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Abstrakt
Tato diplomová práce je věnována metodě assessment center a jejich
prediktivní validitě. Teoretická část je zaměřena na historii a vývoj assessment center,
jejich přípravu, průběh, účastníky, popis nejčastěji používaných technik, možnosti
využití, výhody a nevýhody této metody. Samostatná kapitola se zabývá jejich
validitou a způsobům měření validity u assessment center. Dále jsou v této části
rozebrána další úzce související témata - adaptace a fluktuace zaměstnanců.
Empirická část se soustředí na popis a měření míry validity assessment centra,
jež bylo v letech 2010 - 2012 využíváno nejmenovanou pojišťovací společností pro
výběr zaměstnanců na pozici Konzultant pojištění. V této části práce je popsán
realizovaný výzkum, z jehož výsledků vyplývá, že míra prediktivní validity
používaných assessment center v dané organizaci je 0,20 - ovšem tento výsledek není
statisticky významný. Možné faktory, které mohly výzkum ovlivňovat a úvahy nad
možnostmi zvýšení validity zkoumaného assessment centra jsou rozebrány v diskuzi.

Klíčová slova:
Assessment centra
Validita
Výběr zaměstnanců
Personální psychologie

Abstract
This thesis is devoted to the method of assessment centres and their predictive
validity. The theoretical part is focused on the history and development of assessment
centres, their design, course, participants, description of the most commonly used
techniques, possible uses, advantages and disadvantages of this method. A separate
chapter deals with their validity and methods of measuring validity in assessment
centres. In addition, this section analyses related topics - adaptation of employees and
employee turnover.
The empirical part focuses on describing and measuring the degree of
predictive validity of an assessment centre, which have been used between years 2010
and 2012 by an unnamed insurance company for employee selection for a position
Insurance Consultant. In this part of the thesis, the conducted research is characterized.
The results showed that the predictive validity of assessment centres used in the
organization was 0.20 – but this result was not found to be statistically significant. At
the end there is the discussion about possible factors that might have influenced the
research and consideration of the possibilities of increasing this assessment centre’s
validity.
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Úvod
Tato diplomová práce se zabývá assessment centre, což je metoda využívaná
v personálně-psychologické práci pro výběr a hodnocení zaměstnanců. Assessment
centra (zkráceně AC) se staly v posledních letech často využívanou metodou.
Psychologové zaměřující se na psychologii práce a organizace přichází nezřídka s AC
do styku (a s největší pravděpodobností i nadále budou), a proto je vhodné mít přehled
o tom, jak assessment centra vypadají a jaké jsou možnosti jejich využití.
S assessment centry jsem se poprvé setkala na stáži v pojišťovací společnosti
v roce 2010. Účastnila jsem se jich jednak jako hodnotitel, postupem času i jako
moderátor. V roce 2011 jsem dostala možnost navrhnout podobu nového assessment
centra na pozici personálního konzultanta v personální agentuře, kde jsem v té době
pracovala na zkrácený úvazek. Tato první setkání s AC mě vedla ke zvýšenému zájmu
o tuto metodu. Na základě svých zkušeností s touto metodou jsem zastáncem názoru,
že assessment centrum je zajímavým nástrojem, který poskytuje cenné informace o
chování posuzovaných osob v určitých situacích a že je lze využít k predikci úspěchu
těchto osob na dané pozici.
Téma prediktivní validity assessment center jsem zvolila z toho důvodu, že i
v odborných kruzích je validita této metody velmi častým tématem diskuzí. O
spolupráci jsem požádala pojišťovací společnost, kde jsem v minulosti působila jako
stážistka a jejíž assessment centrum dobře znám. Předložený výzkum validity AC
používaného touto pojišťovnou je prvním svého druhu, který byl v této společnosti
proveden. Pojišťovací společnost si přála zůstat v anonymitě.

Tato diplomová práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Cílem
teoretické části je seznámit s metodou assessment centre a se souvisejícími tématy.
První kapitola teoretické části vysvětluje pojem AC a předkládá jeho stručnou historii
a vývoj. Dále se práce soustředí na přípravu a průběh AC, všechny jeho účastníky a
jednotlivé techniky využívané v AC (jako například skupinové diskuze, prezentace,
hraní rolí, případové studie či psychodiagnostické metody). Důležitý je také popis
formy hodnocení AC a možné podoby zpětné vazby jak pro zadavatele, tak i pro
posuzované osoby. Součástí empirické části diplomové práce jsou i možnosti využití
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AC, jeho limity a přednosti. Celá kapitola je věnována i validitě assessment center,
konkrétním typům validit a způsobům jejich měření. Poslední kapitoly této části
informují o adaptaci a fluktuaci zaměstnanců, neboť jejich vlivy je třeba při hodnocení
validity AC zohledňovat.
Empirická část je věnována výzkumu, který byl zaměřen na prediktivní validitu
assessment centra využívaného pojišťovací společností pro nábor nových zaměstnanců
na pozici konzultant pojištění. Tato část se zabývá jednak poskytnutím základních
údajů o pojišťovací společnosti, na jejíž půdě výzkum vznikal, dále pak samotnou
pozicí konzultanta pojištění a jejím nárokům a kompletně popisuje používané
assessment centrum. Nedílnou součástí této práce je i charakteristika výzkumu, jehož
výsledky jsou dále rozvedeny v diskuzi.
Cílem empirické části této diplomové práce je určit míru prediktivní validity
assessment centra využívaného pojišťovací společností pro nábor na pozici konzultant
pojištění.

Citace jsou v této diplomové práci uváděny podle norem APA. Překlady
cizojazyčných textů provedla autorka sama.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
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1 Charakteristika Assessment Centre
První kapitola je věnována vymezení pojmu assessment centre a jeho
definicím. Vzhledem k tomu, že se jedná o metodu využívanou takřka celosvětově,
jsou zde uvedeny charakteristiky tohoto termínu tak, jak je uvádí mezinárodní
organizace a zároveň i tak, jak jsou uváděny českými autory. Druhá část této kapitoly
popisuje stručnou historii a vývoj assessment centre.

1.1 Vymezení pojmu „Assessment Centre“
Název „Assessment Centre“ (zkratka AC) pochází z angličtiny a do češtiny
většinou nebývá překládán. Může být češtině přiblížen označením „assessment
centrum“. V českém prostředí je možné se setkat s doslovným překladem „hodnotící
středisko“ (Montag, 2002). Assessment centra je mimo jiné možno využít i pro rozvoj
zaměstnanců, v takovém případě hovoříme o development centre neboli DC (Vaculík,
2010).
Jednotná definice AC prakticky neexistuje. Byham (2011), uznávaný americký
psycholog působící v oblasti psychologie práce a organizace, definuje assessment
centrum jako metodu, jež zahrnuje soubor hodnotících technik (metod), včetně
různých typů simulací vztahujících se k náplni práce, někdy také rozhovorů a
psychologických testů. Britská psychologická společnost (The British Psychological
Society, 2010, s. 31) pak charakterizuje AC podrobněji jako: „(…) mnohočetný proces
hodnocení, jehož se účastní řada jednotlivců, kteří podstupují různé úlohy a jsou
pozorováni týmem vyškolených hodnotitelů, kteří posuzují jejich výkon vzhledem
k předem definovaným kritériím chování, jež souvisí s danou pracovní pozicí. Často se
jedná o situaci hodnocenou uspěl/neuspěl.“ Cook (2009) zdůrazňuje především
princip hodnocení mnoha různých dimenzí (kompetencí) na podkladě množství
různých úloh, což zaručuje objektivnější výsledky.
V českém prostředí se definice nijak výrazně neliší. Vaculík (2010) označuje
assessment centrum za soubor dílčích metod, které jsou použity za účelem hodnocení
lidí. Základem je pozorování chování posuzovaných účastníků AC skupinou
proškolených pozorovatelů-hodnotitelů během vykonávání různých úloh. Podoba
assessment centre může být velmi rozdílná, výběr úloh totiž závisí na řadě okolností.
13

Takovými okolnostmi může být cíl assessment centra, počet účastníků, počet
sledovaných kompetencí, finanční či časová náročnost a další (Vaculík, 2010). Jak
uvádí Hroník (2007), při assessment centru jsou sledovány především projevy chování
v různých situacích, proto lze tuto metodu označit jako multisimulační zkoušku.
Assessment centra jsou využívána k predikci výkonu účastníka v budoucnu. Na
základě toho, jakým způsobem jsou účastníci schopni vyřešit zadané úlohy, odvodí
tým hodnotitelů, jestli budou schopni zastávat kýženou pozici (Byham, 2011 ).

1.2 Historie a vývoj Assessment Centres
Vývoj metod hodnocení lidí sahá až k Alfredu Binetovi a jeho prvním
inteligenčním testům na počátku dvacátého století. První metody, které jsou
považovány za předchůdce dnešních AC, se pak začaly využívat na konci první
světové války v Německu pro výběr důstojníků (Brenner & Brenner, 2008). Za druhé
světové války se použití těchto metod rozšířilo i do Velké Británie, v roce 1942 začala
WOSB (The British War Office Selection Boards) vybírat potenciální důstojníky na
základě série testů, které hodnotili vybraní úředníci, psychologové a psychiatři. Tyto
testy zahrnovaly skupinové diskuse, prezentace či skupinové úlohy. Tato metoda byla
následně přejata i americkou armádou a postupně se rozšířila i do civilních úřadů
(Junea & Rao, 2007).
V roce 1956 využila AC americká společnost AT&T pro hodnocení nových
vedoucích pracovníků. Účelem této studie bylo rozhodnout, zda tito mladí manažeři
mají potenciál povýšit během následujících deseti let a stát se členy středního
managementu.

Posuzovaly

se

zde

především

manažerské

dovednosti

jako

organizování, plánování, rozhodování, dále pak obecné schopnosti jako např.
inteligence nebo také hodnoty a postoje - pracovní i sociální. Tato metoda se ukázala
být dobrým prediktorem úspěchu, proto ji společnost AT&T začala následně využívat
ve větší míře. Úspěch využití AC společností AT&T inspiroval k aplikaci assessment
center i další firmy jako například Standart Oil, IBM, Sears Roebuck, General Electric
či Caterpillar (Junea, Rao; 2007).
Thornton (2010) rozděluje historii assessment center do čtyř fází: časná,
střední, nedávná a současná. V časné fázi AC (1965 – 1980) probíhaly první výzkumy
AC a zjišťoval se jejich potenciál. AC se v té době využívaly zejména pro výběr a pro
14

povyšování zaměstnanců a zkoumalo se, jestli jde o metodu, která nikoho
neznevýhodňuje. Ve střední fázi AC (1980 – 1990) byla zkoumána celá metoda,
hledaly se nejvhodnější postupy a techniky. Nedávná fáze (1990 – 2005) přinesla směr
soustředící se na rozvoj dovedností pomocí assessment či development centra a
zevrubné zkoumání dimenzí (kompetencí), jež by AC mělo měřit. Do současné fáze
(od roku 2005) odborníci věnující se této metodě vstupovali s pochybnostmi o validitě
(platnosti) assessment center a nejnovější výzkumy se zabývají především zjišťováním
reálného přínosu AC. Zároveň však v této poslední fázi dochází k obrovskému
rozšíření assessment center po celém světě a k využívání nových technologií za
pomoci informační a komunikační techniky (Thornton, 2010). Současní výzkumníci
(např. Thornton & Rupp, 2006) se většinou shodují na tom, že assessment centra jsou
validní a funkční metodou, pokud jsou dodržována pravidla stanovovaná
renomovanými organizacemi zabývajícími se metodou AC – soubor norem a pravidel
pro pořádání assessment center předkládá publikace International Task Force on
Assessment Center Guidelines, jejíž dosud nejnovější verze pochází z roku 2009.
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2 Metoda Assessment Centre
Tato kapitola je zaměřena na metodu AC, vysvětluje postup při přípravě,
realizaci a vyhodnocování assessment center. Zároveň je důležité vysvětlení rolí
jednotlivých účastníků AC, AC klade totiž vysoké nároky nejen na kandidáty, kteří
jsou hodnoceni, ale i na další zúčastněné osoby.

2.1 Příprava Assessment Centre a její zásady
Příprava AC je poměrně náročný a dlouhodobý proces. Podle Waldrona a
Joinese (1994) je důležité při přípravě assessment centra věnovat pozornost
následujícím klíčovým pravidlům a krokům:


Analýza práce.



Výběr technik měření výkonu.



Klasifikace jednotlivých pozorování podle měřitelných kategorií.



Každá dimenze musí být během AC měřena vícekrát během více úloh.



Každý uchazeč musí být sledován více pozorovateli.



Pozorovatelé musí projít zaškolením.



Je nutné zvolit systematickou metodu pro záznam chování uchazečů.



Integrace dat získaných z více zdrojů: od pozorovatelů, obecnou diskusí a ze
statistických měření.
Detailně jsou dále rozebrány analýza pracovní pozice, určení klíčových

kompetencí, operacionalizaci těchto kompetencí a sestavení matice metod a
kompetencí.

2.1.1 Analýza práce
Morgeson a Dierdoff (2011) definují analýzu práce (ang. job analysis) jako
systematické zkoumání nároků pracovní pozice a zároveň i dané pracovní pozice
v širším kontextu tak, jak je vnímána. Mikuláštík (2007) pak uvádí, že úkolem analýzy
práce (nebo také analýzy pracovní pozice či pracovního místa) je zjišťování náplně a
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požadavků jednotlivých povolání. Pro analýzu práce jsou potřebné údaje o organizaci
(struktura organizace a zařazení dané pozice v ní), pracovních činnostech a nárocích
(kvalifikace, vzdělání, požadované pracovní chování, schopnosti atd.). Podle
Management Study Guide (2008) jsou výstupy analýzy práce popis pracovního místa
(ang. job description) a specifikace pracovního místa (ang. job specification). Popis
pracovního místa specifikuje hlavní úkoly a povinnosti. Armstrong (2007) považuje za
vhodné místo popisu pracovní pozice analyzovat spíše pracovní role. Popis role by pak
měl podle něj obsahovat očekávání výsledků práce a požadavky na dovednosti a
chování potřebné ke splnění těchto očekávání. Druhým výstupem analýzy práce je
specifikace pracovního místa, která udává požadavky na psychické a popřípadě i
fyzické vlastnosti, které napomáhají dobrému výkonu na dané pozici (Management
Study Guide, 2008).
Analýza pracovní pozice je nutně prvním krokem jakéhokoliv výběrového
řízení. Při analýze práce je pozornost soustředěna na dva základní soubory informací o
pozici, které odpovídají údajům nutným pro popis a specifikaci pracovního místa (Job
Analysis Guide, 2011):


požadavky kladené na zaměstnance na dané pozici;



specifikace zaměstnance: znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence (zde
ve smyslu předpoklady vykonávat danou pozici) potřebné k plnění povinností
(používá se také anglická zkratka KSA&C = knowledge, skills, abilities and
competencies). KSA&C jsou právě ona klíčová kritéria, která jsou následně
hodnocena pomocí assessment centra. Proto je zapotřebí určit jejich důležitost
a vědět, bez kterých KSA&C se na této pozici pracovník neobejde. Každá
z těchto klíčových kompetencí by následně měla být měřena v několika
metodách použitých v AC.
Postup při analyzování pracovní pozice začíná vždy sběrem dat vztahujících se

k pracovní pozici. Tato data lze získávat od zaměstnanců, kteří danou pozici
vykonávají, od supervizorů, manažerů nebo expertů na analýzu práce (Cook, 2009).
Získaná data je zapotřebí uchovat pro případ nutnosti znovu vytvořit podobnou
analýzu, pro následné zhodnocení jejích výsledků apod. Pomoci nám také mohou
různé databáze shromažďující informace o typické pracovní náplni, povinnostech,
platech atd. na konkrétních pozicích. V Evropě je nejrozšířenější tzv. Mezinárodní
standard klasifikace zaměstnání (International Standard of Occupational Classification
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and EurOccupations), ve Spojených státech vznikla nová specializovaná databáze
zvaná O*NET (Morgeson a Dierdorff, 2011). O*NET obsahuje velké množství pozic,
které jsou ovšem často popsány příliš obecně a proto je dobré použít i další zdroje
(Cook, 2009). V České republice byla Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci
Národní soustavy povolání vytvořena Kartotéka typových pozic.
Analýza práce slouží především k tomu, aby mohly být na jejím základě
určeny klíčové kompetence pro danou pozici a následně sestavena matice metod a
kompetencí (Vaculík, 2010).

2.1.2 Kompetence, matice metod a kompetencí
Definice pojmu kompetence (u assessment center se také používá označení
dimenze) se u různých autorů poměrně značně liší. Kompetence mohou být
definovány jako vlastnosti a vzorce chování, které musí posuzovaný člověk prokázat,
aby mohl plnohodnotně vykonávat pracovní úkoly (Arnold et al., 2007). Cook (2009)
uvádí, že v oblasti lidských zdrojů je nejrozšířenější definice taková, že kompetence
jsou pozorovatelné schopnosti nebo dovednosti řešit manažerské úkoly. Pro potřeby
assessment center je velmi důležité, aby zvolené kompetence byly pozorovatelné, jak
zdůrazňují např. i Thornton, Rupp (2006). Kompetence nejsou celoživotně neměnné a
je možné je dále rozvíjet.
Kompetence jsou do assessment center voleny v závislosti na pozici, na níž
jsou pracovníci vybíráni. Nicméně existují jisté podobnosti mezi soubory kompetencí
objevujících se v AC. Analýzou 65 různých zdrojů získala Gibbonsová et al. (2006)
soubor 16 nejčastěji využívaných kompetencí, které sjednotila do čtyř skupin. První
skupinou jsou kompetence zaměřené na řešení problémů, mezi něž patří hledání
informací a tvořivost. Druhá skupina je zaměřena na přístup k práci a zahrnuje
plánování a organizování, adaptabilitu, odolnost vůči zátěži, pečlivost a svědomitost,
motivovanost. Třetí skupina hodnotí úroveň komunikace – slovní projev, písemný
projev, naslouchání, přesvědčivost. Poslední skupina se orientuje na vztahy,
konkrétněji na vztahy a interpersonální dovednosti, leadership, týmovou práci a
zvládání konfliktů (Gibbonson et al., 2006). Jiné dělení dimenzí uvádí Arthur et al.
(2003), jež se svými kolegy při analýze 34 článků objevil 168 různých dimenzí
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využívaných při AC a seskupil je do šesti kategorií: komunikace, uvědomování si
druhých, drive, ovlivňování ostatních, organizování a plánování a řešení problémů.
Murray (2011) varuje, aby firmy vybíraly kompetence použité v assessment
centech velmi obezřetně. V praxi se lze setkat s používáním stále stejné skupiny
kompetencí pro výběr na pozice napříč celou společností od manažerských rolí po
asistentské. Pro každou pozici by měla být provedena důkladná analýza práce a
zároveň by personalisté měli zvážit reálnou důležitost jednotlivých kompetencí, aby
nešlo jen o dlouhý soupis schopností a dovedností, ale o jejich stručný výčet, který
v sobě obsahuje pouze ty skutečně nejdůležitější kompetence, které jsou vybrány na
míru dané situaci výběru zaměstnanců.
Odborníci na AC (např. Byham, 2011, Thornton & Rupp, 2006 nebo Vaculík,
2010) se shodují, že každá kompetence by měla být zkoumána minimálně ve dvou
metodách AC. Dimenze musí být dobře operacionalizovány, aby mohly být snadno
hodnotitelné. Obecně platí, že v jedné úloze by neměly být sledovány více než tři
dimenze kvůli přílišné náročnosti na pozorovatele (Byham, 2011). Zároveň je třeba
dobře zvážit celkový počet kompetencí měřených assessment centrem, neboť velké
množství kompetencí komplikuje a hlavně značně prodlužuje AC. Obsah assessment
centra je stanoven při závěrečném sestavení matice metod a kompetencí, tedy
vytvoření seznamu všech úloh a určení, při jakých úlohách budou hodnoceny jaké
dimenze (Vaculík, 2010). Jednotlivé úlohy AC by měly být vytvořeny tak, aby
vyvolaly požadované chování, reflektovaly reálnou pracovní náplň, umožňovaly
hodnocení posuzovaných v situacích spojených s konkrétní pracovní rolí a zároveň
dodržely požadavek měřit jednu kompetenci více metodami (Arnold et al., 2007).
Tabulka č. 1 je ukázkou možné podoby matice kompetenčních cvičení.
Sledované kompetence jsou uvedeny v horním řádku (v tomto případě jsou navíc
sjednoceny do tří základních skupin), jednotlivé úlohy AC jsou sepsány v levém
sloupci. Čísla v tabulce jsou hodnoty, jichž hodnocená osoba dosáhla v jednotlivých
úlohách vzhledem k posuzovaným kompetencím. Například úloha případová studie
hodnotí kompetence řešení problémů, kam patří orientace na výsledky, řešení
problémů a tvořivost. Stupnice používaná pro hodnocení se zvolí před začátkem AC.
V tomto případě autor zvolil stupnici 1 – 4, kde 1 znamená, že hodnotitel zaznamenal
u hodnoceného během daného cvičení minimální počet důkazů o pozitivních
indikátorech chování, 4 znamená naopak výskyt podstatných důkazů o přítomnosti
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pozitivních indikátorů chování (Arnold et al., 2007). Nejúspěšnější by tedy byl
posuzovaný s nejvyšším bodovým ohodnocením.

KOMPETENCE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Orientace na Řešení
výsledky
problémů
Případová
studie

3

Skupinová
diskuze I

2

Tvořivost

VZTAHOVÉ KOMPETENCE
Sociální
dovednosti

Týmová
práce

Vliv

Integrita

2

3

1

2

2

4

Skupinová
diskuze II

4

Prezentace

4

2

1

Hraní rolí

3

1

2

Hledání faktů

4

2

Identifikace

Počet
měřených
komp.

4

2
2

KOMPETENCE VZTAHU
K SOBĚ

2

2

3
4
1

4

2

Počet
měření
kompetencí
Klasifikace
celkové
kompetence

Tabulka 1: Ukázka matice metod a kompetencí (upraveno podle Vaculík, 2010, s. 91 – 92 a Arnold et
al., 2007, s. 215).

2.1.3 Využití kompetencí versus využití souboru úloh v AC
V současné době existují v odborných kruzích debaty, zda pro design
(sestavení) assessment centra je vhodnější využití výše popsané metody založené na
určení kompetencí a poté následném výběru úloh, které dané kompetence měří (ang.
dimension-based AC); nebo zda je lepší variantou vytvoření takových úloh AC, které
simulují reálné pracovní úkoly, bez určování klíčových kompetencí (ang. exercisebased AC) (Thornton & Gibbons, 2009).
Použití kompetencí pro návrh AC je historicky starší a rozšířenější variantou.
Některé novější výzkumy (např. Lance, 2008) ovšem prokázaly, že jednotlivé úlohy
jsou platnějším ukazatelem chování posuzovaných osob než jednotlivé dimenze.
Alternativou vytváření AC za použití dimenzí se tedy stala tvorba AC s užitím úloh
simulujících úkoly, s nimiž se na dané pozici bude jedinec běžně setkávat. Lance
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(2008) také uvádí, že exercise-based AC je méně náročné na hodnotitele, protože
jejich úkol je zredukován na pouhé pozorování chování v jednotlivých úlohách a
hodnocení jeho efektivity. To je považováno za méně náročné než zachycování
jednotlivých prvků chování a jejich následné přiřazování ke konkrétní kompetenci
jako je tomu u dimension-based AC.
Thornton & Gibbons (2009) upozorňují na tři nejčastější potíže, které
vyvstávají při opuštění modelu dimension-based AC a úplném vynechání dimenzí při
sestavování AC:


dimenze jsou obecně využívány i v jiných HR aktivitách jako např. trénink a
rozvoj dovedností a jsou tedy hodnotným a především relativně snadno
měřitelným ukazatelem úspěchu, o nějž se při využití exercise-based AC
přijde;



pracovní pozice, kde se často opakují stejné úkoly lze snadno simulovat
souborem několika málo úloh AC, nicméně je náročné až nemožné simulovat
veškeré úkoly, s nimiž se jedinec bude setkávat na komplexní pozici vyžadující
schopnost jednat v nových a neznámých situacích;



je otázkou, zda poskytnutím zpětné vazby na základě dimenzí dostávají
posuzovaní návod na zlepšení svých výkonů v zaměstnání, nebo jestli spíše
dostávají návod, jak příště uspět v AC; proto se zpětná vazba postavená na
výkonu v jednotlivých úlohách jeví jako vhodnější.
Své zastánce mají jak dimension-based, tak exercise-based assessment centra.

Jakou metodu zvolit by měli u každého AC individuálně rozhodnout zprostředkovatelé
AC po důkladném zvážení výhod a nevýhod.

2.2 Účastníci AC a jejich role
Assessment centra se účastní dvě hlavní skupiny osob. Jsou to jednak
posuzovaní (uchazeči o zaměstnání či hodnocení zaměstnanci) a hodnotitelé. Každá
skupina má při AC své vymezené role. Dále se podílí další aktéři zodpovědní za chod
celého AC jako např. moderátor, zprostředkovatelé či figuranti.
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2.2.1 Moderátor
Přítomnost moderátora či případně ještě dalšího figuranta pro modelové situace
je nutnou podmínkou. Jedná se většinou o trénované profesionály z konzultantských
společností zajišťujících AC externě, případně může jít o interního specialistu.
Moderátor vystupuje jako koordinátor AC, zadává jednotlivé úkoly, usměrňuje
diskuze a odpovídá na případné dotazy (Kyrianová, 2003). Může být zároveň i
designérem assessment centra a proto mu je svěřen i dohled nad jeho průběhem.

2.2.2 Zprostředkovatelé
Zprostředkovatelé jsou zodpovědní za chod samotného assessment centra.
Zodpovídají za dodržování standardů AC, časového rozmezí (aby nedocházelo ke
zpožďování v průběhu AC) a technické zajištění (místnost, občerstvení apod.) (The
British Psychological Society, 2010).

2.2.3 Posuzovaní
Posuzované osoby (anglicky „assessees“) mohou podle Hroníka (2005) tvořit
buď homogenní, nebo heterogenní skupinu. Homogenní skupina se uchází v rámci AC
o stejnou pozici, heterogenní skupina je skupina posuzovaných na AC, kteří se však
mohou ucházet o různé pozice. Heterogenní skupina klade vyšší nároky na
pozorovatele, kteří musí u každé skupiny uchazečů sledovat jiné kompetence.
U posuzovaných osob je důležitá míra jejich motivace k účasti na AC a postoj
k této metodě. Negativní postoj a odmítání metody assessment centra může zkreslit
výsledky (Čapková, 2011). Je důležité, aby posuzovaní byli informováni o průběhu,
časovém rozpisu AC a tom, jak bude s informacemi o nich nakládáno. Podle
mezinárodních etických pravidel pro assessment centra (International Task Force on
Assessment Center Guidelines, 2009) mají dále posuzovaní právo znát účel a obsah
AC, podobu zpětné vazby apod. Dobrá informovanost podporuje důvěru zúčastněných
osob k této metodě a vůli spolupracovat.
Počet posuzovaných osob je na zvážení pořádající organizace. Většinou se
pohybuje okolo 8 – 12 účastníků, výjimečně až 15 účastníků (Kyrianová a Gruber,
2006). Je potřeba však počítat s tím, že kromě posuzovaných budou přítomni ještě
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hodnotitelé a další spolupracující osoby, počet účastníků se tedy musí přizpůsobit i
prostorovým možnostem.

2.2.4 Hodnotitelé
Hodnotitelé nebo také posuzovatelé (ang. „assessors“) či pozorovatelé (ang.
„observers“) jsou lidé pověření hodnocením chování posuzovaných v průběhu
jednotlivých úloh assessment centra (The British Psychological Society, 2010). Mělo
by jít o různorodou skupinu (co do pohlaví, rasy, postavení ve firmě, zkušeností atd.).
Všichni hodnotitelé by měli projít důkladným zaškolením k vykonávání této role.
Výcvikový program musí popsat a vysvětlit sledované kompetence, způsob jejich
hodnocení, jednotlivé úlohy a které dimenze jsou při nich pozorovány, v neposlední
řadě pak i osvětlit běžné chyby v hodnocení, aby se jich mohli posuzovatelé
vyvarovat. Počet hodnotitelů se liší v závislosti na počtu posuzovaných – doporučuje
se srovnání názorů nejméně dvou hodnotitelů na jednoho posuzovaného, nicméně
jeden hodnotitel může zároveň hodnotit více osob (International Task Force on
Assessment Center Guidelines, 2009). Mikuláštík (2007) uvádí, že na jednoho
hodnotitele by nemělo připadnout hodnocení více než dvou osob.
Podle Britské psychologické společnosti (The British Psychological Society,
2010) výcvik hodnotitelů by měl být ideálně dvoudenní. Zároveň by se vyškolení
hodnotitelé měli podílet na hodnocení assessment centra v období nejpozději do dvou
měsíců od absolvování výcviku. Zároveň pokud se neúčastnili jako hodnotitelé
žádného AC déle než rok, měl by být výcvik zopakován alespoň ve zkrácené verzi.
V případě pořádání AC externí firmou, jsou přísedícími ještě personalisté a
manažeři z objednávající společnosti. I ti se většinou podílejí na chodu AC jako
hodnotitelé (Kyrianová, 2003).

2.3 Realizace Assessment Centre
Realizace AC navazuje na dlouhou a pečlivou přípravu podle výše popsaných
bodů. I organizace AC se drží stanovených pravidel. Podle Hroníka (2007) je
zapotřebí vytvořit prostředí, které neodvádí pozornost účastníků, protože soustředění
je důležité nejen u posuzovaných osob, ale také u posuzovatelů. Zároveň je třeba
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upozornit, že je nutné předem stanovit velikost pracovní skupiny posuzovaných (za
optimální se považuje 5 - 12 lidí ve skupině), dobu trvání (běžně trvá AC jeden den,
zkrácené tzv. screeningové AC může trvá obvykle 4 - 9 hodin, lze se setkat i s AC
trvajícím 2-3 dny), personální zajištění (hodnotitelé, manažeři, moderátor) a
programové a technické zabezpečení celého AC (sem se řadí jednak program pro
účastníky včetně časového rozpisu, dále pak i zajištění chodu AC jako rezervace
vhodné místnosti, občerstvení, notebook či flip chart).
Průběh assessment centra se většinou drží ustáleného modelu. Na začátku by
mělo být představení všech účastníků, především pak hodnotitelů a manažerů.
Posuzovaní mají právo na veškeré informace ohledně programu AC, doby trvání a
naložení se získanými údaji (International Task Force On Assessment Centre
Guidelines, 2009). Poté se přistupuje k samotnému programu, tedy k prezentování a
plnění různých úloh. Typy úloh jsou detailněji popsány v kapitole č. 3, Techniky
používané v AC. V závěru AC následují informace o době dodání zpětné vazby a
výsledků assessment centra a rozloučení.

2.4 Výstupy z Assessment Centre pro zadavatele
Sepisování závěrečných výstupů (nebo také zpráv či reportů) je velmi časově
náročné vzhledem k objemu informací z množství různých zdrojů, jež je třeba
zohlednit a zahrnout do zprávy. Zejména v západních zemích se pro přípravu reportů
využívají specializované počítačové programy, které vyhodnocují výsledky na základě
předem nastavených kritérií. Nicméně experti varují, že by stále měl hrát hlavní roli
člověk, aby nedocházelo ke zkreslení získaných údajů (The British Psychological
Society, 2010).
Hroník (2007) uvádí dva přístupy ke zpracování výsledných zpráv v závislosti
na přání zadavatele – jde o zprávu zaměřenou na zhodnocení psychologických
charakteristik a zprávu zaměřenou na behaviorální charakteristiky. Formát textu může
být různý, nicméně v praxi se preferuje spíše strukturovaný text. Psychologické
hodnocení by mělo obsahovat vyhodnocení psychologických testů a psychologické
charakteristiky tak, jak je hodnotíme na základě výsledků pozorování v průběhu AC.
Obvykle se zde určuje temperament a vitální kapacita, motivace, adaptace a vůle,
výkonnostní předpoklady a schopnosti, interpersonální vlastnosti, sebepojetí atd.
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Zpráva zaměřená na behaviorální charakteristiky je častější, protože chování je
základní jednotkou, již během AC sledujeme. Toto hodnocení je sestavenou podle
jednotlivých kompetencí (např. zaměřenost na výsledky, tvořivost, analytické myšlení,
interpersonální citlivost, týmová práce, komunikace atd.). Na konci každé zprávy by
nemělo chybět uvedení kategorií uspěl/neuspěl, silné a slabé stránky a doporučení, na
které prvky se zaměřit do budoucna (Hroník, 2007).
V případě využití matice metod a kompetencí jsou součástí výstupů i číselné
hodnoty, jichž posuzované osoby dosáhly při hodnocení jednotlivých kompetencí na
předem určených škálách (Vaculík, 2010).

2.5 Zpětná vazba posuzovaným osobám
Zpětná vazba by měla být poskytnuta všem posuzovaným osobám. Optimální
je osobní rozhovor (zejména v případě development center, jichž se účastní interní
zaměstnanci), nicméně z hlediska časové úspory se většinou preferuje telefonický
rozhovor či zaslání písemné zprávy. Výsledek se sděluje nejdéle do čtyř týdnů od AC.
Výstup pro posuzované by měl pokrývat klíčové hodnocené kompetence a důvod, proč
posuzovaný uspěl či neuspěl (The British Psychological Society, 2010).
Jsou rozdílné způsoby podávání zpětné vazby posuzovaným osobám. Formu a
obsah zpětné vazby volí zadavatel. Podle Kyrianové a Grubera (2006) je běžné
poskytnout zpětnou vazbu každému posuzovanému, který o ni projeví zájem. Písemná
zpráva je podle nich výstupem pouze pro zadavatele, účastník AC by měl dostat
zpětnou vazbu ústně spolu s vysvětlením. Zde je vhodné, aby zpětnou zprostředkoval
psycholog, vysvětlil svá zjištění a v ideálním případě podal informace, které mohou
být pro účastníka dále užitečné jako například hovořit o dovednostech, které se dají
naučit a vylepšit, čímž se zvyšuje pravděpodobnost úspěchu v budoucnosti (Kyrianová
a Gruber, 2006).
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3 Techniky používané v Assessment Centre
Jak již bylo uvedeno, assessment centrum je multisimulační zkouška, která
kombinuje různé techniky pro získání komplexního obrazu o chování posuzovaných
osob v uměle navozených situacích (Hroník, 2007). Techniky (nebo též metody či
úlohy AC) si většinou zadavatelé alespoň částečně přizpůsobují tak, aby byly co
nejvíce zaměřené na kompetence nutné pro vykonávání konkrétní pracovní pozice.
Různí autoři dělí tyto techniky do různých kategorií. Můžeme se setkat
s dělením na individuální a skupinové úlohy (např. Hroník, 2007), standardizované a
nestandardizované úlohy (např. Kyrianová a Gruber, 2006), Vaculík (2010) používá
pro všechny úlohy s výjimkou testů souhrnný název modelové situace. V této
diplomové práci nejsou jednotlivé techniky nijak kategorizovány. Tato kapitola
obsahuje shrnutí a popis nejčastěji používaných metod, kterými jsou: skupinové
diskuze, individuální prezentace, hraní rolí, případové studie, in-basket, rozhovor,
sebehodnocení a hodnocení druhých a psychodiagnostické metody.

3.1 Skupinové diskuze
Skupinové diskuze jsou takřka nedílnou součástí všech assessment center.
Jedná se o techniku, při níž několik posuzovaných diskutuje nad zadaným úkolem či
problémem. Jsou vhodné pro získání informací o jednotlivcích při práci ve skupině,
zejména pak umožňují hodnotit vztahové kompetence (Vaculík, 2010).
Obvykle se diskuze účastní 4 – 6 osob, tedy při větším počtu účastníků AC je
vhodné rozdělit posuzované do menších skupin (Vaculík, 2010). Důvodem rozdělení
do menších skupin je vysoká náročnost na udržení pozornosti u hodnotitelů. Melchers,
Kleinmann a Prinz (2010) dokázali experimentálně, že menší počet posuzovaných
osob pozorovaných jedním hodnotitelem zvyšuje schopnost daného hodnotitele
rozlišovat mezi jednotlivými kompetencemi a tedy zvyšuje validitu (neboli platnost)
celého assessment centra.
Skupinové diskuze mohou být zadány dvojím způsobem: první způsob je
zadání diskuze bez přidělení pozic (anglicky leaderless group discussion), druhý
způsob je přidělení pozic všem nebo častěji jednomu posuzovanému se přidělí role
vedoucího (anglicky assigned-leader group task) (Vaculík, 2010). Thornton a Ruppová
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(2006) považují za lepší volbu skupinové diskuze, kde jsou role stanoveny. Podle nich
assigned-leader group task lépe simuluje reálné pracovní situace, neboť málokdy se
v praxi setkáme s pracovními skupinami, které pracují bez jakéhokoliv dohledu a
koordinace nadřízeného. Na druhou stranu diskuze bez zadaného vedoucího dávají
všem účastníkům stejné možnosti prosadit se a projevit své vůdčí schopnosti a míru
vlivu na druhé (Vaculík, 2010).
Montag (2002) dále dodává, že lze ještě dělit skupinové diskuze na řízené –
neřízené a bez přípravy – s předchozí přípravou. Řízená diskuze podle něj dovoluje
zjistit více o reakcích a chování posuzovaných, moderátor vede diskuzi předem
určeným směrem a vytváří takové situace, které jsou informačně nejužitečnější. Dále
pak uvádí, že při skupinových diskuzích je nejčastěji sledováno, zda jsou posuzovaní
jedinci spíše aktivní či pasivní, dominantní či submisivní, zda dokážou obhájit svůj
názor, umí naslouchat, efektivně komunikovat atd. (Montag, 2002).
Existují však i výzkumy, které poukazují na nedostatky techniky skupinové
diskuze. Thornton a Ruppová (2006) považují za nevýhodu této metody rozdíly, které
vznikají rozdílným složením skupin a náladou, která se v nich vytváří. Pro hodnotitele
může být těžké pak odhadnout, jestli je chování posuzovaných dáno jejich
osobnostními vlastnostmi nebo je pozměněno díky skupinové dynamice. Fenwick a
Neal (2001) upozorňují na nerovnosti vycházející z rozdílů mezi pohlavími. Ženy mají
obecně spíše kooperativní pracovní styl, zatímco muži spíše analytický a soutěživý
styl. To je podle nich důvodem, proč jejich studie ukázala, že vyšší počet žen ve
skupině vede k lepším výsledkům skupiny. I přes všechny námitky jsou stále
skupinové diskuse velmi oblíbenou technickou a jsou zařazovány do většiny AC.

3.2 Individuální prezentace
Prezentace je též jednou z obvyklých součástí assessment center. Velkou
důležitost má především u výběrových či rozvojových AC pro manažerské pozice.
Existuje několik způsobů, jak prezentovat. Posuzovaná osoba může být požádána
prezentovat pouze před hodnotiteli nebo i před ostatními účastníky AC. Hodnotitelé
mohou jen přihlížet bez zásahu do samotné prezentace, nebo mohou mít i rozdělené
role a aktivně do jejího průběhu zasahovat. Témata prezentací by měla být předem
určena, nejčastěji se prezentují závěry skupinové diskuse nebo se obhajuje řešení
27

problému nalezené skupinou. Případně se mohou předem připravená témata losovat. Je
na designérech AC určit, zda budou mít prezentující čas na přípravu či nikoliv.
Prezentace jsou časově ohraničené, doporučuje se 5 – 10 minut, k tomu se připočítává
čas na zodpovězení případných dotazů (Montag, 2002). Thornton a Ruppová (2006)
uvádí, že v případě, kde je to pro danou pracovní pozici relevantní, může ještě vybraný
hodnotitel záměrně zpochybňovat závěry prezentace a vytvořit tak mírně stresovou
situaci.
Prezentace mají důležitou vypovídací hodnotu. „Individuální prezentace může
být zaměřena buď na to, jak přesvědčivě je účastník schopen sdělit nějakou informaci,
častěji však na to, jak je schopen vysvětlit, případně i obhájit svůj názor. Zjišťují se při
ní však i jiné charakteristiky – odolnost vůči stresu, komunikační dovednosti, úroveň
vyjadřování, ale i dominance apod.“ (Montag, 2002, s. 33). Zároveň vypovídá o
schopnosti profesionálně vystupovat a efektivně prezentovat informace a názory.
Prezentujícímu navíc můžeme podle preferencí zadavatele poskytnout podpůrný
materiál jako je flip chart (tabule) či projektor, což nám zároveň odhalí jeho schopnost
pracovat s těmito pomůckami. Prezentace jsou oblíbené zejména v německy mluvících
zemích (použity zhruba v 90% všech AC) a poměrně hojně jsou rozšířeny i v AC ve
Spojených státech (50%) (Thornton & Rupp, 2006).

3.3 Hraní rolí
Hraní rolí (anglicky role playing) je další velmi rozšířenou technikou
používanou v assessment centrech. Jedná se o metodu simulační, protože její
podstatou je simulování potenciálně reálné situace, jež může nastat při výkonu dané
pracovní pozice. Většinou dostane posuzovaný zadání s informacemi, s kým bude
jednat, o čem a v jakém jsou vzájemně postavení (Byham, 2010). Zadání se mění
podle pozice, na níž vybíráme vhodného kandidáta. Nejčastěji se objevují témata jako
je pohovor s uchazečem o zaměstnání, rozhovor s pracovníkem, který má slabý
pracovní

výkon,

setkání

s potenciálním

novým

zákazníkem

nebo

jednání

s nespokojeným zákazníkem (Arthur & Day, 2011). Obvykle jsou zde hlavními
hodnocenými kompetencemi komunikační dovednosti, u manažerů schopnost
motivovat, dále emocionální stabilita a schopnost jednat s lidmi (Montag, 2002).
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Figurant (anglicky role-player), který hraje v této úloze důležitou roli, by měl
být pečlivě zaškolený, mít veškeré důležité informace o své roli a ideálně mít
zkušenost s podobnými situacemi, což mu dodává potřebný náhled do situace a
schopnost adekvátně reagovat na argumenty posuzované osoby (International Task
Force On Assessment Centre Guidelines, 2009). Schollaert a Lievens (2010)
zkoumali, jaký vliv má na hodnocení posuzovaných zaškolení figurantů. Výsledky
ukazují, že role play odhalí mnohem více schopností posuzovaného, když je figurant
předem zaškolen, jak podněcovat hodnoceného k další diskuzi a navozovat situace,
které jsou relevantní k dané pozici, neboť tím umožní hodnotitelům pozorovat ty
mechanismy chování, které jsou pro výkon dané pozice klíčové.
Je třeba zmínit, že figurant neodpovídá pouze na otázky, ale naopak by měl
otázky i sám klást, dávat návrhy řešení, které jeho protějšek musí zvážit a uvést
argumenty pro či proti, a zároveň může být součástí role projevit určité emoce
(například rozezlený zákazník, labilní zaměstnanec apod.). Cílem hraní rolí je, aby
posuzovaný získal efektivně dostatečné množství informací a byl schopen na jejich
základě navrhnout řešení prezentované situace a aktivně problém vyřešit (Arthur &
Day, 2011).
Byham (2010) uvádí, že počet sledovaných dimenzí při této aktivitě by měl být
značně zredukován (většinou na dvě). Je to z důvodu přílišné nepřehlednosti a
obtížnosti hodnotit velké množství kompetencí během této aktivity, která většinou trvá
pouze několik minut, na rozdíl od některých dalších technik využívaných v AC, které
se pohybují v řádech desítek minut. V některých zemích se využívá během assessment
center kupříkladu i nahrávací technika. Při situaci hraní rolí pak je puštěn
posuzovanému záznam simulované situace, která ho může potkat při výkonu dané
pozice (Byham, 2010). Video je pak průběžně zastavováno a posuzovaný má za úkol
vybrat z několika variant, jak by se měl figurant v dané situaci zachovat. Posuzovaný
je následně hodnocen podle počtu správných odpovědí. Byham (2010) však
upozorňuje, že takového cvičení nepatří svou povahou do assessment centra.

3.4 Případové studie
Případové studie (ang. case studies) jsou úlohy, které vyžadují od řešitelů
schopnost najít v daném čase vhodný postup pro vyřešení nějaké problémové situace
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(WACRA, n. d.). Tato situace může být reálná či nereálná. Většinou musí posuzovaný
pracovat s velkým množství informací, jež je zapotřebí rychle a efektivně vyhodnotit,
vyžaduje to tedy porozumění těmto informacím, jejich klasifikaci a určení nejlepšího
řešení (Vaculík, 2010). Případové studie se zaměřují zejména na hodnocení
analytických schopností posuzovaných. Důležitou charakteristikou případových studií
je to, že je možná variabilita řešení, neexistuje jednoznačně správné či špatné řešení
(Dvořáková et al., 2004).
Při assessment centrech na vyšší pozice mohou být případové studie velmi
náročné, vyžadují rychlá a přitom náročná rozhodnutí jako například navržení změn
v procesech společnosti, specifická finanční rozhodnutí nebo plán na změnu strategie
v dané oblasti (Arthur & Day, 2011). Kyrianová a Gruber (2006) podotýkají, že
případová studie může zároveň ověřovat i tzv. hard skills jako například úroveň cizího
jazyka nebo schopnost práce s počítačem. Řešení případové studie může být pak
součástí dalších úloh assessment centra – zejména se používá jako zadání prezentace
(Kyrianová, 2003).

3.5 In-basket
Tato metoda bývá u nás označována také českým výrazem „třídění došlé
pošty“.

Spočívá v tom,

že posuzovaný obdrží větší množství dokumentů

(telefonických vzkazů, e-mailů, memorand, reportů apod.), které je zapotřebí roztřídit
podle důležitosti a navrhnout náležité kroky k vyřešení nastalých situací (Pulakos,
2005). Situace může být navíc zkomplikována poskytnutím diáře, který již značné
množství úkolů obsahuje. Od posuzovaných osob se očekává mnoho různorodých
úkonů od sepsání dopisů či e-mailů, přes plánování meetingů až po delegování
povinností. Často bývá na toto cvičení relativně malé množství času, což vytváří lehce
stresové prostředí (Arthur & Day, 2011).
Po roztřídění dokumentů a ukončení úlohy by mělo následovat obhájení
učiněných rozhodnutí před hodnotiteli. Hodnotí se zde zejména odolnost vůči stresu,
schopnost se rozhodovat, stanovit priority, organizovat a time management (Montag,
2002). Tato úloha se nejčastěji vyskytuje v assessment centrech určených manažerům,
protože ti se s podobnými situacemi potýkají v praxi běžně.
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3.6 Rozhovor
Podle Montaga (2002) již závěrečný rozhovor není sám o sobě technikou
assessment centra, nicméně je nezbytné ho na konec AC zařadit. Kdo rozhovor
povede, by se pořadatelé měli předem domluvit. Stejně tak struktura rozhovoru by
měla být určena při přípravě AC. Je třeba dodržovat daný časový rozsah, jednak aby
posuzovaní neodstávali podnět k domýšlení si preferencí hodnotitelů u jednotlivých
hodnocených osob, za druhé aby nedocházelo ke zpoždění, které nezbytně vede
k navýšení ceny AC. Pokud již byli vytipováni úspěšní uchazeči, je vhodné, aby se
závěrečného rozhovoru účastnil i potenciální nadřízený (Kyrianová, 2003).
Stejně jako u všech ostatních úloh AC i při rozhovoru by měl nejprve
moderátor vysvětlit posuzovanému účel a průběh této techniky. Účelem rozhovoru je
především zjištění chybějících poznatků o posuzovaném (např. postoje, motivace),
rozebrání některých úloh AC a zjištění schopnosti sebereflexe (Montag, 2002).
Kyrianová (2003) doporučuje dále ověřit možnost nástupu, platové požadavky a dát i
kandidátovi prostor pro otázky. Pokud osobní pohovor nebyl součástí výběrového
řízení ještě před samotným assessment centrem, samozřejmě se zaměřuje ještě na
prověření životopisných údajů.

3.7 Hodnocení sebe sama a ostatních účastníků AC
Velmi často je do assessment centra zařazeno i vlastní hodnocení
posuzovanými osobami. Nejčastěji se používají jednoduché dotazníky nebo je to
součástí rozhovoru. Kyrianová (2003) popisuje metodu, kdy požádáme účastníky AC,
aby seřadili všechny posuzované podle toho, jak by podle nich měli být v AC úspěšní.
Tato technika vypovídá o schopnosti náhledu – sledujeme, zda sám sebe zařadil
posuzovaný trefně, zda se nadhodnotil či podhodnotil. Zajímavá je i otázka, z jakého
důvodu je člověk, jehož označil za nejlepšího, hoden této pozice.

3.8 Psychodiagnostické testy v AC
Svoboda

(1999,

s.

11)

charakterizuje

psychodiagnostiku

takto:

„Psychodiagnostika je aplikovaná psychologická disciplína, jejímž úkolem je
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zjišťování a měření duševních vlastností a stavů, případně dalších charakteristik
individua.“ Testy jsou pak standardizované způsoby vyšetření, které navozují určité
jevy a sledují vzorce chování (Svoboda, 1999). Psychodiagnostické testy se staly
poměrně běžnou součástí výběrových řízení v mezinárodních firmách a bývají
zařazovány i do assessment center. Nejčastěji se testy administrují v době, kdy
probíhají individuální aktivity AC (zejména rozhovory na závěr AC) a je zapotřebí
„zabavit“ ostatní účastníky (Kyrianová, 2003). V současné době lze také administrovat
testy online a nechat si dokonce i výslednou zprávu zpracovat externí firmou.
Výhodou tohoto postupu je úspora času, protože test lze zadat posuzovanému
k vyplnění z domova ještě před samotným AC, navíc výslednou zprávu obdrží
zadavatel již zpracovanou.
Psychodiagnostické testy dělíme na dvě základní skupiny: první skupinou jsou
testy výkonnostní a schopnostní, druhou testy osobnosti, kam jsou řazeny dotazníky,
projektivní testy, objektivní testy a posuzovací stupnice (Svoboda, 1999). V této
kapitole jsou popsány ty testy, které jsou nejčastěji využívané v oblasti výběru
zaměstnanců.

3.8.1 Výkonové testy
Nejužívanějšími výkonovými testy jsou testy inteligence. Jednotné vymezení
inteligence neexistuje. Například Hroník (2007) popisuje inteligenci jako soubor
schopností myslet, řešit problémy, učit se a adaptovat se; Šnýdrová (2008) ji
charakterizuje obecněji jako schopnost učit se a používat naučeného. Testy předkládají
jedinci standardizované podněty, které vyžadují mentální výkon. Tento výkon je na
základě předem stanovených kritérií použit pro výpočet inteligenčního kvocientu (IQ).
U dospělých se určuje tzv. deviační inteligenční kvocient, který srovnává rozumové
schopnosti jednotlivce s rozumovými schopnostmi osob ve stejné věkové kategorii
(Svoboda, 1999). V personální praxi se většinou lze setkat s jedinci, jejichž IQ není
v pásmu patologie. Běžné hodnoty se pohybují v rozmezí uváděném v tabulce č. 2.
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Hodnota

Klasifikace

Podíl osob v populaci v populaci

81 - 90
Podprůměr
16,1 %
IQ
90 - 110
Průměr
50,0 %
111 - 120
Lehký nadprůměr
16,1 %
121 - 130
Zvýšený nadprůměr
6,7 %
131 - 140
Vysoký nadprůměr
2,2 %
141 a výše
Genialita
Tabulka 2: Pásma pro klasifikaci inteligence (Svoboda, 1999, s. 49).

Podle Svobody et al. (2004) jsou nejčastěji využívanými inteligenčními testy
v poradenské psychologii v České republice Ravenovy matrice, Amthauerův test
struktury inteligence (IST) a Wechsler-Bellevue (W-B, verze pro dospělé WAIS-R).
Ravenovy progresivní matrice jsou testem nonverbální inteligence, vznikly v roce
1938 a testují tři druhy psychických procesů: percepci, pozornost a myšlení. Obsahují
60 úkolů, doba potřebná pro administraci je 30 – 45 minut, lze administrovat
hromadně (Svoboda, 1999). Využití Ravenových matric při assessment centrech však
není příliš obvyklé (Kyrianová, 2003). Wechsler-Bellevue je komplexním testem
inteligence, složeným z verbální a názorové části, jež mají obě pět subtestů.
Nevýhodou je časová náročnost (administrace 45 – 75 minut) a nemožnost hromadné
administrace. Oba tyto důvody přispívají k tomu, že u výběru zaměstnanců nebývá
užíván často.
Hroník (2007) uvádí jako nejpoužívanější inteligenční test při výběrovém
řízení Amthauerův test struktury inteligence (anglicky Intelligence Structure Test,
zkratka IST). IST postihuje strukturu inteligence. Jeho devět subtestů měří mimo jiné:
tvoření úsudku, jazykový cit, porozumění, chápání vztahů, abstraktní myšlení, početní
a induktivní myšlení, prostorovou představivost a paměť (Svoboda, 1999). Test lze
administrovat hromadně, nicméně doba na jeho vyplnění je kolem 90 minut.
Vzhledem ke komplexnímu výslednému profilu je oblíbeným nástrojem při
poradenství pro volbu povolání (Svoboda et al., 2004), v personální psychologii je
vhodný pro testování uchazečů o nižší a střední manažerské pozice (Hroník, 2007).
Na základě výzkumu usuzují Furnham, Taylor & Chamoro-Premuzic (2008),
že nejlepším prediktorem výkonu v assessment centru je právě inteligenční test.
Srovnáním

výsledků

dosažených

v Ravenových

progresivních

matricích

a

jednotlivých úlohách AC došli k závěru, že lidé s vysokou inteligencí jsou v AC
hodnoceni jako otevření, málo svědomití a skórují vysoko při úlohách, na které je
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omezený čas. Významná korelace mezi inteligencí a výsledky v úkolech AC také
podle nich znamená, že by organizátoři měli brát v úvahu možnost, že stejně jako
v případě inteligenčních testů i u úkolů v AC hraje roli věk posuzovaných osob. Podle
autorů může mít vysoký věk negativní vliv na výsledky v AC, proto by bylo vhodné
kvůli zachování rovnosti příležitostí přihlížet i k věku všech osob hodnocených
assessment centrem.

3.8.2 Testy schopností
Při výběrových řízeních jsou relativně často využívány testy schopností.
Schopnosti definuje Rymeš (2003, s. 96) takto: „Schopnosti jsou získané dispozice
k určitým druhům činností.“. Svoboda (1999) řadí do kategorie testů schopností testy
paměti, kreativity, zkoušky parciálních a kombinovaných schopností, testy
technických či uměleckých schopností a testy organicity. Při výběrových řízeních se
setkáváme nejvíce s testy zaměřenými na testování jednotlivých schopností, které jsou
klíčové pro výkon daných pracovních úkolů. Příkladem může být test Hodnocení
manažerských předpokladů od S. F. Blikhorna, který existuje ve dvou verzích a je
zaměřen na měření abstraktního myšlení, verbálních a numerických schopností. Často
se také užívá Bourdonův test, který se zaměřuje na koncentraci pozornosti, přesnost
vnímání a psychomotorické tempo. Tento test se používá při výběru pracovníků na
pozice, kde je zapotřebí udržovat minimální chybovost (Hroník, 2007).

3.8.3 Osobnostní dotazníky
Mikšík (2007) definuje osobnost jako individuálně příznačnou kvalitu, která se
projevuje a zároveň rozvíjí v interakcích s životními podmínkami. Osobnost
popisujeme na základě jejích vlastností, které lze rozdělit na povahové vlastnosti
(temperament), motivační systém (zaměřenost), schopnosti a předpoklady k určitému
typu interakcí.
Testy osobnosti jsou metody vytvořené za účelem poznávání osobnosti jedince.
Jsou vždy sestaveny na základě některých teorií osobnosti. Mezi testy osobnosti patří
projektivní metody, objektivní testy osobnosti, dotazníky a posuzovací stupnice
(Svoboda, 1999).
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Velké oblibě se i při assessment centrech těší dotazníky introspektivní, kde se
dozvídáme o osobnosti zkoumané osoby prostřednictvím jejích výpovědí o svých
vlastnostech, postojích, názorech, způsobu reagování apod. Dotazníky jsou psány
formou otázek, dále existují ještě inventáře, které jsou psány formou tvrzení, k nimž se
vyšetřovaný vyjadřuje (Svoboda, 1999). Jednorozměrné testy měří pouze jediný rys
osobnosti. Takové testy však nejsou pro výběr zaměstnanců příliš efektivní. Více se
používají tzv. vícerozměrné či multidimenzionální dotazníky (Hroník, 2002), proto se
jim tato kapitola věnuje detailněji.
Rozšířeným testem je Learyho test interpersonální diagnózy (anglicky
Interpersonal Check List, zkratka ICL). Timothy Leary vydal v roce 1956 dotazník,
jehož výsledek může být vyjádřen v kruhovém diagramu znázorňující interpersonální
chování. Diagram se skládá z 8 charakteristik, hlavní osy jsou však dvě: dominance –
submise, agrese – afiliance (tvorba, navazování a udržování kontaktů s druhými
lidmi). Výhodami ICL je rychlá administrace (15 – 20 minut), možnost posoudit nejen
sebe sama, ale i ostatní, případně popsat své ideální já (Hroník, 2002). Interpersonální
chování testuje také FIRO B, který publikoval W. C. Schutz v roce 1955. Měří tři
interpersonální potřeby: inkluzi (vzájemný zájem), kontrolu a afekci (navazování
osobních vztahů) (Hroník, 2002).
Oblíben je i Cattelův šestnáctifaktorový dotazník 16 PF, jehož první verze
vyšla v roce 1949. Tento dotazník je zaměřen na sledování tzv. zdrojových rysů, které
mají rozhodující vliv na chování jedince. Těchto 16 rysů je možné dále rozřadit do
protikladných dvojic: schizothymie (rezervovanost) – cyklothymie (přátelskost,
bezstarostnost), inteligence nízká – vysoká, emoční instabilita – stabilita, submise –
dominance, desurgence (střízlivá vážnost) – surgence (bezstarostnost), malá – velká
síla superega (ve smyslu morálních norem), threstia (plachost) – parmia
(dobrodružnost), harria (realista) – premisa (závislost), alexia (důvěřivost) – protense
(podezíravost),

praxernia

(praktičnost)

–

autia

(imaginativnost),

naivita

–

sofistikovanost, klidná důvěra – sklon k pocitům viny, konzervatismus – radikalismus,
závislost na skupině – soběstačnost, sebekontrola nízká – vysoká, ergická tenze nízká
(uvolněnost) – vysoká (dráždivost); odvozené faktory druhého řádu jsou: extraverze –
introverze, úzkost nízká – vysoká, pathemia (citlivost) – cortertia (racionálnost) a
závislost – nezávislost (Svoboda, 1999). Administrace tohoto testu trvá 40 – 50 minut,
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má formy A a B a lze s ním pracovat skupinově. 16 PF podává relativně vyčerpávající
obraz osobnosti.
Své místo mezi testy osobnosti má i Eysenckův osobnostní dotazník (ang.
Eysenc Personality Inventory, zkratka EOD) z roku 1964. Tento test má pouze tři
klíčové škály: stabilita – labilita, extraverze – introverze a škálu psychoticismu.
Výhody jsou velmi krátká administrace (kolem 10 minut) a formy A a B, nicméně
oproti jiným testům (viz 16 PF) poskytuje pouze rámcové informace (Hroník, 2007).
Relativně novým nástrojem je pak skupina dotazníků měřící pět základních
faktorů osobnosti tzv. Big Five. Tyto faktory jsou: otevřenost vůči zkušenostem (ang.
Openness), svědomitost (ang. Conscientiousness), extraverze (ang. Etraversion),
přívětivost (ang. Agreeableness) a neuroticismus (ang. Neuroticism). Anglickou
zkratkou je tedy OCEAN (Svoboda, 1999). Testy na základě teorie Big Five jsou
kupříkladu dotazník NEO-PI-R, na jehož administraci je zapotřebí cca 45 minut, pak
také Hoganův test (ang. Hogan Personality Inventory, zkr. HPI). Výhodou HPI je to,
že byl vytvořen specificky pro využití k predikci pracovního výkonu. Tomu jsou
uzpůsobeny

i

škály:

stabilita,

sebeprosazování,

sociabilita,

kooperativnost,

systematičnost, zvídavost, učenlivost. Zajímavým údajem pro potenciálního
zaměstnavatele jsou i profesní škály HPI: orientace na služby, odolnost vůči stresu,
spolehlivost, administrativní potenciál, obchodní potenciál, manažerský potenciál
(Hoganův osobnostní dotazník, n. d.). Doba pro vyplnění HPI je kolem 20 minut,
existuje i elektronická verze.
V oblasti psychologie práce se také využívá Bochumský osobnostní dotazník
(zkr. BIP). BIP byl sestaven k predikci pracovního výkonu a testuje dimenze
osobnosti, které jsou podle jeho autorů R. Hossiepa a M. Paschena (2003)
nejdůležitější pro úspěch v zaměstnání: profesní orientace (ve smyslu motivace),
pracovní chování, sociální kompetence a psychická konstituce.
V současné době je také hojně užíván test Myers-Briggs Type Indicator (zkr.
MBTI), který vychází z teorie C. G. Junga a soustředí se na čtyři základní dimenze:
extraverze (E) – introverze (I), myšlení (T) – cítění (F), intuice (N) – smysly (S),
usuzování (J) – vnímání (P) (Vajner, 2007). Kombinací těchto dimenzí vzniká 16
osobnostních typů. Kyrianová (2003) považuje MBTI za test použitelný spíše pro
zajímavost než jako kvalitní psychodiagnostickou metodu a to proto, že neobsahuje
lži-škálu a tudíž jsme odkázáni na upřímnost respondentů.
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Pokud je vybírán nový pracovník do existujícího týmu, je vždy dobré zamyslet
se nad tím, jak do týmu zapadne a jaká mu připadne role. Proto je u nás oblíben také
test Belbinovy týmové role, který určuje role: inovátor, vyhledavač zdrojů,
koordinátor, vyhodnocovač (analyzuje a hodnotí), formovač (vede), týmový pracovník
(stmeluje), realizátor, dotahovač, specialista (Vajner, 2007). Obvykle jediný člověk je
nositelem více rolí s různou intenzitou. U tohoto testu je problematickou otázkou jeho
validita (platnost), o níž se intenzivně diskutuje v odborných kruzích (např. Furnham,
Steele & Pendleton, 1993), dále pak neobsahuje lži-škálu, což umožňuje testovaným
osobám vypovídat nepravdivě nebo své odpovědi přizpůsobovat kýženému výsledku.
Furnham, Jensen & Crump (2008) zkoumali vztah mezi výsledky osobnostních
dotazníků NEO-PI-R a MBTI s hodnocením jednotlivých dimenzí v assessment
centrech. Hodnocené kompetence v AC byly: drive, otevřenost, sociabilita,
nezávislost, vnitřní místo kontroly (vnímání událostí jako důsledek vlastního jednání),
resilience (odolnost) a non-egocentrismus. Nejvýznamnějšími faktory NEO-PI-R
korelujícími s dimenzemi AC byly extraverze (korelace se sedmi dimenzemi AC),
otevřenost (korelace se třemi dimenzemi) a přívětivost (také korelace se třemi).
Neuroticismus pak koreloval se třemi dimenzemi negativně. Z MBTI koreloval
signifikantně pouze faktor myšlení – cítění. Z tohoto výzkumu vyplývá, že zejména z
výsledků NEO-PI-R lze usuzovat na výsledné hodnocení v některých pozorovaných
dimenzích assessment center.

3.8.4 Projektivní metody
Jednou z úloh při assessment centru může být také projektivní metoda, kdy
zkoumaná osoba promítá své duševní pochody do jednotlivých úkolů testu, přičemž je
velmi obtížné vědomě kontrolovat vlastní odpovědi (Svoboda, 1999). Hroník (2002)
uvádí jako nejvyužívanější při AC Tematicko-apercepční test (TAT), Lüscherův test,
Test porovnání pocitů a přání a Test sémantického výběru. V pozdější publikaci
přiřazuje ještě Rorschachův test, který je však používán především v klinické praxi,
může být ovšem využit při výběru na pozice u ozbrojených složek (Hroník, 2007).
Kyrianová (2003) doporučuje Hand test, Lüscherův test a Baum test.
Při TAT je úkolem testovaného vymyslet příběh ke každé předložené tabuli
s obrázkem. Testovaný obvykle promítá své emoce, tendence apod. Výhodou TAT pro
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užití v psychologii práce je jeho zaměření na kategorie, které jsou podstatné pro výkon
zaměstnání jako například „vztah k úkolům“, „vztah k druhým lidem“, „vztah
k autoritě“ (Hroník, 2002).
Lüscherův test spočívá ve výběru barev testovanou osobou. Každá barva
vyvolává u lidí různou fyziologickou reakci. Ve výběru se odráží aktuální psychický
stav jedince i trvalé charakteristiky (Hroník, 2002). Zajímavé jsou zejména
interpretace v oblasti stability nervového systému, chování k lidem a pracovní a
výkonové charakteristiky.
Test porovnání pocitů a přání (PPP) vznikl v českém prostředí. Testovaný
přiřazuje pořadí osmi blokům po šesti větách. PPP zjišťuje kupříkladu míru
odpovědnosti, tendence jednat nebo vnímání budoucnosti. Test sémantického výběru
sleduje postoje jedince. Administrátor zvolí sadu pojmů (při AC ideálně z pracovního
prostředí) a testovaný přiřazuje těmto pojmům symboly či barvy. Tento test je nutné
vyhodnotit počítačově (Hroník, 2002).
Hand test čili Test ruky obsahuje 9 obrázků ruky v různých polohách a 1
prázdnou tabuli. Testovaný interpretuje chování ruky a u poslední tabule si představí a
popíše nějakou ruku (Svoboda, 1999). Kyrianová (2003) uvádí, že výhodou Hand testu
je schopnost identifikace sociálních mechanismů jedince. Baum test neboli Test
kresby stromu se zaměřuje na zjišťování struktury osobnosti a emocionální zralost
(Svoboda, 1999). Testovaný je požádán, aby nakreslil nejehličnatý strom. Kyrianová
(2003) však doporučuje užití této metody při AC pouze doplňkově.
Projektivní metody mohou přinášet zajímavé údaje o posuzovaných osobách.
Aby tyto metody vypovídaly o osobnosti posuzovaného, musí se dbát na dodržení
všech pravidel při jejich zadávání a vyhodnocení musí být provedeno profesionálem –
psychologem, který již má s těmito testy zkušenosti.
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4 Možnosti využití Assessment Centre
Následující kapitola je věnována jednotlivým situacím, v nichž se assessment
centra využívají. Assessment centra mohou mít různé cíle a účely. Většina autorů
(např. Thornton & Rupp, 2006; Vaculík, 2010) se shoduje na třech hlavních
možnostech využití AC: výběr nových zaměstnanců nebo povyšování zaměstnanců
současných (selection/promotion assessment centre); hodnocení dovedností nebo
schopností (diagnostic assessment centre); rozvoj zaměstnanců (development centre
neboli DC). Kyrianová (2003) pak uvádí ještě možné užití AC při určení toho, který ze
stávajících zaměstnanců bude propuštěn v situaci snižování stavů. Oproti tomu
Vaculík (2010) považuje rozhodnutí o propuštění pracovníka spíše za možný důsledek
diagnostického AC, nikoliv za specifickou situaci jeho užití.

4.1 Assessment centra určená k výběru či povyšování
zaměstnancům
Tato možnost využití AC byla od počátku nejrozšířenější, nicméně v současné
době velmi roste i obliba praktikování AC pro rozvoj zaměstnanců, tzv. DC čili
development centre (Thornton, Rupp, 2006). Výběr zaměstnanců je pro každou
organizaci velmi důležitý, je klíčové zaměstnávat schopné a motivované lidi.
Assessment centra mají při výběru zaměstnanců tu výhodu, že mohou zároveň
prezentovat fungování společnosti, řešené problémy, způsob práce, organizační
kulturu atd. (Vaculík, 2010). Jsou tedy v podstatě i pro uchazeče zajímavou
zkušeností, neboť dovolují nahlédnout do organizace a jejího fungování. Uchazeč tak
získá lepší představu nejen o dané pozici, ale i dalších výše zmíněných faktorech.
Je ovšem třeba dobře zvážit využití assessment centra při výběru zaměstnanců,
AC má samozřejmě svá omezení. Například AC velmi dobře diagnostikuje, zda má
uchazeč dovednosti důležité pro kontakt s lidmi, konec konců samotná metoda je do
značné míry postavena na interakci uchazečů. Na druhou stranu je zbytečné ověřovat
pomocí AC údaje o praxi uchazeče (lze ověřit rozhovorem nad životopisem) nebo
odborné znalosti (lépe ověřitelné odborným testem) (Vaculík, 2010).
Assessment centra jsou také vhodným nástrojem pro určování rozmístění
pracovníků, jejich povýšení či přesunu v rámci organizace. A to především díky
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možnosti zaměřit se na pozorování chování, což pozorovatelům pomůže usuzovat na
nejvhodnější umístění konkrétního kandidáta. Může také velmi dobře odhalit slabé a
silné stránky uchazečů, a tím lépe určit vhodnost kandidátů (Vaculík, 2010).

4.2 Diagnostická assessment centra
Tato AC se svou podobou nijak významně neliší od výběrových AC a DC. Jak
už napovídá název, účelem je co nejpřesnější diagnóza úrovně znalostí a dovedností
zkoumané osoby. Výsledkem je porovnání slabých a silných stránek účastníka. Bývá
využíváno pro hodnocení úrovně manažerských kompetencí. Tato metoda je relativně
náročná na hodnotitele, neboť musí přesně rozlišovat jednotlivé dimenze, aby byli
schopni zachytit ty vzorky chování, jež jsou pro dané dimenze podstatné, a
nedocházelo k jejich záměně (Montag, 2002).

4.3 Rozvojová assessment centra (Development Centre)
Rozvojová assessment centra označujeme většinou termínem „development
centrum“, zkráceně DC. Pojem DC používáme v situacích, kdy pracujeme se
stávajícími zaměstnanci firmy a soustředíme se zjištění jejich rozvojových
předpokladů. Od AC se tedy liší účelem, většinou však nijak výrazně obsahem a
použitými technikami. U development center je zvláště důležitá zpětná vazba, protože
na jejím základě se pak připravuje speciální plán rozvoje pro jednotlivé účastníky
(Kyrianová a Gruber; 2006).
Hroník (2007) upozorňuje na základní rozdíly mezi AC a DC, jež jsou popsány
v tabulce č. 3:
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Charakteristické rysy
Assessment Centre

Charakteristické rysy
Development Centre

Personální
rozhodnutí

Po skončení

Před zahájením

Těžiště
srovnávání

Interindividuální srov.

Intraindividuální srov.

Časování
zpětné
vazby

Po skončení AC

Průběžná zpětná vazba

Tabulka 3: Rozdíly mezi AC a DC (Hroník, 2007, s. 203)

U AC je personálním rozhodnutím to, kteří uchazeči o zaměstnání byli úspěšní,
a tudíž obdrží pracovní nabídku. Toto rozhodnutí je vždy učiněno až po vyhodnocení
AC. Oproti tomu u DC je personálním rozhodnutím, jaké dovednosti budou zkoumány
z hlediska potenciálu jejich budoucího rozvoje, a je tedy vždy učiněno před samotným
zahájením DC. Při AC jsou porovnáváni jednotliví uchazeči mezi sebou – tedy
interindividuálně. Zatímco DC je soustředěno na srovnání úrovně jednotlivých
dovedností jedince (intraindividuálně) a ty, které jsou nedostačující, mohou být
následně dále rozvíjeny. Od toho se odvíjí i časování zpětné vazby – u AC je
účastníkům poskytována až po skončení, kdy již bylo vyhodnoceno, kteří uchazeči
byli nejúspěšnější; u DC je hodnocen zvlášť každý jednotlivec, proto je možné
poskytovat zpětnou vazbu průběžně.
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5 Přínos a možná úskalí Assessment Centres
Tak jako všechny metody výběru zaměstnanců mají i assessment centra své
zastánce a odpůrce. V této kapitole jsou popsány výhody a nevýhody AC tak, jak je
vidí uznávaní autoři publikací o AC.
Prvním důležitým krokem je především určit, kdy se využití AC společnosti
vyplatí a kdy je naopak zbytečné. Kyrianová (2003) doporučuje aplikovat assessment
centra ve čtyřech situacích:


výběr na vysoké manažerské pozice;



některé pozice specialistů (např. piloti);



výběr na pozice, kde je mnoho uchazečů a chceme dát šanci všem, kteří splňují
základní kritéria;



výběr na pozice, kde je častý kontakt se zákazníkem.
Při zvažování, zda použít či nepoužít AC pro nábor na obsazovanou pozici,

může být přínosný pohled různých autorů na výhody a nevýhody, aby zadavatel
předem znal silné stránky a naopak možné limity této metody.

5.1 Výhody Assessment Centre
Většina autorů se přiklání k tomu, že assessment centra jsou metodou pro
využití v organizaci výhodnou. Výhodami jsou například:


komplexní pohled na kandidáty (Vajner, 2007);



komplexnost hodnocení zacvičenými hodnotiteli- princip vícero úhlů pohledu
vícero očima po delší dobu (Hroník, 2002; Vaculík, 2010);



reálnost situace (Vajner, 2007);



zajímavost pro všechny zúčastněné, většinou dobré přijetí (Thornton a Rupp,
2006; Vaculík, 2010; Vajner, 2007);



modelování úloh podle potřeby - flexibilita (Hroník, 2002; Vajner, 2007);
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učení se – účastí na modelových situacích AC získávají posuzovaní zkušenosti
do budoucna, hodnotitelé si zlepšují schopnosti odhadu druhých lidí (Hroník,
2002; Thornton a Rupp, 2006; Vaculík, 2010);



zpětná vazba jako podpora procesu učení (Hroník, 2002);



je obtížné cokoliv předstírat po celou dobu trvání AC (Thornton a Rupp,
2006);



hodnocení vzorků chování umožňuje lepší predikci chování v budoucnosti
(Vaculík, 2010);



měří velký rozsah kompetencí a obtížně měřitelné koncepty (Thornton a Rupp,
2006; Vaculík, 2010);



z výkonu při AC lze usuzovat na podmínky podporující či brzdící výkon
posuzovaných osob (Vaculík, 2010);



AC lze využít k identifikaci schopností a potenciálu nezávisle na zkušenostech
(Vaculík, 2010).
Z tohoto dlouhého výčtu je zřejmé, že assessment centrum má mnoho zastánců,

kteří považují AC za přínosnou metodou výběru zaměstnanců. O tom koneckonců
svědčí i jeho rostoucí popularita.

5.2 Nevýhody Assessment Centre
Někteří autoři ovšem uvádí i možné argumenty proti realizaci assessment
center, kterými mohou být:


časově náročná příprava – příprava AC, trénink hodnotitelů, celodenní účast
hodnotitelů a manažerů na AC (Hroník, 2002; Thornton a Rupp, 2006; Vajner,
2007; Vaculík, 2010);



vysoké náklady na realizaci (Hroník, 2002; Thornton a Rupp, 2006; Vajner,
2007; Vaculík, 2010);



simulační riziko – posuzovaný si je vědom, že se jedná o zkoušku „nanečisto“
a může podat skvělý výkon, který by však v reálné situaci podat nezvládl
(Hroník, 2002);
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riziko chabé výzvy – posuzovanému nevyhovuje simulované prostředí AC a
naopak podává slabší výkon, než jakého je schopen v reálných situacích
(Hroník, 2002);



pouze omezený počet posuzovaných za zároveň relativně vysoké účasti
pořadatelů, hodnotitelů a manažerů (Thornton a Rupp, 2006; Vaculík, 2010);



zpočátku se nemusí pořádání AC vyplácet – cena klesá s počtem uspořádaných
AC (Thornton a Rupp, 2006);



obtížnost přizpůsobení AC na různé kulturní podmínky (Thornton a Rupp,
2006; Vaculík, 2010);



vysoká úroveň hodnocení závisí na kvalitě hodnotitelů (Vaculík, 2010);



AC je kognitivně velmi náročné na hodnotitele (Thornton a Rupp, 2006;
Vaculík, 2010);



je třeba dodržovat pravidla nakládání se získanými údaji (Thornton a Rupp,
2006; Vajner, 2007);



jedná se o sociální situaci, proto může být úsudek hodnotitelů ovlivněn řadou
zkreslení (Thornton a Rupp, 2006; Vaculík, 2010).
Thornton a Ruppová (2006) shrnují, že je velmi důležité být si vědom možných

limitů assessment center, nicméně stále platí, že možné nevýhody AC jsou většinou
převáženy množstvím jeho výhod.
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6 Validita Assessment Centres
Jak bylo popsáno v předchozích kapitolách, vytváření assessment centra má
přísná pravidla. Tato pravidla zajišťují, aby assessment centrum skutečně hodnotilo
kompetence, které se předem určily. Zda je tato podmínka dodržena, popisuje míra
validity AC. Pojem validita a typy validity, které u AC zjišťujeme, popisuje tato
kapitola.

6.1 Pojem validita
Validita neboli platnost testu podle Svobody (1999, s. 20) „…vypovídá o tom,
nakolik test skutečně měří to, co měřit má“. Je zřejmé, že u assessment center je
validita velmi důležitým ukazatelem. Určením míry validity je zjišťováno, zda
metody, které jsou používány v AC, skutečně zachycují kompetence, které byly
předem určeny. Pokud by tomu tak nebylo, AC by pak v podstatě marnilo zbytečně
časem všech zúčastněných a nemalými zdroji, které jsou na assessment centra
vynakládány. Proto je validita assessment center velmi častým předmětem výzkumů a
měření.
Míra validity se pohybuje v rozmezí 0 – 1 (Svoboda, 1999). U assessment
center lze určit jednak výsledky jednotlivých typů validit, častěji se však uvádí tzv.
OAR (anglicky „Overall Assessment Rating“, česky „celkový AC skór“) (Montag,
2002). Gaugler et al. (1987) určili celkovou validitu assessment center kolem 0,30, což
je dodnes relativně obecně přijímaná hodnota. Nicméně někteří autoři (např. Thornton
& Rupp, 2006; Cook, 2009) považují toto číslo za mírně podceněné.
Mnohé výzkumy se zaměřují na způsoby, jak zvýšit validitu assessment center.
Podle Thornona a Ruppové (2006) jsou assessment centra více validní, když je
zařazeno více technik, jako hodnotitelé jsou přizváni psychologové a jsou brány
v potaz také hodnocení ostatními účastníky. Tabulka č. 4 ukazuje, jak vyšší počet
využitých technik může zvyšovat celkovou validitu assessment centra.
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Počet typů technik použitých při AC
6
6
5
4
4
3
2

OAR (Celkový AC skór)
0,55
0,40
0,40
0,25
0,30
0,15
0,08

Tabulka 4: Validita AC (Thornton & Rupp, 2006, s. 228).

6.2 Validita versus reliabilita
Je třeba nezaměňovat validitu s reliabilitou neboli spolehlivostí testu.
Reliabilita udává, jak kvalitní je měřící nástroj (např. test). Reliabilita a validita jsou
základními údaji, které je zapotřebí uvádět u každého měřícího nástroje. Zatímco
validita určuje, zde nástroj měří skutečně to, co má být měřeno, reliabilita dodává,
s jakou přesností měří (Svoboda, 1999).
Reliabilita se projevuje zejména ve třech bodech: stabilita výsledků v čase (při
přetestování po nějakém čase by měly být výsledky stejné), ekvivalence (výsledky
různých verzí stejného testu by měly být u jedince stejné), a vnitřní konzistence
(homogenita položek, výsledky se shodují i když rozdělíme test na dvě části)
(Svoboda, 1999).
Vzhledem ke způsobům měření reliability se u AC zjišťuje jen velmi obtížně.
Proto se výzkumy i tato diplomová práce soustřeďují především na validitu, která má
v případě assessment center vyšší vypovídací hodnotu a důležitost.

6.3 Typy validity v Assessment Centre
Různí autoři se liší v názoru na to, které typy validity jsou pro assessment
centra nejdůležitějšími ukazateli platnosti. Hroník (2002) a současně i Arthur a Day
(2011) popisují validity obsahovou, konstrukční a kriteriální (neboli empirickou),
která může být dále rozdělena na prediktivní, souběžnou a inkrementální. V této
diplomové práci jsou popsány typy validity AC, které jsou nejčastěji objektem měření
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v současných výzkumech. Důraz je vzhledem k zaměření diplomové práce kladen na
prediktivní validitu.

6.3.1 Kriteriální validita
V literatuře se velmi často vyskytuje pojem kriteriální (též empirická) validita
(ang. criterion-related validity). Tento typ validity je zjišťován pomocí srovnání
výsledku testu či assessment centra a nějakým externím kritériem. Příkladem může být
srovnání testu manažerských vlastností s rysy úspěšných manažerů (Business
Dictionary, 2012). Jak již bylo uvedeno, pod kriteriální validitu může být řazena i
prediktivní validita, které je věnována samostatná podkapitola. Druhou podmnožinou
kriteriální validity je validita souběžná, která ověřuje kritérium současně se
zkoumanou metodou (Svoboda, 1999). Hroník (2002) sem řadí i validitu
inkrementální, jejímž cílem je zjistit, o kolik přesnější bude predikce výkonu při
použití konkrétního testu (v tomto případě assessment centra).

6.3.2 Prediktivní validita
Při vytváření assessment center je velmi důležitým typem validity právě
validita prediktivní (nebo také predikční), protože měří pravděpodobnost shody mezi
výsledkem testu (v tomto případě AC) a chováním dané osoby po časovém odstupu
(Svoboda, 1999). Zjišťuje tedy, jak účinně dokáže assessment centrum předvídat
chování posuzovaného v budoucnu. Predikce chování je samozřejmě hlavním úkolem
AC a proto je klíčové, aby AC podávalo co nejpřesnější odhad – aby jeho prediktivní
validita byla co nejvyšší.
Lze ji měřit různými způsoby. Můžeme kupříkladu kompetence sledované
v průběhu assessment centra zhodnotit s časovým odstupem znovu (buď použitím
stejné metody, nebo získáním zpětné vazby od nadřízených a kolegů). Nebo je možné
se zaměřit na predikci výkonu v zaměstnání. Klíčové kompetence měřené v AC mají
za úkol odhadnout budoucí výkon na dané pozici, proto sledování výkonnosti na dané
pozici je dobrým ukazatelem prediktivní validity použitého assessment centra.
Výzkum prediktivní validity assessment center v nám blízkém prostředí (v
německy mluvících zemích) byl proveden v roce 2011 autory Beckerem, Höftem,
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Holzenkampem & Spinathem. K výsledku došli na základě porovnání výsledků AC
s vnějšími pěti kritérii: povýšení, prodejní výsledky, hodnocení nadřízených, úspěch
při tréninku a platový nárůst. Srovnáním devatenácti různých studií na toto téma došli
k závěru, že hodnota prediktivní validity assessment center v německy mluvících
zemích je 0,329. Tento výsledek odpovídá obecně přijaté hypotéze Gauglera et al.
(1987), jež se svými spolupracovníky určil hodnotu validity assessment center na
přibližně 0,30.

6.3.3 Obsahová validita
Hroník (2002, s. 38) charakterizuje obsahovou validitu (ang. content-related
validity) takto: „Je to míra shody obsahu testu, modelové situace a chování účastníka
s účelem metody. Obsahová validita slouží jako důkaz, že metoda měří určitou
charakteristiku, pro jejíž měření byla vytvořena.“ Podle Thorntona a Mueller-Hansona
(2004) se nejčastěji obsahová validita určuje na základě srovnání vzájemných vazeb
mezi základními výkonnostními dimenzemi, obsahem jednotlivých cvičení a
pracovními aktivitami na dané pozici (tyto aktivity jsou určeny na základě analýzy
pracovní pozice). Arthur a Day (2011) poukazují na trend, že v současnosti se ve
většině výzkumů o assessment centrech zřídkakdy uvádí, na jakém základě byly
jednotlivé dimenze vybrány. Bez této informace je ovšem takřka nemožné určit
spolehlivě obsahovou validitu AC, neboť ta se z velké části odráží na adekvátnosti a
reprezentativnosti vybraných sledovaných kompetencí. Obecně platí, že assessment
centra dosahují většinou relativně vysoké míry obsahové validity.

6.3.4 Konstrukční validita
Konstrukční (též konstruktová) validita zjišťuje, zda byl test (popřípadě
assessment centrum) správně sestaven – zda byl dodržen správný postup při jeho
konstruování. Nejprve je vybrána úloha, která měří danou dimenzi, poté je provedena
analýza současných poznatků o této kompetenci a formulují se hypotézy ohledně
vztahů mezi touto a dalšími měřenými kompetencemi, konečně jsou tyto hypotézy
otestovány (Hroník, 2002).
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Arthur a Day (2011) upozorňují na debatu v odborných kruzích, která označuje
konstrukční validitu (ang. construct-related validity) u AC za přinejmenším
kontroverzní. Hlavním argumentem je fakt, že assessment centra by měla hodnotit
jedince na základě specifických kompetencí, které jsou hodnoceny v několika různých
úlohách AC, nicméně výzkumy ukazují, že spolu více korelují odlišné dimenze
v rámci jedné úlohy AC, než stejné dimenze napříč všemi úlohami. V současnosti je
tématem odborných debat tzv. „paradox konstruktové validity“, což je fenomén
popisující zvláštnost assessment center, a sice že mají relativně vysokou míru
obsahové a kriteriální validity, ale zároveň velmi nízkou míru konstrukční validity
(Woehr & Arthur, 2003). Důvody vzniku tohoto paradoxu nejsou zcela jednoznačně
popsány.

6.4 Vhodnost měření jednotlivých typů validity při
hodnocení AC
V odborných kruzích existují debaty, jaký typ validity je pro hodnocení
platnosti assessment center nejvhodnější zvolit. Nejčastěji se měří kriteriální nebo
konstrukční validita AC, obsahová je využívaná méně často. Zajímavý výzkum
srovnání míry konstrukční a kriteriální validity AC uskutečnili Lievens, Dilchert a
Ones v roce 2009. Jejich výzkum byl postaven na sledování kritéria platového
ohodnocení. Výsledky jejich výzkumu ukazují, že validita assessment centra je téměř
totožná ať už měříme validitu kriteriální nebo konstrukční (Lievens, Dilchert & Ones,
2009). Tento závěr naznačuje, že by nemělo tolik záležet na tom, je-li pro měření
validity AC zvolena validita konstrukční nebo kriteriální, neboť výsledné hodnoty by
si měly být velmi blízké.

49

7 Adaptace zaměstnanců
Výběrem nového zaměstnance a jeho nástupem do organizace začínají další
fáze pracovního života a těmi jsou adaptace na práci a sociální adaptace. Těm je
věnována následující kapitola.

7.1 Pojem adaptace
Adaptace je pojem v psychologii často využívaný. V personální psychologii
bývá vysvětlen následovně: „Adaptace je proces přizpůsobování člověka životním
podmínkám a jejich změnám, ale i působení člověka na své prostředí, aby ho
přizpůsobil svým potřebám, zájmům a hodnotám. V pracovním vztahu je procesem, při
kterém se pracovník vyrovnává s požadavky pracovních úkolů a se začleňováním do
sociálních vztahů pracovní skupiny i organizace.“ (Dvořáková et al., 2004, s. 1).

7.2 Pracovní adaptace
Rymeš (2003) rozlišuje mezi pracovní a sociální adaptací. Podle něj zahrnuje
adaptace na práci jednak předpoklady člověka zvládat nároky pracovní činnosti
(adaptabilitu), dále samotný proces (adaptování) a výsledný stav (adaptovanost).
Pracovní adaptace je proces přizpůsobování se specifickým požadavkům pracovní
pozice, jehož výsledkem je adaptovanost, kterou můžeme popsat na škále uspokojivá –
neuspokojivá. Zároveň uvádí i přehled faktorů, jež mají vliv na pracovní adaptaci (viz
tabulka č. 5).
Faktory objektivní
Obsah a charakter práce
Vnější pracovní podmínky
Způsob vedení pracovníků
Pracovní skupina
Hodnocení pracovníků
Odměňování pracovníků
Pracovní režim
Organizace práce
Sociální vybavení pracoviště

Faktory subjektivní
Odborná připravenost
Výkonová dispozice
Osobní vyhraněnost
Hodnotová orientace
Postojové zaměření
Motivační vyladění
Zvládnutí pracovní role

Tabulka 5: Přehled faktorů ovlivňujících pracovní adaptaci (Rymeš, 2003, s. 91).
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7.3 Sociální adaptace
Dále je popisována sociální adaptace, která probíhá jednak směrem
k pracovnímu týmu, za druhé k organizační (firemní) kultuře. Smyslem adaptace na
firemní kulturu je podle Rymeše (2003, s. 91) „…přijetí cílů organizace, souboru
hodnot, norem, názorů a rolí, které vymezují priority a žádoucí formy chování
pracovníků uvnitř i vně organizace.“

7.4 Adaptační fáze
Koubek (2001) označuje souhrnně soubor adaptačních a vzdělávacích aktivit,
které následují po přijetí nového zaměstnance, za proces orientace pracovníků (též je
užíván termín adaptační fáze). Během prvních dnů, týdnů až měsíců noví zaměstnanci
nepodávají standardní výkon. Pokud se tedy hodnotí prediktivní validita assessment
centra, kterým noví pracovníci prošli, je nutné sledovat jejich výkon až po uplynutí
adaptační fáze. Tato fáze trvá různě dlouho v závislosti na povaze práce. Koubek
(2001) uvádí, že nejčastěji jsou zaměstnanci svěřovány všechny úkoly vyplývající
z jeho pracovní pozice teprve ve druhém až pátém měsíci zaměstnání a proces
adaptace se uzavírá v průběhu šestého měsíce od nástupu pracovníka. S tímto časovým
určením trvání adaptační fáze pracuje i tato diplomová práce.

7.5 Rychlost adaptace
Existují diagnostické metody, které napomáhají personalistům odhalit, jestli je
uchazeč o zaměstnání schopen rychlé adaptace - jde především o rozhovor a předem
vybrané cvičné úlohy. Pohotová adaptace se většinou projevuje takto (Evangelu,
2009):


častá gestikulace během hovoru;



rychlé odpovědi na otázky;



rychlost při řešení úkolů.
Mezi výhody připisované pracovníkům s rychlou adaptací patří např. dobrý

postřeh, vhled, pohotové reakce na podněty či rychlost při řešení akutních situací; na
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druhou stranu se málokdy vrací k rozboru minulých událostí, a tudíž se ne vždy poučí
se svých chyb. Lidé s pomalou adaptací naopak jednají s rozmyslem, nejprve analyzují
danou situaci, což způsobuje časovou prodlevu v jejich jednání (Evangelu, 2009).
Podle Evangelu (2009) patří k pozicím, pro které je velmi důležitá rychlá
adaptace, aby mohli co nejdříve podávat co nejlepší výkon, např. pozice obchodník,
telefonní operátor, plavčík, průvodce, učitelé na nižším stupni atd. Naopak mezi
pozice, kde jsou vhodnější lidé s pomalou adaptací, patří např. vysoké manažerské
pozice, účetní, programátoři či analytici. Průměrná adaptace je vhodná např.
v povoláních jako učitelé na vyšším stupni, piloti či advokáti.
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8 Fluktuace
V pracovním prostředí se mnohdy hovoří o fluktuaci zaměstnanců (ang.
employee turnover). Vzhledem k provázanosti s tématem náboru nových zaměstnanců
a tím i s assessment centry je následující kapitola věnována tomuto jevu.

8.1 Pojem fluktuace
Pojetí pojmu fluktuace se může u různých autorů lišit. Armstrong (2007)
zahrnuje pod pojem fluktuace prakticky všechen pohyb zaměstnanců, tedy nejen
odchody, ale i příchody zaměstnanců. Častěji se však lze setkat s pojetím Milkoviche a
Boudreaua (1993), kteří za fluktuaci považují pouze odchod zaměstnance ze
zaměstnání ze subjektivních příčin (ať už je nebo není jeho pracovní pozice následně
obsazena), s nímž se tato diplomová práce ztotožňuje.

8.2 Míra fluktuace
Za optimální míru fluktuace je považováno rozmezí 5 – 10 %, hodnoty vyšší
než 10 % jsou považovány za vysokou míru. Nicméně v České republice je toto číslo
výrazně vyšší – studie společnosti PWC (PricewaterhouseCoopers) z roku 2007 uvádí
míru fluktuace v ČR 14,8 % (Personalista.com, 2007). Pro výpočet fluktuace platí
následující vzorec (Morrell & Wilkinson, 2001):
Fluktuace

8.3 Příčiny a důsledky fluktuace
Fluktuace je obecně považována za jev pro organizaci negativní. Proto je snaha
odhalit a odstranit její příčiny, aby se zamezilo jejímu dalšímu; nárůstu.
Nejčastěji uváděnými příčinami fluktuace jsou zejména tyto problémy (Ertl, n.
d.):


nefunkční systém interní komunikace;
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snížení motivace zaměstnanců;



nedostatečný plán pro rozvoj a vzdělávání zaměstnanců;



nekvalitní výběr nových zaměstnanců;



nekompaktnost pracovních týmů;



nekompetentnost vedoucích pracovníků (především stran manažerských
dovedností).

Častěji je možné se setkat s výčtem negativních důsledků fluktuace jako
například (Ertl, 2008):


ztráta zkušených pracovníků;



možný únik důvěrných informací (např. nových technologií, seznamu klientů
apod.);



možná ztráta důvěryhodnosti organizace;



zvýšení nákladů spojených s náborem a zaškolením nových zaměstnanců na
uvolněné pozice;



možnost objevení se problémů u stávajících zaměstnanců (např. přepracování,
nespokojenost, řetězení odchodů ze zaměstnání);



fluktuace může dopadat i na samotnou osobu, která často mění ze
subjektivních důvodů zaměstnání – tzv. fluktuanta. Neschopnost zůstat delší
časové období v jednom zaměstnání vrhá na takové lidi špatné světlo v očích
potenciálních zaměstnavatelů a může ztížit jejich pozici na trhu práce.

Existují však i pozitivní dopady fluktuace, mezi něž patří (Ertl, 2008):


vytváření prostoru pro interní karierový postup ostatních zaměstnanců;



iniciace příchodu nových zaměstnanců s novými myšlenkami;



vznik objektivního ukazatele úrovně personální a manažerské práce
v organizaci.
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Vzhledem k náročnosti pořádání assessment centra (zejména časové a finanční)
je v zájmu každé pořádající organizace vybrat ty uchazeče, kteří na dané pozici
setrvají dlouhodobě. Fluktuace zaměstnanců vybraných pomocí AC je tedy
považována za zvláště nežádoucí jev.
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II. EMPIRICKÁ ČÁST
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9 Představení společnosti
Empirická část diplomové práce vznikla s využitím materiálů nejmenované
pojišťovací společnosti (dále jen „Pojišťovna“) a zabývá se zkoumáním prediktivní
validity assessment centra, které Pojišťovna využívá pro nábor na pozici konzultant
pojištění. Následující kapitola se věnuje charakteristice Pojišťovny a její organizační
struktuře.

9.1 Charakteristika společnosti Pojišťovna
Pojišťovna působí na českém trhu od roku 2007. Právní formou je akciová
společnost se základním kapitálem téměř 1,2 miliardy korun (údaj k 31. 12. 2011).
Prodej a spravování pojistných smluv je uskutečňováno výhradně prostřednictvím
přímých kanálů, tedy telefonicky a přes internet. Společnost tím jednak snižuje vlastní
náklady, navíc i šetří čas svých klientů (údajně lze pojištění sjednat již za sedm minut).
Pojišťovna má na českém trhu uzavřeno téměř 75 000 pojistných smluv, v roce 2011
vybrala na pojistném přes 300 milionů korun. Je plně vlastněna zahraniční pojišťovací
skupinou, která působí ve více než 130 zemích světa a má v současné době přes 20
milionů zákazníků (Výroční zpráva společnosti Pojišťovna, 2012).
Okruh produktů Pojišťovny je relativně úzký:


cestovní pojištění;



pojištění domova;



pojištění automobilů;



pojištění motocyklů.
Celkový počet zaměstnanců Pojišťovny je 204 (údaj k 31. 12. 2011). Firemní

kultura je po vzoru mateřské společnosti velmi otevřená a pozitivní, založená na
vzájemné podpoře a spolupráci. K tomu přispívá i velmi mladý kolektiv, průměrný
věk v roce 2011 byl 30,8 let (Výroční zpráva společnosti Pojišťovna, 2012).
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9.2 Organizační struktura Pojišťovny
Pojišťovna má organizační strukturu funkční. V čele Pojišťovny je dozorčí rada
a představenstvo společnosti, těm se zodpovídá generální ředitel. Generální ředitel má
na starost sedm samostatných divizí. Divize Business Development zaštiťuje výhradně
shánění nových klientů prostřednictvím techniky cold calling (tzn. volání potenciálním
klientům bez jakéhokoliv předchozího kontaktu s nimi) a jeho pracovníci jsou zkušení
obchodníci. Technická divize se dělí na oddělení pojistné matematiky (výpočet
finančních rizik) a likvidaci pojistných událostí. Divize Strategy, Marketing &
Customer se zaměřuje na zákazníky, zjišťuje jejich spokojenost, požadavky a na jejich
základě vytváří marketingové kampaně. Podpůrnými divizemi jsou IT (podpora
v oblasti informačních technologií), Finance (plánování, analýzy a controlling) a
Business Support, kam patří oddělení lidských zdrojů a právní oddělení.
Vzhledem k této diplomové práci je nejdůležitější divizí Commercial. Sem je
zařazeno oddělení Internet (internetové služby zákazníkům), Akvizice obchodních
partnerů (nejčastěji prodejců automobilů), Řízení vztahů s obchodními partnery a Call
centrum – Operations, do nějž patří všichni konzultanti pojištění jako pracovníci call
centra a dále pak podpůrný servis (oddělení tréninku a metodiky). Call centrum je
řízeno manažerem, konzultanti jsou rozděleni do menších týmů (nejčastěji po šesti),
které vede team leader. Přímým nadřízeným každého konzultanta pojištění je tedy jeho
team leader, kterému také podává průběžná hlášení a který může rozhodovat o jeho
srážkách ze mzdy v případě porušení směrnic. Team leader se vždy účastní assessment
centra alespoň během závěrečného rozhovoru, dále pak výsledného hodnocení od
všech hodnotitelů, na jehož základě se rozhoduje, který z posuzovaných dostane
nabídku stát se novým členem jeho týmu.
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10 Pracovní pozice „Konzultant pojištění“
Assessment centrum, jehož prediktivní validitu posuzuje tato diplomová práce,
bylo sestaveno pro výběr nových zaměstnanců na pozici konzultanta pojištění
v Pojišťovně. Tato kapitola se věnuje popisu této pracovní pozice, konkrétních
pracovních činností, požadavků na pracovníka a systému finančního ohodnocení.

10.1 Popis pracovní pozice konzultant pojištění
Konzultant pojištění (interně je také nazýván operátor či telefonní bankéř) je
pro Pojišťovnu klíčová pozice. Vzhledem k tomu, že Pojišťovna používá pro prodej
svých produktů pouze telefon a internet, konzultanti uzavírají veškeré pojistné
smlouvy a mají tedy přímý vliv na úspěch firmy.
Základní pracovní náplní je představování produktů Pojišťovny stávajícím a
potenciálním klientům a služby zákazníkům. Pojišťovna při svém nástupu na český trh
uzavřela partnerské smlouvy s dalšími společnostmi (zejména s prodejci motorových
vozidel) a zahájila svou kampaň kontaktováním klientů z jejich databází. Zároveň
získává kontakty ze svých webových stránek, které nabízí řadu výpočtů pojištění a
srovnání cen u různých českých pojišťoven za předpokladu, že zájemce o tyto
informace zanechá své kontaktní údaje. Většina telefonních hovorů konzultanta je tedy
spíše obchodně orientována. Cílem je prodat co nejvíce produktů.
Čas konzultanta je rozdělen mezi příjem příchozích hovorů (tzv. inbound) a
zodpovídání otázek volajících, dále na uskutečňování hovorů kontaktům z databází
s cílem sjednat nové pojistně smlouvy (tzv. outbound). Hovory s klienty jsou proto
velmi různorodé. Může se jednat o situace iniciované samotným zákazníkem, který je
momentálně naladěn s bankéřem hovořit a má na to dostatek času; nebo zcela jinou
situaci, kdy zákazník telefonát nečeká a nemusí být zrovna nakloněn s operátorem
mluvit.
Příchozí hovory zákazníků se nejčastěji týkají změn ve stávajících pojistkách
(změna adresy, kontaktních údajů apod.) a obecných informacích o službách
Pojišťovny. Odchozí hovory mají, jak již bylo uvedeno, většinou cíl obchodní, tedy
získat nového zákazníka či se stávajícím zákazníkem sjednat novou pojistku. Aby byli
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konzultanti motivováni podávat co nejlepší výkony, je nastaven systém incentiv, který
je blíže popsán v podkapitole věnující se systému odměňování.
Každý konzultant by měl být „na telefonu“ alespoň 40% pracovní doby. Na
call centru jsou k dispozici obrazovky, které zobrazují pořadí všech operátorů podle
počtu odbavených hovorů a jejich délky. Všechny hovory jsou monitorovány a jsou
využívány ke kontrole profesionality zaměstnanců a případně i k tréninkovým účelům.
Kromě telefonických hovorů je úkolem konzultantů také zpracovávat běžnou
administrativu. Do administrativy spadá příprava pojistných smluv, úprava dat
v databázi a vyřizování e-mailové komunikace s klienty.
Zázemí pro práci konzultantů v pražské pobočce, z níž jsou použita data pro
tuto diplomovou práci, je v tzv. velkoprostorové kanceláři (neboli open space).
Operátoři sedí u kulatých stolů po šesti místech, všechny pracovní desky jsou však
odděleny přepážkou do výše hlavy sedícího člověka, takže na sebe navzájem přímo
nevidí. Křesla jsou ergonomická. Vzhledem k povaze práce mají konzultanti navíc
headsety (sluchátka s mikrofonem). V čele open space je stůl manažera call centra,
který tak má přehled o všech konzultantech.
Pozice konzultant pojištění je vhodná i pro absolventy, praxe není nutností.
Výhodou však přece jen je praxe z oblasti obchodu. Požaduje se středoškolské
vzdělání s maturitou. Důvodem je nutnost složení zkoušky odborné způsobilosti
pojišťovacích zprostředkovatelů pod záštitou České národní banky, která vyžaduje
minimální dosažené vzdělání zakončené maturitní zkouškou.
Pro výkon práce konzultanta jsou důležité především následující kompetence:
analytické myšlení, prodejní dovednosti, vyjadřovací schopnosti, sociální dovednosti a
koncentrace pozornosti. Tyto kompetence jsou také předmětem hodnocení během
assessment centra a jsou detailně popsány v kapitole 11.

10.2 Systém finančního odměňování konzultanta pojištění
Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti konzultantů, kde
kritériem je výše měsíčních finančních bonusů, neboť ty se odvíjí od produktivity
každého pracovníka. Popis systému finančního odměňování zaměstnanců na dané
pozici je proto velmi důležitý.
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Jak již bylo uvedeno, konzultant pojištění je především obchodníkem. Z tohoto
důvodu je finanční odměňování rozděleno na fixní (neměnnou) a variabilní složku.
Neměnná složka je relativně nízká částka (přesný údaj není možné v této práci na
přání Pojišťovny uvést), která je pro všechny konzultanty stejná. Variabilní složka je
souhrnně nazývána Pojišťovnou incentivy (též bonusy), neboť se jedná o stimulační
pobídku, jejímž úkolem je vyvolávat a zesilovat motivaci (Dvořáková, 2004).
Důvodem používání systému incentiv je právě snaha motivovat konzultanty
k co největší aktivitě a k co nejvyššímu prodeji. Každý úkon, který konzultant
provede, je finančně ohodnocen. Hodnocené úkony jsou například: akvizice nového
klienta, uzavření nové pojistné smlouvy, prodej doplňkového pojištění nebo jen
provedení změny údajů ve smlouvě. Výše finanční částky, kterou za jednotlivé úkony
konzultant obdrží, závisí na dalších ukazatelích kvality péče o zákazníky jako
například: kvalita hovoru (dodržování pravidel Pojišťovny, reprezentativní jednání
atd.) a efektivita hovoru (rychlost a počet placených úkonů provedených za hovor).
Pokud se konzultant zachová během hovoru s klientem neprofesionálně, může přijít o
veškeré incentivy z tohoto hovoru (tzv. KO, knock-out). O případném odebrání
incentiv rozhoduje team leader.

10.3 Proces náboru na pozici konzultant pojištění
Požadavek na přijetí nového zaměstnance vznáší team leader. Popis pracovního
místa konzultant pojištění vytvořil v roce 2009 dnes již bývalý personální ředitel a je
využíván dodnes. Pokud je schválen rozpočet na příjem nového pracovníka,
požadavku se ujímá oddělení lidských zdrojů. Pojišťovna nabízí finanční odměnu
všem svým zaměstnancům, kteří doporučí svého známého v případě, že tento člověk
uspěje ve výběrovém řízení a je přijat. Tato doporučení jsou tedy dobrým zdrojem.
Dále personalistka vytvoří inzerát na pozici konzultant pojištění a umístí ho na
pracovní portál. Personalistka zároveň aktivně prohledává životopisy umístěné na
těchto portálech a aktivně nabízí pozici vhodným uchazečům o zaměstnání. Na pozici
konzultant pojištění nevyužívá Pojišťovna žádné personální agentury ani metodu
headhuntingu (přímé oslovení vhodných kandidátů, kteří jsou ovšem v tuto chvíli
zaměstnaní a nové zaměstnání nehledají).
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Nejprve probíhá předvýběr uchazečů, kteří se buď přihlásili přes inzerát, byli
doporučeni nebo byli aktivně osloveni. Prvním krokem je posouzení životopisů, kde
probíhá především kontrola naplnění základních požadavků - nejvyšší dosažené
vzdělání ukončené maturitní zkouškou a případná praxe. Pokud jsou některé
informace nejasné, ověřuje si je personalistka telefonicky. Po telefonu se také
personalista dotazuje na možný nástup a platové požadavky, protože obě tato specifika
jsou většinou striktně určeny Pojišťovnou. Pokud vše odpovídá požadavkům, je
uchazeč pozván na osobní pohovor s personalistkou.
Osobní pohovory vede personalistka, případně se jich účastní ještě stážisté
z oddělení lidských zdrojů, nejčastěji studenti psychologie či andragogiky a
personálního řízení. Stážisté se mohou během pohovorů projevovat, doptávat se na
určité informace a aktivně se zapojovat. Pohovor trvá průměrně 30 – 45 minut.
V úvodu pohovoru je vždy uchazeč seznámen se základními informacemi o průběhu
pohovoru, jeho délce a obsahu. Zároveň je představena Pojišťovna a je ověřováno,
kolik informací si uchazeč předem zjistil – aktivita v tomto ohledu může ukazovat na
motivaci kandidáta získat danou pozici.
Poté personalistka ověřuje informace o uchazeči, největší pozornost je
věnována vzdělání a pracovním zkušenostem. Vzhledem k tomu, že pozice konzultant
pojištění je vhodná i pro absolventy, může být pohovor i značně zkrácen při
nedostatku dosavadních pracovní zkušeností. Proto je důležité snažit se odhadnout i
osobnostní rysy, které mohou napovědět, jak si bude umět uchazeč poradit s prací, kde
je v neustálém kontaktu s různými typy lidí a musí se jim umět přizpůsobit. Nezbytné
je i zjištění motivace uchazeče pracovat na pozici konzultanta, neboť je v nejlepším
zájmu Pojišťovny zaměstnávat motivované a produktivní pracovníky, kteří hledají
stabilní zaměstnání.
Následně představí personalistka detailně pracovní pozici konzultant pojištění,
náplň práce, požadavky a pracovní zařazení. Zároveň upozorní na benefity a blíže
vysvětlí systém finančního odměňování Pojišťovny, který klade velký důraz na osobní
ohodnocení za produktivitu formou variabilní složky mzdy. Na samotném konci je dán
uchazeči prostor pro otázky. Pohovor se uzavírá informováním o průběhu výběrového
řízení a o tom, kdy a jak bude uchazeči předána zpětná vazba z osobního pohovoru.
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Pokud uchazeč uspěje u osobního pohovoru, je pozván na assessment centrum,
které je posledním kolem výběrového řízení na pozici konzultant pojištění. Jak toto
AC probíhá, popisuje detailně následující kapitola č. 11.
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11 Assessment Centre pro výběr konzultantů pojištění
Tato diplomová práce je zaměřená na zhodnocení prediktivní validity
assessment centra, které používala Pojišťovna v letech 2010 – 2012 za účelem výběru
nových zaměstnanců na pozici Konzultant pojištění. Následující kapitola popisuje celé
AC, jeho přípravu a průběh, hodnocené kompetence, účastníky AC, jednotlivé
techniky a následné vyhodnocení výsledků.

11.1 Příprava a průběh assessment centra
Assessment centrum navrhl a připravil v roce 2009 dnes již bývalý personální
ředitel, vystudovaný psycholog s více než desetiletou praxí v oblasti psychologie
práce. AC sestavil na základě analýzy pracovní pozice, pro niž získal informace od
stávajících konzultantů pojištění, team leaderů a trenérů. Zohlednil požadavky na
uchazeče z hlediska pracovních činností, osobnostních rysů a odborné způsobilosti.
Assessment centra se pořádají většinou jednou týdně a začínají vždy v 9 hodin
ráno. Jedná se o tzv. screeningové AC, tedy jde o zkrácenou verzi, která trvá přibližně
čtyři hodiny. Časový harmonogram se přizpůsobuje počtu hodnocených osob.
Nejčastěji se AC účastní 6 – 10 uchazečů.
Časový harmonogram při počtu osmi posuzovaných osob:
9:00

Uvítání a představení týmu hodnotitelů

9:10

Prezentace

10:15 Případová studie
10:20 Skupinová diskuze
10:40 Hraní rolí I
11:10 Přestávka
11:30 Test koncentrace pozornosti
11:40 Sebehodnocení, příprava na Hraní rolí II
11:50 Rozhovor a Hraní rolí II (2 skupiny)
12:55 Rozloučení a ukončení AC
64

Průběh assessment centra se řídí stanoveným harmonogramem. Vzhledem
k tomu, že všichni posuzovaní mají již za sebou osobní pohovor s personalistkou, při
AC se již nesdělují další informace o Pojišťovně či dané pozici, protože ty již byly
poskytnuty během těchto pohovorů. Na začátku se tedy představí moderátor,
hodnotitelé a případně přítomní manažeři. Počet hodnotitelů se mění v závislosti na
počtu posuzovaných osob, dodržuje se poměr jeden hodnotitel ku dvěma hodnoceným,
tedy nejčastěji se AC účastní čtyři hodnotitelé. Potom se přistupuje k samotným
úlohám AC, které jsou detailně popsány v kapitole 12 věnované technikám AC.
Začíná se úlohami skupinovými. Přibližně v polovině AC je vždy krátká oddychová
přestávka. Po přestávce pokračují jednotlivé individuální techniky. Assessment
centrum je zakončeno rozhovorem, kde jsou mimo jiné rozebrány detaily
potenciálního nástupu do zaměstnání (především jsou znovu ověřeny dva údaje datum nástupu a platové očekávání). Po skončení všech individuálních rozhovorů
následuje poděkování účastníkům a rozloučení.

11.2 Účastníci assessment centra
Všechny hodnocené osoby, které jsou Pojišťovnou pozvány na assessment
centrum na pozici konzultant pojištění, byly „předvybrány“ na základě analýzy
životopisů a osobních pohovorů. Měly by proto splňovat základní vstupní požadavky
jako je složená maturitní zkouška a dobrá úroveň vyjadřování (ověřuje personalistka
během osobního pohovoru, zaměřuje se především na dodržování spisovného jazyka).
Všichni zúčastnění jsou personalistkou předem informováni o průběhu a délce
assessment centra.
Moderátorkou assessment centra je ve většině případů personalistka. Za její
nepřítomnosti se moderování ujímá některý ze zaškolených stážistů, který již sám
několik assessment center absolvoval v pozici hodnotitele a tudíž zná dobře jednotlivé
úlohy AC. Moderátor zároveň působí jako figurant v modelových situacích. Případně
se může role figuranta ujmout i některý z hodnotitelů – ideálně trenér, který má
v Pojišťovně na starost nácvik komunikace s klienty a technik prodeje.
Hodnotiteli jsou většinou pracovníci oddělení lidských zdrojů (personalistka,
HR manažer), dále pak stážisté z téhož oddělení (studenti oboru psychologie nebo
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andragogika a personální řízení), trenéři a team leadeři z call centra. Složení
hodnotitelů je vzhledem k častému konání AC a tudíž značné časové náročnosti
nestálé. Jak již bylo uvedeno, počet hodnotitelů závisí na počtu hodnocených osob,
nejčastěji se účastní tři až pět hodnotitelů při počtu šest až deset posuzovaných.
Zaškolení hodnotitelů není Pojišťovnou zajišťováno pravidelně. Jako hodnotitel se
může na AC podílet kdokoliv z výše zmíněných pracovníků a zaškolení personalistkou
často proběhne pouze ústně před zahájením AC. To by nesporně bylo podle
International Task Force on Assessment Center Guidelines (2009) a profesionálů
věnujících se problematice AC (např. Byham, 2010; Cook, 2009; Hroník, 2002)
pokládáno za velký nedostatek tohoto AC.

11.3 Hodnocené kompetence
Bývalý HR Manager navrhl assessment centrum tak, aby sledovalo pět
klíčových kompetencí: analytické myšlení, prodejní dovednosti, vyjadřovací
schopnosti, sociální dovednosti a koncentrace pozornosti. Všechny kompetence jsou
stručně charakterizovány v této podkapitole.

11.3.1 Analytické myšlení
Analytické myšlení je pro práci konzultanta velmi důležité, protože vždy
prvním úkolem během hovoru s klientem je analýza potřeb zákazníka, kterou provádí
na základě údajů z databáze a údajů, s nimiž se mu klient svěří. Tyto údaje je zapotřebí
správně vyhodnotit a navrhnout na jejich základě řešení, které zákazníka zaujme.
Analytické myšlení je tedy jedním z důležitých předpokladů dobrého výkonu na této
pozici, proto je i zařazeno mezi kompetence hodnocené assessment centrem.
Hodnotí se zejména schopnost analyzovat předložený problém a dojít k řešení
dané situace na základě údajů, které jsou k dispozici (a které mohou být omezené či
nedostačující).
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11.3.2 Prodejní dovednosti
Prodejní dovednosti souvisí především se schopností argumentace a zjištěním
schopnosti zdůraznit silné stránky a přednosti jednak prezentovaných produktů (pokud
je popis produktu součástí zadání), dále pak sebe sama (např. během prezentace).
Během prodejní situace (v případě AC simulace) je také hodnocena dovednost klást
správné otázky, úspěšně argumentovat klientovi a odpovídat na obvyklé námitky.
Dobrý výkon je charakterizován dodržováním logické návaznosti úkonů v situaci
prodeje, schopností vyzdvihnout důležitá fakta a rychle a efektivně reagovat na
výhrady protistrany.
Argumentace je v rámci vymezení této kompetence chápána jako postup
přesvědčování. Posuzovaná osoba má za úkol uvádět logické argumenty tak, aby
přesvědčila figuranta nebo ostatní uchazeče o pravdivosti svých tvrzení. Své názory a
postoje musí posuzovaný podepřít věcnými důvody. Zároveň pod argumentaci je
zařazena i schopnost adekvátně reagovat na argumenty ostatních účastníků AC. Za
velmi dobré se považuje schopnost nalézt několik podpůrných argumentů a jejich
kvalitní a přesvědčivá prezentace. Naopak za nedostatečnost v této kompetenci je
považována neschopnost uvádět věcné důvody na podporu svých tvrzení, případně
malá nápaditost při diskuzi.

11.3.3 Vyjadřovací schopnosti
Vzhledem k tomu, že pracovní náplní na pozici konzultanta je takřka výhradně
komunikace se zákazníky, dobré vyjadřovací schopnosti jsou naprostou nezbytností.
Sleduje se bohatost slovní zásoby, schopnost nacházet správné výrazy v zátěžových
situacích, spisovné vyjadřování, síla a zabarvení hlasu a případné řečové vady. Cenné
je i sledovat, jak se vyjadřování mění ve stresových situacích, neboť i ty mohou při
výkonu práce nastat a je důležité, aby si konzultant i v takové situaci udržel vysokou
úroveň projevu.

11.3.4 Sociální dovednosti
Sociální dovednosti jsou získané dispozice, jejichž projevem je jednání
umožňující vytvářet interpersonální vztahy a rozvíjet interakce s druhými lidmi
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(Dvořáková et al., 2004). Toto assessment centrum ověřuje především schopnost
jednat s lidmi (chování přátelské, otevřené, nicméně v případě nutnosti asertivní),
navázání a udržení kontaktu a komunikační dovednosti (zejména schopnost porozumět
ostatním, naslouchat). Není kladen důraz na neverbální komunikaci, neboť konzultanti
pracují po telefonu – jsou tedy důležité pouze hlasové dispozice (síla, tempo,
frázování, pauzy, hloubka, intonace, výslovnost), na které je ovšem pozornost
soustředěna spíše u kompetence „vyjadřovací schopnosti“. Úspěšný uchazeč o pozici
konzultanta by měl umět snadno navázat komunikaci a udržet pozornost zákazníka,
dobře naslouchat a chápat potřeby zákazníků, ale zároveň prosadit svůj názor.
Interakce a komunikace s lidmi by mu rozhodně neměly činit žádné potíže.

11.3.5 Koncentrace pozornosti
Koncentrace pozornosti je při výkonu práce konzultanta pojištění velmi
důležitá, protože pracuje s osobními daty klientů, která musí být naprosto přesně
zanesena do firemní databáze. Je nutností, aby konzultant pracoval rychle (byl
schopen obsloužit co nejvíce zákazníků) a přitom spolehlivě a bez chyb. Tato
kompetence je hodnocena pomocí testu.

11.4 Matice metod a kompetencí
Pro assessment centrum na výběr konzultantů pojištění v Pojišťovně dosud
nebyla sestavena žádná matice metod a kompetencí. Na základě seznamu
hodnocených kompetencí a všech úloh použitých v AC, ji vytvořila autorka této
diplomové práce (viz tabulka č. 6). Jednotlivé metody AC a vysvětlení, které
kompetence těmito metodami hodnotíme, jsou předmětem následující podkapitoly.

68

Analytické
myšlení

Prodejní
dovednosti

Vyjadřovací
schopnosti

Sociální
dovednosti

Koncentrace
pozornosti

Počet měřených
kompetencí

Prezentace

3

Případová
studie

2

Skupinová
diskuze
Hraní rolí I
(před
skupinou)

3

3

Hraní rolí II
(individuálně)
Test
koncentrace
pozornosti
Počet měření
kompetencí

4

1

2

4

4

4

2

Tabulka 6: Matice metod a kompetencí použitých v AC na výběr konzultantů pojištění ve společnosti
Pojišťovna.

11.5 Techniky použité v AC pro výběr Konzultantů pojištění
Assessment centrum je sestaveno tak, aby hodnotilo kompetence klíčové pro
správný výkon pracovní pozice konzultant pojištění. Technikami, které byly za tímto
účelem použity v AC, jsou: prezentace, případová studie, skupinová diskuze, dvě
modelové situace hraní rolí, sebehodnocení, test koncentrace pozornosti a individuální
rozhovor. V minulosti byl součástí assessment centra ještě Bochumský osobnostní
dotazník (BIP). Od jeho používání se však v roce 2009 upustilo z důvodu snížení
časové náročnosti AC (jednak se snížil čas trvání AC o cca 30 minut, navíc se snížil
čas potřebný k vyhodnocení AC).
Metody jsou vždy vysvětleny moderátorem, zároveň je rozdáno i písemné
zadání. Účastníci mají několik minut na to, aby se seznámili se zadáním a položili
případné doplňující otázky. V průběhu samotných úloh již nejsou další dotazy možné.

11.5.1 Prezentace
V úvodu assessment centra je sebeprezentace, která zároveň slouží jako
představení jednotlivých účastníků (viz Příloha 1). Na přípravu jsou pouze tři minuty,
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protože hodnocení mluví sami o sobě a svých zkušenostech. Následně se mají během
pěti minut představit hodnotitelům i ostatním účastníků a zodpovědět tři otázky:


Co by nás mělo přesvědčit, že právě Vy jste vhodný kandidát na pozici
konzultanta pojištění? (Zajímají nás znalosti, zkušenosti, schopnosti související
s pozicí, o kterou se ucházíte.)



Co považujete za svůj největší úspěch?



Co považujete naopak za svůj největší neúspěch nebo největší ponaučení?
Během této krátké úlohy se hodnotitelé zaměřují na dvě kompetence: prodejní

dovednosti a vyjadřovací schopnosti. Zejména vyjadřovací schopnosti jsou velmi
důležité, hodnotitelé mají poprvé možnost posoudit kvalitu projevu uchazečů. Zajímá
je volba slov, výslovnost, síla a hloubka hlasu, intonace apod. Zároveň je důležité
zjistit, jak se uchazeč vyrovná s faktem, že prezentuje před všemi zúčastněnými, jestli
ho zachvátí nervozita nebo jestli je to pro něj situace přirozená. Vzhledem k tomu, že
konzultanti sedí společně v call centru, hovory jsou nahrávány a mohou být i
v průběhu odposlouchávány manažerem, přílišná nervozita z přítomnosti jiných lidí je
nežádoucí.
Prodejní dovednosti jsou tu posuzovány jako schopnost argumentace, zároveň
také schopnost vyzdvihnout své silné stránky a racionálně uvést i své slabé stránky.
První otázka přímo vybízí k uvedení důvodů, proč vybrat právě tohoto uchazeče, což
nutí posuzované identifikovat kvalitní argumenty – tedy hodnotí schopnost
argumentace. V závěru jsou navíc povolené otázky jednak hodnotitelů, ale i ostatních
účastníků, které prezentujícího nutí rychle reagovat a uvádět protiargumenty.

11.5.2 Případová studie
Zadání případové studie (viz Příloha 2) představuje fiktivní rodinu
Novákových, kteří chtějí pojistit rodinný domek v Praze. Řešitel je zaměstnanec
fiktivní společnosti SuperPojištění a jeho úkolem je vytvořit pořadí deseti rizik tak, jak
jsou podle něj pro rodinu Novákových nejatraktivnější (tedy rizika, která hrozí jejich
domu nejvíce, proto se proti nim budou chtít zcela jistě pojistit).
Seznam rizik je následující:


Odcizení věci
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Pád letadla, případně jeho části nebo nákladu



Pád stromů a stožárů



Povodeň nebo záplava



Poškození nebo zničení stavebních součástí způsobené jednáním pachatele
směřujícím k odcizení věci



Požár



Vichřice nebo krupobití



Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci (vandalismus)



Zamrzání vody v potrubí a jiné vodovodní škody



Zemětřesení
Na tuto samostatnou práci je pouze 5 minut, což je velmi krátký čas na zvážení

všech okolností. Jak je u případových studií obvyklé, neexistuje správné řešení,
možností, jak sestavit priority této rodiny je více.
Případová studie je sestavena pro hodnocení analytického myšlení a
koncentrace pozornosti. Vzhledem k časovému deficitu je nutné se rychle orientovat
v základních faktech a také nic nepřehlédnout – koncentrovat se plně na úkol.
Příkladem může být dovětek, že rodina žije v nezáplavové oblasti, takže se jako méně
atraktivní bude jevit pojištění proti povodni, ačkoliv v jiném případě by mohlo jít o
jedno z atraktivnějších rizik. Zároveň musí řešitel uplatnit analytické myšlení, použít
uvedené informace, vžít se do role manželů Novákových, představit si jejich obavy a
názory a na základě toho sestavit žebříček rizik tak, jak je pro ně nejatraktivnější. Dále
je dobré uplatnit všeobecné znalosti – např. četnost výskytu povodní, krupobití či
zemětřesení v Praze. Je důležité, aby řešitel dokázal následně pádnými argumenty
podepřít své řešení.

11.5.3 Skupinová diskuze
Zadání z případové studie je využito i pro skupinovou diskuzi (viz Příloha 3).
Posuzovaní mají ve skupině za úkol shodnout se na konečném pořadí výše uvedených
deseti rizik, které musí sestavit během 15 minut. Prezentace výsledků diskuze je
následně provedena formou modelové situace hraní rolí I, která je popsána níže.
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Za nedostatek této metody v tomto konkrétním assessment centru může být
považován fakt, že moderátor nerozděluje účastníky do menších pracovních skupin,
jak to vyžaduje situace, ale ponechává diskutovat všechny hodnocené osoby najednou.
Velký počet osob zapojených do diskuze samozřejmě může vést k tomu, že někteří se
nedostanou ke slovu a je pak velmi obtížné je hodnotit. Zároveň to vyžaduje značné
soustředění na straně hodnotitelů.
Při skupinové diskuzi se hodnotí tři kompetence: prodejní dovednosti,
vyjadřovací schopnosti a sociální dovednosti. Každý z diskutujících již má vytvořené
vlastní pořadí a ve většině případů se snaží přesvědčit ostatní o jeho správnosti.
K tomu je zapotřebí využít argumenty, které si připravil během případové studie.
Úkolem je ve své podstatě „prodat“ své řešení ostatním. Ovšem samozřejmě se sleduje
i interakce s ostatními, rozhodně by neměl být žádný diskutující agresivní, měl by
přiměřeně reagovat na argumenty ostatních. Důležité jsou i sociální dovednosti,
schopnost jednat s lidmi, naslouchat a efektivně komunikovat. Opět se hodnotí také
způsob vyjadřování, na který je vzhledem k pracovní pozici kladen důraz během
celého AC.

11.5.4 Hraní rolí I
První úloha hraní rolí probíhá před celou skupinou (viz Příloha 4). Tím může
být samozřejmě taková situace vnímána více stresově. Zadání opět vychází ze situace
popsané v případové studii a řešené dále při skupinové diskuzi. Každý posuzovaný
vystupuje jako zaměstnanec fiktivní společnosti SuperPojistka, jehož úkolem je při
simulovaném telefonickém rozhovoru prodat paní Novákové, kterou hraje figurantka,
jedno z uvedených pojištění proti riziku. Každý uchazeč dostane prostor tři minuty.
Pořadí, v jakém jednotliví uchazeči vstupují do hry, je zcela na jejich uvážení,
hraje vždy ten, kdo požádá o slovo. První uchazeč prodává pojištění proti riziku, které
skupina určila jako nejatraktivnější pro rodinu Novákových, další uchazeči poté
pokračují s dalšími položkami na seznamu, aby se žádné riziko neopakovalo. Tato
metoda ovšem staví některé posuzované, kteří se nepřihlásí včas, do znevýhodněné
situace, protože některá rizika jsou jednoznačně snáze obhajitelná než jiná (například
nelze srovnat důležitost pojištění domu proti krádeži a proti pádu letadla na pozemek).
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V situaci hraní rolí I jsou sledovány prodejní dovednosti, vyjadřovací
schopnosti a sociální dovednosti. Tato technika je již skutečnou modelovou situací
reálných pracovních podmínek na pozici konzultant pojištění. Posuzovaný musí
projevit schopnost jednat se zákazníkem, naslouchat, reagovat, logicky argumentovat a
upozorňovat na výhody koupě daného pojištění rizik. Samozřejmě spisovný jazyk a
bohatá slovní zásoba jsou opět z hlediska hodnocení řazeny mezi kritéria úspěchu na
pozici konzultant.

11.5.5 Test koncentrace pozornosti
Test koncentrace pozornosti (viz Příloha 5), jež Pojišťovna používá, byl
sestaven přímo za účelem testování uchazečů o pozici konzultanta a nejde tedy o
standardizovaný test. Pojišťovna během let nasbírala poměrně velké množství dat, a
proto již personalistka dokáže odhadnout, jak vysoko je nutné v testu skórovat pro
úspěšný výkon v zaměstnání. Nicméně neexistují žádné tabulky norem.
Posuzované osoby dostanou k dispozici dva velmi podobné listy papíru,
z nichž jeden je označen slovem VZOR. Zadání zní odhalit najít co nejvíce rozdílů
mezi oběma listy a vyznačit je na papíře bez označení. Je zapotřebí vpisovat chybějící
slova, zakroužkovat chyby a odlišnosti a škrtat slova navíc.
Na test mají 6 minut, ovšem test je koncipován tak, aby nebyl dostatek času
projít ho celý. Hodnocení se zaměřuje na počet odhalených odlišností a zároveň na to,
kolik odlišností přehlédli v odstavcích, které označili za plně zkontrolované. Tento test
je velmi důležitý, neboť konzultanti velmi často kontrolují a přepisují data v systému a
jakákoliv chyba v pojistné smlouvě může vyústit v její neplatnost a tedy vést ke ztrátě
klienta. Klíčová je rychlost a zároveň vysoká efektivita při zapisování dat a jejich
kontrole v interním systému Pojišťovny. Proto je test koncentrace pozornosti zařazen i
do assessment centra.

11.5.6 Sebehodnocení
V průběhu čekání na závěrečný rozhovor jsou uchazeči o pozici konzultant
požádáni o sepsání sebehodnocení (viz Příloha 6). U každé z úloh mají za úkol
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odpovědět na dvě otázky: Co se Vám podařilo?, Co byste příště udělal/a lépe?.
Zároveň jsou zařazeny tři otázky týkající se celého assessment centra:


Ve které aktivitě se Vám dle Vašeho názoru nejlépe dařilo?



Která z aktivit pro Vás byla nejtěžší nebo nejméně příjemná a z jakého
důvodu?



Napište své silné a slabé stránky, jak jste je vnímal/a v průběhu dnešního
Assessment Centra.
Sebehodnocení je zde vnímáno spíše jako doplňková metoda. Jeho účelem je

posoudit, do jaké míry je posuzovaný schopen náhledu na vlastní výkon a schopnosti.

11.5.7 Hraní rolí II
Druhá situace hraní rolí probíhá individuálně ve vyhrazené místnosti před
začátkem závěrečného rozhovoru. Účastní se ho moderátor, hodnotitelé, a pokud nebyl
přítomen celému AC, je přizván i potenciální nadřízený. Posuzovaná osoba dostane
zadání hry předem (viz Příloha 7), má tedy čas připravit si argumenty a strategii.
Tato modelová hra opět simuluje situaci telefonního prodeje služeb
zákazníkovi. Moderátor či jeden z hodnotitelů assessment centra vystupuje v roli
figuranta – zákazníka, hodnocený pak v roli operátora fiktivní společnosti Online
Food, která se zabývá rozvozem potravin až do domu v určeném regionu. Úkolem
uchazeče o pozici je přesvědčit zákazníka, který si před několika týdny objednal
zásilku, jež byla včas a bez problémů doručena, aby si objednal další. Zákazník však
v minulosti nereagoval na telefonáty a po posledním se s ním operátor domluvil na
telefonátu v jinou hodinu, ale poté se již nedovolal. Toto zadání tedy předkládá
relativně náročnou situaci prodeje, kdy zákazník byl zřejmě se službami spokojen, ale
neprojevuje velký zájem o další služby a je tedy pravděpodobné, že nebude nakloněn
rozhovoru s operátorem Online Food. Tomu odpovídá i chování figuranta, který se
oproti první rolové hře brání koupi zboží vehementněji a vytváří stresovou situaci.
Hraní rolí II je sestaveno pro hodnocení čtyř kompetencí: analytické myšlení,
prodejní dovednosti, sociální dovednosti a vyjadřovací schopnosti. Analytické myšlení
uplatňuje hodnocený během přípravy na hru, kdy má za úkol vymyslet způsoby, jak
zatraktivnit nabídku Online Food pro tohoto zákazníka. Není nijak specifikováno, jaké
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argumenty lze a nelze použít, očekává se nápaditost. Kupříkladu může nabídnout
množstevní slevu, což je nástroj, který využívá většina společností včetně Pojišťovny.
Prodejní dovednosti jsou v této úloze klíčové, hodnotí se schopnost
argumentace, vyvracení námitek zákazníka apod. Zároveň se sleduje i schopnost
naslouchat klientovi, analyzovat jeho potřeby a nabízet efektivní řešení, které zaujme.
Samozřejmě i způsob komunikace, přátelské, ale přitom uctivé vystupování jsou
důležitými faktory. Vyjadřovací schopnosti tu opět mají své místo, i když v této
modelové hře ustupují spíše do pozadí a hodnotí se především dříve zmíněné
kompetence. Na druhou stranu je zajímavé sledovat, jak se mění vyjadřování
hodnoceného ve stresové situaci a jestli je schopen udržet si požadovanou úroveň
projevu.

11.5.8 Závěrečný rozhovor
Assessment centrum uzavírají individuální rozhovory s každou posuzovanou
osobou. Pokud to podmínky umožňují a není příliš vysoký počet účastníků AC,
účastní se všech jednotlivých rozhovoru všichni hodnotitelé. Pokud nejsou k dispozici
prostory, AC je v časovém skluzu nebo je příliš mnoho účastníků, rozdělí se
posuzovaní i hodnotitelé do dvou skupin.
V úvodu rozhovoru proběhne ještě hraní rolí II tak, jak je popsáno v předchozí
podkapitole. Následuje rozhovor nad průběhem AC, nad sebehodnocením, jež
posuzovaný připravil a také nad hodnocením ostatních účastníků (nejčastěji má
hodnocený za úkol vybrat dva podle něj nejvhodnější uchazeče a svou volbu
odůvodnit).
Další část rozhovoru je zaměřená na opětovné ověření údajů o možném
nástupu uchazeče, jeho představě o finančním ohodnocení a potenciálnímu zařazení.
Je také dán hodnocenému prostor k dotazům. Na závěr je uchazeč informován o tom,
kdy a jakým způsobem obdrží od Pojišťovny zpětnou vazbu. Následuje rozloučení a
assessment centrum na pozici konzultant pojištění končí.
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11.6 Výstupy z assessment centra
Výstupy z AC jsou písemné zprávy informující o výsledcích jednotlivých
hodnocených osob. Výsledná zpráva pro potřeby Pojišťovny (zadavatele) je zaměřena
na hodnocení jednotlivých kompetencí, zpětná vazba posuzovaným pak většinou není
podána formou hodnocení, ale spíše doporučení pro možný rozvoj. Obě jsou popsány
níže.

11.6.1 Výsledná zpráva pro Pojišťovnu
Z každého assessment centra by měla vzniknout výsledná zpráva o každém
z hodnocených účastníků (Hroník, 2002). Tato zpráva se opírá o hodnocení
jednotlivých kompetencí. Ideálním způsobem zapisování hodnocení je použití matice
metod a kompetencí, kde se udílí za jednotlivé kompetence v každé z úloh body
(Vaculík, 2010). Jelikož pro assessment centrum pro výběr konzultantů pojištění
nebyla Pojišťovnou tato matice vytvořena, hodnocení se provádí slovně na základě
poznámek jednotlivých hodnotitelů. Způsob záznamu hodnocení je nejednotný.
Každý hodnotitel si zapisuje výsledky svých pozorování kompetencí u
posuzovaných osob a utváří si na jejich základě názor na jednotlivé uchazeče o pozici
konzultanta. Po skončení assessment centra se všichni pozorovatelé sejdou a tyto své
názory na jednotlivé uchazeče porovnají. Většinou se v assessment centru objeví jeden
nebo dva uchazeči, kteří jsou všemi hodnoceni pozitivně. Takoví uchazeči jsou v této
diplomové práci zařazeni do skupiny A. Druhou skupinou osob jsou uchazeči, na
jejichž výkon se názory hodnotitelů liší. Pokud nakonec většina rozhodla o jejich
přijetí do zaměstnání, byli zařazeni do skupiny B. Ti účastníci AC, kteří nepřesvědčí
hodnotitele o dostatečné úrovni hodnocených kompetencí, jsou zamítnuti a není jim
nabídnuto zaměstnání u Pojišťovny (skupina C).
Výsledná zpráva z assessment centra na pozici konzultanta pojištění je sepsána
personalistkou a stážisty na základě porovnání slovních hodnocení všech hodnotitelů.
Jedná se o krátké výstupy shrnující závěry hodnotitelů. Tyto výstupy jsou nejednotné,
příliš stručné a chybí v nich posouzení na jakékoliv škále, které by umožňovalo
vytvořit pořadí assessment centrem posuzovaných osob.
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11.6.2 Zpětná vazba posuzovaným osobám
Výsledky assessment centra jsou sdělovány kandidátům na pozici konzultant
pojištění telefonicky. Často jsou úspěšní uchazeči kontaktováni personalistkou ještě
tentýž den, aby se uspíšil jejich nástup do nového zaměstnání. U neúspěšných
uchazečů se většinou zpětná vazba sděluje až druhý či třetí den po konání AC.
Zevrubná zpětná vazba se v Pojišťovně podává pouze těm posuzovaným, kteří
o ni projeví zájem, což považuje většina autorů (např. Kyrianová a Gruber, 2006) za
přijatelný postup. U neúspěšných kandidátů je pravidlem vyzdvihnout jejich silné
stránky a poskytnout doporučení k možnému rozvoji některých chybějících či
nedostatečných dovedností, které odhalilo AC. Uchazeči, kteří byli úspěšní často ani o
detailní zprávu nemají přílišný zájem. Případné nedostatky přijatých uchazečů jsou
pak proto spíše předány informativně trenérům, aby na nich mohli s jednotlivými
osobami více pracovat po jejich nástupu do zaměstnání u Pojišťovny.
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12 Adaptace nových konzultantů pojištění
Přijetím nových zaměstnanců na pozici konzultant pojištění začíná proces
jejich adaptace. Během zkušební doby (3 měsíce od nástupu) prochází operátoři
intenzivním školením. Tato školení zaštiťuje interně Tým tréninku a metodiky, který
tvoří skupina zkušených trenérů.
Zásadní je dvoutýdenní úvodní školení, které pokrývá nejdůležitější aspekty
práce v Pojišťovně: seznámení s Pojišťovnou, interní směrnice a procesy, bezpečnost a
ochrana při práci, školení na produkty a soft skills (tzv. měkké dovednosti, zde
především základní prodejní metody po telefonu a komunikace se zákazníkem). Po
tomto školení jsou již bankéři zařazeni do běžného pracovního procesu. Jejich hovory
jsou však více sledovány než u zkušených zaměstnanců a v případě potřeby mají ještě
individuální sezení s trenéry. Do jednoho měsíce od skončení úvodního školení musí
ještě konzultant absolvovat druhou část školení na soft skills, tentokrát zaměřenou na
analýzu potřeb zákazníka. Před koncem zkušební doby probíhá ještě workshop
zaměřený na jednání s obtížnými klienty. Teprve po třech měsících je nový
zaměstnanec plně začleněn do týmu.
Školení a workshopy pokračují i po zkušební době. Některá jsou povinná, jiná
může nařídit team leader pro ty konzultanty, kteří podle něj mají ještě v některých
oblastech nedostatky. Operátoři jsou rozdělováni do tří úrovní na základě doby
strávené v Pojišťovně a odbornosti dané absolvovanými školeními: green level jsou
operátoři působící ve firmě méně než 1 rok, bronz level 1 – 1,5 roku, gold level pak
více než 1,5 roku. Při dosažení hranice gold dostane každý operátor certifikát o
způsobilosti.
Během zkušební doby i krátce po ní se noví zaměstnanci seznamují s chodem
firmy, jednotlivými pravidly a samozřejmě také se svými kolegy a nadřízenými.
Trvání adaptační fáze se u jednotlivých pracovních pozic a podle různých autorů liší.
Tato diplomová práce pracuje s pojetím Koubka (2001), který jako dobu uzavření
adaptační fáze uvádí šestý měsíc od nástupu nového zaměstnance.
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13 Cíl výzkumu a výzkumná hypotéza
Cílem výzkumu v této diplomové práci je určit, jaká je míra prediktivní
validity assessment centra používaného pro výběr konzultantů pojištění ve společnosti
Pojišťovna v letech 2010 - 2012. Tedy tento výzkum si klade za cíl prozkoumat, do
jaké míry predikuje toto AC u posuzovaných osob budoucí úspěšné plnění pracovních
úkolů na pozici konzultanta. Srovnávacím kritériem pro určení prediktivní validity je
výše finančních bonusů, které jsou měsíčně vypláceny konzultantům na základě jejich
pracovních výsledků a jsou tedy vedením Pojišťovny a autorkou této práce pokládány
za spolehlivý ukazatel jejich úspěšnosti na pozici konzultant pojištění.

Výzkumná hypotéza: Prediktivní validita assessment centra využívaného společností
Pojišťovna je signifikantní (statisticky významná) vzhledem k určenému kritériu (výši
měsíčních bonusů).
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14 Výzkum
Tato kapitola popisuje detailně průběh celého výzkumu: způsob získání a
zpracování dat a postup pro jejich vyhodnocení, dále pak zvolený výzkumný vzorek a
použitá výzkumná metoda. V závěru jsou popsány výsledky výzkumu.

14.1 Způsob získání a zpracování dat
Údaje pro zpracování empirické části této diplomové práce poskytla společnost
Pojišťovna, která je popsána na začátku empirické části této diplomové práce.
Nejdůležitějšími daty, využitými v tomto výzkumu, jsou slovní výstupy hodnocení
z assessment center realizovaných v období leden 2010 až prosinec 2011 a informace
o výši měsíčních finančních bonusů jednotlivých osob zařazených do výzkumného
vzorku.
U všech 59 osob z výzkumného vzorku byly k dispozici slovní výstupy
z assessment center sepsané personalistkou či zaškolenými stážisty, které sloužily k
přiřazení respondentů do skupiny A či B:


skupina A jsou jedinci, kteří byli na základě jejich výkonu při assessment
centru ohodnoceni velmi pozitivně a rozhodnutí o jejich přijetí bylo hodnotiteli
učiněno jednohlasně;



skupina B jsou osoby, které také podaly na assessment centru nadprůměrný
výkon, na jehož základě byly Pojišťovnou přijaty na pozici konzultant,
nicméně někteří hodnotitelé měli k jejich přijetí výhrady (nebyly přijaty
bezvýhradně);



jako skupina C byli označeni posuzovaní lidé, jejichž výkon na AC byl
vyhodnocen jako nedostačující a nebylo jim nabídnuto zaměstnání. Tato
skupina však není v této diplomové práci sledována.

Důvodem pro zvolení rozdělení přijatých uchazečů o zaměstnání do pouze
dvou skupin je značně nestrukturovaná forma závěrečného hodnocení osob
posuzovaných při AC. Hodnocení se opírá o popis jednotlivých kompetencí, jejichž
úroveň má dané assessment centrum ověřovat, nicméně Pojišťovna nepoužívá matici
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metod a kompetencí, kde by bylo jasně uvedené hodnocení jednotlivých účastníků na
hodnotící škále. Neexistuje tedy bodové hodnocení jednotlivých účastníků, ani bodové
hodnocení jednotlivých pozorovaných kompetencí. Výstupy jsou slovní a sumarizují
názory všech zúčastněných hodnotitelů. Proto hlavním kritériem pro přiřazení do
skupiny A byl jednohlasný souhlas všech hodnotitelů s přijetím daného uchazeče, do
skupiny B pak většinový, ovšem nikoliv jednohlasný souhlas hodnotitelů.
Důležitými daty byly i údaje o výši finančních bonusů vybraných osob od
počátku až po ukončení zaměstnání, které jim byly měsíčně vypláceny spolu se
základní mzdou na základě jejich výkonu. Údaje o těchto bonusech (též incentivách)
sloužily k vyhodnocení prediktivní validity používaného assessment centra ve smyslu
predikce úspěšnosti posuzovaných osob na dané pozici. V Pojišťovně je pravidlem, že
nejúspěšnějšími konzultanty pojištění jsou ti zaměstnanci, kteří dosahují nejvyšších
finančních bonusů, protože bonusy jsou vypočítávány podle počtu a druhu
vykonávaných úkonů (např. prodej pojistných smluv, získávání nových zákazníků,
prodej připojištění apod.) a tedy odráží přínos každého konzultanta. Tato diplomová
práce proto jako kritérium úspěšnosti na pozici konzultant pojištění ve společnosti
Pojišťovna používá výši vyplacených měsíčních bonusů.
Údaje o bonusech jsou uváděny v tabulkách, jež obsahují bonusové částky u
jednotlivých osob za každý měsíc zaměstnání na pozici konzultant pojištění. Horní
hranice bonusů není omezená, mohou se tedy pohybovat v rozmezí od O Kč za měsíc
až po částky v řádech desetitisíců Kč měsíčně. Incentivy jsou přidělovány
konzultantům podle úkonů tak, jak je to popsáno v kapitole 10 - Pozice konzultant
pojištění.

14.2 Výzkumný vzorek
Výzkumný vzorek je tvořen celkem 59 zaměstnanci, kteří v Pojišťovně
působili na pozici konzultant pojištění v letech 2010 - 2012. Tito lidé absolvovali
assessment centrum jako součást výběrového řízení na pozici konzultant pojištění
v rozmezí dvou let od ledna 2010 do prosince 2011. Podmínkou pro zařazení do
výzkumného vzorku bylo setrvání na dané pozici po dobu delší než šest měsíců, neboť
tyto první měsíce jsou součástí adaptační fáze a tato diplomová práce sleduje výkony
pracovníků až po jejím ukončení.
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Zaměstnanci přijatí v roce 2012 nebyli zařazeni do vzorku, protože v červnu
2012 došlo k restrukturalizaci společnosti a náplň pozice konzultant pojištění byla
výrazným způsobem změněna, což vedlo k pozastavení používání popsaného
assessment centra. V červnu 2012 by pak tito nově nabraní pracovníci nepracovali
ještě v Pojišťovně déle než šest měsíců, byli by tedy ještě stále v adaptační fázi a
nebylo by proto možné sledovat jejich úspěšnost.
Ve sledovaném časovém rozmezí bylo na pozici konzultant pojištění
realizováno celkem 53 assessment center, jichž se účastnilo 429 uchazečů. Z tohoto
počtu bylo pak 127 přijato do zaměstnání. Pojišťovna se u této pracovní pozice potýká
s velmi vysokou fluktuací pracovníků, jak se možné pozorovat i na tomto vzorku – ze
127 přijatých uchazečů 45 odešlo ze zaměstnání ještě před skončením zkušební doby.
V roce 2010 během prvních šesti měsíců ukončilo pracovní poměr 29 % přijatých
uchazečů, v roce 2011 pak dokonce 47 %, což vysoko přesahuje průměrnou míru
fluktuace v České republice, která je 14,8 % (Personalista.com, 2007). Nicméně call
centra jsou obecně prostředím, kde je míra fluktuace velmi vysoká - uvádí se, že až
pětina zaměstnanců odejde ještě ve zkušební době (Holá, 2007). Proto i přes
neustávající nábor nových zaměstnanců je konečný výzkumný vzorek pouze o
velikosti 59 osob.
Z těchto 59 zaměstnanců bylo 42 mužů a 17 žen. Údaj o věku není bohužel
k dispozici, nicméně jedná se o vzorek složený z mladých lidí, jak napovídá i
průměrný věk v celé společnosti v roce 2011, který byl 30,8 let a to i se započtením
všech zkušených manažerů ve vedoucích pozicích.
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Graf 1: Rozložení výzkumného vzorku.
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Jak již bylo uvedeno, tento vzorek byl pro účely diplomové práce rozdělen do
dvou skupin A a B podle hodnocení jejich výkonu na assessment centru. Skupina A je
tvořena jedinci, kteří dosáhli velmi vysokého hodnocení na AC a byli přijati s
jednohlasným souhlasem hodnotitelů; skupina B pak těmi, jejichž výsledek byl
nadprůměrný, pro jejich přijetí se vyslovila většina, nikoliv však všichni hodnotitelé.
Počet hodnotitelů se lišil v závislosti na počtu posuzovaných osob, nejčastěji byli
hodnotitelé čtyři. Rozložení do skupin je následující (viz graf č. 1): 31 osob ve skupině
A, z toho 23 mužů a 8 žen; 28 osob ve skupině B, z toho 19 mužů a 9 žen.

14.3 Výzkumné metody
Data byla zpracována ve statistickém programu SPSS. Pro analýzu míry
prediktivní validity assessment centra byl v této diplomové práci použit bodově
biseriální korelační koeficient a t-test pro dva nezávislé výběry.
Míra prediktivní validity zkoumaného assessment centra vzhledem k určenému
kritériu (výši měsíčních bonusů) byla stanovena bodově biseriálním koeficientem
korelace, který byl v SPSS vypočítán pomocí Pearsonova koeficientu korelace, neboť
k dispozici jsou jedna binární a jedna metrická spojitá proměnná. Tento index měření
validity je nejvhodnější pro toto měření, neboť klasifikace z AC je k dispozici pouze
v dichotomické formě (tedy výsledná skupina A či B). V SPSS byla provedena
korelace průměrných měsíčních bonusů jednotlivých respondentů spolu s jejich
výsledným hodnocením z assessment centra (A nebo B).
Dále byly provedeny výpočty za využití t-testu. Velikost výzkumného vzorku
(59 respondentů) je na hranici možnosti využití t-testu. Nicméně t-test je v tomto
případě lepší volbou než jakýkoliv pořadový test, řeší lépe situaci, kdy jsou v obou
skupinách statistické odlišné rozptyly. T-test porovnal průměrné výše měsíčních
bonusů u konzultantů, kteří byli zařazeni do skupin A a B. Při této analýze byly
vynechány údaje z prvních šesti měsíců v zaměstnání, protože toto období je adaptační
fází, kdy se lidé seznamují s novým prostředím i novou prací a působí na ně ještě
mnoho dalších vlivů, které není možné kontrolovat. Bylo tedy sledováno období od 7.
měsíce od nástupu až po ukončení zaměstnání (v tomto případě setrvali hodnocení na
pozici konzultant nejdéle 26 měsíců od počátku zaměstnání).
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14.4 Výsledky výzkumu
Pro analýzu prediktivní validity AC vzhledem ke kritériu (výši měsíčních
bonusů) byl použit bodově biseriální korelační koeficient. Míra prediktivní validity
assessment centra pro výběr konzultantů pojištění ve společnosti Pojišťovna byla
vypočtena na 0,20 (viz tabulka č. 7). Tento koeficient korelace je při daném počtu 59
respondentů nesignifikantní – statisticky nevýznamný (hladina významnosti je 0,124).

Correlations
RESPONDENTI PRŮMĚR_7. - 26. m
Pearson
1
0,202
Correlation
RESPONDENTI Sig. (20,124
tailed)
N
59
59
Pearson
PRŮMĚR
0,202
1
Correlation
Sig. (27.- 26. m
0,124
tailed)
N
59
59
Tabulka 7: Výsledky korelace pro určení míry prediktivní validity.

Pro porovnání průměrné výše bonusů u konzultantů ze skupin A a B byl použit
t-test. Při analýze byly vynechány údaje z prvních šesti měsíců v zaměstnání –
adaptační fáze. Porovnání uvádí výsledky z období od 7. měsíce až po ukončení
zaměstnání.
Tabulka č. 8, jež zachycuje výsledky t-testu, ukazuje, že konzultanti, kteří byli
na základě assessment centra ohodnoceni jako vynikající uchazeči a tvoří skupinu A,
dosahují v průměru měsíčních bonusů ve výši 6 954 Kč. Oproti tomu konzultanti,
jejichž výkon na assessment centru byl vyhodnocen jako dobrý a tvoří skupinu B,
vydělávají na bonusech pouze 4 819 Kč měsíčně. Rozdíl mezi průměrnou výší
měsíčních bonusů mezi skupinou A a B je 2 135 Kč. Rozdíl ve výši měsíčních incentiv
mezi konzultanty ze skupin A a B tedy existuje, nicméně vzhledem k velikosti
výzkumného vzorku je opět nesignifikantní (hladina významnosti 0,124).
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t-test for Equality of Means
Počet osob

Průměr

Std.
odchylka

t

A

31

6954,1

6376,7

1,56

0,124

B

28

4819,5

3602,1

1,56

0,124

Skupina
Průměrné
bonusy:
7. měsíc ukončení

Sig. (2tailed)

Tabulka 8: Výsledky t-testu.

Výsledek korelace je ve shodě s analýzou prediktivní validity pomocí t-testu.
Souvislost mezi výsledným hodnocením z assessment centra a úspěšností při výkonu
povolání konzultanta dle stanoveného kritéria (výši finančních bonusů) se neprokázala
(výsledky výzkumu nejsou signifikantní, p-hodnota = 0,124).
Stanovená výzkumná hypotéza byla tedy zamítnuta, prediktivní validita
assessment centra využívaného společností Pojišťovna není vzhledem k určenému
kritériu signifikantní.
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15 Diskuze
V předchozí kapitole byl popsán provedený výzkum a jeho výsledky. Výzkum
ukázal, že prediktivní validita assessment centra používaného Pojišťovnou pro výběr
zaměstnanců na pozici konzultant pojištění není signifikantní (je statisticky
nevýznamná) vzhledem k určenému kritériu (výši měsíčních bonusů). To znamená, že
se nepotvrdila schopnost tohoto AC predikovat u posuzovaných osob jejich budoucí
úspěšnost v zaměstnání. Tato kapitola je věnována diskuzi nad výsledky a popisu
proměnných, které mohly výzkum ovlivňovat.

Nejprve bude pozornost soustředěna na výsledky výzkumu. T-test sice naznačil
tendenci k rozdílům mezi výkonem konzultantů ze skupin A a B, nicméně tyto rozdíly
se neprokázaly být statisticky významné. Informativně bylo vytvořeno ještě porovnání
skupin A a B v období prvních šesti měsíců zaměstnání – v adaptační fázi (tyto údaje
slouží pouze k orientačním účelům a nejsou obsaženy v celkovém výsledku) – viz
tabulka č. 9.
t-test for Equality of Means

Průměrné
bonusy:
Adaptační
fáze

Skupina
A

Počet
osob
31

Průměr
5541.081

Std.
Deviation
4404.219

t-hodnota
0.850

B

28

4683.941

3167.963

0.850

0.399

A

31

6954.066

6376.651

1.560

0.124

B

28

4819.45

3602.118

1.560

0.124

Průměrné
bonusy:
7.měsíc ukončení

p-hodnota
0.399

Tabulka 9: Výsledky t-testu pro: a) adaptační fázi; b) celé sledované období.

Rozdíly mezi výší měsíčních bonusů během adaptační fáze jsou ještě menší,
než během následujících měsíců a tudíž opět nesignifikantní. Potvrdilo se tedy, že
vynechání údajů z adaptační fáze ve výzkumu bylo správným krokem, rozdíly ve
výkonnosti se mezi pracovníky ze skupin A a B jsou během adaptační fáze
zanedbatelné.
V průběhu adaptační fáze by mělo docházet ke zlepšování výkonů
zaměstnanců, protože jsou během ní podrobeni zaškolení, pracují pod dohledem
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zkušených kolegů, přivykají novému prostředí a požadavkům dané pracovní pozice.
Výsledky výzkumu skutečně naznačují tendenci ke zlepšování výkonu konzultantů
pojištění po uplynutí adaptační fáze, ovšem značně nerovnoměrným způsobem.
Ačkoliv mají zaměstnanci z obou skupin stejné podmínky, skupina A během adaptační
fáze dosahuje průměrné výše měsíčních bonusů 5541Kč, po uplynutí této fáze se její
výkon zvyšuje v průměru o 1413 Kč na částku 6954 Kč. Zatímco bonusy skupiny B
v průběhu adaptační fáze jsou průměrně 4684 Kč měsíčně a po jejím uplynutí stoupají
o pouhých 135 Kč na částku 4819 Kč.
Jak je patrné z předchozího rozboru výsledků t-testu, rozdíly ve výsledcích
výzkumu se objevily, nicméně vzhledem k velikosti výzkumného vzorku jsou
nesignifikantní. Tyto statisticky nevýznamné rozdíly mohly být způsobeny vlivem
různých proměnných jako např. mírou učenlivosti jednotlivých nových konzultantů,
předchozí zkušeností s podobnou prací (na pozici konzultanta jsou přijímáni jak lidé
s praxí, tak i bez ní), motivací, organizačními faktory (vztahy na pracovišti, firemní
kulturou atd.), případně i schopností rychle se orientovat v systému udělování
finančních bonusů. Zejména poslední zmíněný faktor je podle pracovníků oddělení
tréninku velmi důležitý. Konzultanti, kteří se rychle zorientují v nastaveném systému
přidělování bonusů, se pak soustředí na úkony, které jim přináší nejvyšší finanční
částky (např. akvizice nového zákazníka) a vyhýbají se méně hodnoceným úkonům
(např. změna adresy klienta ve stávající smlouvě). Pro Pojišťovnu je ovšem v podstatě
klíčové, aby zaměstnávala nejen skvělé prodejce, ale také skvělé pracovníky
zákaznického servisu, aby nové klienty neztrácela. Bylo by přínosné použít pro další
výzkum i jiné kritérium než výši měsíčních bonusů jako např. hodnocení zákaznické
spokojenosti

s jednotlivými

konzultanty.

Bohužel

zákaznická

spokojenost

s jednotlivými pracovníky dosud není v Pojišťovně sledována. Využití jiného kritéria
vzhledem k datům, jež byly k dispozici, nebylo v této diplomové práci možné.

Nyní budou detailně rozebrány proměnné na straně assessment centra, které
mohly ovlivnit provedený výzkum. Největším problémem při porovnávání dat byla
forma poskytnutých výsledných hodnocení jednotlivých osob po AC. Vzhledem
k tomu, že Pojišťovna nemá vytvořenou matici metod a kompetencí, neexistuje žádná
číselná ani slovní škála, s níž by se dalo pracovat. Bez těchto údajů je výstup z AC
relativně chudý. Ačkoliv hodnotitelé vědí, jaké kompetence mají sledovat, hodnotí je
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pouze slovně, bez využití jakékoliv škály, což může vést k nejednotnosti v hodnocení.
Do budoucna by bylo vhodné zvážit zavedení používání hodnotící škály pro každou
hodnocenou kompetenci. S takovými údaji by bylo možné lépe pracovat a přesněji
určit validitu AC. Zároveň je osvědčené využití matice metod a kompetencí, kde je
přehledně zpracován plán pro pozorování kompetencí v průběhu jednotlivých úloh. Při
sestavování matice metod a kompetencí je vhodné vycházet z odborných koncepcí.
Kromě malého rozsahu ve způsobu hodnocení posuzovaných osob, je také
možné, že hodnocené kompetence mohly být bývalým personálním ředitelem zvoleny
chybně. Navíc od analýzy dané pozice uběhlo již několik let, prostředí v Pojišťovně se
mění, obměnil se personál a změnilo se i společenské klima – proto by bylo dobré
zopakovat tuto analýzu a zjistit, zda se požadavky na konzultanty nezměnily. Pokud
by assessment centrem hodnocené kompetence neodpovídaly skutečným nárokům na
pozici konzultanta, je zřejmé, že použití AC by ztrácelo význam. Bylo by jistě
přínosné také zjistit, zda spolu některé kompetence příliš nekorelují. Bohužel na
základě výstupů z AC, které jsou k dispozici, takovou korelaci není možné provést.
Na výsledky mohlo mít vliv i to, že hodnotiteli nebyly vždy stejné osoby.
Střídali se pracovníci z tréninkového oddělení, jednotliví team leadeři a v neposlední
řadě se také měnili stážisté. Někteří z hodnotitelů měli s assessment centry méně
zkušeností než ostatní. Způsob hodnocení se mohl mezi jednotlivými hodnotiteli lišit.
Navíc zaškolení hodnotitelů probíhalo v Pojišťovně nejednotně, jak bylo popsáno
v kapitole 11.

Způsob zaznamenávání výsledků AC také výrazně ovlivnil návrh a provedení
výzkumu této diplomové práce. Hojně využívanou metodou pro zjišťování validity AC
je porovnání (pomocí korelace) hodnocení jednotlivých kompetencí během AC
s hodnocením stejných kompetencí po několika měsících v zaměstnání. Vzhledem
k tomu, že taková data nebyla k dispozici, bylo přistoupeno ke srovnání celkového
výsledku AC s kritériem výše finančních bonusů, které bylo určeno jako nejvhodnější
ukazatel úspěšnosti na pozici konzultant (na základě doporučení zaměstnanců
personálního a tréninkového oddělení Pojišťovny). Rozdělení respondentů do pouhých
dvou skupin (A a B) je relativně strohé, bylo by příhodné mít možnost vytvoření
pořadí od nejúspěšnějšího po nejméně úspěšného účastníka assessment centra, jež
však v tomto případě nebylo k dispozici.
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Dalším faktorem, který měl zcela jistě vliv na výsledky, byl malý počet
respondentů ve výzkumném vzorku. Velikost vzorku byla dána objemem náboru a
zároveň mírou fluktuace na pozici konzultant pojištění. Fluktuace zde dosáhla v roce
2010 až 33 % a v roce 2011 dokonce 40 %. Ačkoliv bylo v průběhu let 2010 a 2011
provedeno 53 assessment center a na jejich základě přijato 127 nových konzultantů
pojištění, jejich počet se již v prvních měsících od nástupu značně zredukoval.
Z výzkumného vzorku bylo nutné vyřadit všechny pracovníky, kteří odešli ještě
v průběhu adaptační fáze, dále pak u některých respondentů chyběla výsledná zpráva
z AC (nebyla nalezena). To vše vedlo k tomu, že z takto velkého vzorku zbylo
nakonec pouhých 59 respondentů.
Výzkum sledoval průměrnou výši měsíčních bonusů po celou dobu
zaměstnání. I doba zaměstnání se u jednotlivých respondentů značně lišila, jak ukazuje
tabulka č. 10. Nejdéle zůstalo na pozici konzultanta 5 pracovníků, kteří setrvali
v zaměstnání 26 měsíců.
Měsíce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Počet konzultantů
59
59
59
59
59
59
59
56
47
43
37
28
27

Měsíce
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Počet konzultantů
22
19
16
16
15
14
11
9
7
5
5
5
5

Tabulka 10: Tabulka odchodů jednotlivých respondentů během sledovaného období 26 měsíců

Všechny uvedené proměnné mohly mít podíl na tom, že se prediktivní validita
assessment centra neprokázala být podle stanoveného kritéria signifikantní. Nicméně
tento výzkum byl zaměřen na prediktivní validitu na základě jednoho zvoleného
kritéria. Je možné, že pokud by bylo zvoleno jiné kritérium než výše průměrných
měsíčních bonusů, výsledky by mohly být jiné. Jak již bylo uvedeno, vzhledem
k výstupům z AC, které byly k dispozici, však nebylo možné použít jiné kritérium.
Stejně tak mohl být k měření vybrán jiný typ validity. Ke zjišťování obsahové či
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konstrukční validity jsou ovšem zapotřebí úplné údaje o dosažených výsledcích podle
jednotlivých kompetencí, jež v tomto případě také nebyly bohužel k dispozici. Návrh
výzkumu tedy nebylo možné vzhledem k údajům poskytnutým Pojišťovnou příliš
měnit.

Míra prediktivní validity AC byla vypočtena na 0,20 (tento výsledek je
nesignifikantní). Jak bylo uvedeno v teoretické části, validita assessment center bývá
odhadována na míru okolo 0,30 (Gaugler et al., 1987). Nižší naměřená míra validity
může být způsobena z hlediska provedeného výzkumu výběrem typu validity pro
měření nebo výběrem kritéria a na straně AC pak výše zmíněnými nedostatky (např.
nevyhovující způsob hodnocení či střídání a nejednotnost hodnotitelů).
Domnívám se, že validita zkoumaného assessment centra by mohla být
zvýšena několika způsoby. Bylo by žádoucí zopakovat analýzu pracovního místa
konzultant pojištění, která byla naposledy provedena již v roce 2009 a ujistit se, že
pozorované kompetence skutečně reflektují náplň a požadavky této práce a zároveň i
současné socioekonomické podmínky, v rámci kterých konzultanti práci vykonávají.
Assessment centrum by mohlo být také rozšířeno o další úlohy, což by poskytlo větší
prostor pro hodnocení jednotlivých kompetencí, které by tak mohly být pozorovány
během více technik. Současné screeningové AC, jež trvá pouze 4 hodiny, je relativně
krátké a nemůže obsáhnout velké množství úloh. Podle výzkumu Thorntonona a
Ruppové (2006) větší počet zařazených technik zvyšuje validitu AC.
Bylo by vhodné zařadit do AC i některé standardizované psychologické testy.
V minulosti byl součástí AC i Bochumský dotazník, který však kvůli časové
náročnosti vyřazen. Nedostatek času pro vyhodnocení dotazníku by mohl být řešen
spoluprácí s externí firmou. Vzhledem k vysoké fluktuaci pracovníků během prvních
měsíců zaměstnání by bylo příhodné zařadit do AC i testy motivace. Motivace k práci
na dané pozici v dané společnosti lze pak více prověřovat i při osobním pohovoru.
Dalším krokem ke zvýšení validity by mohlo být vytvoření jednotného
školícího plánu pro hodnotitele. Každý hodnotitel by měl absolvovat pravidelná
školení tak, jak to doporučují odborníci na AC (např. The British Psychological
Society, 2010). Zároveň je žádoucí neměnit osobu moderátora a figuranta při hraní
rolí, aby se zachoval jednotných přístup. Podle odborníků se osvědčilo i přizvání
většího počtu psychologů do rolí hodnotitelů (Thorntonona a Ruppová, 2006). Jsem
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toho názoru, že v případě assessment centra používaného Pojišťovnou pro výběr
konzultantů pojištění skutečně existuje prostor pro zvýšení míry jeho validity.

Je zapotřebí dodat, že tento výzkum se vztahuje k jediné pojišťovací organizaci
a jí používanému assessment centru na pozici konzultant pojištění. Zjištěné výsledky
výzkumu nemohou být převáděny na další AC využívané touto Pojišťovnou, nebo
dokonce na jiné organizace.
Pro další zkoumání prediktivní validity tohoto konkrétního assessment centra
by bylo vhodné získat větší výzkumný vzorek.
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Závěr
Assessment centra jsou v dnešní době často využívanou metodou personální
psychologie. Účelem této metody je hodnocení úrovně stanovených kompetencí skrze
pozorování chování posuzovaných osob během jednotlivých úloh AC. Zda assessment
centrum hodnotí skutečně předem určené kompetence je možno zjistit pomocí měření
jeho validity (platnosti).
Cílem teoretické části této diplomové práce bylo popsání metody assessment
centre, způsoby měření validity AC a souvisejících témat. Cílem empirické části pak
bylo určení míry prediktivní validity konkrétního assessment centra využívaného
nejmenovanou pojišťovací společností pro výběr zaměstnanců na pozici konzultant
pojištění. Stanovené cíle byly naplněny.
Teoretická část se věnovala detailnímu popisu metody assessment centre a
otázkám jejího využití v praxi. S tím souvisí i kapitola o způsobech měření validity
assessment center. K empirické části diplomové práce se pak vztahují dvě poslední
kapitoly zabývající se adaptací nových zaměstnanců a fluktuací. Pro sepsání první
části diplomové práce byly využity dostupné informační zdroje z české i zahraniční
literatury a na jejich základě poskytnuty ucelené informace o assessment centrech.
Empirická část nejprve charakterizovala organizaci, ve které bylo dané
assessment centrum sestaveno a pracovní pozici konzultant pojištění, pro jejíž
obsazení bylo využíváno. Další kapitola detailně popsala samotné assessment centrum
využívané touto nejmenovanou organizací pro nábor konzultantů. Následoval popis
výzkumu, pro jehož účely bylo všech 59 respondentů (současných konzultantů, kteří
byli vybráni na základě zkoumaného AC) rozděleno do dvou skupin podle dosaženého
hodnocení z assessment centra (osoby ze skupiny A byly hodnoceny AC lépe než
osoby ze skupiny B). Korelací výsledků AC a výkonů v zaměstnání (hodnoceno podle
kritéria: výše měsíčních bonusů) byla určena míra prediktivní validity zkoumaného
assessment centra na 0,20 (výsledek je však nesignifikantní; p-hodnota 0,124). Navíc
byl použit t-test pro srovnání rozdílů mezi průměrnou výší měsíčních bonusů
vyplacených osobám ze skupin A a B. Rozdíly mezi oběma skupinami se sice
projevily (skupina A si vydělá měsíčně v průměru o 2 135 Kč více než skupina B),
nicméně ani výsledky t-testu nebyly statisticky významné. Prediktivní validita
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zkoumaných assessment center se tedy neprokázala být vzhledem k určenému kritériu
signifikantní – výzkumná hypotéza byla zamítnuta.
V diskuzi byly rozebrány proměnné, které mohly výzkum ovlivnit (např.
velikost výzkumného vzorku, výběr kompetencí hodnocených AC a zároveň způsob
jejich hodnocení, forma zaškolování hodnotitelů a další), současně se diskuze zabývala
i možnostmi zvýšení validity zkoumaného assessment centra (např. použitím většího
množství úloh nebo přizváním specialistů s psychologickým vzděláním).
Z provedeného výzkumu a následného rozboru výsledků je patrné, že aby bylo
možné podrobit validitu AC důkladnému zkoumání, musí být organizacemi, jež AC
využívají, dodržována pravidla určená pro jejich návrh, průběh a vyhodnocení (např.
pravidla dle International Task Force on Assessment Center Guidelines, jež jsou
uvedena v kapitole 2 – Metoda Assessment Centre). Vzhledem ke značné rozšířenosti
assessment center považuji za nutné věnovat problematice AC a jejich validitě i další
výzkumy.
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PŘÍLOHA Č. 1: Prezentace
V následující aktivitě máte 3 minuty na individuální přípravu a maximálně 5
minut na Vaši prezentaci. Cílem této prezentace je představit se ve stručnosti ostatním
účastníkům. Pro představení využijte níže uvedené otázky, jejich pořadí je pouze
orientační, je na Vás, jak a čím začnete. Je nezbytné zodpovědět všechny uvedené
otázky, můžete však uvést i něco navíc.


Co by nás mělo přesvědčit, že právě Vy jste vhodný kandidát na pozici
telefonního

konzultanta pojištění? (Zajímají nás znalosti, zkušenosti,

schopnosti související s pozicí, o kterou se ucházíte.)


Co považujete za svůj největší úspěch?



Co považujete naopak za svůj největší neúspěch nebo největší ponaučení?

PŘÍLOHA Č. 2: Případová studie
Společnost SuperPojištění uvádí na český trh nový produkt – pojištění
domácností. Jedná se o pojištění staveb, bytů a jejich vybavení proti různým rizikům a
škodám. Je možné se proti některým rizikům pojistit zvlášť. Jste členy týmu, který má
za úkol odhadnout, o pojištění kterých rizik v pojištění domácností bude mít níže
popsaný klient největší zájem.
Jedná se o rodinu Novákových se 2 dětmi (6 a 8 let) a psem. Manželům je přes
40 let, bydlí ve dvougenerační prvorepublikové vile spolu s rodiči v Brně nezátopové
oblasti klidné vilové čtvrti, oba pracují v bance jako vedoucí pracovníci, mají dvě
firemní auta (Škoda Fabia a Škoda Octavia Combi).
Vaším úkolem je nejprve individuálně během 2 minut seřadit rizika od
nejatraktivnějšího (1.) až po nejméně atraktivní (10.) – z pohledu atraktivity pro tuto
rodinu.

Rizika:

#

Odcizení věci
Pád letadla, případně jeho části nebo nákladu
Pád stromů a stožárů
Povodeň nebo záplava
100

Poškození nebo zničení stavebních součástí způsobené jednáním
pachatele směřujícím k odcizení věci
Požár
Vichřice nebo krupobití
Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci (vandalismus)
Zamrzání vody v potrubí a jiné vodovodní škody
Zemětřesení
Tabulka 11: Seznam rizik (Interní materiály Pojišťovny)

PŘÍLOHA Č. 3: Skupinová diskuze
Vaším dalším úkolem je skupinová diskuze s ostatními účastníky assessement
centra. Tématem pro diskuzi je situace, která byla popsána v předchozí úloze – řazení
rizik podle atraktivity pro popsanou rodinu. Jako tým máte 15 minut na to, abyste se
shodli na pořadí důležitosti uvedených rizik pro rodinu Novákových – diskutujte
prosím nahlas.

PŘÍLOHA Č. 4: Hraní rolí I
Následně budete mít za úkol Vámi stanovené pořadí odůvodnit hodnotitelům a
zodpovědět jejich doplňkové otázky. Na prezentaci by se měli podílet všichni členové
týmu. Prezentace výsledků bude probíhat prostřednictvím hraní rolí – Vy budete
vystupovat jako zaměstnanec SuperPojištění, hodnotitel-figurant pak jako paní
Nováková. Každý z týmu bude prezentovat paní Novákové jedno riziko s cílem prodat
jí pojištění proti danému riziku. Na hraní rolí má každý z Vás 3 minuty.

PŘÍLOHA Č. 5: Test koncentrace pozornosti
Hledejte rozdíly mezi listem označený jako „VZOR“ a druhým listem, který je
bez označení – pouze na ten budete zapisovat.
Na papír bez označení vpisujte chybějící slova, zakroužkujte chyby v textu a
veškeré odlišnosti, které zde naleznete.


Škrtejte slova navíc, které se liší od papíru označené „VZOR“.
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Slovo „VZOR“ nepovažujte za odlišnost, kterou byste měli označit.



Nesmíte listy pokládat na sebe.



Na tento test máte 6 minut, budete informováni po uplynutí poloviny času.

PŘÍLOHA Č. 6: Hraní rolí II
Poslední úlohou je opět hraní rolí, které tentokrát probíhá pouze v přítomnosti
hodnotitelů. Přečtěte si pečlivě zadání a připravte si argumenty a strategii.

Zadání hry
Jste telefonní operátor ve společnosti Online Food, českého internetového
obchodu s jednou kamennou pobočkou v Praze. Společnost Online Food zajišťuje
rozvoz potravin a nápojů v Praze a blízkém okolí na základě objednávek po internetu.
Zákazníci tak mohou bez shonu objednat svůj „nákup“ v jakoukoli hodinu a den v
týdnu se zárukou dodání zboží až domů do 3 hodin. Online Food je známý prodejem
kvalitních potravin za bezkonkurenčně nízké ceny a spolehlivým doručením zdarma
při nákupu nad 1 500Kč.
Jako operátor v call centre společnosti Online Food se snažíte využít současné
databáze klientů k prodeji dalšího zboží z Vaší velmi rozsáhlé nabídky. Proto se nyní
snažíte kontaktovat zákazníka, který si minulý měsíc u Online Food koupil nákup v
ceně 5 000 Kč – jednalo se o nápoje, sladkosti a slané pečivo, objednávka byla zadána
v 20:00, telefonicky potvrzena v 20:10 a byla doručena v 21:30.
Bohužel se Vám nedaří rozhovor realizovat, po 5 zmeškaných hovorech jste
konečně byli spojeni, zákazník byl ale na důležité schůzce, slíbil, že zavolá nazpět, což
bohužel dosud neučinil. Vaším cílem je, aby zákazník uskutečnil další objednávku
přes Online Food.

PŘÍLOHA Č. 7: Hodnocení AC
Prosíme, na přiložený papír zhodnoťte, co se Vám v jednotlivých aktivitách
podařilo a co byste příště rádi udělali lépe.
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Dále prosíme o odpověď na následující otázky, které slouží jako zpětná vazba
pořadatelům:


Jak hodnotíte celé Assessment Centrum?



Ve které aktivitě se Vám dle Vašeho názoru nejlépe dařilo?



Napište své silné a slabé stránky, jak jste je vnímal/a v průběhu dnešního
Assessment Centra.
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