných a slabých stránek; 

- shrnutí ze skupinových modelových situací, seznam silných a slabých stránek; 
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- shrnutí z psychodiagnostických testů, seznam silných a slabých stránek.“ 

 

V případě výběrového AC se zpravidla z finančních důvodů a z časového tlaku 

zpracovává zpráva pouze pro vybraného kandidáta či více vhodných kandidátů. 

 

4.5 Zpětná vazba účastníkům 

Podání zpětné vazby účastníkům, tedy informaci o tom, jak byli při AC 

hodnoceni, je převážně v případě rozvojového AC velmi zásadní. Oproti tomu při 

výběrovém AC zpravidla není běžné podání individuální zpětné vazby, 

samozřejmostí je ovšem sdělení výsledku, tedy rozhodnutí o přijetí/nepřijetí. 

V ideálním případě by měl zpětnou vazbu podávat podnikový psycholog, nebo 

osoba, která psala hodnotící zprávu, což je často hlavní pozorovatel. 

 

Armstrong  (1999, s. 482) zmiňuje důležitost profesionálního přístupu k výběru 

pracovníků a podávání zpětné vazby. „Těm uchazečům, kteří chtějí vědět, jak uspěli 

a jak se jevili při testování, by měly být výsledky testů sdělovány pečlivě a taktně.“ 
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5 Role v AC 

Jednotlivé role v AC a konkrétní osoby v nich působící mají velký vliv na 

průběh a úspěšnost AC. Ačkoliv má každá role své jisté zákonitosti a 

nezaměnitelnou úlohu, individuální osobnost vytváří nekonečně mnoho podob 

těchto rolí, které není možné všechny popsat. V této kapitole se tedy budu zabývat 

jednotlivými rolemi pouze v obecných rysech. 

 

5.1 Moderátor 

Moderátor má důležitou organizační roli a zpravidla je také garantem a tvůrcem 

programu AC. Jeho projev je náročný na splnění podmínky standardizace, což 

v tomto případě znamená jednoznačné zadání jednotlivých metod. Pokud je AC 

organizováno interně, bývá moderátorem personalista, při externím AC bývá 

moderátorem zástupce dodavatelské firmy. Z důvodu náročnosti jeho role je dobré, 

má-li k sobě pomocníka, převážně pro materiální zabezpečení, distribuci pomůcek, 

testů apod. 

 

Moderátor také působí jako koordinátor všech hodnotitelů, přičemž tato role se 

uplatní hlavně při přípravě a vyhodnocení AC. Moderátor sám je většinou také 

hodnotitel, nicméně je v pozorování omezen svými úkoly. Vystupování moderátora 

i při sebevětší snaze o objektivnost ovlivňuje jeho osobnost, někdy však může jít o 

záměrné ovlivnění vystupování, např. pokud si moderátor klade za cíl zjistit 

odolnost účastníků vůči stresu. Domnívám se však, že toto kritérium by nemělo 

ovlivnit celkový přístup k účastníkům a vystupování moderátora v průběhu celého 

AC, ale spíše být součástí některé z metod. AC samo o sobě je dostatečně stresující 

situace a moderátor ji může svým projevem mírně korigovat.  „Je známo, že určitá 

míra frustrace či stresu je pro člověka spíše prospěšná. Problémem je definování 
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přiměřenosti či nepřiměřenosti zátěže. Nelze stanovit přiměřenou zátěž bez vztahu 

ke konkrétnímu člověku.“ (Řezáč, 1998, s. 137). 

 

5.2 Účastník 

Plně se ztotožňuji s náhledem Kyrianové (2003, s. 54) na kandidáta, o němž 

říká, že „… je stále sledován a hodnocen, i z maličkostí se usuzuje na globální rysy 

osobnosti. Postoj k roli kandidáta se odvíjí od předchozích zkušeností nebo 

získaných informací, úrovně sebehodnocení na pracovním trhu i celkově, zájmu o 

aspirovanou pracovní pozici apod. Čím více neúspěšných AC má kandidát za 

sebou, tím horší mívá očekávání, což se odráží na jeho postojích a jeho šancích na 

úspěch.“  

 

Ze zkušenosti musím říct, že první reakce kandidátů na informaci, že výběrové 

řízení bude probíhat formou Assessment Centre, bývá spíše negativní. Myslím, že je 

většinou odrazuje časová náročnost a obava ze sebeprezentace před větším počtem 

lidí. Je také mnohem větší pravděpodobnost, že kandidát na AC nepřijde, i když 

svoji účast potvrdil. Bohužel se několikrát stalo i to, že na AC přišla jen polovina 

z kandidátů, kteří svoji účast potvrdili. Což samozřejmě také vypovídá o míře 

motivace pracovat v pořádající firmě. 

 

Assessment Centre je možné realizovat za účasti interních nebo externích 

kandidátů, možná je také kombinovaná varianta. Ačkoli by se na první pohled 

mohlo zdát, že interní kandidát má jasnou převahu a informační výhodu, nemusí 

tomu tak vždy být. Právě tento vítězný pocit může interního kandidáta „ukolébat“ 

natolik, že nepodá přesvědčující výkon. 

 

Setkala jsem se bohužel také se situací, kdy byl interní kandidát přizván na AC 

pouze z toho důvodu, aby manažer vyhověl firemnímu procesu interních pracovních 
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příležitostí. Zároveň byl interní kandidát natolik stresován obavami z výkonu před 

známými kolegy v rolích hodnotitelů, že tím byl jeho projev velmi ovlivněn. 

V každém případě se jedná o nelehkou situaci, kombinace interních a externích 

uchazečů vnáší do AC určitá očekávání a předpoklady. Nicméně se domnívám, že 

při shodných dobrých výsledcích by měl být preferován interní kandidát, a to hlavně 

z důvodu pracovní motivace a stabilizace. Pokud projevil zájem o jiné místo 

v rámci firmy, lze tedy předpokládat, že je na stávajícím pracovním místě 

nespokojený a stejně by dříve či později odešel.  

 

5.3  Hodnotitel 

Hodnotitelem by měl být člověk s osobnostními předpoklady a dostatkem 

zkušeností s hodnocením lidí. V ideálním případě by se mělo jednat o psychologa, 

což však v praxi nebývá možné zajistit, nicméně je dobré, pokud je alespoň jeden 

zkušený psycholog přítomen. Větší počet hodnotitelů naplňuje již zmíněný princip 

vícero očí, který je nositelem větší objektivity metody AC. Co se týče počtu 

hodnotitelů, nepanuje jednotný názor, např. Kyrianová (2003, s. 58) uvádí poměr 1 

hodnotitel na 3–4 kandidáty, Hroník (2002, s. 49) doporučuje poměr 1 hodnotitel ku 

2 kandidátům. Hroník (tamtéž) také zmiňuje potřebu mnohostranného pohledu 

danou různorodou skupinu hodnotitelů, a to z hlediska věku, pohlaví, zkušeností a 

externity/internity.  

 

Externí hodnotitele zpravidla zvolí firma, která s metodou AC začíná a sama 

nemá dostatek kvalifikovaných a zkušených hodnotitelů. Externí hodnotitel 

většinou do AC vnáší větší odbornost a zkušenost, jeho nevýhodou však je omezená 

znalost firemního prostředí a často nepřesná informovanost o požadavcích na 

kandidáta. Interní hodnotitel sice tyto požadavky zná, ale nemívá dostatek 

zkušeností pro hodnocení (Kyrianová, 2003, s. 55). Jako ideální variantu vidím AC, 
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kde jsou zastoupeni jak externí, tak interní hodnotitelé a to nejen z důvodu 

výsledků, ale i atmosféře ve skupině. 

 

Zvláštní postavení ve skupině hodnotitelů zastává manažer, do jehož týmu se 

hledá vhodný kandidát. Jeho přístup a názor na AC může v mnohém ovlivnit jak 

samotné AC, tak i jeho výsledky. Je možné se setkat s nejrůznějšími přístupy, od 

nadšení, přes pochyby až ke zcela zamítavému postoji, kdy je AC realizováno např. 

z rozhodnutí nadřízeného. V takovém případě by jistě bylo lepší AC vůbec 

nepořádat, neboť je předem odsouzeno k neúspěchu.  

 

Samozřejmostí by mělo být proškolení hodnotitelů v rámci detailní přípravy na 

AC. Obsahem školení by mělo být „… seznámení s atribučními chybami, etickými 

aspekty AC (důvěrnost takto získaných informací, dodržování termínů během AC, 

vhodné chování vůči účastníkům), způsobem záznamu hodnocení, stručné 

seznámení s možnostmi psychodiagnostiky (vyvrátit její neomylnost, vysvětlit její 

možnosti). Celé školení by mělo mít sebezkušenostní ráz.“ (Kyrianová, 2003, s. 60). 

 

Bohužel je v lidské přirozenosti dopouštět se nejrůznějších pochybení, a proto i 

přes předpoklady, znalosti, zkušenosti i proškolení existuje stále riziko chyb, 

kterých se hodnotitelé při svých pozorování často dopouští. Jediným možným 

řešením je si tyto sklony k chybám uvědomovat a tím je eliminovat. 

 

Nejčastější chyby hodnotitelů popisuje Montag (2002, s. 23–24). 

• Vytváření stereotypů -  připisování vlastností lidem dle příslušnosti ke 

skupině 

• Vytváření předsudků – porovnání očekávání a aktuálního chování, rozpor 

pak vede k tendenci podhodnocení či nadhodnocení 

• Haló efekt – tendence hodnotit na základě jediného povahového rysu 
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• Teorie implicitní osobnosti – odhadování vlastností vycházející z jedné 

pozorované vlastnosti 

• Projekce – přisuzování svých negativních vlastností nebo pocitů druhým 

• Percepční obrana – tendence ignorovat informace, které nejsou v souladu 

s danou kulturou 

• Teorie přisuzování – tendence nejen hodnotit, ale i interpretovat projevy 

chování 

• Efekt nedávné zkušenosti – hodnoceného hodnotíme z pohledu nedávné 

zkušenosti předcházející situace 

• Chyba centrální tendence – tendence nevyužívat při hodnocení krajní 

škálové  hodnoty 
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6 Výhody a rezervy AC 

V okamžiku přípravné fáze výběrového procesu jsou kladeny na pomyslnou 

misku vah jednotlivé metody výběru zaměstnanců a dle tohoto zhodnocení je 

vybrána vhodná alternativa pro konkrétní situaci, pracovní místo a společnost. Mým 

cílem nyní je takto zhodnotit metodu Assessment Centre, její výhody i rezervy jako 

základní argumenty pro či proti realizaci AC. Začněme výhodami. 

 

Nespornou výhodou AC je flexibilita této metody. Na základě specifikace 

pracovní pozice je v ideálním případě AC „šito na míru“ a jsou v něm zahrnuty 

takové metody, které nejúčinněji zkoumají stanovené kompetence. Díky tomu lze 

předpokládat vyšší úspěšnost při výběru vhodného kandidáta a tedy i předpoklad 

eliminace špatné volby.  

 

Možnost srovnání více uchazečů v jeden čas najednou je výhodné s ohledem na 

riziko zapomínání kandidátů, kteří byli na pohovoru v dřívějším termínu. Tato 

možnost srovnání je poněkud obtížnější v případě, kdy AC na konkrétní pozici 

probíhá v několika skupinách, kdy každá skupina může mít velmi odlišnou úroveň a 

kandidát, který je v jedné skupině mezi „top kandidáty“, by mohl být v jiné skupině 

sotva průměrný. 

 

Rozhodování na základě více informací o kandidátech a možnost predikce 

budoucího pracovního výkonu daná primárně naplněním třech základních principů 

AC (princip vícero očí, princip různého úhlu pohledu a princip sledování změny 

v čase) je  základem kvalitnějšího výběru.  

 

Zajímavou nepřímou výhodu uvádí Byham (1991, s. 4), která souvisí 

s rozvojem. Školení vedoucích na hodnotitele AC zlepšuje některé jejich 
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manažerské dovednosti, jako např. hodnocení pracovního výkonu, koučink a 

podávání zpětné vazby.  

 

Spornými argumenty, na které není možné najít jednoznačnou odpověď je 

finanční a časové hledisko. AC bezesporu je poměrně nákladná metoda. 

Za předpokladu, že firma nemá kvalifikované zaměstnance, kteří by samostatně 

připravili a realizovali AC, musí využít služeb poradenských firem či personálních 

agentur, které tyto služby nabízejí. V tom okamžiku jsou náklady samozřejmě vyšší. 

Nicméně i v okamžiku, kdy takové zaměstnance má, je třeba počítat s výdaji 

například na pronájem prostor, občerstvení, práce interních pracovníků strávených 

přípravou a realizací AC, trénink hodnotitelů apod. Kyrianová (2003, s. 13) zmiňuje 

i opačný pohled na tuto ekonomickou otázku vyjádřený finanční úsporou za 

nepřijetí nevhodného kandidáta. Plně se přikláním k jejímu názoru, když o tomto 

argumentu pochybuje. Neexistuje totiž oboustranná spojitost mezi zbytečně 

vynaloženými náklady a dobře pracujícím zaměstnancem. Dobrý zaměstnanec může 

být vybrán i jinou metodou než AC, stejně jako se výběr formou AC nemusí 

vydařit. 

 

Časovou náročnost vyjádřenou časem potřebným na přípravu, organizaci a 

realizaci AC, komunikací s účastníky a případně i jejich předvýběr řadí Hroník 

(2002, s. 65) mezi neoddiskutovatelné nevýhody AC. Oproti tomu Kyrianová 

(2003, s. 15) vidí v použití AC časovou úsporu danou možností vidět kandidáty 

v jeden den. Domnívám se, že v případě většího počtu kandidátů či obsazování 

většího počtu stejných pozic není vynaložený čas výrazně odlišný od času 

stráveného pohovory, většinou na více kol. 

 

Mezi rezervy použití AC řadím vysoké nároky na hodnotitele a náročnost na 

přípravu AC a to nejen po časové stránce, ale spíše po metodické. Jsem toho názoru, 
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že nároky kladené na dobré provedení AC jsou vysoké a proto je často snazší od 

této metody ustoupit, než podstoupit její rizika. 

 

Podrobnější přehled a názor z více pohledů na problematiku výhod a rezerv AC 

je obsažen v Příloze E (graf č. 7 a graf č. 8). 
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7 Aktuální stav AC – sonda 

Ve snaze o reálný pohled na aktuální situaci využití AC ve firmách jsem se 

rozhodla provézt sondu formou dotazníku (viz Příloha B) do prostředí firem, 

zacílenou na Pardubický kraj a Hlavní město Prahu. Vycházela jsem z předpokladu, 

že využití metody AC bylo ovlivněno ekonomickou krizí, která se mohla negativně 

projevit na nevyužívání této metody z finančního důvodu. Primárně mě tedy 

zajímalo, zda firmy metodu AC používají, v kladném případě bylo mým 

sekundárním cílem zjistit, jak takové AC konkrétně vypadá.  

 

Dotazník je členěn do dvou částí, kdy první zjišťuje základní třídící znaky firem 

– odvětví podnikání, počet zaměstnanců a majetkovou účast, dále zásadní otázku 

zda firma AC využívá či případně využívala v minulosti a také dotaz na výhody a 

rezervy AC, jak je vnímá personalista. Pokud firma AC nerealizuje, pak mne 

zajímal důvod a také vliv ekonomické krize na řízení lidských zdrojů ve firmě. 

Druhá část dotazníku je určena firmám, které mají s AC zkušenosti ze současnosti 

či minulosti a otázky směřují k získání představy o podobě takového AC. 

 

V Pardubickém kraji jsem oslovila 30 společností, při návratnosti dotazníku    

67 % jsem získala odpovědi od dvaceti respondentů. V kraji Hlavního města Prahy 

jsem oslovila rovněž 30 společností a při návratnosti dotazníků 40 % jsem získala 

odpovědi od dvanácti respondentů. Celková návratnost dotazníků je 53 % a 

odpovědi poskytlo 32 firem. Nejvíce firem působí v oboru stavebnictví (8), výroby 

a průmyslu (5) a IT/IS (5). Dle počtu zaměstnanců jsem společnosti rozčlenila do 4 

skupin: do 50ti zaměstnanců (2), 50 – 250 zaměstnanců (13), 250 -1000 

zaměstnanců (11) a nad  1000 zaměstnanců (6). České společnosti jsou zastoupeny 

v počtu 15, zahraničních je 13, se zahraniční účastí jsou 4 (viz Příloha C, graf č. 4  a 

graf č. 5). 
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Z tohoto vzorku pouze 6 firem (19 %) v současnosti realizuje AC, přičemž 

všechny jsou z Hlavního města Prahy a prováděly AC i v minulosti (viz Příloha D, 

graf č. 6). Další 4 společnosti realizovaly AC v minulosti, z toho 3 z Pardubického 

kraje, nicméně v současnosti metodu nevyužívají. 

Firmy 
realizující AC; 
počet 6; 19 %

Firmy, které 
AC nerealizují; 
počet 26; 81%

 
Graf č. 1: Poměr firem realizujících AC 

 

Všichni respondenti odpovídali na dotaz ohledně výhod metody AC (viz Příloha 

E, graf č. 7), kdy jsou velmi vyrovnaně uváděny nejčastěji výhody: 

• Možnost porovnávat více kandidátů současně – 31 % 

• Možnost pozorovat účastníky  v různých situacích- 31 % 

• Více hodnotitelů = vyšší objektivita – 26  % 

 

V otázce týkající se rezerv metody AC (viz Příloha E, graf č. 8) došlo 

k zajímavému zjištění. Oproti skutečnosti, že finanční náročnost bývá obecně 

nejčastěji zmiňována jako nevýhoda AC, z těchto výsledků vyplývá, že finanční 

náročnost je takto posuzována pouze v hodnotě 12  %. Nejčastější zastoupení 

představuje náročnost na přípravu (25 %) a náročnost na organizaci a potřebné 

prostory (21 %).  
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Důvodem, proč společnosti AC nerealizují (viz Příloha E, graf č. 9) je nejčastěji 

argument, že standardní pohovor je dostačující (18 %), nejsou obsazovány pozice 

vhodné pro výběr metodou AC (15 %) a chybějící zkušenosti s AC (13 %). Naopak 

nejméně častým důvodem je nedostatek zaměstnanců kompetentních k realizaci AC 

(4 %). 

 

V případě deseti (32 %) společností (s vyrovnaným poměrem za oba kraje) 

nedošlo k žádné změně v oblasti řízení lidských zdrojů v souvislosti s ekonomickou 

krizí. Nejčastěji zmiňovaným důsledkem krize je zmrazení mezd a platů (17 %), 

propouštění zaměstnanců (16 %) a změna atmosféry ve společnosti (15 %) (viz 

Příloha E, graf č. 10). 

 

Druhá část dotazníku zabývající se konkrétní podobou AC je vzhledem 

k malému množství respondentů a zároveň různorodosti informací zpracována 

graficky v příloze F. Nicméně tato část dotazníku přinesla zajímavé zjištění v tom 

ohledu, že žádnou z firem aktuálně používajících metodu AC neovlivnila 

ekonomická krize v přístupu k metodě AC. Tím se tedy nenaplnil můj předpoklad o 

souvislosti mezi využíváním metody AC a ekonomickou krizí. Spíše by se z tohoto 

závěru dalo usuzovat, že firmy mající s AC zkušenosti vnímají tuto metodu jako 

pevnou součást řízení lidských zdrojů. Nicméně omezený počet respondentů 

nedovoluje vyvozovat obecné závěry. 

 

V Pardubickém kraji se však této sondy zúčastnil značný podíl významných 

zaměstnavatelů regionu a proto je zřejmé, že zde tato metoda není rozšířena. V     

 85 % případů nemají firmy v Pardubickém kraji účastnící se sondy s metodou AC 

žádné zkušenosti. Formou doplňujících rozhovorů s některými personalisty jsem 

dále zjistila, že většinou firmy ani neuvažují o budoucím využití AC, neboť nevidí 

tak výrazný efekt této metody převyšující její náročnost na přípravu a organizaci. 
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8 Závěr 

Závěrem své práce bych se chtěla zamyslet nad aktuální situací využívání AC a 

možným výhledem do budoucna. Ačkoliv jsem neočekávala přílišnou frekvenci 

v aktuálním používání AC, tak výrazným odsunutím metody na vedlejší kolej jsem 

byla přeci jen překvapena. Hledání příčin je možné v tuto chvíli pouze v rovině 

úvah. Nebudeme se zabývat důvody danými nedostatečnou podporou 

managementu, či nechutí personalisty zkoušet něco nového. Takové důvody budou 

v určitých podmínkách existovat vždy.  

 

Nicméně zmiňovaná náročnost metody AC vychází z komplikovaného či příliš 

složitého popisu metody, z nepochopení, nebo je opravdu v poměru k efektivitě 

příliš složitá? Personalisté ji jako takovou mohou vnímat z neznalosti, nedostatečné 

odbornosti, špatné zkušenosti nebo přepracovanosti. 

 

Ať je příčinou cokoliv, možným způsobem oživení AC je určité zjednodušení, 

avšak za zachování základních principů, nebo využití v případech, kdy efekt jasně 

převažuje. Jako určité realizační zjednodušení vidím možnost provádět výběr 

formou mini AC – tedy v kratším časovém úseku a s méně účastníky.  

 

Zjednodušení bezesporu představuje také virtualizace, která je v současnosti 

nejen s metodou AC, ale s celou oblastí lidských zdrojů, spojována. Rozvoj 

technologií došel tak daleko, že ačkoliv osobně nejsem přílišný zastánce přebírání 

činností za každou cenu stroji namísto lidí, nelze mu jisté výhody upřít. Jan Švéda 

(2010) z agentury MotivP představuje virtualizaci následovně: „Virtuální AC je 

multisituační zkouškou, která zahrnuje řešení modelových situací a dilemat, 

znalostní testy, dialog simulátor a on-line psychodiagnostiku. Kandidáti řeší 

modelové problémy nejdříve individuálně, následně i ve skupině s ostatními 

kandidáty (modelové situace on-line, kde skupinové řešení probíhá formou 
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diskusního fóra).“ Jako výhody virtuálního AC Švéda (tamtéž) uvádí možnost 

posuzovat kompetence v rozmanité skladbě testových úkolů, rozmanitost využití, 

nízkou časovou zátěž pro účastníky a snížení nákladů díky on-line administraci.  

 

Virtuální AC samozřejmě není zázračná náhrada za existující metody výběru, 

ale nabízí určité zjednodušení jinak zajímavé metody. 

 

Vrátím se k druhé možnosti oživení AC, kterou vidím v případech, kdy efekt 

jasně převažuje nad náročností. Takovou situací je pro mě velké množství kandidátů 

na jedno pracovní místo, kdy AC umožní posouzení více kandidátů bez 

diskvalifikace některého jen na základě množstevního přetlaku. Druhou možnou 

variantu vidím v užití AC při výběru na absolventské pozice či do tzv. trainee 

programu. Jedním z důvodů je podobnost základních kritérií jako je kvalifikace a 

pracovní zkušenost a tedy nutnost zaměřit se více na „měkké dovednosti“ a také na 

predikci pracovního výkonu. Druhý pohled je čistě demografický, neboť Český 

statistický úřad uvádí (2010), že v období od roku 2002 do roku 2008 (novější údaje 

nejsou k dispozici) vzrostl počet studentů téměř o polovinu (48 %) na téměř 370 

000. S tím samozřejmě souvisí i nárůst počtu absolventů VŠ v tomto období, a to 

z 32 tisíc v roce 2002 na 73 tisíc v roce 2008 (viz Příloha A). Tento nárůst počtu 

absolventů by pak sdružil obě varianty v jednu. 

 

Každá organizace má v oblasti řízení lidských zdrojů jiné cíle a odlišný náhled 

na personální práci obecně, čímž je ovlivněn i přístup k rozvoji v oblasti náboru a 

výběru zaměstnanců. Je proto pochopitelné, že v době ekonomické recese není 

právě tato oblast prioritní. Nicméně věřím, že metoda Assessment Centre neupadne 

v zapomnění, neboť pečlivý výběr kvalitních zaměstnanců bude pro firmy potřebný 

i v budoucnu. Doufám, že jsem přispěla alespoň k připomenutí této metody těm 

několika firmám, které vyplnily můj dotazník. Ráda bych se jednou zúčastnila 

výběrového Assessment Centre i v Pardubickém kraji, třeba jako účastník. 
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10 Přílohy 

Příloha A: Vývoj počtu studentů a absolventů vysokých škol v ČR 

 

 

 

Graf č. 2: Studenti vysokých škol v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Absolventi vysokých škol v ČR 

 

 

Zdroj dat: ČSÚ, 2010 
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Příloha B: Dotazník

jiné (uveďte) :

2

THP Celkem

česká zahraniční

5

před r. 2005 2005-2007 2008-2010 NE

      náročnost na přípravu (čas, 
metodika apod.)

               snížení mezd a platů

                zmrazení mezd a platů
zrušení/omezení 

zaměstnaneckých benefitů
omezení vzdělávání 

zaměstnanců

IT/IS
elektrotechnika

strojírenství

7

Jaké výhody má dle Vašeho názoru 
metoda Assessment Centre?                                              
(zvolte 3  pro Vás zásadní výhody, nebo 
uveďte jiné)

dělnické pozice

ANO                                      NE

časová úspora

            možnost porovnat více 
kandidátů současně

     možnost pozorovat účastníky v 
různých situacích

8

Jaké rezervy má dle Vašeho názoru 
metoda Assessment Centre?                                   
(zvolte 3 pro Vás zásadní rezervy, nebo 
uveďte jiné)

časová náročnost

vzdělávání

zkrácení pracovní doby

10

Ovlivnila celosvětová ekonomická 
krize oblast lidských zdrojů ve vaší 
společnosti? Jakým způsobem?              
(zvolte variantu/y, nebo do volného pole 
uveďte jiné důsledky)

             propouštění zaměstnanců

      vysoké nároky na hodnotitele

Prosím zástupce HR oddělení o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjištění aktuálního stavu využívání metody 
Assessment Centre ve firmách. Zjištěné údaje budou použity v bakalářské práci zabývající se touto tématikou. 
Údaje budou zpracovány anonymně, žádné citlivé informace nebudou uváděny v souvislosti se jménem 
společnosti.

Poznámka k vyplňování dotazníku : Zaklikněte prosím zvolené odpovědi, v případě více možností potom odhadem 
procentuální četnost. V případě "jiné" a při otevřených otázkách prosím vpište odpověď. Pokud Vaše spole čnost 
AC nikdy nerealizovala, i p řesto prosím o vypln ění otázek č. 1-10.

OTÁZKY ODPOVĚDI

Využíváte v současnosti v oblasti HR 
metodu Assessment Centre?

výroba a průmysl

4 Vaše společnost je:
se zahraniční účastí

6
Využívala vaše společnost metodu 
AC v minulosti? (zvolte prosím období)

atmosféra ve společnosti

Vaše společnost působí v oblasti 1

Velikost společnosti vyjádřete 
počtem zaměstnanců

3

Uveďte lokalitu společnosti (město, 
obec)

finance/bankovnictví
obchod/služby

marketing/reklama
stavebnictví

více hodnotitelů = vyšší 
objektivita

finanční úspora za nepřijetí 
nevhodného uchazeče

finanční náročnost

        náročnost na organizaci a 
potřebné prostory

       riziko stylizace účastníků

       pozastavení náboru nových 
zaměstnanců

ke změně nedošlo

náročnost na přípravu a 
organizaci

výsledek neodpovídá 
vynaloženému úsilí

finanční náročnost

       neobsazujeme pozice, na 
něž je výběr formou AC vhodný

Dotazník - Metoda Assessment Centre

     standardní pohovor je pro 
výběr dostačující

Pokud AC nerealizujete, uveďte 
prosím důvod (do volného pole případně 
uveďte jiný důvod)

9

nedostatek zaměstnanců 
kompetentních pro realizaci AC

          nemáme s AC žádné 
zkušenosti

     nemáme dostatek vhodných 
kandidátů

není podpora ze strany 
managementu
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výběru rozvoje tréninku outplacementu

jednodenní vícedenní

interně externí firmou

interně externě
1-4 hodiny 1-4 hodiny
4-8 hodin 4-8 hodin
> 8 hodin > 8 hodin

top 
management

střední 
management

obchodník specialista

21

AC
Výběrový 
pohovor

Headhunting jiné (uveďte)

k žádné změně nedošlo

16
ANO NEJe při AC přítoment psycholog? 

(pokud někdy ano a někdy ne, uveďte poměr 
v procentech)

11

Ovlivnila ekonomická krize přístup 
vaší společnosti k metodě AC? 
Jakým způsobem? (zvolte variantu/y, 
nebo do volného pole uveďte jiné důsledky)

                    AC se realizuje 
pouze interně

změna účelu užití AC

             AC se nerealizuje, 
není žádný nábor

      AC se nerealizuje, ale 
nové zaměstnance hledáme

změna nesouvisí s 
ekonomickou krizí

Z jakého důvodu právě pro tuto/tyto 
pozice?

22

23
Odhadněte prosím četnost metod 
využívaných k výběru zaměstnanců 
(v procentech - např. 30/60/10) 

pohovor

hraní rolí

zkoušky znalostí

manažerské hry

Jaké metody a techniky v AC 
využíváte?                                         
(zvolte nejčastěji využívané, do volného pole 
případně uveďte jiné vámi využívané 
techniky)

20
V případě výběru zaměstnanců 
využíváte AC na jaké pozice? 

interních externích

19 Jak jsou hodnotitelé na AC školeni? 

17
Kolik účastníků se AC zpravidla 
účastní?

18
Kolik hodnotitelů se AC zpravidla 
účastní?

miniAC (3-4 hodiny)
14 Časově AC realizujete jako

15
Realizaci AC zajišťujete:                            
(v případě více variant uveďte poměr v 
procentech, např. 30/0/70)

s interními i externími 
hodnotiteli

13 Kolik AC realizujete za rok?             
(uveďte počet pod odpovídající variantu)

12

Assessment Centre (respektive 
Development Cetre) využíváte za 
účelem (v případě více variant uveďte 
poměr v procentech)

Pokud v současnosti vaše společnost metodu AC nevyužívá, ale realizovala AC v minulosti, vyplňte 
prosím otázky č. 10-21 na základě dřívější skutečnosti. 

dle náborového plánu operativně

jiné (uveďte níže)

nejsou školeni

externích

(uveďte důvod)

interních

skupinové diskuse

projektivní testy

prezentace

případové studie

modelové situace

výkonové testy

osobnostní dotazníky

Děkuji za čas strávený vyplněním tohoto dotazníku a za poskytnuté odpovědi
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Příloha C: Struktura firem ú častnících se sondy 
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Graf č. 4: Struktura firem dle odvětví a kraje 
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Graf č. 5: Struktura firem dle počtu zaměstnanců a majetkové účasti 
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Příloha D: Struktura firem, které v rámci sondy realizují metodu AC 
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Graf č. 6: Struktura (dle odvětví, majetkové účasti, počtu zaměstnanců a kraje) šesti  

firem realizujících AC 
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Příloha E: Grafické zpracování výsledků sondy – 1. část 

. 

26%

5%
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31%

31%

časová úspora
možnost porovnat více kandidátů současně
možnost porovnat účastníky v různých situacích
více hodnotitelů = vyšší objektivita
finanční úspora za přijetí nevhodného uchazeče

 

Graf č. 7: Výhody AC dle hodnocení personalistů 
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Graf č. 8: Rezervy AC dle hodnocení personalistů 
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standardní pohovor je dostačující

 

Graf č. 9: Důvody, které způsobují nevyužívání metody AC 
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Graf č. 10: Vliv ekonomické krize na oblast lidských zdrojů 
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Příloha F: Grafické zpracování výsledků sondy – 2. část  

Níže uvedené grafické zpracování představuje konkrétní podobu AC, údaje 

poskytlo 9 firem. 

33%

7%

60%

výběr rozvoj trénink

 

Graf č. 11: Možnosti využití AC 
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Graf č. 12: Časový rozsah AC 
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Graf č. 13: Způsob zajištění AC 

Poznámka ke grafu č. 11: 
9 firem uvedlo, za jakým účelem 
metodu AC využívá. Žádná z nich 
nepoužívá AC k outplacementu. 

Poznámka ke grafu č. 12: 
Pouze 2 firmy z 9 realizují jen mini 
AC. V ostatních případech je AC 
buď jednodenní, nebo firmy 
využívají obě varianty. Rozhodnutí 
o realizaci AC je zpravidla 
operativní, pouze 3 firmy vycházejí 
z náborového plánu.  
 

Poznámka ke grafu č. 13: 
2 firmy realizují AC jak interně, tak 
externě, ostatní pouze interně. 
Psycholog je přítomen také ve 2 
případech, což odpovídá 22 %. 
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Graf č. 14: Metody a techniky užívané při AC 
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Graf č. 15: Rozsah školení hodnotitelů 
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Graf č. 16: Četnost metod užívaných k výběru zaměstnanců 

Poznámka ke grafu č. 15: 
Nejčastější rozsah školení je 
do 4 hodin a takové školení 
je prováděno interně. 
V případě školení delšího 
než 8 hodin se jedná o 
školení externí. 

Poznámka ke grafu č. 16: 
Výběrový pohovor je stále 
nejrozšířenější metodou i ve 
firmách, které AC realizují.  

Poznámka ke grafu č. 14: 
Přehled metod, které firmy 
nejčastěji do programu svého 
Assessment Centre zařazují, 
ukazuje převahu modelových 
situací nad testovými 
metodami 


