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Abstrakt 

Téma této práce je důležitou součástí psychologie práce a organizace. 

V teoretické části práce se snažíme podrobně popsat všechny procesy 

související s náborem a výběrem uchazečů. Hlavní pozornost je věnována 

jednotlivým metodám výběru uchazečů. Odborné užití těchto metod by mělo 

zvýšit efektivitu výběru budoucích pracovníků. V praktické části věnujeme 

pozornost zkoumání osobnostních charakteristik na základě administrace 

multidimenzionálního osobnostního dotazníku a kresebného projektivního 

testu. V rámci praktické části upozorňujeme na vhodnost propojení praktické 

personalistiky s psychologickými testovými metodami. 

 

Abstract 

The theme of this paper is an important part of Work and Organization  

psychology. We tried to describe in details all processes related to the 

recruitment and selection of candidates in theoretical part of this paper. The 

most important focus is dedicated to particular methods of recruitment. 

Professional use of these methods would possibly increase efectivity of 

selection of future employees. In empirical part of this work we give attention 

to investigation of personality characteristics through multidimensional 

personal questionnaire and administration of picture drawing test. In the 

practical part we also offer possibility of connecting practical knowledge of 

human resources and psychological testing methods.        
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 Motto: 
„… úroveň či kvalita systému práce s lidmi je 

ovlivněna komplexností fungování celého 

systému a mírou odborné úrovně všech 

prováděných personálních činností...“ 

Milan Rymeš 

 

 

1. ÚVOD 

Počátky intenzivního zájmu o člověka v pracovním procesu ze strany 

společenských věd jsou spojeny s industrializací a celkovým technickým 

rozvojem v Evropě v 19. století. Mezi důsledky industrializace patřilo mimo 

jiné také sledování pracovních podmínek. Důkazy toho, že nábor a výběr 

pracovníků vždy byl jednou z nejdůležitějších částí řízení organizace nebo 

alespoň práce jejího personálního oddělení, můžeme nalézt již u F. W. Taylora 

(1856 – 1915). Podle jeho koncepce bylo na člověka pohlíženo jako na součást 

technického systému, a byl tedy objektem technického řízení. Orientace na 

technickou a technologickou stránku pracovního procesu vedla k tomu, že byl 

zcela opomíjen člověk jako sociální faktor a s ním související sociální 

struktury. Taylor sám formuloval 4 základní doporučení pro zvýšení výkonnosti 

průmyslových podniků: zavést technicky, resp. technologicky zdůvodněné 

pracovní operace včetně jejich normativního zabezpečení, věnovat maximální 

pozornost organizačnímu zabezpečení práce, dbát na optimální dělbu práce i 

odpovědnost a vybírat pro každou práci optimálně kvalifikované pracovníky 

(Provazník, 2002). Protikladem k Taylorismu byl „lidsky“ zaměřený přístup 

s orientací na nehmotnou stimulaci především ve formě sociálních služeb pro 

různé skupiny pracovníků. Nejznámějším představitelem a duchovním otcem 

tohoto směru je E. Mayo a jeho Hawthornské studie (Bedrnová, Nový, 1994).  

Výběr pracovníků jako zásadní faktor úspěšnosti podniku je důležitým 

předmětem jednotlivých oblastí psychologie práce: inženýrské psychologie a 

ergonomie, která se zabývá řešením vztahů člověk–stroj–pracovní prostředí; 
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teorie lidských vztahů (human relations), která klade důraz na význam 

sociálních podmínek práce; psychologie organizace, která zdůrazňuje 

jednotlivce – pracovníka jako součást organizačního procesu, a především pro 

naši práci nejdůležitější oblasti – psychotechniky, která se mimo diagnostiku a 

výcvik pracovníků zaměřuje právě na jejich výběr. Jednou z klíčových 

osobností, která věnovala svůj zájem této problematice, je Hugo Münsternberg 

(1863 – 1916), Němec, který později působil ve Spojených státech amerických. 

Roku 1912, tedy 4 roky před svou smrtí, vydává dílo Psychologie und 

Wirtschaffsleben (Psychologie a hospodářský život), v němž poprvé používá 

termín psychotechnika. Münsternberg předpokládá, že v pracovním procesu 

vznikají problémy především proto, že se na jednotlivá pracovní místa dostávají 

jedinci bez odpovídajících předpokladů (Provazník, 2002). Psychotechnika byla 

pak často traktována pouze jako výběr pracovníků, přestože sám Münsternberg 

nabízí definici mnohem širší. Podle jeho názoru je psychotechnika aplikací 

psychologických poznatků v hospodářské oblasti. Sám přináší detailnější 

rozpracování tohoto problému (Provazník, 2002). Rozděluje psychotechniku na 

Subjektpsychotechnik a Objektpsychotenik. Subjektpsychotechnik zahrnuje 

identifikaci (diagnostiku) schopností uchazečů pro konkrétní práci a výběr 

nejvhodnějších z nich, dále vzdělávání a výcvik, rozvoj schopností pracovníků 

a výchovu. Objektpsychotechnik se skládá ze dvou základních oblastí: 

racionalizace práce a pracovních podmínek v nejširším slova smyslu včetně 

racionalizace pracovního prostředí a provádění psychologických studií, analýz a 

rozborů práce a jejich podmínek, jakožto vytváření předpokladu pro efektivní 

diagnostiku, výběr, výcvik a racionalizaci práce.  

Personální management se dnes skládá ze dvou vzájemně se 

ovlivňujících, avšak relativně samostatných funkčních oblastí. První je utváření 

systémových podmínek a předpokladů, které ovlivňují jednání pracovníků. 

Patří sem především organizační a metodické zabezpečení personálních a 

sociálních procesů, tedy také získávání a výběr pracovníků. Dále je to vlastní 

vedení lidí, kde je hlavní pozornost soustředěna na bezprostřední ovlivňování a 

jednání lidí (Bedrnová, Nový; 1994). 
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Aktivity personálního managementu můžeme však také rozdělit na 

základě jiných kritérií. Hlavní strukturu pak tvoří tři základní pilíře. Prvním je 

personální politika a její realizace. Jejím úkolem je pozitivně ovlivňovat 

získávání a rozmisťování pracovníků, využívání jejich potenciálu a jejich 

seberealizaci. Druhým je sociální politika, jejímž hlavním cílem je vytváření 

takových podmínek, aby personální politika v rámci organizace mohla být 

úspěšně aplikována současně s pracovní spokojeností zaměstnanců. Posledním 

pilířem je vedení lidí a ovlivňování pracovní ochoty zaměstnanců. 

Pro potřeby této práce bylo zvoleno následující rozdělení problematiky:  

• získávání pracovníků: plánování personálních požadavků a jejich analýza, 

nábor a výběr pracovníků; tato problematika je stěžejním tématem práce; 

• personální rozvoj zaměstnanců: zvyšování kvalifikace, hodnocení 

pracovníků, motivace pracovníků, zdokonalování práce, plánování a 

realizace profesní kariéry; 

• péče o pracovníky: odměňování pracovníků, doplňování jejich vzdělání, 

sociální služby, informování a jiné služby, které s touto aktivitou mohou 

souviset (Bedrnová, Nový, 1994). 

Práce se s bude zabývat první fází, tedy získáváním pracovníků.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Získávání uchazečů 

 Získávání uchazečů, tedy jejich nábor a výběr, je jednou z klíčových 

součástí práce personalisty. Přestože v minulosti nebyla procesu získávání 

pracovníků z různých důvodů věnována zvláštní pozornost, jedná se dnes o 

oblast mimořádně sledovanou. Schopnost získat vhodné pracovníky hraje 

v situaci vysoké konkurence mezi jednotlivými společnostmi často také roli 

klíčovou. Získávání pracovníků se v dnešní době stává časově i finančně tak 

náročnou činností, že v mnoha odvětvích je alespoň část tohoto procesu, kterou 

můžeme označit jako předvýběr, zadávána k provedení externím společnostem 

– personálním agenturám.  

2.1.1 Definování požadavků 

 Přestože definování požadavků není přímo součástí výběru uchazečů, je 

pro další fáze výběrového řízení jedním ze základních stavebních kamenů, a 

proto je vhodné je alespoň stručně uvést. Základem pro definování požadavků 

kladených na případné uchazeče je analýza pracovního místa, pro něž je 

uchazeč získáván. Analýzu pracovního místa můžeme definovat jako: „proces 

sběru, analýzy a uspořádávání informací o obsahu práce s cílem vytvořit základ 

popisu pracovního místa a podklady pro získávání, vzdělávání pracovníků, pro 

hodnocení práce a řízení pracovního výkonu“ (Armstrong, 1999). Metod 

analýzy pracovních míst existuje několik a přehledně je prezentují autoři 

Koubek, Hüttlová a Hrabětová ve své publikaci Personální řízení. Analýza 

pracovní pozice by měla umožnit přesné stanovení názvu pracovní pozice a její 

začlenění do struktury organizace, rozdělení úkolů na hlavní a vedlejší, 

vyjádření významu pracovní pozice, sestavení pracovních postupů, definování 

výkonových standardů, určení možností vzdělávání v příslušné oblasti a 

konečně také objektivizování pracovních podmínek (Stýblo, 2003). Analýza 

pracovního místa tedy poskytuje komplexní informace o celkovém účelu práce, 

jejím obsahu, zodpovědnosti pracovníka, kritériích pro jeho výkon 
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odpovědnosti a o dalších faktorech (Armstrong, 1999). Pro nábor a výběr 

zaměstnanců je důležitý výsledek této analýzy, tedy popis pracovního místa. 

Právě z popisu pracovního místa se vychází při získávání pracovníků.  

Při specifikaci požadavků pracovního místa jsou nejčastěji užívány dva 

základní modely: sedmibodový a pětibodový. Sedmibodový model sleduje 

fyzické vlastnosti, vědomosti, všeobecnou inteligenci, zvláštní schopnosti, 

zájmy a dispozice (např. Armstrong, 1999; Gosiorovský, 2005). Pětibodový 

model je zaměřen na vliv na ostatní, získanou kvalifikaci, vrozené schopnosti, 

motivaci a emocionální ustrojení (např. Armstrong, 1999; Milkovich, Budreau, 

1993). Při srovnání vychází pětibodový model jako jednodušší, s větším 

důrazem na dynamické aspekty uchazečovy kariéry (Armstrong, 1999). 

V mnoha velkých organizacích používají univerzální formulář (viz Armstrong, 

1999) pro popis pracovních míst. Takový formulář se však snadno může stát 

rizikovým pomocníkem. Jeho hlavní výhodou je, že všem pracovníkům 

podílejícím se na sestavování pracovní pozice šetří vynaložený čas, nicméně 

právě díky předdefinovaným kategoriím může snadno dojít k přílišné 

automatizaci a smazávání jemnějších rozdílů mezi různými pracovními 

pozicemi. 

Takový popis tedy definuje účel pracovního místa, jeho pozici v 

pracovní struktuře organizace, podmínky, za jakých je práce vykonávána, a také 

nejdůležitější prvky odpovědnosti nebo úkoly. V praxi je popis pracovního 

místa vytvářen ve dvou variantách. Tyto varianty se liší podle množství 

informací v nich obsažených. Detailnější verze je využívána převážně pro 

zácvik nových pracovníků a pro hodnocení práce. Stručnější je využívána právě 

pro plánování lidských zdrojů a získávání uchazečů. Nástin detailnější verze 

tak, jak jej podávají autoři Koubek, Hüttlová a Hrabětová, uvádím v příloze č.1. 

Stručnější verze obsahuje název pracovního místa, definici celkového účelu 

nebo cílů na pracovním místě, nadřízení/podřízení pracovníka zastávajícího tuto 

pozici, seznam odpovědností, hlavních oblastí výsledků, úkolů, činností a 

povinností (Armstrong, 1999); podobně strukturují stručnější verzi také jiní 

autoři (Koubek, Hüttlová, Hrabětová, 1995). Právě tato stručnější varianta je 
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v pozdějších fázích získávání uchazečů základem pro tvorbu inzerce pracovních 

pozic. Přes terminologickou odlišnost výraz „profil pracovního místa“ (Stýblo, 

2003) vyjadřuje totéž jako výraz „popis pracovního místa“ u jiných autorů. Na 

základě tohoto popisu se vytváří profil pracovníka, který má danou pracovní 

pozici zastávat. 

 Profil pracovníka je vlastně charakteristikou „ideálního“ pracovníka. Je 

to souhrn fyzických a duševních předpokladů, pracovních zkušeností a 

potřebných dovedností, tedy úroveň kvalifikace, charakterové vlastnosti, 

postoje, schopnost pracovního nasazení, pracovní stabilita, odpovědnost, 

loajalita motivace a jiné (Stýblo, 2003). Sestavení takového profilu by mělo být 

stejně jako další části náborového procesu společnou prací personalisty a 

přímého nadřízeného pracovníka, jehož profil je sestavován; jde-li o 

významnější pozici v organizaci, pak případně také za spoluúčasti vrcholových 

vedoucích pracovníků (top managementu). Tato spolupráce je velmi žádoucí, 

neboť zvyšuje pravděpodobnost výběru vhodného kandidáta; často bývá ovšem 

nedostatečná nebo dokonce zcela opomíjená. Nadřízený pracovník by měl být 

schopen, byť laicky, popsat kromě požadavků na odborné znalosti a zkušenosti 

také osobnostní charakteristiky pracovníka tak, aby byl vhodným kandidátem 

pro práci v konkrétním týmu nebo pozici. Personalista pak tyto požadavky 

transformuje tak, aby odpovídaly normám popisu pracovních pozic. 

Personalista dále může na základě vlastní analýzy vytvořit profil uchazeče 

z hlediska firemní kultury a v případě, že jde o pracovníka se specifickými 

kompetencemi (např. povede určitý pracovní tým), také osobnostní profil. 

Některé větší společnosti opět používají standardizovaný formulář pro popis 

specifikací pracovního místa (Armstrong, 1999). Struktura takového formuláře 

je uvedena v příloze č.2 . 

2.1.2 Nábor uchazečů 

 Pro přilákání uchazečů je podle Armstronga (1999) klíčové: 

„…rozpoznání, vyhodnocení a využití nejvhodnějších zdrojů potenciálních 

uchazečů“. Armstrong dále doporučuje při obtížích s přilákáním uchazečů 
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provést analýzu silných a slabých stránek organizace (SWOT analýza) jako 

zaměstnavatele z hlediska získávání pracovníků. Zjednodušeně řečeno: 

organizace by na základě detailního srovnání s konkurenčními společnostmi 

měla vyhodnotit, čím dokáže uchazeče oslovit lépe než jiné společnosti a v čem 

za konkurencí zaostává. Takovou komoditou může být mzda, zaměstnanecké 

výhody, atraktivnost práce, možnost dalšího vzdělávání, perspektiva kariérního 

postupu, ale také například pověst organizace, firemní kultura, jistota 

zaměstnání nebo možnost pracovat v zahraničí. Výsledkem analýzy je pak 

vytvoření lepšího obrazu organizace, ať již pro potřeby inzerce pracovních míst 

nebo pro potřeby osobní prezentace uchazečům. Jedním z možných způsobů, 

vhodně doplňujícím tvorbu takového obrazu, je soubor postojů a názorů 

stávajících zaměstnanců (Armstrong, 1999).  

2.2 Zdroje uchazečů 

2.2.1 Vnitřní zdroje 

 Vnitřními zdroji mohou být podle Stýbla (2003) vlastní pracovníci 

mající zájem o uvolněné nebo nové pracovní místo, dále zaměstnanci, jejichž 

pracovní místa se ruší z důvodů zastavení výroby či jiných organizačních 

důvodů, pracovníci, kteří díky absolvovanému dalšímu vzdělávání mají 

předpoklady zastávat náročnější pracovní místo, zaměstnanci, jejichž pracovní 

místo bylo zrušeno v důsledku zavádění inovací v oblasti techniky a 

technologie, a v neposlední řadě také pracovníci po návratu z rodičovské 

dovolené nebo vojenské služby. Jako hlavní výhody vnitřních zdrojů Stýblo 

uvádí, že dotyčný pracovník zná organizaci a současně i společnost zná 

jedincovy silné a slabé stránky, dále že využívání stávajících zaměstnanců 

může zvyšovat motivaci a loajálnost nejen jich samotných, ale i ostatních členů 

kolektivu. Takoví pracovníci také představují lepší návratnost prostředků 

investovaných do jejich rozvoje; v neposlední řadě se posiluje jistota 

zaměstnání (Stýblo, 2003). Na druhé straně je nebezpečí, že zaměstnanci budou 

povyšováni na místa, jež budou nad jejich možnosti. Také atmosféra 
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soutěživosti a možnosti kariérního postupu nemusí vždy pozitivně ovlivňovat 

morálku a mezilidské vztahy v kolektivu pracovníků (Stýblo, 2003). 

 Obsazení pracovní pozice interním kandidátem přináší ovšem dvě 

podstatná úskalí. Jednak dochází ke vzniku „prázdné pracovní pozice“, z níž 

kandidát odešel, a dále kandidát nepřináší do společnosti „nové poznatky“. 

Výhodou naopak může být opět finanční úspora za výběrové řízení i uvedení 

uchazeče do společnosti. 

2.2.2 Vnější zdroje 

První a ideální variantou získávání nových zaměstnanců je situace, kdy 

uchazeči sami aktivně vyhledávají nové pracovní místo a nového 

zaměstnavatele. Hlavní výhodou tohoto „zdroje“ je jeho finanční nenáročnost, 

nicméně počet takových pracovníků je dnes, zvláště v některých 

specializovaných oborech, velmi nízký a současně relevance uchazečů 

vzhledem k pozici může být rozdílná.  

Jiným zdrojem potenciálních uchazečů je doporučení stávajícím 

zaměstnancem organizace. Zvláště v některých úzkoprofilových oblastech jde o 

vyhledávanou metodu. Je-li odborník po úspěšném výběrovém řízení 

zaměstnán, bývá pracovníkovi, jenž ho doporučil, často vyplácena finanční 

odměna. Jde o obdobný princip jako vyplácení odměny externím 

zprostředkovatelským agenturám. Taková „odměna za nového pracovníka“ 

může mít fixní charakter nebo např. vycházet z procentuálního podílu jeho 

měsíční mzdy. Přestože je tato odměna řádově nižší než odměna vyplácená 

externímu dodavateli, běžně se v České republice u soukromých mezinárodních 

společností pohybuje v desítkách tisíc korun. Aby společnost měla možnost 

získat potenciální uchazeče touto cestou, je nutné informovat stávající 

pracovníky o aktuálně neobsazených pracovních místech. 

Další variantou, která však dnes díky rozmachu elektronické 

komunikace ztrácí na významu, jsou vývěsky. Touto metodou dochází ovšem 

k oslovení pouze omezeného okruhu lidí a obecně je považována za 

použitelnou hlavně u manuálních pozic.  
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Jinou, dnes opět zřídka užívanou variantou, jsou letáky vhazované do 

poštovních schránek. Efektivita této metody závisí mimo jiné na množství 

letáků ostatních společností. U mnoha lidí vzbuzuje nedůvěru vzhledem k 

množství reklamních tiskovin, jimiž jsou poštovní schránky zaplavovány, a její 

efektivita je tedy relativně nízká.  

Jinou možností může být spolupráce společnosti s úřady práce. Hlavní 

výhodou této metody je opět její finanční nenáročnost a možnost získat 

informace o případných uchazečích zdarma. Je nicméně třeba počítat pouze 

se specifickým souborem uchazečů o práci. Jedinci, kteří svůj profil poskytnou 

úřadu práce, mají často nízké vzdělání, příliš specifické zaměření nebo jsou 

naopak bez specializace, mnohdy jde o jedince sociálně stigmatizované apod., 

bývají to tedy lidé obtížně zaměstnatelní. Zejména v nedostatkových či vysoce 

expertních segmentech trhu práce nebudou pravděpodobně klíčoví pracovníci 

hledat vhodnou pracovní pozici prostřednictvím úřadu práce.  

Dále je možné spolupracovat se sdruženími odborníků a vědeckými 

společnostmi. Výraznou výhodou mimo nízkou finanční náročnost je v tomto 

případě vysoká odborná kvalifikace potenciálních uchazečů. Problematický 

však může být proces získávání údajů o možných kandidátech, neboť tato 

sdružení ve většině případů pečlivě osobní údaje svých členů chrání. 

 Možnou, ačkoliv v našich poměrech nepříliš využívanou variantou je 

také spolupráce s odbory. Tato varianta patří mezi finančně méně náročné, 

nicméně efektivní je podle některých autorů pouze v případě pracovníků na 

nižších pozicích.  

Nejrozšířenější variantou získávání pracovníků pro většinu pracovních 

pozic je dnes inzerce ve sdělovacích prostředcích. Nejvýraznější výhodou této 

metody je přímé oslovení potenciálního uchazeče a zároveň možnost oslovit 

širší populaci. Nevýhodou je naopak cenová náročnost metody. V případě, že 

společnost nepoužije externí agentury specializované na tvorbu inzerce, měla 

by při inzerování respektovat několik základních principů. V dnešním 

konkurenčním prostředí je obtížnější než kdykoliv dříve naplnit hlavní účel 

inzerátu – upoutat pozornost potenciálního uchazeče. Proto je způsobu tvorby 
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inzerátů, ať už prezentovaných v tiskovinách nebo pomocí elektronické sítě, 

věnována mimořádná pozornost. Tvorba inzerátů, které mají upoutat v mediích 

zaplavených dalšími inzeráty a reklamními spoty, je vysoce kreativní činností. 

Inzeráty se mohou i přes obdobnou či dokonce stejnou strukturu velmi lišit, 

pokud jde např. o grafické zpracování. Inzerát musí vzbudit zájem čtenáře, 

udržet jeho pozornost a přimět ho k příslušné reakci. Jeho kvalitu a následnou 

pravděpodobnou úspěšnost ovlivní předcházející kvalitní analýza požadavků 

společnosti na počet pracovních míst a optimální termín obsazení, dále forma a 

konečná podoba zpracování (např. text) inzerátu a nakonec také stanovení 

hierarchie medií podle jejich vhodnosti pro inzerci.  

Relativně ustálenou strukturu inzerátu dnes dodržuje většina 

společností. Inzerát by měl jako první obsahovat název společnosti, případně 

charakteristické logo, a název pozice, pro kterou je odborník vyhledáván. Ihned 

poté by na zvláštním „řádku“ měla následovat lokalita pracovního místa, 

nejčastěji město nebo i stát. Poněkud větší oddíl by měl tvořit stručný popis 

obsahu práce, dále požadavky (kvalifikace, zkušenosti…) kladené na uchazeče. 

V další části by měla být uvedena výše finančního ohodnocení a zaměstnanecké 

výhody, zvláště ty, kterými by mohla inzerující společnost získat konkurenční 

výhodu. Právě forma inzerátů je dnes zdrojem časté kritiky personálních 

agentur, které se zabývají vyhledáváním vhodných pracovníků. Kritika se 

ozývá jak z řad uchazečů, tedy laické veřejnosti, tak z řad odborníků, kteří 

vycházejí z modelů inzerce západních zemí. Narozdíl od personálních agentur 

působících v těchto zemích totiž tuzemské personální agentury nikdy nebo jen 

velmi zřídka uvádějí jméno společnosti, jejíž pozici inzerují, a platové 

ohodnocení, které společnost nabízí. Kritiku je však třeba vnímat s rezervou a 

nehodnotit agentury jako neprofesionální pouze z tohoto důvodu. Lze se 

domnívat, že důvodem k takovému postupu je jejich vlastní zkušenost 

s neprofesionálním chováním některých uchazečů, kteří agenturu považují za 

cosi zcela zbytečného a v případě nutnosti ji pouze zneužijí. Je možné 

předpokládat, že s dalším vývojem ve společnosti budou personální agentury 

považovány za nezbytnou nebo alespoň velmi významnou součást procesu 
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vyhledávání nových pracovních příležitostí. Také prezentace konkrétní výše 

finančního ohodnocení může být zavádějící. Společnost vždy zvažuje celkový 

přínos uchazeče a často je uchazeči, kterého považuje za velmi perspektivního, 

ochotna udělat mimořádnou či specifickou nabídku, markantně se lišící od 

nabídky původní. Rozdíly se mohou pohybovat v řádech tisíců i desetitisíců 

korun – podle hodnoty původní nabídky.  

Poslední částí inzerátu by měla být instrukce, jakým způsobem a koho 

by měl uchazeč v případě zájmu kontaktovat. U novinové inzerce to znamená 

uvést kontaktní osobu a telefonické nebo e-mailové spojení. U internetové 

inzerce může být navíc poskytnuta možnost aktivního odkazu („prokliknutí se“) 

přímo na stránky společnosti, kde je uchazeč informován o dalším postupu. 

Volba vhodného média je úkol, kterému často předchází podrobná 

analýza rozličných segmentů trhu a jim přináležejících periodik nebo webových 

stránek, případně analýza zdrojů, z nichž byli získáni prostřednictvím inzerce 

v médiích jiní zaměstnanci. Mnoho společností dnes již na začátku kontaktu 

s uchazečem velmi pečlivě zjišťuje, kde uchazeč získal informace o společnosti 

nebo konkrétní pozici. 

Zdrojem uchazečů, který získává na významu zvláště v některých 

oborech, je spolupráce se vzdělávacími institucemi a snaha firem i personálních 

agentur nabídnout pracovní pozici „čerstvým“ absolventům, nebo alespoň 

budovat vztahy mezi společností (personální agenturou) a studenty z vyšších 

ročníků převážně vysokých škol; pro tento typ získávání pracovníků se používá 

relativně nový termín „campus recruiting“. Vzdělávací zařízení je vhodným 

zdrojem především v oborech s výrazným nedostatkem pracovníků. Příkladem 

může být např. oblast informačních technologií. Výhodou metody je její 

relativní finanční nenáročnost a současně vysoká teoretická odbornost 

uchazečů. Nevýhodou je podle některých autorů sezónnost nástupů čerstvých 

absolventů, jejich nedostatečné praktické zkušenosti a tendence k zvýšené 

mobilitě.  

Možností, jejíž význam velmi rychle roste, jsou elektronické sítě, 

zejména internet. V moderní personalistice je již dnes zaveden ustálený pojem 
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„internet recruiting“. Autoři, kteří se touto formou získávání více zabývají 

(např. Cober, Brown, Krepiny, Levy, 2004), zkoumají např., jak struktura 

webových stránek ovliňuje pozornost uchazeče apod. Velkou výhodou této 

metody jsou opět relativně nízké náklady a vysoká operativnost. Nevýhodou je 

dosud nedostatečné využívání internetu v populaci; situace se v tomto smyslu 

ovšem rychle zlepšuje. V některých oborech (např. informační technologie) je 

získávání zaměstnanců prostřednictvím internetu samozřejmostí.  

Velmi populární a rozšířené je využívání služeb komerčních 

zprostředkovatelen neboli personálních společností/ agentur. Mezi hlavní 

výhody této metody patří obvykle relativně dobrá znalost trhu, na kterém 

agentury operují, zběhlost ve vyhledávání kandidátů, zkušenost ve 

formulováním inzerátů apod. Agentury si často vytvářejí vlastní databázi 

kandidátů, s nimiž  v minulosti spolupracovali, pro případ opětovné spolupráce 

nebo možnost získání případné reference. Mimo hlavní službu, kterou je 

vyhledávání pracovníků a jejich předvýběr, nabízejí agentury často také 

dodatkové služby, jako je vyšetření psychologem, tvorba assessment centra, 

outplacement nebo spolupráce při outsourcingu. Tyto služby nabývají na 

významu a atraktivitě zvláště pro velké společnosti. Hlavní nevýhodou této 

metody je vysoká finanční náročnost, dále  nižší účinnost anonymních inzerátů, 

o nichž jsme hovořili v předchozím textu, a výskyt mnoha neseriózních institucí 

v této oblasti podnikání.  

Někteří autoři (např. Armstrong, 1999, Maddux, 1994) rozlišují obecné 

personální společnosti vyhledávající pracovníky ve všech segmentech trhu a 

společnosti specializované na některé trhy. U specializovaných společností platí 

ještě více, že velmi dobře znají trh, na němž se pohybují, mají vlastní kvalitní 

interní databázi kandidátů; současně jsou však jejich služby ještě dražší. 

Pomyslným vrcholem jsou podle Armstronga (1999) komerční 

zprostředkovatelny, které se orientují se na vyhledávání vedoucích pracovníků. 

Hlavním rozdílem v tomto případě je, že existuje jen velmi omezený počet 

vhodných jedinců, které je nutné oslovit přímo, a proto je dnes pro tento postup 

standardně užíván pojem headhunting, tedy „lovení hlav“, v případě vědeckých 
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pracovníků brainhunting,  „lovení mozků“. „Lov“ funguje tak, že se pracovníci 

obracejí na své kontakty v ostatních firmách, které svým charakterem 

odpovídají firmě klientské (Armstrong, 1999). Pokud má takový „lovec hlav“ 

za úkol oslovit a učinit nabídku přímo konkrétnímu jedinci, označujeme tuto 

metodu za executive search. 

Posledním, pro některá povolání však nezanedbatelným zdrojem 

potenciálních uchazečů jsou vojenská zařízení, z nichž mohou pocházet 

specifičtí odborníci, jako jsou např. vyškolení mechanici, svářeči nebo také 

piloti, kteří v rámci vojenské služby absolvovali výcvik potřebný pro odborný 

výkon takové pozice (Werther – Davis, 1992). 

Ucelený přehled o vnějších zdrojích a způsobech získávání uchazečů 

podává ve své knize Koubek (2000) a kompletní přehled výhod a nevýhod 

vnitřních i vnějších zdrojů poskytují Bedrnová a Nový (1994): 

Tabulka č.1 Výhody a nevýhody vnitřních a vnějších zdrojů 

Výhody vnitřních zdrojů Nevýhody vnitřních zdrojů 
Otevřené možnosti postupu (zvyšuje 
sepětí s podnikem) 

Omezený výběr 

Nízké náklady na získávání 
pracovníků 

Náklady na vzdělávání 

Znalost podniku u uchazeče Podniková slepota 
Znalost spolupracovníků Zklamání kolegů, méně uznání, rivalita 
Vědomí vlastních schopností Klikaření 
Udržení úrovně mezd a platů Obavy z odmítnutí dlouholetého 

pracovníka 
Rychlejší obsazení místa Automatické povyšování 
Uvolnění místa pro mladé zájemce Přeložení neřeší potřebu bez dalšího 

vzdělávání 
Průhledná personální politika  
Regulovatelnost v personálním 
plánování 

 

Cílevědomé řízení personálu  
Zabránění fluktuaci  

 
Výhody vnějších zdrojů Nevýhody vnějších zdrojů 
Širší možnost výběru Vyšší náklady na získávání 
Nové impulsy pro podnik Zvyšování fluktuace 
Příchozí je rychleji uznán Negativní účinek na podnikové klima 
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Přesné pokrytí potřeby  Riziko zkušební lhůty 
 Blokování šancí na postup 
 Představa vyššího platu 
 Stres z přechodu na nové pracoviště 
 Obsazení pozice trvá déle 
 Neznalost podniku, seznámení 

potřebuje čas  
 

Výsledkem této fáze náboru jsou tedy vybrané zdroje a metody oslovení 

potenciálních uchazečů včetně výběru médií. 

2.3 Výběr zaměstnanců 

Další fází je vlastní výběr zaměstnanců, který lze rozdělit na tři základní 

etapy:   

• předvýběr uchazečů 

• hlavní výběrová fáze  

• prezentace nabídky vybranému kandidátovi a zamítnutí ostatních kandidátů 

2.3.1 Předvýběr uchazečů 

Vzhledem k tomu, že vyhledání potenciálních uchazečů a jejich prvotní 

oslovení je  časově velmi náročnou záležitostí, jsou předchozí kroky stejně jako 

fáze předvýběru často ponechávány odborníkům, tedy personálním agenturám, 

přestože takové služby jsou relativně drahé. 

Etapa předvýběru zahrnuje veškeré aktivity od reakce kandidáta na 

inzerát nebo oslovení kandidáta pracovníkem personální společnosti až do doby 

uskutečnění osobního setkání (v případě personálních agentur předběžný 

pohovor). V případě vyhledávání pracovníka přímo personalistou společnosti 

jde o setkaní s nadřízeným pracovníkem, personalistou, případně 

managementem společnosti. V případě personální agentury, jejíž veškerou práci 

v obecném rámci výběrového řízení považujeme za předvýběr, jde o setkaní 

s konzultantem personální společnosti. Mimo analýzu dokumentů, které 

uchazeč o sobě poskytne, nebo těch, které pro danou pozici musíme od 

uchazeče vyžádat, zahrnuje fáze předvýběru komunikaci s uchazečem a 

potřebnou administrativu. Spolu s vývojem moderních technologií se stále více 
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ustupuje od klasické poštovní komunikace, která je časově náročná a riziková 

vzhledem k nedostatku okamžité nebo rychlé zpětné vazby, směrem k mobilní 

telefonní komunikaci, elektronické poště (e-mail) apod. Používání nových 

technologií, zvláště pak elektronické pošty, vyžaduje ovšem maximální 

pozornost, důraz na přesnost, korektnost, důvěryhodnost a v neposlední řadě 

také etické chování, ochranu osobních údajů atp.  

2.3.2 Analýza životopisu 

Nejdůležitější součástí předvýběru z hlediska výběrového řízení je 

analýza životopisu a dalších dokumentů, které uchazeč poskytne k posouzení 

vlastní vhodnosti pro postup do dalších fází výběrového řízení. Mimo životopis, 

který je hlavním zdrojem informací o kandidátovi, mohou být dalšími 

dokumenty například elektronicky zpracovaný výpis z trestního rejstříku, různá 

osvědčení, certifikace jak tuzemské tak mezinárodního charakteru, které by 

mohly zvýšit „hodnotu“ pracovníka ve srovnání s ostatními uchazeči. 

Samozřejmě se mohou vyskytnout také dokumenty z hlediska výběrového 

řízení irelevantní; je dobré tedy kandidáta informovat, že takové dokumenty 

nejsou vyžadovány a nemají na průběh ani na výsledek hodnocení vliv. Tato 

informace pak poslouží kandidátovi pro případná příští výběrová řízení. 

Dokumentem, který může být velmi významným a důležitým zdrojem 

informací a u některých společností (např. McKinsey) dnes také získává na 

důležitosti, je průvodní dopis, v případě elektronické komunikace průvodní e-

mail (angl. cover/covering letter – pokrývající, zastřešující dopis) uchazeče. 

Ani někteří pracovníci renomovaných personálních agentur nevěnují takovému 

dokumentu patřičnou pozornost. Je to chyba. Životopis (curriculum vitae, CV) 

je dnes často standardizován do souhrnu tvrdých dat. Avšak v průvodním 

dopise nebo e-mailu se často lze dozvědět další informace: kde uchazeč našel 

pracovní nabídku, proč si myslí, že je pro takovou pozici vhodným kandidátem; 

uchazeč zde může uvést některé své požadavky, preferovaný způsob 

komunikace, případně jiné informace. Takový dokument může být částečným 

pohledem do motivace, vyjadřovacích schopností, způsobu prezentace 
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kandidáta. Proto v případě, že jej uchazeč zašle, bychom mu měli věnovat 

minimálně stejnou pozornost, jakou uchazeč věnoval jeho tvorbě. Průvodní 

dopis se tak může stát východiskem pro způsob další komunikace s uchazečem. 

  Analýza životopisu je nejdůležitější částí předvýběru. Životopisy lze 

rozdělit podle dvou charakteristik. První je strukturovanost životopisu, kterou 

můžeme považovat za bipolární. Existují životopisy od jasně a přesně 

formalizovaných a strukturovaných přes přechodné formy až po 

několikastránková „vyprávění“, kde autor obvykle nevědomě „sklouzává“ k 

řadě nepodstatných a balastních informací. Vývoj struktury životopisu má 

relativně dlouhou a proměnlivou historii. Dnes by životopis neměl postrádat 

následující údaje: odborné cíle, osobní a rodinné údaje, vzdělání, pracovní 

zkušenosti (praxe), kurzy, školení a případné další certifikace, veřejnou činnost, 

popis zájmové činnosti uchazeče, event. publikační činnost, reference. Spolu 

s přílivem mezinárodních společností na český trh se staly nepostradatelnými 

také jazykové schopnosti. Jejich prezentace v životopise je tudíž samozřejmostí. 

Mimo výčet cizích jazyků, které uchazeč ovládá, je nezbytné jejich znalost 

realisticky ohodnotit, případně podložit informací o předchozím studiu či 

případné certifikaci. Vzhledem k tomu, že jazykové schopnosti přímo 

nezapadají do žádné z prezentovaných kategorií, objevují se v životopisech na 

různých místech. Nejčastěji je však uchazeči zařazují intuitivně správně ke 

kategorii vzdělání nebo kurzů a certifikací. 

Druhou charakteristikou je zaměření životopisu. Autor může životopis 

psát volně bez jakéhokoliv zaměření (pak je důležitější to, co nepíše, než to, co 

píše (Hroník, 1999)), nebo se snahou vyzdvihnout určité schopnosti a 

zkušenosti v závislosti na tom, pro jakou pozici životopis sepisuje. I zde je 

nezbytné věnovat pozornost právě těm informacím, které mají nejstručnější 

charakter. Přímo v životopisu nebo na jiném vhodném místě by měl uchazeč 

uvést ideální zdroj pro komunikaci (telefonní číslo domů nebo do zaměstnání, 

mobilní telefonní číslo, e-mail, používá-li ho každodenně). Nejprve věnujme 

pozornost struktuře životopisu a datům, která by v něm neměla chybět. 

Při analýze životopisu je věnována pozornost zvláště těmto kategoriím:  
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• předchozí pracovní praxe – nejzajímavější je poslední zaměstnaní nebo 

zaměstnání, v němž uchazeč působil nejdéle. U pracovní praxe se zkoumá 

její odbornost, délka trvání, zaměstnavatel a případný kariérní rozvoj 

v průběhu působení uchazeče ve společnosti. Každá ze sledovaných 

charakteristik o uchazeči něco vypovídá.  

• Odbornost je většinou možno dedukovat ze stručného popisu náplně práce 

pro každou pozici; může vypovídat o tom, jak hluboko uchazeč v oboru 

pronikl. Pro takové závěry je ovšem nutné se v daném oboru dobře 

orientovat; relevantní posouzení uchazečových dovedností vyžaduje od 

posuzovatele praxi a trvalé sebevzdělávání.  

• Délka trvání výkonu jednotlivých zaměstnání ukazuje na schopnost 

pracovníka vytrvat v práci, ve stejném pracovním prostředí a jiné 

charakteristiky. Na toto kritérium lze opět pohlížet jako na bipolární 

kontinuum. Spíše než hledání optimální délky strávené v jedné společnosti 

je třeba věnovat pozornost jedincům, kteří zaměstnání střídají často, a také 

jedincům, kteří působí ve společnosti velmi dlouho, aniž by vykazovali 

jakýkoliv kariérní růst. Jedinci, kteří často střídají zaměstnání, jsou 

z hlediska pracovní důvěryhodnosti potenciálními zaměstnavateli 

hodnoceni negativně. Vžilo se pro ně označení „jobhopper“, volně – byť 

nepříliš česky – přeloženo fluktuant. Přestože názory odborníků na 

optimální délku uchazečova působení v jedné společnosti se mohou lišit 

(např. Riegl, 2007), lze konstatovat, že jedinci, kteří vystřídali pět 

zaměstnání během posledních pěti let, budou osloveni jen s malou 

pravděpodobností. Také případným „pauzám“ při změně zaměstnaní je 

třeba věnovat pozornost. Vrcholným indikátorem možné nespolehlivosti 

uchazeče je nelogická pracovní kariéra (Gosiorovský, 2005). 

• Charakteristice zaměstnavatele věnujeme také pozornost. Sledujeme 

velikost společnosti z hlediska počtu zaměstnanců, zda jde o společnost 

tuzemskou nebo mezinárodní, případně zda uchazeč působil v zahraničí. 

Tyto charakteristiky mohou ovlivnit šířku a hloubku uchazečových znalostí 
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stejně jako míru zodpovědnosti, kterou byl na dané pozici pověřen. Jako 

názorný příklad lze uvést ředitele společnosti čítající 10 zaměstnanců, 

společnosti o 1000 zaměstnancích a mezinárodní společnosti, která má více 

než 10 000 zaměstnanců. Zkušenosti a kompetence takových ředitelů budou 

jistě diametrálně odlišné, přestože všichni zastávají stejnou pozici. 

• Další důležitou charakteristikou je nejvyšší dosažené vzdělání a jeho 

relevance vzhledem k pozici, o niž se jedinec uchází, a vzhledem 

k předchozím pracovním praxím. Speciálním případem může být 

postgraduální studium, které je velmi často hodnoceno jako relevantní 

pracovní zkušenost, pokud uchazeč žádnou práci souběžně se studiem 

nevykonával. Spolu s charakteristikou dosaženého školního vzdělání zde 

uchazeč také prezentuje jiné relevantní aktivity v oblasti odborného 

vzdělávání, zvláště mezinárodního charakteru a mezinárodně uznávané jako 

standard v daném oboru. Vzhledem k různorodosti informačních 

technologií a systémů i jejich neustálému vývoji je právě v této oblasti 

nezbytné velmi přesně stanovit, které technologie nebo systémy uchazeč 

ovládá a na jaké úrovni. Pro relevantní posouzení uchazeče je třeba věnovat  

pozornost těmto dovednostem zvláště v případě nižších pozic, jako je 

programátor nebo administrátor. Nejen personální společnosti, ale často 

také sami uchazeči převezmou nebo si sami vytvoří „check list“ zahrnující 

co možná nejširší portfolio informačních technologií a systémů. Uchazeč se 

pak ke každé technologii nebo systému vyjadřuje ve třech kritériích. První 

je doba, po kterou měl uchazeč možnost s technologií/systémem pracovat; 

druhým kritériem je, zda uchazeč danou technologii v rámci výkonu 

současného povolání aktivně používá; třetím kritériem je sebehodnocení 

úrovně poznatků získaných v této oblasti. Pro přehledné vyjádření je často 

používán číselný interval 1-10, kde číslo 10 naznačuje „profesionální“ 

ovládnutí dané technologie nebo systému. Někdy se také můžeme setkat se 

slovním ohodnocením pocházejícím z anglické terminologie. V rámci 

tohoto hodnocení se objevují výrazy jako beginner, professional, expert 

apod. Tyto znalosti by mělo být možné souběžně vysledovat také u 



 20 

předchozích pracovních zkušeností. Zde by je uchazeč měl uvést, pokud 

s nimi pracoval.  

• Analogicky bývají velmi často prezentovány jazykové schopnosti. Jsou 

poslední charakteristikou, které bychom měli věnovat zvýšenou pozornost. 

Přestože sled údajů v životopisu má relativně pevnou strukturu, kterou 

by uchazeči měli dodržovat, často se setkáváme s životopisy, které mohou 

působit chaoticky. Z tohoto důvodu a také z důvodu snadnější archivace 

nechávají zvláště velké společnosti uchazeče vyplnit firemní dotazníky, které 

většinou kopírují údaje z životopisu, avšak ve struktuře, která společnosti lépe 

vyhovuje. Přidanými položkami většinou opět bývají kontaktní údaje uchazeče, 

časové možnosti nástupu, někdy také očekávané platové ohodnocení aj. 

(Armstrong, 1999).  

2.3.3 Předběžný pohovor 

Kandidáty vybrané na základě analýzy životopisu pozveme k osobnímu 

setkání  a pohovoru (interview). Pohovor je velmi důležitou částí výběrového 

řízení. Pro kvalitní provedení rozhovoru je nezbytné, aby personalista vybral 

vhodný typ výběrového rozhovoru a pečlivě se na něj připravil. Hlavním 

účelem rozhovoru je možnost sledovat uchazečovo sociální chování, přiblížit 

mu pozici, o kterou se uchází, a prezentovat společnost.  

Literatura uvádí tři typy výběrových rozhovorů: individuální (jinak také 

rozhovor typu 1+1), panelový a rozhovor vedený výběrovou komisí. 

Individuální pohovor je rozhovorem personalisty a uchazeče; je nejčastější 

variantou používanou pro první setkání s uchazečem. Situace 1+1 na uchazeče 

působí nejpřirozenějším a tedy i nejméně stresujícím dojmem. Speciálním 

případem pohovoru 1+1 je telefonický pohovor. Tato varianta pohovoru je 

nejčastěji používána pro rychlý odhad toho, je-li jedinec vhodným kandidátem 

pro další kola výběrového řízení. Používá se také pro ověřování jazykových 

znalostí uchazeče.  

Pro panelové rozhovory je charakteristické, že s jedním uchazečem vede 

pohovor několik představitelů společnosti. Obvykle se tato skupina skládá 
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z personalisty a liniových manažerů. Počet osob je důležitou charakteristikou a 

měl by být pečlivě zvážen. Některé publikace doporučují tři pracovníky (Kleibl, 

2001), neboť takový počet stále umožňuje přehlednou komunikaci s uchazečem 

a poskytuje možnost rychlého a snadného rozhodnutí, bude-li uchazeč ve 

výběrovém řízení dále pokračovat. Vyšší počet, např. 5 nebo 7 hodnotitelů 

může z hlediska uchazeče znamenat nepřehledný sled otázek, které se navíc 

mohou kvůli nepozornosti hodnotitelů v jiných formulacích opakovat. Při 

případné neshodě nebo i při pouhém pohovoru se mohou objevit také určité 

mocenské struktury mezi jednotlivými hodnotiteli. Hlavní výhodou panelového 

pohovoru je možnost hodnotitelů sdílet informace poskytnuté uchazečem. 

Výhodou je také určitá úspora času uchazeče i personalisty, neboť odpadá další 

administrativní komunikace nutná pro plánování dalších pohovorů. To, že si 

mohou hodnotitelé současně utvořit názor na uchazeče, zároveň eliminuje 

možné komplikace způsobené vnějšími podmínkami, jejichž vlivem by se 

uchazeč mohl při různých rozhovorech chovat odlišně. Panelový pohovor také 

přináší hodnotitelům okamžitou zpětnou vazbu jejich kolegů. Nevýhodu naopak 

je, že v takové situaci se bude jen obtížně vytvářet bližší vztah mezi uchazečem 

a kterýmkoliv nebo všemi hodnotiteli současně. Uchazeči si mohou takovýto 

rozhovor rovněž snadno asociovat se školní zkouškovou situací, což může být 

zdrojem pocitů úzkosti a stresu. Lze konstatovat, že pohovor obecně, tedy nejen 

panelový může být situací vyvolávající úzkost. To, jak prezentují někteří autoři 

(např. McCarthy, Goffin, 2004), může mít vliv na celkový průběh a výsledek 

interview („Interview anxiety is a construct that can influence interview 

performance“). Speciálním případem panelového pohovoru je výběrová 

komise, na níž participují představitelé všech částí společnosti, kteří mají zájem 

na rozhodování (Armstrong, 1999). Zvláště u výběrových komisí dochází k 

výše uvedeným komplikacím. 

Posledním ze základních druhů výběrového pohovoru je pohovor 

skupinový. Jeho hlavní výhodou je možnost sledovat více uchazečů ve stejných 

situacích a okamžitě je srovnávat. Naopak nevýhodou je zhoršená možnost 

detailního sledování všech uchazečů současně, ale také schopnost některých 
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průbojnějších uchazečů získat větší pozornost a potenciálně i lepší hodnocení 

díky osobnostním charakteristikám, které nevypovídají nic o jejich odborné 

vyspělosti.  

Přestože je pohovor 1+1 nejčastější metodou a velmi často také 

metodou, která má největší váhu ve výsledku výběrového řízení, je hodnocen 

jako metoda nejobtížnější a nejkomplikovanější. Abychom se mohli na pohovor 

vhodně připravit, musíme předem stanovit jeho charakter, obsah a čas, který je 

mu možné vymezit. Charakter pohovoru bývá velmi často definován 

prostřednictvím jeho strukturovanosti (nikoliv struktury). Většina autorů 

relativně striktně uvádí tři (výjimečně dva) základní typy pohovorů: 

strukturovaný, polostrukturovaný a volný, nestrukturovaný.  

Pro strukturovaný neboli standardizovaný pohovor jsou přesně 

stanoveny a předem připraveny otázky a čas, který je možný každé věnovat. 

Výhodou je, že všechny otázky jsou položeny všem uchazečům a hodnotitel 

pak může srovnávat jednotlivé odpovědi, pro které bývá předem připravený 

formulář (Koubek, 2000). Takový záznamový formulář musí vycházet 

z analýzy pracovních míst, ale i z týmových a firemních požadavků na 

pracovníka. Otázky, které jsou uchazeči kladeny, musí být přesné, úplné a 

jednoznačné tak, aby uchazeče navedly na charakter odpovědi. Přesto je 

nezbytné, aby se autoři při tvorbě formuláře vyhnuli otázkám, které lze 

zodpovědět pouhým ano – ne. Koubek (2000) uvádí druhy otázek použitelných 

pro takový dotazník. Mohou to být otázky situační hypotetické (co by uchazeč 

udělal, kdyby…), otázky znalostní (ověřují uchazečovy znalosti práce), otázky 

simulační, resp. řešení vzorových úkolů, případně jiné otázky vztahující se 

k požadavkům na pracovníka. Spolu s formulováním otázek jsou předem 

vytvářeny také odpovědi, jež jsou odstupňovány v souladu s požadavky 

pracovního místa (Koubek, 2000). Na tvorbě otázek stejně jako na analýze 

pracovního místa a popisu požadavků na pracovníka by se měli opět podílet 

jedinci, kteří detailně znají konkrétní pracovní pozici. Výhodou tohoto přístupu 

je jeho objektivnost, efektivnost, přesnost, nižší pravděpodobnost opomenutí 

podstatné charakteristiky, ale také redukce rozdílů v hodnocení uchazečů 
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různými hodnotiteli. Hlavní nevýhodou je vysoká náročnost na přípravu, 

neschopnost postihnout některé individuální charakteristiky uchazečů a občasná 

tendence hodnotitelů „sklouzávat“ do podoby verbálního testu (Koubek, 2000).  

Druhou variantou, která bývá považována za protipól standardizovaného 

pohovoru, je pohovor nestrukturovaný nebo také volný. Nestrukturovaný 

pohovor je charakterizován tím, že forma, obsah i postup jsou utvářeny v jeho 

průběhu. Hlavní charakteristikou je, že cíle, jichž chce personalista nebo 

konzultant dosáhnout, nejsou stanoveny nebo jsou stanoveny jen rámcově.  

Největší výhodou je, že na tento druh pohovoru není nutné se nijak připravovat 

a že může přinést více informací o osobnosti uchazeče. Mezi nevýhody patří 

možnost odlišného přístupu různých hodnotitelů k hodnocení uchazeče. Tento 

druh pohovoru také neumožňuje přesné porovnávání způsobilostí jednotlivých 

uchazečů, neboť nelze zajistit podobnost jejich výpovědí. Největší nevýhodou 

je, že hodnotitel vlastně nemá kontrolu nad pohovorem a nemůže ovlivnit jeho 

výsledek (Koubek, 2000). Jak uvádějí někteří autoři (např. Cortina, Goldstein, 

Payne, Davison, Gillian, 2000), strukturovaná interview mají vyšší prediktivní 

hodnotu pro výběr relevantního uchazeče než nestrukturovaná nebo částečně 

strukturovaná („…structured interviews are more predictive than unstructured 

or even interviews with less structure…“). Vedlejším produktem může být také 

špatný dojem, který takový pohovor může v uchazeči zanechat.  

Pokud na strukturovanost pohovoru budeme nahlížet jako na bipolární 

kontinuum, pak můžeme říci, že někde mezi dvěma póly se nachází pohovor 

polostrukturovaný. Má částečně výhody obou předchozích přístupů. 

Polostrukturovaný pohovor může mít dvě varianty. První variantu 

charakterizují dvě části pohovoru, z nichž jedna je strukturovaná a druhá 

odpovídá volně plynoucímu rozhovoru. Obě části na sebe navazují a každé je 

přidělen předem stanovený čas (Koubek, 2000). Druhá varianta je obecně 

považovanou za nejvhodnější a současně nejnáročnější na schopnosti tazatele. 

Při takovém výběrovém pohovoru má hodnotitel předem stanovené cíle, jichž 

musí dosáhnout pro zjištění relevantních informací, ale proces získávání těchto 

informací je pružný a odvíjí se od schopnosti kandidáta adekvátně reagovat. 
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Obsah pohovoru může variovat v závislosti na společnosti, pozici, kandidátovi 

nebo personalistovi; existují však informace, které musí být v průběhu každého 

pohovoru poskytnuty nebo získány. Orientačním návodem k vedení pohovoru 

může být schéma, které naznačují Ludlow a Panton (1995). Prvním krokem je 

vždy vzájemné představení. Nelze je podcenit ani v případě, že předběžná 

komunikace s uchazečem již proběhla; jméno personalisty lze zapomenout nebo 

si je splést. Vhodná je jednostranná nebo oboustranná prezentace pomocí 

vizitek. Po představení by měl iniciativu převzít personalista a naznačit 

uchazeči, jak bude interview probíhat, vysvětlit jeho účel. V další fázi by měl 

personalista představit společnost, kterou zastupuje (v případě recruitera 

personální agenturu), aby uchazeč získal stručný přehled o její historii, 

současném působení, případně výhledech do budoucnosti a jiných obecných 

charakteristikách. Během prezentace by měl být uchazeč schopen dostatečně se 

přizpůsobit prostředí a situaci. Další část pohovoru je vhodné začít spíše 

otevřenými, obecnými otázkami, postupně lze přejít k otázkám uzavřeným, 

směřujícím do větší hloubky. V této fázi by měl tazatel detailně projít výše 

zmiňované části uchazečova životopisu a položit doplňující otázky. Poté by měl 

tazatel zjistit uchazečovy preference pro další kariérní vývoj, pokud nejsou 

uvedeny v životopise nebo nebyly v předchozí komunikaci specifikovány. Po 

zjištění všech nezbytných informací prezentuje konzultant personální 

společnosti několik pracovních nabídek, které si před pohovorem připravil a 

jejichž vhodnost během ropzhovoru mohl na základě preferencí uchazeče 

potvrdit nebo vyvrátit. V případě personalisty pracujícího přímo pro společnost, 

ve které se kandidát uchází o zaměstnání, následuje detailnější nastínění 

charakteristik pozice, na niž uchazeč reagoval. Poslední fází pohovoru je 

dohoda na dalším postupu mezi uchazečem a tazatelem a rozloučení, případně 

poskytnutí materiálů, které uchazeči pomohou lépe si zapamatovat 

prezentované informace (reklamní letáky společnosti, upravený popis práce 

apod.). Čas, který bude pohovoru vyhrazen, je věcí dohody mezi uchazečem a 

konzultantem. Uchazeč by měl počítat průměrně se 60 minutami, u zkušených 

konzultantů však není neobvyklé, že informace, které potřebují pro posouzení 
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relevance uchazeče, jsou schopni dobře formulovanými otázkami získat i 

v kratším čase. Rozdělení času mezi uchazeče a konzultanta v průběhu 

rozhovoru je věcí individuální, přesto někteří autoři (Kahle, Stýblo, 1994) 

navrhují rozdělení v poměru 60% ku 40% ve prospěch uchazeče; poměr závisí 

nejen na profesionalitě a osobních charakteristikách konzultanta, ale především 

uchazeče. 

Podobný, avšak jinak strukturovaný popis průběhu výběrového 

pohovoru můžeme nalézt také např. u Armstronga (1994). Autor akcentuje tři 

bazální otázky, na které by si po výpovědích uchazeče měl být tazatel schopen 

odpovědět: jestli daný jedinec může práci, o kterou se uchází, vykonávat 

(zjišťujeme jeho schopnosti); chce-li jedinec práci vykonávat (zjišťujeme jeho 

motivaci) a „zapadne-li“ jedinec do organizace (Armstrong, 1999). Tuto 

„vlastnost“ jedince nacházíme v některých publikacích (např. Collins, Stevens, 

2002) pod označením „person-organization fit“. Týká se především 

personalistů, kteří mohou tuto charakteristiku posoudit mnohem lépe než 

konzultanti personálních agentur. Konzultanti jsou v případě, že dlouhodobě 

spolupracují s některými klienty a jsou s nimi v častém kontaktu, také schopni 

vyhodnotit, kteří uchazeči by mohli snadno přijmout prvky firemní kultury. 

Rozdílné firemní kultury jsou na základě dlouhodobé spolupráce s různými 

klienty také schopni objektivněji porovnávat. Většina autorů se shoduje, pokud 

jde o nutnost pečlivé přípravy pohovoru, postup a časový rozvrh, zahájení, 

strukturování a zakončení. Armstrong uvádí typologii otázek, jež mohou být 

v pohovoru použity: otázky jdoucí do hloubky, otázky ověřovací, kterými si 

tazatel ověřuje, zda správně uchazeči porozuměl, otázky konkretizující, sloužící 

vyjasnění určité skutečnosti, a otázky hypotetické, navozující konkrétní situaci 

– uchazeč má popsat, jak by v takové situaci reagoval (Armstrong, 1999). 

Kromě otázek ano-ne doporučuje Armstrong vyhnout se i otázkám sugestivním. 

Kleibl, Dvořáková, Šubrt (2001) dokonce uvádějí seznam otázek použitelných 

při výběrovém pohovoru (příloha č. 3).  

Někteří autoři přistupují k typologii pohovorů odlišně, doplňují nebo 

obohacují jeho strukturu. Např. Werther a Davis (1992) rozlišují pohovor 
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nepřipravený, předem připravený, kombinovaný (podobně jako v předchozím 

textu), přidávají však pohovor řešící problém a pohovor stresový. Hlavní 

charakteristikou pohovoru řešícího problém je hypotetická otázka, kterou má 

uchazeč zodpovědět. Podle způsobu, jakým uchazeč přistupuje k řešení takové 

otázky, se hodnotí jeho myšlení a analytické schopnosti v mírném stresu. 

Stresový pohovor lze charakterizovat jako sérii ostrých a rychlých otázek, které 

mají uchazeče znervóznit. Takový pohovor může být vhodný ve výběrovém 

řízení např. pro pozici člověka v přímém kontaktu se zákazníky na oddělení 

stížností (Werther, Davis, 1992).  

Je třeba si také uvědomit, že uchazeč si o společnosti vytváří názor 

nejen podle průběhu pohovoru, ale i v situaci, která mu předchází. 

Samozřejmostí by mělo být uvedení uchazeče do klidné místnosti, kde vyčká 

příchodu konzultanta, nabídnutí nápoje, případně něčeho ke čtení, informace o 

tom, kde jsou toalety apod. Žádný detail v tomto formalizovaném přístupu by 

neměl být opomenut.  

2.4 Hlavní metody výběru 

Mezi hlavní výběrové metody patří pohovor, testy inteligence, 

schopností, znalostí, osobnosti, assessment centre, zkoumání referencí, lékařské 

vyšetření a jiné okrajově používané metody. 

2.4.1 Pohovor 

Pohovor je jednou z hlavních metod výběru. Druhy a charakter 

možných pohovorů jsme naznačili v předchozím textu, věnovaném 

předběžnému pohovoru, který je nejčastěji prováděn pracovníky personálních 

agentur; není tedy nutné je znovu opakovat. Rozdíl může být v tom, že při 

předběžném rozhovoru je přítomen pouze personalista (konzultant) a uchazeč, 

zatímco v případě „hlavního“ pohovoru je vždy přítomen i nadřízený 

pracovník, díky němuž jsou odborná způsobilost a předchozí zkušenosti 

uchazeče zjišťovány detailněji. 

2.4.2 Testové metody 
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 Testové metody používané při výběrovém řízení označujeme převážně 

jako testy pracovní způsobilosti, ale setkáváme se i s jinými názvy, např. 

psychometrické testy nebo pouze výběrové testy. Mezi tyto testové metody 

patří testy inteligence, testy schopností, testy znalostí a testy osobnosti. 

Primárním záměrem odborníků, kteří vyhodnocují výsledky těchto testových 

metod, je poskytnout na základě získaných výsledků jak hodnotitelům, tak 

velmi často i uchazeči zpětnou vazbu o uchazečových individuálních 

schopnostech a charakteristikách. Těmto výsledkům je pak ve výběrovém řízení 

přidělena určitá hodnota, závisející na charakteru pozice a firemní kultuře. 

Přestože někteří autoři (Koubek, Hüttlová, Hrabětová; 1995) uvádějí, že použití 

testových metod má pouze pomocný nebo doplňkový charakter, řada 

společností jim přikládá váhu výrazně větší. Testy a výsledky v nich dosažené 

neposkytují informace pouze o individuálních schopnostech uchazečů, ale jako 

mnoho jiných testů umožňují uchazeče z hlediska výkonu v testu porovnávat. 

Přestože vývoji, použití a jiným charakteristikám testů obecně je zvláště 

v některých oborech věnována značná pozornost, pro použití v personálním 

výběru jsou důležité jen ty základní. Mezi nejdůležitější charakteristiky 

testových metod patří jistě reliabilita (spolehlivost), validita (platnost), 

standardizace testu na reprezentativním vzorku vzhledem k uchazeči nebo 

uchazečům, kterým budeme test administrovat, a současně schopnost testu 

rozlišit jedince na základě dosažených výsledků. Všechny tyto vlastnosti spolu 

úzce souvisí. 

 Testy inteligence jsou používány k tomu, aby přiblížily intelektovou 

úroveň uchazeče, jeho schopnost myslet a plnit úkoly na různých úrovních 

obtížnosti; obecně se skládají z verbální a neverbální části. Přestože obecná 

definice inteligence neexistuje, nebo přesněji řečeno variuje s každým autorem, 

existují psychometricky a statisticky relativně přesné nástroje, jak ji měřit. 

Přehled, charakteristiky a užití nejen inteligenčních testů ve své publikaci 

přehledně a srozumitelně nabízí Svoboda (1999). Pro orientaci zde uvádíme 

některé základní: Wechslerův inteligenční test pro dospělé, WAIS III, Test 
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struktury inteligence, Ravenovy progresivní matice, Analytický test inteligence 

atp. 

 Dalšími testy, používanými při výběru uchazečů, jsou testy osobnosti. 

Tyto testy mají přiblížit hodnotovou orientaci uchazeče; ukázat, jak by jedinec 

reagoval v některých obecných situacích, jaké jsou jeho charakterové vlastnosti, 

zájmy apod. Velmi často jsou posuzovány dotazníky, ve kterých jedinec 

poskytuje vlastní výpovědi. Proto je třeba uchazečům vysvětlit, že je nutné, aby 

se nesnažili stylizovat a odpovídat tak, jak se domnívají, že se od nich očekává. 

Vzhledem k počtu teorií osobnosti, interindividuální variabilitě,  

intraindividuálním změnám člověka v průběhu jeho života a současně také 

vzhledem k psychometrickým a statistickým vlastnostem těchto testů (testy 

osobnosti vykazují relativně nízkou validitu pro použití při výběru 

zaměstnanců), je třeba přistupovat k nim při výběrovém řízení – i  přes jejich 

schopnost poskytovat relativně snadno pochopitelné a interindividuálně 

srovnatelné výsledky – velmi opatrně a nepřikládat získaným údajům 

rozhodující váhu. Při výběru uchazečů jsou testy osobnosti pouze metodou 

doplňkovou. Ucelený přehled a základní informace o nejpoužívanějších testech 

osobnosti, nejen při výběru uchazečů,  můžeme nalézt v knize Psychologická 

diagnostika dospělých (Svoboda, 1999). Pro testování bývají nejčastěji 

používány multidimenzionální osobnostní dotazníky jako např. ICL, Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory, Šestnáctifaktorový dotazník, Big Five – 

NEO-PI-R, IHAVEZ, SUPOS. 

 Mezi testy, které se používají v rámci výběrového řízení, patří testy 

schopností. Tyto testy ukazují kromě výsledků prezentujících kvalitu 

současných schopností jedince i jeho předpoklady k dalšímu vývoji, narozdíl od 

testů inteligence a osobnosti, které se zaměřují pouze na  aktuální výkon (i když 

zvláště z inteligenčních testů můžeme vyvozovat určité závěry pro budoucí 

výkon). Testy dovedností jsou často zaměřeny na motorické schopnosti a 

manuální zručnost, ale testují i schopnosti duševní. Pokud jde o duševní 

schopnosti, mohou se někdy částečně překrývat s testy inteligence (Koubek, 

Hüttlová, Hrabětová, 1995). Patří mezi ně také testy vzdělavatelnosti, 
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používané nejčastěji při změnách uchazečovy profesní orientace. Testy 

vzělavatelnosti bývají často používány v případě celofiremní reorganizace, ale 

také v případě pracovní resocializace jedinců, o jejichž profesní dovednosti 

díky situaci na trhu není zájem, nebo u jedinců s výrazně specifickým 

zaměřením. 

 Poslední obecnou skupinou testů používaných při výběrovém řízení jsou 

testy znalostí. Tyto testy hrají často při výběrovém řízení velmi důležitou roli. 

Jejich administrací se zjišťuje hloubka a rozsah odborných kompetencí 

nezbytných pro výkon v dané pozici. Mezi tyto testy patří situace, ve kterých 

uchazeči prezentují pracovní postup nebo způsob řešení pracovního problému, 

ale také např. ukázky práce. Pokud jde o specifické požadavky, jsou tyto testy 

tvořeny přímo ve společnosti vedoucími pracovníky ve spolupráci 

s jednotlivými specialisty. V některých studiích bylo zjištěno, že ukázka práce 

nebo její výsledky mohou mít vysokou prediktivní validitu pro úspěch uchazeče 

ve výkonu zaměstnání, pokud je ovšem testovým podmínkám věnována 

dostatečná pozornost.  

2.4.3 Assessment centre  

 Další metodou nebo přesněji skupinou sdružených metod je Assessment 

center (AC). Pro přiblížení této metody použijeme dvě definice odborníků. 

Autoři Štikar, Rymeš, Riegel a Hoskovec (2000) definují AC jako metodu, 

která: „spočívá v tom, že v průběhu několika dnů uchazeči či kandidáti 

procházejí ve výcvikovém středisku organizace připraveným poznávacím 

programem, jehož součástí jsou psychologické testy, strukturované rozhovory, 

řešení typických problémů a úkolů, hraní rolí v inscenovaných situacích, 

simulace pracovní činnosti, skupinové debaty apod. Skupina posuzovatelů 

(psychologové, manažeři a personalisté) pak hodnotí uchazeče podle předem 

stanovených kritérií a na závěr zpracovává společné hodnotící stanovisko.“  

Jinou definici, která postihuje hlavní rysy této techniky, nabízí Armstrong 

(1999). Podle něho AC: „Tvoří řada hodnotících postupů a má zpravidla 

následující rysy:  největší pozornost je soustředěna na chování, používají se 
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různé úkoly, které zachycují a simulují klíčové aspekty práce na pracovním 

místě…, jako dodatek ke skupinovým úkolům se používají pohovory a testy. 

Výkon je měřen v několika rovinách, a to z hlediska schopností požadovaných 

k dosažení úrovně výkonu na konkrétním místě nebo na konkrétní úrovni 

organizace, několik uchazečů nebo účastníků je hodnoceno najednou…, za 

účelem zvýšení objektivity hodnocení se používá několika hodnotitelů či 

pozorovatelů, je žádoucí, aby do akce byli zapojeni vyšší a vrcholoví vedoucí 

pracovníci…“  

 Historie AC je velmi dlouhá, nicméně první oficiální zmínku nacházíme 

u Hernyho Murraye a jeho kolegů na katedře klinické psychologie Harvard 

University. V průběhu druhé světové války tuto techniku používala německá i 

anglická armáda, stejně jako Ministerstvo strategických služeb v USA 

(Doubková, 2006). Jako technika využitá pro komerční účely se objevuje 

zhruba kolem roku 1950 ve společnosti AT&T. Byla zde použita pro výběr 

budoucích manažerů, pro něž je AC používáno i v současné době. Pro 

přehlednou a stručnou historii AC lze odkázat na článek „The Assessment 

Center and Study of Lives“ z roku 1982 (Bray, D.W., 1982). U nás začal 

Psychotechnický ústav zkoumat metody ověřující pracovní způsobilost 

prodavačů a vedoucích prodejen pro Baťovy závody v roce 1925 (Doubková, 

2006). Pracovní způsobilost byla ověřována „testovacími soubory a speciálními 

zkouškami“ (Štikar, Hoskovec, 2000).  

Hlavními prvky v AC, kterým budeme věnovat pozornost, jsou 

hodnotitelé (assessors), uchazeči (assessees) a použité metody. V roli 

hodnotitelů se objevují převážně vedoucí pracovníci, kteří si do svých týmů 

vybírají podřízené. Spolu s nimi se jako hodnotitel účastní personalista, obvykle 

je přizván také psycholog jako specialista. Počet a poměr hodnotitelů je závislý 

na počtu uchazečů a obtížnosti AC. Kyrianová (2003) uvádí kromě hodnotitele 

a účastníka také osobu vedoucího AC, označuje jej jako moderátora a 

charakterizuje jako někoho, kdo AC sestavil, je jakýmsi jeho odborným 

garantem a současně koordinuje hodnotitele. Délka AC může variovat od 

několika hodin po několik dní. Za nejobvyklejší můžeme považovat variantu 
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jednodenní, o rozsahu 6 – 8 hodin (Doubková, 2006). Vícedenní varianty 

mohou probíhat například v prodlouženém víkendu. Protipólem jsou varianty 

trvající jen několik hodin (3 – 4 hodiny). Tak krátké AC pak probíhá také 

s menším počtem účastníků. Podle složení účastníků můžeme odlišovat AC 

s homogenní skupinou a AC s heterogenní skupinou uchazečů (Doubková, 

2006).  

 V AC je největší pozornost věnována chování uchazeče v interakci 

s uchazeči ostatními, neboť např. v procesu výběru uchazečů na manažerské 

pozice je stále větší důraz kladen na schopnost „pracovat  lidmi“. Pod tento 

pojem můžeme zahrnout schopnost řídit a vést podřízené a současně schopnosti 

vyjednávání s partnery nebo nadřízenými. V rámci AC využíváme tři druhy 

technik: individuální metody, metody skupinové a metody psychodiagnostické. 

Mezi individuální metody patří prezentace, pohovor, morální dilemata, hraní 

rolí, zkoušky tvůrčích a improvizačních schopností a zkoušky zručnosti 

(Doubková, 2006). Při skupinových metodách je sledována interakce a vztahy 

mezi jednotlivými uchazeči. Psychodiagnostické metody, které bývají často 

používány v AC v části zahrnující psychologické testování, byly stručne 

nastíněny v předcházející kapitole. Různí autoři uvádějí různé techniky, které 

jsou v AC aplikovány. Např. Bowler a Woehr (2006) uvádějí ve své studii 

těchto 6 základních technik: analýza případové studie (case analysis), třídění 

došlé pošty (in-basket), rozhovor s hodnotiteli (interview), skupinová diskuse 

bez moderátora (leaderless group discussion), hraní rolí (role-play) a prezentace 

(presentation). Jiní, jako např. Montag (2002), prezentují těchto šest technik 

v modifikované podobě a rozšiřují jejich počet. Montagovo schéma vypadá 

takto: skupinová diskuse, individuální prezentace, individuální či skupinové 

řešení problému, třídění došlé pošty, hraní rolí a zjišťování faktů, případová 

studie, psychodiagnostické metody a outdoorové prvky a programy. Přes 

neustálý vývoj, zdokonalování a rozšiřování způsobů, jak zjišťovat způsobilost 

a vhodnost uchazeče, jsou techniky, jak je uvádějí Bowler a Woehr, klíčové a 

objevují se s největší pravděpodobností ve většině AC. Pro lepší orientaci 
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krátce uveďme základních šest z osmi technik, jak je prezentuje ve své práci 

Doubková (2006).   

 Skupinová diskuse může být řízená nebo neřízená. Řízená je používána 

pro zkoumání chování účastníků v modelových situací. Neřízená je užívána pro 

odhalení toho, jaké role jedinci přirozeně zaujímají ve skupině v různých 

situacích. Při skupinové diskusi můžeme sledovat bipolární charakteristiky 

jedinců, jako např. aktivita – pasivita, dominance – submisivita, ale také 

schopnost obhajovat názory, naslouchat, zobecňovat, přebírat zodpovědnost 

apod. Při skupinové diskusi může být někdy výhodné použití videozáznamu, 

jednak kvůli možnosti opětovné analýzy, jednak pro možnost poskytnout 

uchazečům zpětnou vazbu. 

Individuální prezentace, resp. prezentace vůbec zkoumá schopnost 

uchazečů pracovat se zadanou problematikou – umění strukturovat, schopnost 

analýzy a postižení nejdůležitějších rysů dané problematiky a navrhnutí 

možných alternativ. Do hodnocení prezentace může často vstoupit 

sympatizování nebo naopak odmítavý postoj k řešením navrhovaným 

jednotlivými uchazeči. Ať už je prezentace vedena pouze před hodnotiteli, nebo 

i před ostatními uchazeči, prezentuje uchazeč také úroveň svých vyjadřovacích 

schopností. 

U techniky třídění došlé pošty je jedinci simulována pracovní situace. 

Pracovní situace je simulována tak, že uchazeč přijímá e-maily, telefonáty, 

tiskové zprávy i ústní informace, které musí vyřizovat v reálném čase podle 

priorit, jež jim na základě vlastního úsudku přidělí. Je zkoumána schopnost 

uchazeče pracovat s informacemi ve vymezeném čase, efektivně je třídit a 

uspořádat. Jde především o schopnost vypořádat se se stresovou situací, 

způsobenou zahlcením pracovníka větším množstvím informací a úkolů.  

Při hraní rolí mluvčí vstupují do různých rolí (např. konflikt se 

zákazníkem, reklamace, rozhovor nadřízeného a podřízeného). Situace užívané 

pro tyto rozhovory jsou často opět stresové, konfliktní, hraniční nebo 

neobvyklé, aby bylo možné sledovat schopnost uchazečů vyrovnávat se s nimi, 
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případně upozornit na neadekvátní vlastnosti uchazečů, které se mohou objevit 

ve vypjatých situacích. 

Případová studie je individuální cvičení, při kterém uchazeč dostane 

písemné zadání modelové situace, která by se mohla reálně vyskytnout v pozici, 

pro kterou je vybírán. Uchazeč musí zpracovat informace, vystihnout podstatu 

problémové situace, která je v této „kasuistice“ zahrnuta, a na základě svých 

zkušeností, teoretického vzdělání nebo jiných metodologií navrhnout optimální 

řešení pro společnost. Hodnotí se tedy práce s informacemi (schopnost selekce 

podstatného od informací, které mají odvést uchazečovu pozornost), schopnost 

strukturovat problém, stanovit si priority při návrhu řešení apod. 

Psychodiagnostické metody jsme uvedli v předcházejícím textu, proto 

není nutné se k nim vracet. 

Kategorie, které tvůrci AC považují za důležité a v nichž jsou uchazeči 

posuzováni, mohou v závislosti na společnosti a pozici variovat. Pro shrnutí 

můžeme uvést dimenze, které prezentují autoři Bowler a Woehr (2006): 

komunikace (communication), ovlivňování druhých (influencing others), 

organizování a plánování (organizing and planning), řešení problému (problem 

solving), interakce s ostatními (consideration and awareness of others) a energie 

jedince (drive). 

Hlavními výhodami, které AC přináší, je možnost lepšího získávání 

informací o uchazeči z oblasti soft-skills. Výhodou je i úspora času pro liniové 

manažery a současně zkušenostní přínos pro uchazeče i obecně pro všechny, 

kteří se AC účastní. Ačkoliv jsou AC relativně finančně a časově velmi náročná 

a přestože prediktivní validita obecně jim přiřazovaná nedosahuje mezi 

metodami personálního výběru nejvyšších hodnot, komplexnost AC z nich 

v současnosti činí metodu velmi populární zvláště pro výběr uchazečů středního 

i vyššího managementu a obchodnických pozic. Kompletní přehled hodnot 

prediktivní validity jednotlivých metod uvádíme v příloze č.5 a tabulku 

popisující metody z hlediska validity, férovosti, použitelnosti a nákladů 

v příloze č.6. 
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 2.4.4 Zkoumání referencí 

Reference jako metody výběrového řízení jsou velmi citlivým 

nástrojem, a proto bychom jim měli věnovat velkou pozornost. Uchazeči ve 

svých životopisech často uvádějí jména a kontaktní spojení na jedince, se 

kterými v předchozích zaměstnáních spolupracovali, tedy na své kolegy. 

Informace získané z takových referencí však nejsou relevantní, neboť  je velmi 

pravděpodobná kolegiální loajalita. Takové reference tedy poskytují informaci 

o tom, že uchazeč měl v zaměstnání přátele, ale nejsou validním zdrojem 

informací o uchazečově pracovním výkonu. V případě, že chceme reference 

jako metodu výběru použít, je nutné nejdříve u uchazeče ověřit, zda jedinec, 

kterého v referenci uvádí, je přímý nadřízený nebo vedoucí teamu, popř. 

oddělení. Ani v takovém případě však není validita reference zaručena, neboť 

často i nadřízení mají tendenci zlepšovat uchazečovy pracovní výsledky, aby 

mu neuškodili, nebo v opačném případě snižovat jeho hodnotu. Jen zřídka 

dokážou poskytnout nezaujatý pohled na uchazečovo působení v jejich 

organizaci. Např. v USA jsou reference považovány za vysoce relevantní  zdroj 

informací a s největší pravděpodobností také validní, protože referenční proces 

je v legislativě velmi dobře definován a případné poskytnutí zkreslených 

informací je sankcionováno státními institucemi.  

Reference mohou být dvojího charakteru: ústní v podobě telefonické 

nebo formou osobního setkání a písemné, ať už elektronicky nebo poštou 

listovní. Podle některých autorů (Armstrong, 1999) mají lidé při telefonickém 

získávání referencí sklon poskytnout upřímnější názor než v případě písemném. 

Metoda ústního získání referencí je ve většině zaměstnání spíše doplňkovou 

alternativou, ale velmi dobře funguje v rámci uzavřené skupiny specialistů nebo 

specializovaných společností. V takovém prostředí se vedoucí pracovníci často 

znají, neboť odborníků a firem, pro než mohou pracovat, je velmi málo a je 

pravděpodobné, že v průběhu pracovní kariéry vystřídají několik z nich. 

V takovém případě můžeme reference považovat ze relativně spolehlivé. 

Někteří autoři (např. Armstrong, 1999) nabízejí otázky, které lze při zjišťování 
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referencí použít: jaká byla délka zaměstnání, jaký byl název pracovního místa, 

jaká práce byla vykonávána, jaký byl mzdový tarif nebo platové ohodnocení, 

kolik dnů absence měl uchazeč během posledních 12 měsíců a zda by jej 

společnost znovu zaměstnala. 

2.4.5 Lékařské vyšetření 

Lékařské vyšetření jako jediná nebo hlavní metoda se může vyskytovat 

jen zřídka. Lékařské vyšetření spíše doplňuje profil uchazeče v zaměstnáních, 

kde jsou nezbytné nadstandardní fyzické schopnosti, nebo tam, kde jedinec 

přichází v pracovním procesu do kontaktu s netradičním nebo nebezpečným 

pracovním prostředím. Je obvyklé i v běžných zaměstnáních, kde je třeba 

prokázat kvalitu zdravotního stavu apod.  

2.4.6 Okrajové metody výběru 

Mezi jiné, resp. okrajové metody používané při výběrovém řízení lze 

zařadit souhrn technik, které uvádí různé učebnice personálního řízení, a také 

techniky vyvinuté v rámci organizace, které neprošly vědeckým zkoumáním 

(standardizací, validizací apod.), ať už z důvodu vysoké specifičnosti, nebo 

snahy o utajení „know-how“. K prvním patří grafologie. Grafologii můžeme 

definovat skrze písmo jako psychologickou disciplínu, která: „..je považována 

za výbornou diagnostickou metodu“ a „grafopsychologická diagnostika je 

podstatně rychlejší, přesnější a komplexnější, přičemž nahlíží i do těch zákoutí 

psychiky zkoumané osoby, která jsou jinými metodami obtížně postižitelná“ 

(Veličková, 2002). Pro grafologické zkoumání je nutné od uchazeče vyžádat 

různé písemnosti a velmi podrobně a odborně je zhodnotit. Tento proces může 

být nejen časově, ale také finančně velmi náročný a současně nemůže 

spolehlivě zaručit přesnost a platnost výsledků. Grafologické zkoumání se 

zaměřuje hlavně na zkoumání osobnosti a o predikci pracovního výkonu může 

poskytnout jen velmi málo informací. Přestože většina personalistů a 

společností od tohoto vyšetření upouští, grafologické analýze je stále věnována 

poměrně značná pozornost např. ve Francii.  
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Mezi další metody používané pro výběr uchazečů, které ve výběrovém 

řízení hrají hlavní roli jen zřídka, může patřit zkoumání zájmů uchazeče, 

astrologie apod. 

Specifickou metodou, která v našich podmínkách za samostatnou 

metodu výběru považována není, resp. není součástí výběrového řízení, je 

přijetí uchazeče na zkušební dobu. Přijetí uchazeče na zkušební dobu jako 

metoda výběru poskytuje samozřejmě relevantní informace o tom, jaké budou 

uchazečovy pracovní výkony, jak bude uchazeči vyhovovat firemní prostředí a 

firmě uchazečova osobnost. Vzhledem tomu, že situace, v níž se uchazeč 

nachází, odpovídá pracovní situaci reálné, přijetí uchazeče na zkušební dobu 

nám poskytne pravděpodobně nejvalidnější výpověď z hlediska predikce jeho 

budoucího pracovního výkonu. Přestože někteří jedinci by mohli v rámci 

zkušební doby vykazovat snahu jevit se v „lepším světle“, je pravděpodobné, že 

s rostoucí délkou této zkušební doby by takové chování bylo odhaleno. 

Hlavním problémem této vysoce validní metody je ovšem její celková 

náročnost. Pro většinu společností není z mnoha důvodů reálné, aby na určitou 

dobu (1-3 měsíce) zaměstnala všechny vhodné uchazeče. Počet volných pozic, 

které společnost plánuje obsadit, je obvykle nízký (1 – 2), zaměstnání více 

takových odborníků by pro společnost znamenalo vysoké finanční, organizační 

a legislativní nároky. Na druhé straně většina uchazečů, kteří jsou ve 

výběrovém procesu, je stále zaměstnána a jen těžko by si mohla dovolit nebo 

dokonce být schopna zvládnout pracovat ještě v dalším zaměstnání „na 

zkoušku“. Vzhledem k výše uvedenému je zkušební doba jako samostatná 

metoda výběru užívána zřídka. Skupinou, pro niž může být s malými 

modifikacemi efektivně využita, jsou absolventi nebo studenti posledních 

ročníků škol. Ti, přestože nemohou a často ani nechtějí pracovat na hlavní 

pracovní poměr, často spolupracují se společností např. v rámci dohody o 

provedení práce, případně jsou zaměstnáni na částečný úvazek. Dlouhodobější 

spolupráce (např. rok) pak může vyústit v nabídku zaměstnání na hlavní 

pracovní poměr. 



 37 

2.5 Závěr výběrového řízení 

Nejobvyklejším výsledkem výběrového řízení bývá tedy odmítnutí 

uchazeče nebo prezentace nabídky pracovní pozice, o niž se uchazeč zajímal; 

může však jít také o nabídku na spolupráci s uchazečem na jiné pozici nebo 

projektu, který je uchazeči následovně představen, dále o příslib budoucí 

spolupráce v okamžiku, kdy bude ve společnosti vhodná pracovní pozice 

otevřena. V případě odmítnutí je nutné uchazeče podrobně informovat nejlépe 

formou dopisu, případně e-mailu o konečném rozhodnutí, a to v co nejkratším 

čase. Zamítací dopis nebo e-mail by měl obsahovat tyto informace: úplný titul a 

adresu uchazeče, poděkování za účast při výběrovém řízení, ocenění kvalifikace 

a odborných zkušeností, důvod, proč nebyl uchazeč vybrán, přání úspěchů 

v budoucnosti a podpis zodpovědné osoby (Kleibl, Dvořáková, Šubrt, 2001) 

V případě, kdy se společnost rozhodne učinit uchazeči nabídku, by měl tento 

dopis nebo e-mail obsahovat detailní popis toho, co společnost jako celek i 

v rámci konkrétní pozice uchazeči nabízí. Měl by obsahovat tyto informace: 

přesný název pozice, jméno a funkci, event. alespoň jméno přímého 

nadřízeného nebo uchazečova mentora, měsíční nebo roční výši příjmu, bonusy 

a podmínky jejich dosažení, výhody (benefity) v rámci pozice a v rámci 

společnosti, datum nástupu a jméno osoby, na niž je možné se v případě dalších 

otázek obrátit, s kontakem. 

2.6 Přijímání a adaptace vybraných pracovníků v návaznosti na 
výběrové řízení 

Další fáze bývá v literatuře označována různě: jako přijímání 

pracovníků, uvádění nových pracovníků do podniku a adaptace pracovníků na 

nové pracovní podmínky. Přijímání a adaptace pracovníků jsou různými autory 

řazeny do různých oblastí personální práce. Někteří autoři je  považují za oblast 

péče o pracovníky, jiní adaptaci a přijímání pracovníků vnímají jako poslední 

fázi procesu získávání a výběru. Vzhledem ke zmíněnému rozdílnému přístupu 

je zde věnována i této oblasti personální práce pozornost. K adaptaci 
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pracovníka, nebo lépe řečeno ke sbližování pracovníka a podnikové kultury, 

dochází již v průběhu výběrového řízení. Při přijetí pracovní nabídky by měly 

být novému zaměstnanci poskytnuty veškeré materiály, na jejichž základě by 

měl možnost porozumět charakteru a struktuře společnosti. Adaptace začíná 

uvedením pracovníka do nového kolektivu. Můžeme tedy říci, že v první 

pracovní den začíná aktivní, resp. interaktivní proces adaptace mezi novým 

zaměstnancem a společností. Pojem adaptace obecně vyjadřuje sjednocení 

aktivních a pasivních sepětí člověka s prostředím (Bedrnová, Nový, 1994). Pro 

přiblížení pojmu pracovní adaptace lze použít například definici Růžičky 

(Rymeš, 1985): „Pracovní adaptací rozumíme průběžnou konfrontaci mezi 

souborem specifických požadavků vyplývajících z daného profesionálního 

zařazení (jsou vyjádřeny požadavky na odbornou přípravu a praktické 

zkušenosti pracovníka, na osobní vlastnosti, motivovanost apod. a nároky, které 

vyplývají z fyzických, sociálních a provozních podmínek práce, z pracovního 

prostředí apod.) a souborem předpokladů pracovníka. Je to kontinuální proces, 

jenž začíná vstupem do zaměstnání, projevuje se v rozmanité podobě v průběhu 

celé jeho profesionální dráhy. Jeho výsledkem je určitá úroveň vyrovnání se 

člověka s prací a jejími podmínkami, kterou je možné vyjádřit v dimenzi 

přiměřená (dostačující, uspokojivá) – nepřiměřená pracovní adaptovanost. 

Dosažená míra se promítá ve spokojenosti.“ Stručněji pak jako: „proces, 

v jehož rámci dochází k postupnému vyrovnávání souboru osobních 

předpokladů jedince s konkrétními požadavky jeho pracovního zařazení a 

zároveň zahrnuje průběžné zvládání změn v nárocích a podmínkách pracovní 

činnosti, ke kterým dochází v důsledku vědeckotechnického pokroku.“ 

(Bedrnová, Nový, 1994).  

Obecně lze rozlišit několik základních typů adaptace podle Rymeše 

(1985): profesionální zařazování pracovníka po předchozí odborné přípravě, 

změna pracovního zařazení pracovníka, přechod pracovníka do jiné organizace, 

návrat pracovníka na původní pracoviště a zavádění inovace v rámci pracoviště, 

nebo opět podle Bedrnové a Nového typologie dle pracovníků: noví pracovníci, 

pro které je hlavním subjektem adaptačního procesu bezprostřední nadřízený; 
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pracovníci vracející se na své původní pracoviště po delším čase; pracovníci 

měnící pracovní zařazení (z jednoho provozu do druhého, do nového provozu, 

přeřazení v důsledku kariérního postupu nebo změny zdravotního stavu); a 

pracovní skupiny. Při jakékoliv pracovní adaptaci je pro pracovníka hlavním 

cílem rychle a kvalitně zvládnout kompletní pracovní nároky a požadavky dané 

pracovní pozicí, získat perspektivu dalšího odborného růstu a vývoje pracovní 

kariéry a začlenit se do struktury mezilidských vztahů v rámci sociálního 

systému podniku. Tyto cíle naznačují že proces adaptace probíhá ve dvou 

hlavních rovinách – pracovní adaptaci a sociální adaptaci v rámci pracovního 

kolektivu. Pro úspěšný průběh pracovní adaptace je nezbytné, aby byl 

pracovníkovi poskytnut soubor informací o podniku (jeho kultuře, úkolech a 

perspektivách, organizačním uspořádání, zásadách personální a sociální 

politiky), informace o vlastní pracovní náplni (popis práce, pracovního 

prostředí, pracovního režimu, finanční a pracovní perspektivy) a také informace 

o pracovní skupině, její struktuře, přijatých normách, zvyklostech a hodnotách 

(Bedrnová, Nový, 1994). Z procesního hlediska můžeme pracovní adaptaci 

rozčlenit na 3 základní fáze: shromáždění výše uvedených informací a jejich 

analýza, stanovení programu adaptace pracovníka a operativní řízení, 

vyhodnocování a kontroly průběhu pracovní adaptace (Rymeš, 1985). 

Nedílnou součástí celkové adaptace je adaptace sociální v rámci 

pracovního kolektivu. Sociální adaptace je proces, ve kterém se jedinec 

začleňuje jak do struktury sociálních vztahů pracovní skupiny, tak do sociálního 

systému celé společnosti. Proces sociální adaptace je relativně krátkodobý a 

jedinec při něm využívá nacvičené vzorce chování (Rymeš, 1985). Její podstatu 

tvoří osobní setkání pracovníka s ostatními členy pracovní skupiny. Tímto 

zkušenostním přístupem se seznamuje se skupinovými cíli a konfrontuje je 

s cíli vlastními. Výsledkem může být podobně jako v případu adaptace 

pracovní úplná nebo částečná integrace jedince, případně naopak odmítnutí cílů 

pracovní skupiny.  



 40 

Oba druhy adaptace se navzájem prolínají, a nelze je tedy oddělit. Jejich 

průběh je pak závislý jak na subjektivních předpokladech jedince, tak na 

objektivních podmínkách práce a prostředí, ve kterých probíhá. 

Přehledný postup při řízení adaptace nového pracovníka nabízejí 

Bedrnová a Nový (1994)(příloha č.4). Pro bližší zkoumání adaptace, jejích 

podmínek a souvisejících témat odkazujeme na publikaci Adaptace pracovníků 

a pracovních kolektivů, z níž jsou převážně čerpány informace pro tuto 

kapitolu.  

2.7 Specifika výběru uchazečů v oblasti informačních technologií  

V této části bychom chtěli upozornit na některé specifické odlišnosti, 

které se dnes objevují na pracovním trhu v segmentu informačních technologií. 

Východiskem jsou zde především osobní zkušenosti autora, získané v pozici 

náboráře personální agentury orientující se na vyhledávání pracovníků v oblasti 

informačních technologií (IT) a systémů (IS).  

Informační a komunikační technologie (ICT) jako jeden 

z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů vyžadují stále více a více vysoce 

kvalifikovaných, převážně vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Nabídku, 

kterou každoročně poskytují vysoké školy svými absolventy, několikanásobně 

převyšuje stále rostoucí poptávka trhu. Z tohoto nerovnovážného stavu plynou 

specifika, která mohou ovlivňovat způsoby získávání těchto odborníků. Je to 

například vyhledávání odborníků v zahraničí, převážně v zemích východní 

Evropy, zýšená míra headhuntingu v oblasti ICT, nadstandardní platové 

ohodnocení apod. Na některé z nich se pokusíme v následujícím textu 

upozornit. 

Personální agentury i samotné společnosti již dávno pochopily, že 

jedním z nejlevnějších zdrojů potenciálních budoucích pracovníků jsou vysoké 

školy. Proto již v průběhu studia se studenty navazují kontakt prostřednictvím 

tzv. „campus recuiting“ na pracovní pozice s částečným úvazkem (part-time 

pozice) nebo alespoň prezentací společnosti na akademické půdě. V rámci 

těchto prezentací společnosti různými způsoby podporují nejen univerzity, ale 
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také umožňují studentům získat např. přístup k různým technickým novinkám, 

měnší věcné dary apod. výměnou pouze za kontaktní údaje, které pak pečlivě 

uchovávají; se studenty udržují aktivní kontakt. Tímto způsobem vytvářejí u 

studenta tzv. „employer brand image“ (Turban, Cable, 2003), který do určité 

míry zvyšuje pravěpodobnost, že čerstvý absolvent, bude-li hledat zaměstnání, 

osloví právě dotyčnou společnost nebo personální agenturu. Takový proaktivní 

přístup ke studentům je dnes často používán a na trhu pracovních nabídek je 

vnímán jako atraktivní. Obdobné přístupy se objevují i v jiných oborech, 

vzhledem k nedostatku vysokoškolsky vzdělaných odborníků především u 

studentů technických a matematicky zaměřených škol (České vysoké učení 

technické, Matematicko-fyzikální fakulta UK, některé obory na Vysoké škole 

ekonomické a podobně školy stejného typu v dalších městech). 

Ve snaze přilákat co nejvíce potenciálních uchazečů nabízejí společnosti 

také výrazně nadstandardní ohodnocení nejen finanční ale také materiální 

mimofinanční. Toto chování firem, které je samozřejmě z hlediska 

konkurenčního naprosto pochopitelné, však v určité části absolventů zmíněných 

škol vyvolává pocity jakési výjimečnosti. Z toho vyplývá, že některé 

požadavky se pak stávají přemrštěné, ba nesmyslné. Aktivní zájem společností 

vede také u určité části těchto specialistů ke snížení míry zodpovědnosti při 

komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem nebo personální společností. 

Také způsoby komunikace mezi uchazeči a potenciálním 

zaměstnavatelem nebo personální společností jsou u odborníků z řad 

informačních technologií velmi specifickou záležitostí. Převážná většina 

společností a personálních agentur, která se v současnosti snaží přilákat 

odborníky informačních technologií, soustřeďují takřka veškerou svou 

pozornost k možnostem internetu a webových stránek. Na tuto skutečnost nás 

upozorňují např. Chapman a Webster (2003) těmito výroky: „Expectations of 

reaching broader applicant pools and increasing efficiency are causing 

organizations to become increasingly dependent on the Internet and other 

automated recruiting and staffing mechanisms“… nebo „Many companies in a 

variety of industries recruit candidates primarily by using Internet-based job 
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boards, applicant tracking systems, and assessments...“ či „In the future, the 

majority of organizations of all sizes are planning to receive most applications 

for positions at all levels (entry-level through executive) via the Internet“.  

Využívání internetu jako prostředku pro oslovení většího počtu potenciálních 

uchazečů jistě probíhá v mnoha oborech, nicméně v oblasti ICT je 

z pochopitelného důvodu nejmarkantnější. Na druhé straně právě díky 

masovému rozšíření tohoto způsobu oslovování uchazečů snížilo právě 

v oblasti informačních technologií do určité míry jeho věrohodnost, a tedy i 

efektivitu.  

Použití internetu a webových technologií dnes neznamená pouze 

možnost inzerovat levněji v elektronické podobě. Internet je podobně jako 

akademická půda univerzit používán k organizování specificky oborově 

zaměřených debat, pořádání soutěží a prezentaci nových výrobků společností s 

cílem získat kontaktní údaje potenciálních uchazečů a prezentovat společnosti. 

Prostřednictvím internetu probíhají různé formy headhuntingu – od 

kontaktování řídících pracovníků po kontaktování řadových zaměstnanců, jako 

jsou v oblasti ICT programátoři nebo administrátoři informačních systémů. Tak 

je na pracovníky ve sféře informačních technologií vyvíjen určitý tlak, který má 

často za výsledek neochotu poskytovat jakékoliv osobní údaje. Proto se zvyšují 

náklady na nalezení sofistikovanějších způsobů, jak takové odborníky oslovit;  

některé z nich mohou hraničit s etickými pravidly či zákonem a ty úspěšné jsou 

rozšířeny tak rychle, že je třeba vynaložit nové náklady na nové metody. 

V této části práce, která se opírala o domácí i zahraniční literaturu, jsme 

stručně popsali většinu metod a postupů užívaných obecně pro nábor a výběr 

uchazečů, jejich pozitivní a negativní stránky. Metody jsme se pokusili nastínit 

v jejich funkčních souvislostech a v kontextu činností, které je předcházejí nebo 

na ně naopak navazují. Pokusili jsme se také ukázat, jak se výběr jednotlivých 

metod může v oblasti IT lišit od jiných oborů. Přes rozdílnou validitu všech  

metod výběru je nejdůležitějším faktorem úroveň kvality jejich užití 

konkrétním jedincem.       
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3. PRAKTICKÁ ČÁST – VÝZKUM  

Praktická část této práce je zaměřena na zkoumání odborníků 

pracujících v oblasti informačních technologií (IT), informačních systémů (IS), 

telekomunikací (TELCO). Tyto tři oblasti můžeme shrnout pod název ICT. 

3.1 Charakteristika základních pracovních pozic v oblasti IT  

Při sestavení typologie základních pozic budeme vycházet z rozlišení 

karotéky typových pozic (www.ktp.cz), z Dictionary of Occupational Titles a 

pozic, se kterými se autor setkal při testování uchazečů ve výběrovém řízení. U 

každého z těchto zdrojů budeme prezentovat seznam charakteristických 

pracovních pozic v oblasti IT/IS a některé vybrané charakteristiky, které by 

mohly být relevantní z hlediska našeho zkoumání. 

První třídění vychází z internetového zdroje Kartotéka typových pozic 

(www.ktp.cz). Pozice, které jsou zde prezentovány, mají následnou hierarchii: 

1.   IT technik 

2.   Správce aplikací 

3.   Programátor 

4.   Operátor výpočetní techniky 

5.   Web designer 

6.   Správce operačních systémů a sítí 

7.   Samostatný technik 

8.   Samostatný správce aplikací 

9.   Samostatný programátor 

10. Web designer specialista 

11. Programátor analytik 

12. Systémový inženýr aplikací 

13. Specialista správy operačních systémů a sítí 

14. Inženýr IT řídících systémů a sítí 

15. Manažer informačních systémů 

16. Ředitel informačních systémů 
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Hlediska a pozice v Dictionary of Occupational Titles jsou odlišné (viz 

dále v textu). Kritéria, která jsme vybrali pro přiblížení charakteru pozic 

z osobnostního hlediska, jsou tedy pouze výsledkem naší volby. Vzhledem 

k vysokému počtu pozic se v rámci analýzy zastavíme pouze u těch, které by 

mohly mít význam z hlediska této práce. Jsou to pozice: 

1. Správce aplikací 

2. Programátor 

3. Správce operačních systémů 

4. Samostatný správce aplikací 

5. Samostatný programátor 

6. Programátor analytik 

7. Systémový inženýr správy aplikací / Inženýr IT řídících 

systémů a sítí  

8. Specialista správy operačních systémů a sítí 

9. Manažer informačních systémů 

10. Ředitel informačních systémů 

Tyto pozice můžeme dále ještě zobecnit, čímž ovšem stíráme rozdílné 

osobnostní požadavky např. na pozici Programátor a Samostatný programátor 

tak, abychom získali základní souhrn pozic v informačních technologiích a 

systémech. Ten by mohl vypadat následovně: 

1. Správce – aplikací, operačních systémů 

2. Programátor 

3. Analytik/ Programátor analytik 

4. Systémový inženýr správy aplikací / Inženýr IT řídících 

systémů a sítí 

5. Specialista správy operačních sytémů a sítí 

6. Manažer informačních systémů 

Těchto šest pozic pravděpodobně zobrazuje nejčastěji se vyskytující 

základní pozice v oblasti informačních technologií a systémů. Charakteristiky, 

které jsme vybrali pro jejich srovnávání, spadají v katalogu typových pozic do 

kategorie „Osobnostní požadavky“ a „Obecné způsobilosti“. Některé 
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subkategorie však nejsou plně relevantní pro naši práci, proto zde uvádíme 

pouze ty, které za relevantní považujeme (kompletní srovnání těchto pozic je 

uvedeno v tabulce č. 2). V následujících krátkých popisech budeme vycházet 

hlavně z kategorie „Obecné způsobilosti“; níže uvádíme přehlednou srovnávací 

tabulku, která čerpá data hlavně z kategorie „Osobnostní požadavky“. 

Správce aplikací nebo samostatný správce aplikací či správce 

systémů nebo sítí je pozice, která je charakterizována elementární úrovní 

způsobilosti při práci s lidmi, týmové práci, řešení a analyzování problémů. 

Výrazně vyšší požadavky se objevují v oblastech písemného projevu, 

komunikace, rozhodování, pružnosti v myšlení a jednání. Vysoká způsobilost je 

vyžadována u schopnosti práce s informacemi. 

U programátora, nebo samostatného programátora je minimální 

úroveň způsobilosti vyžadována v organizování a plánování práce, stejně jako 

v jednání s lidmi. Pokročilejší úroveň způsobilosti hledáme v oblastech 

prezentování, písemného projevu a komunikace, analyzování a řešení 

problému, rozhodování a pružnosti v myšlení a jednání. Nejvyšší nároky na 

způsobilost programátora jsou kladeny v oblasti práce s informacemi a 

tvořivém myšlení. 

Další pozice, která je v tomto případě velmi specificky pojmenovaná 

Programátor – Analytik, klade základní požadavky na způsobilost v oblasti 

organizování a plánování práce a v oblasti jednání s lidmi. Vyšší požadavky 

jsou kladeny na prezentování, týmovou práci, rozhodování a pružnost v myšlení 

a jednání. Vůbec nejvyšší požadavky jsou pak očekávány v oblastech jako 

práce s informacemi, analyzování a řešení problémů a tvořivé myšlení.  

Pozice Systémového inženýra pro správu aplikací vyžaduje 

elementární způsobilost v oblastech jako organizování a plánování práce a 

jednání s lidmi. Výrazně vyšší nároky jsou pak kladeny na prezentování, 

týmovou práci a rozhodování. Způsobilosti, na které je kladen nejvyšší nárok, 

jsou práce s informacemi, analyzování a řešení problémů, pružnost v myšlení a 

jednání a tvořivé myšlení. 
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Pro Specialistu správy operačních systémů a sítí jsou charakteristické  

nejnižsí úroveň způsobilosti organizování a plánování práce, jednání s lidmi a 

týmová práce. Na úrovni pokročilejších způsobilostí to pak jsou prezentování, 

písemný projev a komunikace. Nejvyšší úroveň způsobilostí je požadována při 

práci s informacemi, analyzování a řešení problémů, pružnosti v myšlení a 

jednání a následně rozhodování. 

Pro pozici Manažera informačních systémů jsou k dispozici pouze 

data z kategorie „Osobnostní požadavky“, která uvádíme v následující tabulce. 

Jsou v ní uvedeny číselné hodnoty pro vybrané subkategorie v kategorii 

osobnostních požadavků podle katalogu typových pozic. Vyšší číslo označuje 

vyšší „důležitost“ dané charakteristiky. Uvádíme charakteristiky pro 

sukategorie: pozornost, představivost, myšlení, jiné psychické nároky a jednání 

s lidmi ve výše uvedeném pořadí. 

Tabulka č.2 Požadavky na jednotlivé pozice specialistů v oblasti IT 

  Admin. Program. Analyst Syst.Eng. Specialist Manager 

Koncentrace 3 4 4 4 4 3 

Rozdělení 3,4 3 3 3,4 3,4 3,4 

Vigilance   3 3 4 4   

Prakticky technická 3,4 4 3,4 4 4   

Pro procesy a události 3 4 4 4,5 5 3,4 

Praktické 4 3,4 3,4 3,4 3,4 4 

Teoretické 3 3,4 3,4 4,5 4,5 3,4 

Samostatné 4 3,4 3,4 4,5 4,5 4,5 

Tvůrčí           3 

Písemný a slovní 
projev 3 3 3 4 4 4 

Přizpůsobivost  3 3 3 3 3 3,4 

Sebekontrola 3 3 3 4 4 4,5 

Samostatnost  4 4 4 4 4 4,5 

Schopnost pracovat 
v týmu 3 3 3 3,4 3 4 

Schopnost přijmout 
odpovědnost 4 4 4 4,5 4,5 3 

Odolnost vůči 
senzorické zátěži 3 3 3     3 

Odolnost vůči 
mentální zátěži 3 3 3 4 4 4 

Rozhodnost       4 4 4 

Preciznost           3 

Flexibilita       4 4 3,4 
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Organizační 
schopnosti 3 3 3 3 3 4 

Kultivovanost 
vystupování,zevnějšku 3 3 3 3 3 4,5 

Jistota a pohotovost 
vystupování       3,4 3,4 4,5 

Schopnost sociálního 
kontaktu           3 

 
  
Při důkladnějším pohledu můžeme sledovat lehce vzestupnou tendenci 

v některých charakteristikách směrem k „náročnějším“ pozicím. Současně však 

lze v tomto vzestupném charakteru u některých charakteristik nalézt také 

výjimky. Převážně pro pozici Manažera informačních systémů se objevují 

rovněž nové charakteristiky, které u předchozích pozic nebyly uvedeny, 

případně nebyly tak podstatné. 

Druhým zdrojem pro detailnější popis charakteristik pracovních pozic 

v oblasti IT/IS je výše zmíněný Dictionary of Occupational Titles. I zde jsme 

využili jeho internetové podoby. Tento internetový portál nabízí v nejobecnější 

rovině 6 základních pozic v oblasti IT/IS. Jejich názvy mohou variovat 

v závislosti na potřebách společnosti a specifických technologiích 

vyžadovaných pro jejich výkon. Po podrobném studiu můžeme vyjmout a 

označit jako základní pro orientaci ve struktuře pozic v oblasti IT/IS tyto pozice 

(názvy pozic jsou ponechány v originále; kompletní popis pracovních pozic lze 

nalézt v příloze č.7) 

1. System Administrator 

2. Computer Support Specialist 

3. Computer Software Engineers, Systems Software 

4. Computer Software Engineers, Applications 

5. Computer System Analyst 

6. Computer and Information System Managers 

  Takto, pomineme-li odlišnosti mezi System Administrator a Database 

Administrator, které z našeho hlediska nemají významný vliv na objasnění 

problematiky, mohou vypadat pozice nejčastěji se vyskytující v oblasti IT/IS. 
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 V následující části se zaměříme u každé z těchto pozic na informace, 

které by mohly pomoci pochopit rozdíly mezi nimi především z hlediska 

osobnosti jedince, který je vykonává. Informace jsou čerpány hlavně z oddílů 

věnujících se pracovním stylům (Work Styles), pracovnímu kontextu (Work 

Context), ale také schopnostem a jiným charakteristikám, které by přiblížení 

těchto pozic mohly usnadnit. Věškeré popisy pracovních pozic v přílohách jsou  

zkrácené a uváděny jsou jen nejdůležitější charakteristiky tak, aby byly 

přehledné. Čísla uváděná za jednotlivými charakteristikami vyjadřují jejich 

váhu v porovnání s ostatními charakteristikami ve stejném oddílu. 

 U pozice System Administrator si všimneme charakteristiky 

nacházející se na prvním místě s označením „Attention to Detail“ - 88 

(pozornost k detailu), dále „Cooperation“ - 83 (spolupráce), kterou autoři 

definují jako „being pleasant with others on the job and displaying a good-

natured, cooperative attitude“ a „Concern for Others“ – 66 (zájem/starost o 

druhé), definovanou jako „being sensitive to others' needs and feelings and 

being understanding and helpful on the job“. Charakteristikou, která je v našem 

seznamu na posledním místě, je „Social Orientation“ – 55 (sociální orientace), 

definovaná jako „preferring to work with others rather than alone, and being 

personally connected with others on the job“.  

 Pozice Computer Support Specialist je v oddílu Work Styles opět, 

ještě důrazněji popisována charakteristikou „Attention to Detail“ – 95, 

„Cooperation“ – 91, „Concern for others“ – 86, a „Social Orientation“ – 73. 

Nově se zde vyskytuje „Self Control“ (sebekontrola) s hodnotou 83; definovaná 

jako „keeping emotions in check, controlling anger, and avoiding agressive 

behaviour, even in very difficult situations“ a „Leadership“ (vedení) – 80, 

definovaná jako „a willingness to lead, take charge, and offer opinions and 

direction“. Zajímavé informace přináší oddíl „Interests“, který v porovnání tří 

charakteristik vyhodnocuje tuto pozici jako „Conventional“ (konvenční) a 

zaměstnání s touto charakteristikou popisuje takto: „Conventional occupations 

frequently involve following set procedures and routines. These occupations 
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can include working with data and details more than with ideas. Usually there 

is a clear line of authority to follow“.  

 Následující dvě pozice jsou si  na první pohled velmi podobné, a to i 

svými názvy. Lze na nich ovšem názorně ukázat, že zdánlivě malý rozdíl v 

názvu může znamenat velmi odlišné požadavky.  

 Pozice Computer Software Engineer pro Systems Software má opět 

velmi vysoko charakteristiku „Attention to Detail“ – 91, „Cooperation“ – 87, 

„Leadership“ – 80, „Self Control“ – 69, „Social Orientation“ – 66 a „Concern 

for Others“ – 62. V oblasti „Interests“ je tato pozice nejvýše hodnocena 

pojmem „Investigative“ (investigativní, zvídavý), který je popsán následovně: 

„Investigative occupations frequently involve working with ideas, and require 

an extensive amount of thinking. These occupations can involve searching for 

facts and figuring out problems mentally“.  

 Pozice Computer Software Engineer pro Applications je ve stejném 

oddílu popisována těmito charakteristikami: „Attention to Detail“ – 78, 

„Cooperation“ – 77 a „Self Control“ – 62. Jak vidíme, charakteristiky jako 

„Leadership“, „Social Orientation“ nebo „Concern for Others“, které se 

vyskytovaly na „vysokých místech“ nejen u předcházející pozice, ale také u 

ostatních, se v pracovním popisu Computer Software Engineer pro Applications 

nedostaly přes hranici hodnoty označené číslem 60. V oblasti „Interests“ je tato 

práce opět zasazena do kategorie „Investigative“. 

 Tyto rozdíly ukazují, jak mohou být pozice, které se zdají být velmi 

podobné a mohou být charakterizovány stejnými základními charakteristikami, 

hodnoceny naprosto rozdílně. Proto je ke každé pozici třeba přistupovat vysoce 

individuálně a dokumenty, jako např. Dictionary of Occupational Titles, vnímat 

pouze jako orientační pomůcku. 

 Pozice System Analyst je v oddílu „Work Styles“ posaná těmito 

charakteristikami: „Attention to Detail“ – 80, „Cooperation“ – 69, „Self 

Control“ – 62. V oddílu „Interests“ je opět hodnocena jako vysoce 

investigativní. 
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 Poslední pozice Computer and Information System Manager je 

v oddílu „Work Styles“ popsána charakteristikami: „Self Control“ – 90, 

„Cooperation“ – 82, „Leadership“ – 82, „Attention to Detail“ – 81, „Concern 

for Others“ – 68 a „Social Orientation“ – 68. V oddílu „Interests“ je tato pozice 

popsána jako „Enterprising“ (iniciativní, podnikavý), kterou podle autorů 

možno chápat jako: „Enterprising occupations frequently involve starting up 

and carrying out projects. These occupations can involve leading people and 

making many decisions. Sometimes they require risk taking and often deal with 

business“ . 

 Všechny tyto zestručněné charakteristiky popisů pracovních míst je 

nutné vnímat jen velmi orientačně, neboť pro potřeby této práce bylo uvedeno 

jen minimální množství charakteristik, jimiž jsou pozice popsány, a to ve 

zkrácené verzi a jen z několika oddílů. Přesto mohou mít svůj význam. Dobrým 

příkladem je pozice Computer and Information System Manager, která vysoko 

„skórovala“ ve všech charakteristikách předchozích pozic. Z toho plyne, že ji 

lze na základě těchto charakteristik kvalitativně odlišit. U ostatních pozic 

ovšem může být takové odlišování, ať již kvůli velmi jemným rozdílům 

v jednotlivých charakteristikách nebo jejich případné absenci, podstatně 

složitější záležitostí. 

Posledním zdrojem základní hierarchie pracovních pozic v oblasti 

informačních technologií a systémů je vlastní zkušenost autora. Ta vychází z 

téměř dvouletého působení v personální společnosti soustřeďující se na 

recruitment výhradně v oblasti vývoje informačních systémů a technologií. 

Základní hierarchii tvoří nejčastěji se vyskytující pracovní pozice, jak je 

prezentují sami klienti, tedy několik desítek velkých mezinárodních nebo 

českých společností různých tržních segmentů a několik menších společností.  

 Novou pozicí, která se neobjevila ani v jednom z předchozích zdrojů, je 

pozice Tester neboli Quality Engineer. Tato pozice by mohla byt 

z technologického hlediska mezi pozicí administrátora a programátora, avšak 

takové zařazení je pouze orientační a v praxi bychom je jen obtížně aplikovali. 
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Výsledkem abstrakce několika desítek různých názvů a popisů pracovních 

pozic může být následující pořadí: 

1. Správce – Administrator (aplikací, systémů, sítí, databází, 

serverů) 

2. Tester – Quality Engineer 

3. Programátor – Developer, Programmer 

4. Analytik IS/IT – Analyst 

5. Inženýr IT – Engineer, Architect 

6. Manažer – IT Manager, Technical Leader 

Pro přehled uveďme nyní tabulku s pozicemi v IT ze všech tří zdrojů. Názvy 

všech pozic jsou pro lepší srovnatelnost uvedeny v anglickém jazyce. 

Tabulka č.3  Souhrnný přehled pozic v oblasti IT  

Zdro
j 

Dictionary of 
Occupational Titles 

Katalog typových 
pozic 

Personální společnost 

1. System 
Administrator 

IT Administrator IT Administrator 

2. Computer Support 
Specialist 

Programmer Tester-Quality Eng. 

3. Computer Software 
Engineer (Sys. SW) 

Analyst/Programmer 
Analyst 

Programmer/Developer 

4. Computer Software 
Engineer (App.) 

System applications 
Engineer 

IS/IT Analyst 

5. Computer System 
Analyst 

System and Network 
Specialist 

IT Engineer 

6. Computer and IS 
Managers 

IT 
Manager/Technical 
Leader 

IT/IS Manager 

 
 

Abychom porozuměli hierarchii těchto pozic bez ohledu na použité 

technologie, můžeme stručně a velmi zjednodušeně nastínit proces vývoje IS 

nebo IT. Manažer nebo technický vedoucí bude zodpovědný za vedení týmu 

pracujícího na daném projektu (pro takové manažery je často užíván termín 

Projektový manažer – Project Manager). Takový tým bude zahrnovat jednoho 

nebo dva Architekty IS/IT (počet může variovat v závislosti na velikosti 

projektu podobně jako u ostatních pozic; tyto údaje jsou tedy pouze orientační), 
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jejichž hlavní náplní je navrhnout strukturu vyvíjeného produktu tak, aby byla 

srozumitelná dalším členům týmu. Manažer je zodpovědný za celkový průběh 

projektu, jeho rozpočet, včasné ukončení, doručení klientovi a jeho kvalitu; je 

tedy zodpovědný za konečný produkt. Programátoři jsou dalšími členy týmu. 

Jejich úkolem je s pomocí programovacích jazyků reálná tvorba produktu, který 

architekti navrhli. Celý produkt nebo jeho jednotlivé samostatně fungující části 

jsou následovně předány Testerům, kteří ověřují, zda celý systém funguje tak, 

jak jej programátoři naprogramovali, a splňuje všechny funkce, které navrhli 

architekti. V případě chyb je produkt (eventuálně jeho části) vrácen zpět 

programátorům, kteří jej s úpravami znovu naprogramují. V konečné verzi je 

pak produkt prezentován klientovi. Stejně jako každý jiný takto komplikovaný 

produkt, užívaný více jedinci současně, i informační systém potřebuje 

odborníky, kteří budou schopni řešit základní uživatelské problémy. Do této 

skupiny bychom mohli orientačně zařadit Administrátory. Analytika bychom 

mohli rovněž zjednodušeně chápat jako odborníka, jehož pracovní náplní je 

transformovat požadavky laiků – uživatelů tak, aby jim odborníci z oblasti 

informačních systémů a technologií rozuměli a dokázali s nimi pracovat. Jeho 

schopnosti „tlumočení“ jsou nepostradatelné hlavně ve fázi definování 

požadavků na tvorbu produktu, nikoliv při jeho údržbě. Zjednodušeně lze opět 

říci, že hierarchie těchto pozic může naznačovat vývoj jednotlivce a jeho 

kompetencí v  procesu vývoje IS/IT. 

Požadavky pro výkon těchto pozic z hlediska osobnostní struktury 

jedince se mohou výrazně lišit v závislosti na firemní kultuře. Stejně mohou 

osobnostní charakteristiky relativně výrazně variovat z hlediska 

interidividuálních rozdílů mezi jednotlivými uchazeči, resp. zaměstnanci, kteří  

pozice zastávají. Přesto se pokusíme postihnout každou pozici tak, aby bylo 

zřejmé, jak se může měnit důraz kladený na osobnostní charakteristiky mezi 

jednotlivými pozicemi. Pro využitelnost se tyto popisy pokusíme zachytit 

v kategoriích charakteristických pro Big-Five, tedy v kategoriích: otevřenost 

vůči zkušenosti, svědomitost, extroverze, přívětivost, emocionální stabilita, 

z nichž ke každé budeme přistupovat jako k bipolárnímu kontinuu. Tyto faktory 
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budou tedy tvořit pouze jednu stranu kontinua. Bipolární kontinua by pak pro 

naše užití mohla vypadat takto: 

1. extroverze – nepřítomnost extroverze 

2. přívětivost – nízká přívětivost 

3. svědomitost – nesvědomitost 

4. emocionální stabilita – emocionální instabilita (neuroticismus) 

5. otevřenost vůči zkušenosti – neochota čerpat ze zkušeností 

Tato bipolární kontinua jsou opět utvořena velmi zjednodušeně tak, aby 

umožnila srovnávat možné požadavky kladené na uchazeče v rámci těchto 

kategorií.  

 Následující charakteristiky vycházejí z osobní zkušenosti autora získané 

participací na desítkách osobních a stovkách telefonických pohovorů i studiem 

několika tisíců záznamů o uchazečích, s nimiž agentura spolupracovala 

v minulosti.  

 Správce/Administrátor je pracovní pozice, kterou pracovník může 

vykonávat, aniž by musel osobně komunikovat s jinými pracovníky, klienty 

nebo dodavateli. Z toho lze usuzovat, že na úroveň jeho extroverze a 

přívětivosti nemusí zaměstnavatel při výběru klást přílišný důraz. V kategorii 

svědomitosti by se mohly nároky pravděpodobně pohybovat zhruba uprostřed 

takového bipolárního kontinua. Úroveň emocionální stability lze také 

považovat za kategorii, na niž by pří výběru nebyl kladen zvláštní důraz. 

Otevřenost vůči zkušenosti je možné považovat za kategorii, v níž by na 

uchazeče mohl být kladen nadprůměrný nárok. 

 Tester je pozice, která nevyžaduje vysokou extroverzi nebo přívětivost 

vzhledem k tomu, že jedinec ještě méně než administrátor přichází do kontaktu 

s klienty nebo dodavateli a nemusí příliš komunikovat ani se spolupracovníky. 

Na rozdíl od administrátora je však možné, že zaměstnavatel by mohl klást 

vyšší požadavky na svědomitost a pečlivost uchazeče. Emocionální stabilitě 

nebude u uchazeče pravděpodobně (stejně jako u Administrátora) věnována 

přílišná pozornost. Naopak na úroveň otevřenosti ke zkušenosti by mohl být u 

uchazeče opět kladen nárok nadprůměrný. 
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 U pozice Programátorů je ze strany potenciálních zaměstnavatelů více 

než u předchozích dvou pozic kladen důraz na úroveň extroverze a přívětivosti. 

Stejně bude vyžadována vyšší úroveň svědomitosti. Požadavek na emocionální 

stabilitu lze pro tuto pozici předpokládat lehce zvýšený a stejně tak otevřenost 

vůči zkušenosti. Obecně lze konstatovat, že požadavky na osobnostní 

charakteristiky programátorských pozic jsou ze strany zaměstnavatelů stále více 

orientovány na schopnost komunikovat jak s architekty, tak s analytiky, kteří 

často ani nemají takové technické znalosti jako programátoři. Současně se při 

rozsáhlých projektech zvyšuje nutnost komunikace mezi samotnými 

programátory. Určité procento programátorů  později přechází právě na pozice 

architektů, proto se budoucí zaměstnavatel snaží „vytipovat“ takové 

programátory, kteří by po několika letech mohli osobnostně (a samozřejmě také 

odborně) pozici architekta zvládnout. 

 Na pozici Architekta IT/IS bude zaměstnavatelem kladen určitě 

vysoký nárok v kategorii přívětivost a extroverze, stejně jako – na rozdíl od 

předcházejících pozic –  v kategorii emocionální stabilita; neboť v rámci této 

pozice má jedinec výrazně více zodpovědnosti a je vystaven většímu stresu. 

Důležité jsou i zbývající dvě charakteristiky, tedy otevřenost vůči zkušenosti a 

svědomitost. Můžeme říci, že z hlediska osobnostního profilu je tato pozice již 

velmi náročná a podobá se pozici manažerské (v některých společnostech jsou 

tyto pozice zaměňovány nebo slučovány). Architekt musí být schopen 

komunikovat se všemi úrovněmi týmu jak na technické, tak na úrovni osobní. 

 Pozice Analytika je opět velmi náročná z hlediska extroverze, 

přívětivosti a emocionální stability. Jedinec na této pozici musí být schopen 

interpretovat požadavky klientů vývojovému týmu, proto je kladen vysoký 

nárok na jeho komunikační schopnosti. Ve srovnání s pozicemi programátorů 

nebo testerů může být na analytika kladen nižší nárok v kategorii svědomitosti. 

Otevřenost vůči zkušenosti může být průměrná. Jak je již uvedeno 

v předchozím textu, často se stává, že jedinec působící na pozici Analytika 

nemusí mít vůbec, nebo alespoň ne tak výrazně technický charakter jako 

pracovníci na pozicích programátorů, administrátorů nebo testerů. Velmi často 
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se analytici získávají z řad techničtěji orientovaných studentů vysoké školy 

ekonomické. Také z analytiků se v některých případech stávají architekti, ale 

častěji tito jedinci přecházejí k manažerským pozicím, kde spíše než za 

technickou část nesou zodpovědnost za řízení projektu nebo kolektivu 

pracovníků podílejících se na společném projektu. 

 Pozice IT managera nebo technického vedoucího je zde zjednodušeně 

zavedena jako pozice, kterou zastává člověk zodpovědný za celý projekt jak 

z hlediska technického zabezpečení, tak z hlediska vedení týmu. Tento člověk 

musí komunikovat jak se spolupracovníky (nejčastěji s architekty nebo 

případně programátory), tak s klienty a dodavateli. Bude na něj tedy 

pravděpodobně kladen vysoký nárok z hlediska přívětivosti, extroverze a 

emocionální stability, stejně jako svědomitosti a otevřenosti vůči zkušenosti. 

Manažerské pozice obecně již nekladou takový důraz na odborné požadavky, 

uchazeč musí mít spíše „odborné povědomí“. Čím dál důležitější je však dnes 

pro potenciálního zaměstnavatele osobnostní profil uchazeče a jeho 

charakteristiky. 

 Údaje v předchozích popisech opět velmi zjednodušeně interpretuje tato 

přehledná tabulka, ve které používáme pro snadnou pochopitelnost a orientaci 

tři hodnocení úrovně dané charakteristiky: vysoká, střední, nízká. Díky použití 

těchto „škálujících kategorií“ je zřejmá teoretická odlišnost v požadavcích na 

uchazeče, kteří by měli zastávat výše prezentované pracovní pozice.  

Tabulka č.4  

Úrověň požadavků pro jednotlivé pozice v NEO-FFI dimenzích  

bipol.škála Administrátor Tester Programátor Analytik Architekt Manažer 
Extraverze Nízká Nízká Střední Vysoká Vysoká Vysoká 
Přívětivosti Nízká Nízká Střední Vysoká Vysoká Vysoká 
Svědomitosti Střední Vysoká Střední Střední Střední Vysoká 
Emocionální 
stabilita 

Nízká Nízká Nízká – 
Střední 

Vysoká Střední – 
Vysoká 

Vysoká 

Otevřenost 
vůči 
zkušenosti 

Střední Střední Střední Střední Vysoká Vysoká 
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3.2 Hypotézy  

Administrace výzkumných metod probíhala v rámci předvýběrového 

pohovoru v personální agentuře specializující se právě na vyhledávání a 

předvýběr uchazečů z oblasti ICT. Pro výzkum byly použity dvě 

psychodiagnostické metody – NEO pětifaktorový osobnostní inventář a kresba 

stromu. Hypotézy byly stanoveny pro dotazník NEO-FFI (five factor 

inventory). Hypotézy byly stanoveny na základě předcházejících pozorování 

uchazečů z oblasti ICT při výběrových pohovorech. Kresba stromu jako 

projektivní metoda byla zahrnuta jako možný zdroj dalších zajímavých 

informací.  

Hypotézy: 

H1: Hodnota průměrného skóru faktoru Extroverze bude u zkoumaných jedinců 

výrazně nižší než hodnota průměrného skóru jedinců v odpovídajících 

normách. 

H0: Hodnota průměrného skóru faktoru Extroverze nebude u zkoumaných 

jedinců výrazně nižší než hodnota průměrného skóru jedinců v odpovídajících 

normách.  

H2: Hodnota průměrného skóru faktoru Přívětivost bude u zkoumaných jedinců 

výrazně nižší než hodnota průměrného skóru jedinců v odpovídajících 

normách. 

H0: Hodnota průměrného skóru faktoru Přívětivost nebude u zkoumaných 

jedinců výrazně nižší než hodnota průměrného skóru jedinců v odpovídajících 

normách. 

H3: Hodnota průměrného skóru faktoru Svědomitost bude u zkoumaných 

jedinců výrazně vyšší než hodnota průměrného skóre jedinců v odpovídajících 

normách. 

H0: Hodnota průměrného skóre faktoru Svědomitost nebude u zkoumaných 

jedinců výrazně vyšší než hodnota průměrného skóru jedinců v odpovídajících 

normách. 
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3.3 Vybrané metody 

 Jako hlavní metoda byl vybrán NEO-FFI. NEO-FFI, tedy NEO 

pětifaktorový osobnostní dotazník, je zkrácenou verzí NEO-PI (NEO 

osobnostní dotazník). NEO-FFI je tvořen 60 nejsilnějšími položkami NEO-PI, 

které se dále nediferencují. Protože oba tyto dotazníky mají pětifaktorový 

charakter, je v případě NEO-FFI každá dimenze reprezentována 12 otázkami. 

 Pětifaktorová osobnostní teorie je založena na lexikálním přístupu ke 

studiu osobnosti (Hřebíčková, 1994; Hřebíčková, Ostendorf, 1995). Ve 

složitém procesu docházelo podle předem daných kriterií k relevantní selekci 

výrazů převzatých ze slovníku a popisujících osobu nebo osobnost. Výsledkem 

bylo vytvoření inventáře přídavných jmen pro posouzení pěti obecných dimenzí 

osobnosti. Získaná přídavná jména byla pak použita ve dvou druzích dotazníků. 

První jsou posuzovací inventáře, v nichž se uplatňují právě tato přídavná jména; 

druhé jsou dotazníky, jejichž položky jsou tvořeny krátkými větami 

(Hřebíčková, Urbánek, Čermák, 2000). Takovým dotazníkem je právě NEO-

FFI stejně jako NEO-PI. 

 V českém jazyce je pětifaktorová struktura popisu osobnosti 

reprezentována těmito dimenzemi: extroverze, přívětivost, svědomitost, 

otevřenost vůči zkušenosti (intelekt) a emocionální stabilita (neuroticismus) 

(Hřebíčková, 1997). Slova uvedená v závorkách mohou být v některých 

dotaznících použita místo označení příslušejících dané dimenzi, ačkoliv 

označují stejnou vlastnost. Právě tak je tomu v případě NEO-FFI, kde autoři 

zodpovědní za standardizaci a zavedení norem používají k označení osobnosti 

pěti faktorů v tomto sledu: neuroticismus, extroverze, otevřenost, přívětivost a 

svědomitost (Hřebíčková, Urbánek, 2001). 

 Abychom alespoň stručně přiblížili charakter každé z pěti dimenzí, 

použijeme jejich definice tak, jak nám je nabízejí autoři Hřebíčková, Urbánek a 

Čermák ve zprávě Psychologického ústavu Akademie věd ČR zabývající se 

psychometrickými charakteristikami NEO osobnostního inventáře pro 

sebeposouzení a posouzení druhého. 
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 Pomocí dimenze neuroticismu (neuroticism) se snažíme zjišťovat míru 

emocionální stability. Úroveň neuroticismusu ukazuje, jakým způsobem jsou 

prožívány negativní emoce. Emocionálně nestabilní jedinci uvádějí častěji 

negativní prožitky a emoce při jejich překonávání, jsou často plni obav, snadno 

je lze přivést do rozpaků, cítí se zahanbeni, nejistí, nervózní, úzkostní a 

intenzivněji prožívají strach nebo smutek. Jejich psychická vyrovnanost je tedy 

snadno narušitelná. Neuroticismus však zde nechápeme jako psychiatrickou 

kategorii. Pro informaci uvádíme také plnou originální definici autorů Costa a 

McCrae (1992): „Neuroticism represents individual differences in adjustment 

and emotional stability… individuals high on neuroticism tend to experience 

numer of negative emotions including anxiety, hostility, depression and self-

consciousness, impulsiveness, and vulnerability.“   

 Extroverze (extroversion) je dimenzí, kde se jedinci, kteří dosahují 

v dotazníku vysokého skóru, popisují nejen jako extrovertní, ale také sebejistí, 

aktivní, energičtí, veselí a optimističtí. Introverze by zde neměla být nahlížena 

jako protiklad extroverze, ale jako její nepřítomnost. Autoři Costa a  McCrae 

(1992) definují dimenzi extroverze následovně: „Extroversion describes the 

extent to wich people are assertive, dominant, energetic, active, talkative, and 

enthusiastic…People who score high on extraversion tend to be cheerful, like 

people and large groups, and seek excitement and stimulation.“   

 Otevřenost vůči zkušenosti (openness to experience) je vlastně míra 

zaujetí pro nové prožitky a dojmy. Osoby s vysokým skórem v této dimenzi 

udávají bohatou fantazii, jsou vnímavější k prožitkům pozitivních i negativních 

emocí než uzavření jedinci. Takoví jedinci se také častěji popisují jako 

vědychtiví, intelektuální, ochotní experimentovat. Často se chovají 

nekonvenčně. Podle autorů Seiferta a Zhao (2006) můžeme otevřenost ke 

zkušenosti definovat takto: „ …is a personality dimension that characterizes 

someone who is intellectually curious and tend to seek new experiences and 

explore novel ideas… someone on high opennes can be described as a creative, 

innovative, imaginative, reflective, and undtraditional.“   
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 Přívětivost (agreablenness) je dimenzí, kde je nejvýraznější 

charakteristikou vysoko skórujících jedinců altruismus. Jedinci skórující v této 

dimenzi nízko se popisují jako nepřátelští, egocentričtí a spíše kompetitivní než 

kooperativní.  

 Dimenze svědomitosti (conscientousness) je charakterizována 

sebekontrolou vztahující se k aktivnímu procesu plánování, organizování a 

realizaci úkolů. Osoby s vysokým skórem se popisují nejen jako cílevědomé a 

ctižádostivé, pilné, systematické a s pevnou vůlí, ale také spolehlivé, přesné a 

pořádné. Opět můžeme použít původní definici, kterou autoři Seifert a Zao 

(2006) popisují takto: „conscientiousness indicates and individual’s degrese of 

organization, persistence, hardwork, and motivation in the pursuit of goal 

accomplishment.“ 

 Tyto dimenze postihují základní strukturu osobnosti a NEO-FFI stejně 

jako NEO-PI ukazují profil jedince tak, jak se sám v těchto pěti dimenzích 

ohodnotí. 

 Důvody pro volbu NEO pětifaktorového osobnostního dotazníku pro 

toto zkoumání byly hlavně praktického charakteru. Vzhledem k tomu, že 

participace na testování ze strany uchazeče byla dobrovolná, pokusili jsme se 

vybrat validní, ale časově nenáročnou metodu tak, aby uchazečů, kteří by 

testování odmítli z důvodů časového zdržení, bylo co nejméně. Současně je 

pětifaktorový přístup takovou metodou, díky jejíž popularitě můžeme na 

základě výsledků v NEO-FFI anticipovat i výsledky v jiných podobných 

dotaznících nebo v jiných metodách pracujících s podobnými dimenzemi.  

 Jako druhá metoda byl zvolen test kresby stromu. Tento test patří do 

skupiny kresebných projektivních metod. Test kresby stromu vypovídá zejména 

o Eysenckových faktorech osobnosti (introverze, extroverze, stabilita, 

neurotičnost), způsobech prožívání (zábrany, vnitřní konflikty, tenze), 

reagování, vztazích a přístupu k okolnímu světu apod. (Altman, 1998). Mezi 

hlavními výhodami, které autor příručky Testu stromu uvádí, jsou také ty, pro 

něž byla metoda použita v této práci. První je úzce spojena s projektivním 

charakterem metody a spočívá v tom, že posuzovaná osoba nemůže 
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kontrolovat, co o sobě kresbou vypovídá. Proto poskytuje Test stromu jen 

minimální prostor pro sebestylizaci a přetvářku. Druhou, ryze praktickou neboli 

vnější výhodou je jednoduchá administrace, časová nenáročnost a možnost 

opakování. Právě při výběru uchazečů může být a často také bývá časová 

nenáročnost psychologické metody klíčovou charakteristikou. Altman (1998) 

také doporučuje kombinovat Test stromu spolu s osobnostními dotazníky. 

Podle autora je tato testová metoda nejčastěji používána při výběru a 

posuzování osob (volba školy, výběr pracovníků) v poradenské a klinické praxi 

(diagnostika) a při posudcích ve forenzní psychologii, v soudním znalectví 

apod. Jedním z hlavních rizik metody je její dvojprojektivní charakter, který 

klade zvýšené nároky na vyhodnocovatele ve smyslu schopnosti zabránit 

projekci vlastních osobnostních charakteristik při vyhodnocování. Dalším 

rizikovým momentem je možnost, že se hodnotitel setká s kresbami stromů, 

které neposkytují prakticky žádné informace o osobnosti autora. To mohou být 

schematické kresby nebo naučená výtvarná klišé (Altman, 1998). Velmi 

důležité jsou vnější okolnosti charakterizující situaci, při níž je test 

administrován: důvod a cíl testování, míra důvěry k psychologovi, motivace a 

celková atmosféra. Charakter úkolu často u zkoumané osoby vyvolává pocity 

nejistoty; zejména při výběrové situaci může Test stromu být vnímán jako 

„agresivní“ metoda a při jeho zadávání musíme počítat s rozpačitou nebo až 

odmítavou reakcí posuzované osoby (Altman, 1998). Testovou situaci tedy 

hodnotíme jako zátěžovou, na niž může jedinec reagovat obranou. 

Charakteristickým projevem obrany může být snaha vyhnout se testu úplně 

pomocí výmluv, odbýt kresbu pomocí jednoduché schematické a znakové 

kresby, úmyslná snaha o výtvarné ozvláštnění kresby, případně humorné 

doplňky a slovní komentáře.     

3.4 Popis vzorku, testové situace a sběru dat 

Zkoumaný vzorek tvořili jedinci, kteří byli v období mezi 1.3. až 

25.10.2007 osloveni personální společností a nebo sami projevili aktivní zájem 

o nové pracovní nabídky v oblasti IT/IS. 
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Celý vzorek tvořilo 50 odborníků z oblasti IT/IS. Z 50 jedinců mělo 44 

(88%) ukončené nebo probíhající vysokoškolské vzdělání matematicko-

fyzikálního, technického nebo ekonomického charakteru a 6 (12%) 

zkoumaných jedinců mělo středoškolské vzdělání technického zaměření. 

Věkové rozpětí se pohybovalo mezi 20 a 54 lety . Věkový průměr byl 28,64 let;  

medián byl 27,5 roku. Všechny zkoumané osoby se ucházely o některou z pozic 

uvedených v předchozí kapitole. 

Administrace testových metod probíhala v rámci předvýběrového 

rozhovoru v sídle personální společnosti v tiché a klidné místnosti. Metody 

byly vždy administrovány po rozhovoru spolu s upozorněním, že toto testování 

je naprosto dobrovolné a nemá žádný vliv na další průběh výběrového řízení. 

Účelem tohoto upozornění bylo eliminovat tendence k možnému „vylepšování“ 

odpovědí ve prospěch uchazeče. Zkoumaným jedincům byl také stručně 

vysvětlen účel zkoumání. Nejprve byl administrován osobnostní dotazník NEO-

FFI a poté test kresby stromu, jehož instrukce byla převzata z příručky Testu 

stromu (Altman, 1998) a částečně upravena. Původní instrukce má toto znění: 

Nakreslete strom, jaký chcete, jak nejlépe umíte, ale neměl by to být 

jehličnan.(případně lze doplnit – ani palma). Instrukce použitá v rámci testování 

byla upravena takto: Nakreslete strom, jak nejlépe dovedete. Tento strom může 

být jakýkoliv mimo jehličnanu nebo palmy. Instrukce byla vytištěna na list 

papíru připojený za NEO-FFI tak, aby byl vytvořen dojem jednolité testovací 

baterie s plynulým přechodem mezi administrovanými metodami. Připojeno 

bylo upozornění, že kresba má být provedena na rubovou stranu listu papíru 

s vytištěnou instrukcí. 

Předvýběrovému pohovoru byl přítomen konzultant a autor této práce 

jako druhý konzultant; samotnému testování byl vždy přítomen pouze autor 

práce. K testování bylo tolik času, kolik kandidát pro vyplnění dotazníku a 

kresbu stromu potřeboval. Všechny rozhovory i testování probíhaly ve všední 

dny mezi 9.00 a 17.00 hodinou. Přestože celková doba testování nebyla 

zjišťována, průměrná doba, kterou uchazeči potřebovali, se pohybovala v 

intervalu 10 – 15 minut. Vyplnění osobnostního dotazníku jednotliví uchazeči 
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věnovali zhruba 10 minut, kresbě stromu pak maximálně 5 minut, často však 

méně.  

3.5 Prezentace a analýza sebraných dat 

V této kapitole jsou prezentována data z obou administrovaných metod 

a jejich analýza. Jako první budou prezentována data sebraná z osobnostního 

dotazníku NEO-FFI. V hlavní tabulce jsou uvedeny tyto údaje: získané skóry 

jednotlivých zkoumaných jedinců ve všech pěti dimenzích NEO-FFI, věk a 

charakter vzdělání zkoumaných jedinců. 

Tabulka č.5 Výsledné skóry 

ZO N E O P S věk 
vzdělán
í 

1 12 38 31 33 36 27 VS 

2 13 34 15 39 40 25 VS 

3 6 39 24 36 35 31 VS 

4 6 37 30 34 39 25 VS 

5 13 34 36 36 31 28 VS 

6 12 30 23 24 41 31 VS 

7 13 38 33 31 36 36 VS 

8 14 37 33 25 31 38 VS 

9 10 36 34 31 43 25 VS 

10 22 35 22 29 36 26 VS 

11 9 30 31 37 38 22 VS 

12 16 34 32 33 34 29 VS 

13 12 43 36 29 36 23 VS 

14 11 37 41 33 31 20 SS 

15 10 26 16 34 32 36 VS 

16 4 38 37 33 41 20 VS 

17 14 19 30 28 32 26 VS 

18 15 36 33 38 26 54 VS 

19 16 38 26 29 46 26 VS 

20 9 40 21 32 40 26 VS 

21 19 44 40 32 28 31 VS 

22 16 29 22 32 35 32 VS 

23 10 36 20 31 41 23 SS 

24 19 32 37 29 34 31 VS 

25 18 29 24 39 40 31 VS 

26 28 27 22 32 31 23 VS 

27 4 25 33 33 44 22 SS 

28 11 25 31 30 40 21 SS 

29 11 38 22 15 36 21 SS 

30 16 32 24 31 33 30 VS 
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31 5 36 38 34 42 35 VS 

32 13 37 37 31 38 26 VS 

33 19 18 33 30 31 29 VS 

34 19 16 30 36 41 25 VS 

35 9 39 28 33 37 22 VS 

36 6 47 39 28 31 22 SS 

37 5 40 35 32 33 24 VS 

38 14 34 26 28 36 40 VS 

39 19 32 28 35 22 32 VS 

40 33 40 37 22 22 27 VS 

41 15 30 24 40 43 46 VS 

42 20 28 32 39 34 31 VS 

43 5 46 34 33 36 32 VS 

44 12 36 22 29 23 25 VS 

45 8 27 32 32 30 29 VS 

46 19 25 28 30 28 26 VS 

47 22 33 30 28 31 30 VS 

48 16 26 24 22 26 33 VS 

49 11 35 17 31 29 31 VS 

50 14 19 20 25 30 28 VS 

  
 Pro analýzu hodnot dosažených v NEO-FFI byl vypočítán průměrný 

skór zkoumaných jedinců v každé z pěti dimenzí. Rozptyl pro dimenzi 

neuroticismu byl 4 – 33 bodů a průměrný skór 13,46 bodu; rozptyl pro dimenzi 

extraverze byl 16 – 44 bodů a průměrný skór 33,2 bodu; rozptyl pro dimenzi 

otevřenost byl 15 – 40 bodů a průměrný skór 29,06 bodu; rozptyl pro dimenzi 

přívětivost 15 – 40 bodů a průměrný skór 31,15 a konečně pro dimenzi 

svědomitost byl rozptyl 22 – 46 a průměrný skór 34,58.  

 Tyto hodnoty pak byly porovnávány s normami prezentovanými v Big 

Five: NEO pětifaktorový osobnostní inventář (Hřebíčková, Urbánek, 2001). Pro 

porovnání byla vzhledem k charakteristikám vzorku vybrána norma 

odpovídající pouze mužům ve věku mezi 22 – 75 lety (norma 1). Vzhledem 

k průměrnému věku vzorku jsou pro přehlednost v následující tabulce také 

uvedeny průměrné skóry odpovídající normované skupině mužů ve věku 15 – 

21 let (norma 2). Průměrné skóry pro normy odpovídající ženám a celkovému 

souboru nejsou uvedeny. V tabulce je dále uvedeno percentilové rozpětí 

odpovídající dosaženému průměrnému skóru (pouze pro skupinu mužů ve věku 
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22 – 75 let) a absolutní hodnota rozdílu průměrných skórů našeho vzorku a 

norem pro muže ve věku 22 – 75 let. 

Tabulka č.6 Srovnání a zařazení výsledných skórů 

Faktor prům.skór  norma 1 rozdíl průměrů percentil norma 2 
Neuroticismus 13,46 19,68 -6,22 21. – 29. 20,96 
Extroverze 33,20 32,20 1,00 60. 30,78 
Otevřenost 29,06 28,44 0,62 58. 25,85 
Přívětivost 31,15 31,80 -0,65 46. 27,74 
Svědomitost 34,58 30,68 3,90 75. – 80. 26,92 

 
Při porovnávání průměrných skórů získaných v rámci výzkumu a 

průměrných skórů odpovídajících norem zjišťujeme, že nejvýraznějších rozdílů 

bylo dosaženo v dimenzích neuroticismus a svědomitost. Méně výrazného 

rozdílu bylo dosaženo také v dimenzi extroverze. Jedinci ve zkoumaném 

vzorku dosahovali v dimenzi neuroticismus v průměru skóru nižšího o 6,22 

bodu a naopak v dimenzi svědomitost skóru vyššího o 3,90 bodu, než byly 

průměrné skóry odpovídající normám jedinců ve věku mezi 22 – 75 rokem. 

V dimenzi extroverze dosahovali průměrně o 1,00 bodu více než jedinci 

v normách. Percentilové rozložení průměrných skórů těchto tří dimenzí pro 

normy mužů ve věku 22 – 75 je následující: průměrná hodnota skóru 

odpovídající dimenzi neuroticismu se nachází mezi 21. – 29. percentilem, 

průměrná hodnota skóru odpovídající dimenzi svědomitosti se nachází mezi 75. 

– 80. percentilem a průměrná hodnota skóru odpovídající dimenzi extroverze se 

nachází na 60. percentilu. 

Ve zbývajících škálách otevřenosti a přívětivosti dosáhli zkoumaní 

jedinci průměrných skórů blízkých průměrným skórům v normách. Na 

percentilovém rozložení pro tyto normy se průměrné skóry jedinců umístily na 

58. percentilu pro otevřenost a na 46. percentilu pro přívětivost.    

 V rámci výzkumu jsme stanovili 3 hypotézy vztahující se k datům 

získaným NEO-FFI. Vzhledem k výsledkům prezentovaným výše lze 

konstatovat, že: 

1. H1 nebyla potvrzena, platí tedy nulová hypotéza.  

2. H2 nebyla potvrzena, platí tedy nulová hypotéza. 
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3. H3 byla potvrzena. 

Současně lze konstatovat, že došlo k objevení zajímavého rozdílu v průměrném 

skóru faktoru neuroticismu, který však nebyl zahrnut v hypotézách. Průměrný 

skór u faktoru neuroticismu byl u odborníků působících v oblasti ICT výrazně 

nižší. 

 Pro úplnost je však třeba poznamenat, že průměrné skóry odborníků 

působích v oblasti ICT v našem testování nedosahují, s výjimkou faktoru 

extroverze (zde rozdíl hodnot dosahuje 1,11 směrodatné odchylky) ani 

v jednom z faktorů NEO-FFI vyšší nebo nižší hodnoty, než je jedna směrodatná 

odchylka platící pro průměrné skóry v rámci norem (průměrné hodnoty a 

směrodatné odchylky jsou však pro celý vzorek, nikoliv pouze pro skupinu 

mužů mezi 22 – 75 lety). Přesné hodnoty pro přehlednost uvádíme v následující 

tabulce: 

Tabulka č.7  Porovnání směrodatných odchylek s průměrnými skóry 

Faktor m/normy s/normy m/normy-m/měření 
Neuroticismus 22,44 8,06 8,98 
Extroverze 31,90 7,55 -1,30 
Otevřenost 27,69 6,78 -1,37 
Přívětivost 30,02 6,37 -1,13 
Svědomitost 28,64 7,49 -5,94 

 
Druhou testovací metodou byla kresba stromu. Stejně jako v případě 

osobnostního dotazníku NEO-FFI bylo sebráno padesát vzorků, tzn. že žádný 

z uchazečů neodmítl kresbu stromu podstoupit. V následující prezentaci 

výsledných kreseb zaměříme pozornost na obecnější prvky, které by svou 

podobností některé kresby mohly „sdružovat“, místo na obvyklé zaměření na 

detailní provedení kresby v diagnostických případech jedinců. Přesto však 

případné neobvyklé nebo několikrát se opakující detaily pro ilustraci uvedeme.  

 Ve snaze o „sdružení podobných“ stromů vzniklo několik skupin, které 

budeme postupně prezentovat; vždy uvedeme též počet kreseb v těchto 

skupinách. 

 První a současně nejpočetnější skupina stromů obsahuje 24 kreseb. 

Charakteristickou vlastností těchto kreseb je jejich výrazná schematičnost. S ní 
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souvisí také doba kreslení. Ačkoliv nebyla zjišťována, dle odhadu nepřesáhla 1 

minutu. Charakter těchto kreseb je různý, ačkoliv převažují jednoduché kmeny 

na které je „přilepený obláček“. Objevují se i jiné kresby, které lehce 

připomínají list nebo květinu, ale také „chobotnicově“ působící strom. Přestože 

se objevují i stromy „menší“, většinou mají kresby tendenci pokrývat celou 

plochu papíru. Zajímavým prvkem v této skupině mohou být relativně časté 

doplňky, jako jsou plody (v těchto případech jablka a hrušky), ale také ptačí 

budka, ptáci, ojedinělé listy nebo „uměle“ napojené větve. Všechny tyto 

detailní prvky působí relativně nepatřičným dojmem na schematických a 

„odbytých“ kresbách, jako kdyby měly svým chrakterem z takové „odbyté“ 

kresby udělat opravdový strom. V ostatních prvcích, jako je kmen, jeho 

šrafování, kořeny, jejich uchycení, posunutí stromu některým směrem nebo 

jeho sklon, je variabilita relativně bohatá a lze jen těžko abstrahovat nějaké 

poznatky a generalizovat je. V souladu s příručkou Kresby stromu (Altman, 

1998) zjišťujeme, že takovéto kresby schematického charakteru jsou pro situaci 

personálního výběru charakteristické.  

 Druhou skupinou, která zahrnuje 16 kreseb, jsou stromy, pro něž 

jsme zvolili pracovní název „větvové“. Charakteristickým prvkem těchto kreseb 

není to, že mají větve, jak by napovídal název, ale absence jakéhokoliv 

charakteru koruny stromu, právě onoho „obláčku“, který byl příznačný pro 

předchozí skupinu. V některých případech nelze na kresbě dobře rozlišit, co 

jsou větve, a co kořeny; velmi obtížná by pak analýza byla pro hodnotitele, 

který by neměl možnost sledovat vlastní proces kresby. I v této skupině se 

střídají stromy „menší“ a „větší“, zabírající různé množství plochy, ale v 5 

případech (tedy skoro polovině kreseb) větve nejsou dokončeny, neboť na listu 

již nebyl dostatek místa. Při konfrontaci tohoto znaku s příručkou zjišťujeme, 

že jev je charakteristický pro dětskou populaci, ale v dospělosti by se měl u 

zdravých jedinců objevovat jen výjimečně, spíše může být charakteristický pro 

některé duševní choroby nebo snížený intelekt. Přestože většina těchto kreseb 

působí propracovaněji než převážná část kreseb předchozí skupiny, jedná se 

stále o rychlé schematické kresby. I přes větší propracovanost mají kresby 
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v této skupině tendenci, snad právě vzhledem k „větvovitému“charakteru, 

působit chudě a smutně. Domíváme se, že je vhodné upozornit na to, že 

charakter těchto kreseb nemůže být ovlivněn ročním obdobím. V ostatních 

znacích se stejně jako u přechozí skupiny vyskytuje vysoká variabilita. Do této 

skupiny byla zařazena i kresba, kterou autor doplnil následujícím vysvětlením: 

„Stromy kreslím tak proto, že jsem se hlásil na architekturu. Myslím, že uvidíte, 

že s mým profilem má tento strom málo společného. Ale na druhou stranu se 

možná mýlím“. Přestože kresba je očividně provedena obratně, je 

proporcionální a kreslíř má výtvarný talent, při individuální diagnostice by stále 

byla hodnotným zdrojem informací. Význam nacházíme spíše v jeho postoji ke 

kresbě a zdůvodnění, které by mohlo být zajímavou doplňující položkou pro 

příští zkoumání. 

 Poslední malou skupinu tvoří 6 kreseb, jejichž spojujícím znakem je 

detailní „olistění“ stromů po jednotlivých listech. V těchto případech byla 

samozřejmě kresba časově náročnější, nicméně její diagnostická hodnota 

vzhledem k času se zvýšila jen nepatrně. Při konfrontaci s příručkou zjišťujeme, 

že tento prvek lze u dospělých jedinců považovat za projev rigidní, ulpívající 

osobnosti, která často také trpí nějakou psychickou poruchou. V této skupině 

nenacházíme žádné jiné společné prvky. 

 Poslední tři kresby zmíníme jednotlivě. Dvě, přestože jsou odlišné, 

mají společný podtext. Zprvu byly překvapením, které se později změnilo 

v pochopení toho, jak souvisí s tak charakteristickou skupinou, jako jsou 

specialisté pracující v IT. První kresba je znázornění základního počítačového 

větvení na 0 a 1, které se, pokud je takto graficky znázorněno, nazývá „binární 

strom“. Druhá kresba má podobný charakter, ale místo binárního větvení kreslíř 

vyobrazil větvení charakteristické pro strukturu operačních systémů. Na tyto 

kresby lze nahlížet jako na oborovou deformaci, nebo jako na snahu o únik 

z neobvyklé situace.  

 Poslední kresba již na první pohled vyvolává pochybnosti o autorově 

duševním zdraví, proto byla vyčleněna z ostatních kreseb. V příloze č.8 

uvádíme některé kresby reprezentující výše popsané skupiny. 
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 Celkově lze v oblasti personálního výběru kresbu stromu řadit 

k okrajovým a doplňujícím metodám. Domníváme se však, že důležitým 

momentem, který by se mohl výrazně odrazit v kvalitě provedení kresby, je 

zájem uchazeče. Předpokládáme, že uchazeč bude mít výraznější motivaci, aby 

všechny požadavky, které potenciální zaměstnavatel má, splnil „co nejlépe“. To 

může být ještě umocněno v případě, že se bude ucházet o konkrétní pozici 

z vlastní iniciativy a bude-li pro něj tato pozice atraktivní. V případě 

zkoumaného vzorku se jednalo většinou o jedince, kteří byli osloveni a v době 

testování měli zaměstnání, s nímž byli víceméně spokojeni. Většinou byli také 

v personálním řízení s jinými agenturami nebo potenciálními zaměstnavateli, 

takže jejich motivace k tomu, aby se co nejlépe prezentovali, mohla být nižší 

než v případě, kdy by jednalo o jedinou pracovní pozici. S tím souvisí rovněž 

fakt, že uchazečům byla kresba stromu prezentována jako dobrovolná činnost, 

nesouvisející s průběhem nebo výsledkem výběrového řízení.  

 Na základě pozorování uchazečů při četbě instrukcí a samotné kresbě 

bylo z mimiky a v některých případech také z verbálních poznámek jasné, že je 

úkol překvapil. Různými komentáři hodnotili nezvyklost požadavku (kresba 

stromu), někteří se ve snaze lépe porozumět nebo odhalit případný skrytý 

„chyták“ vraceli k zadaní a opakovaně si je četli. Jiní komentovali svou kresbu 

ve smyslu výtvarné neobratnosti a omlouvali se za konečný výsledek. 

Domníváme se, že většina těchto projevů stejně jako výše uvedený komentář 

může naznačovat nejistotu ze situace, která je nestandardní (= kresba stromu 

v rámci personálního výběru) a zřídkavá (= kresba stromu dospělým). Tato 

nejistota a touha po úniku ze situace, která ji vyvolává, se v průběhu kresby 

projevuje jejím výrazným zjednodušením a rychlým ukončením. Dalším 

důvodem pro nejistotu v této situaci, mimo nestandardnost a ojedinělost, je 

relativně vágně definovaný požadavek. Můžeme se domnívat, že lidé pracující 

v prostředí ICT, kde veškeré procesy musí být relativně detailně a precizně 

definovány, aby výsledky byly efektivní, mohou mít s nepřesně definovanými 

situacemi a požadavky potíže.         
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3.6 Diskuse a doporučení pro další výzkum 

 Nyní se budeme věnovat faktorům, které mohly náš výzkum omezit 

nebo zkreslit. Faktorem, který můžeme považovat za vysoce problematický, je 

velikost souboru, který sloužil jako srovnávací norma. Velikost souboru pro 

NEO-FFI ve věkovém rozpětí 22 – 75 let byla pouhých 41 osob (Hřebíčková, 

Urbánek, 2001). Vzorek, ze kterého byly počítány normy, byl tedy menší než 

vzorek testovaný (50 osob). S tím souvisí i široké věkové rozpětí (22 – 75 let) a 

z počtu zkoumaných osob vyplývající vágní chrakteristika vzorku. Podobně 

zkoumaný vzorek je příliš malý, abychom výsledky získané testováním mohli 

jakkoliv zobecňovat. Mezi rozmanitosti vzorku, které mohly mít vliv na 

výsledky zkoumání, patří také vysoká variabilita druhů pracovních pozic, o něž 

se kandidáti ucházeli. Rozdílné osobnostní požadavky na různé pracovní     

pozice (viz předchozí text) se mohly odrazit v rozdílném složení výsledných 

skórů. Při zprůměrování těchto skórů se pak mohla jednotlivá osobnostní 

specifika charakteristická pro určité pracovní pozice zmenšit nebo zcela 

vymizet.  

 Dalším důležitým faktorem, který mohl výrazně ovlivnit výsledky 

testování, je charakter samotné testovací situace. Mezi subfaktory sytící 

charakter této situace můžeme zařadit např. obecnou situace na trhu v segmentu 

ICT, typ oslovení, charakteristiky spojené s osobností uchazeče ad. 

 Obecná situace v segmentu ICT je charakterizována nedostatkem 

odborných pracovníků. Díky tomu se může vytvářet v povědomí nejen laické 

veřejnosti, ale také odborníků samých pocit jisté výjimečnosti. Tento pocit, 

případně osobní zkušenosti, které jej podpoří, mohou u některých kandidátů 

vyústit v pocity zbytnosti snahy o odpovídající sebeprezentaci.  

 Za velmi důležitou charakteristiku, o které jsem se již zmínili 

v předchozím textu, považujeme typ oslovení uchazeče. Je-li uchazeč osloven 

personální společností, struktura motivace, která se může projevit při 

administraci testových metod, se může hodně lišit od případu, kdy se uchazeč 
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proaktivně zajímá o určitou pozici a personální agenturu nebo společnost sám 

osloví. 

 Do jisté míry mohlo ovlivnit získaná data i seznámení uchazečů 

s účelem testování před administrací testových metod a také to, že účast na 

výzkumu byla prezentována jako dobrovolná.  

 Osobnostní charakteristiky jsou nejdůležitějším faktorem a také 

pravděpodobně nejvýrazněji ovlivní výsledky testování. Osobnost uchazeče 

vzájemně interaguje se dvěma předešlými charakteristikami (obecná situace na 

trhu a oslovení), a proto je nelze plně oddělit, jak jsme se o to pokusili. 

Osobnost uchazeče, jeho motivace, obecný postoj k psychologickému testování 

i aktuální psychický a emocionální stav a další související charakteristiky, 

mohou ovlivnit výsledky zkoumání, avšak my je nebudeme schopni precizně 

postihnout. Naproti tomu např. typ oslovení je charakteristikou, jejíž vliv na 

testování lze empiricky vyhodnotit. 

 Stejně tak by testovou situaci mohla ovlivnit snaha uchazečů zkreslit 

výsledky, aby „vypadali lépe“, přestože byli informováni, že testování nijak 

nesouvisí s výběrovým řízením. 

 Důležitým prvkem, který mohl mít vliv na výsledky výzkumu, je 

způsob, jakým jsou vytvořeny popisy pracovních míst a jejich případný vztah 

k faktorům popisujícím osobnost v rámci NEO-FFI. Uvedený vztah je 

konstruktem pouze pro tento výzkum a je založen na základních zkušenostech 

autora v personálním řízení a užitých metodách.  

 Do testování mohly zasáhnout i další proměnné, které mohly pozměnit 

průměrné skóry v jednotlivých faktorech. Protože komplexnost testové situace 

je vysoká a vtahy mezi popisy pracovních míst a jednotlivými faktory NEO-FFI 

nebyly v oblasti informačních technologiíí vystaveny předchozímu vědeckému 

zkoumání, následující výzkumy se nebudou moci opřít o žádnou předchozí 

zkušenost, což jim na druhou stranu poskytuje vysokou svobodu ve výběru 

témat pro další výzkum. 
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4. ZÁVĚR 

 Přestože určitá možná doporučení pro další výzkum již byla naznačena 

v předchozím textu, pokusíme se je společně s dalšími v této části stručně 

shrnout. 

 Lze doporučit, aby v dalších výzkumech byl použit početnější vzorek 

s menším věkovým rozpětím. V případě početnějšího vzorku může být přínosné 

vytvořit vlastní normy. Pro zvýšení homogenity vzorku lze také doporučit 

vyřazení uchazečů s jiným než vysokoškolským vzděláním, případně se zaměřit 

pouze na absolventy vybraných vysokých škol, event. pouze některých oborů. 

Dalším doporučením může být oddělení zkoumaných jedinců z hlediska 

pracovních pozic, které zastávají, neboť jak bylo uvedeno v předchozím textu, 

některé požadavky na osobnostní charakteristiky se mohou v závislosti na 

pracovních pozicích lišit, a mohou se tedy lišit také osobnostní profily 

zkoumaných osob.  

 Test by měl být předkládán pouze uchazečům, u kterých je možné 

předpokládat, že budou motivování k pravdivému vyplnění administrovaných 

metod. Jsme si vědomi, že tato kvalita motivace uchazeče bude jen velmi 

obtížně zjišťována. Kontradiktivně lze tedy navrhnout, aby uchazečům nebyly 

administrovány testové metody v situaci, kdy se dá předpokládat tendence k 

jakémukoliv úmyslenému zkreslení. 

 Z hlediska administrovaných metod je třeba poznamenat, že metoda 

kresby stromu je použitelná pouze jako doplňková metoda a měla by sloužit 

spíše k obohacení informací o uchazeči, než k jeho výběru. I přesto, že korelace 

mezi NEO-FFI a NEO-PI-R je uspokojující a pro NEO-FFI (zkrácená verze 

NEO-PI-R) byly vybrány jen statisticky nejsilnější položky, můžeme doporučit 

použití NEO-PI-R, neboť byl standardizován na normách s větším počtem osob, 

a mohl by tedy poskytnout validnější informace při srovnávání průměrných 

skórů. V současné době je stále větší pozornost v oblasti personální psychologie 

směřována k Hoganovým metodám, které také vycházejí z pětifaktorového 

modelu osobnosti (Wagnerová, 2006). Nejznámější z těchto dotazníků je HPI, 
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který pracuje se škálami: stabilita, sebeprosazování, sociabilita, kooperativnost, 

systematičnost, zvídavost a učenlivost (Wagnerová, 2006). Právě Hoganovy 

metody by mohly v rámci personálně-psychologického testování odbornků 

v oblasti informačních technologií přinést profilové charakteristiky bližší 

popisům práce. 

 Přestože se v našem výzkumu potvrdila pouze jedna z hypotéz, tedy že 

jedinci z oblasti informačích technologií vykazují vyšší průměrnou hodnotu 

skóru v dimenzi svědomitost, než je hodnota stanovená v rámci norem, a dvě 

zbývající hypotézy vztahující se k průměrné hodnotě skóru faktoru extroverze a 

přívětivosti se nepotvrdily, je třeba provést další zkoumání, která by mohla 

přinést nové, relevantnější a validnější závěry. Prvním podnětem pro další 

výzkum může být např. právě zjištěná hodnota průměrného skóru faktoru 

neuroticismu u zkoumané skupiny uchazečů.       
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6. PŘÍLOHY 

Příloha č.1 
 
Detailní popis pracovního místa (Koubek, Hüttlová, Hrabětová) 
 

1. počet pracovníků na stejných pracovních místech 
2. útvar, v němž je pracovní místo zařazeno 
3. jméno pracovníka, který popis zpracoval 
4. účel, k němuž byl popis pracovního místa pořízen 
5. účel (poslání) pracovního místa 
6. soupis hlavních činností a vymezení odpovědností 
7. přehled činností, které mají být na pracovním místě provedeny 
8. úkony, které mají být dodrženy 
9. podmínky vykonávání práce 
10. podrobnější charakteristika jednotlivých činností   
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Příloha č.2 
 
Struktura formuláře pro specifikaci pracovních míst (Armstrong, 1999) 
 

1. Oddělení / Sekce 
2. Název pracovního místa / Třída práce 
3. Držitel je odpovědný komu (název funkce) 
4. Držiteli je odpovědný kdo (název pracovních míst) 
5. Souhrnný účel pracovního místa 
6. Hlavní činnosti / úkoly 
7. Zvláštní požadavky (používané nástroje a zařízení, vnější kontakty atd.) 
8. Jiné rysy práce: směnová nebo noční práce, cestování, pracovní 

podmínky 
9. Umístění pracoviště 
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Příloha č.3 
 
Okruh otázek určených pro první pohovor (Kleibl, Dvořáková, Šubrt, 
2001) (seznam otázek byl s ohledem na aktuální legislativu upraven) 
  

1. Proč chcete pro nás pracovat? 
2. Řekněte nám ještě jednou o svém profesním vývoji. 
3. Proč jste si zvolil právě tuto profesní dráhu? 
4. Jaké jsou Vaše zájmy? 
5. Co si myslíte o současné ekonomické situaci? 
6. Jaké školní předměty jste měl nejraději? 
7. Byl jste mluvčím třídy nebo celé školy? 
8. Účastníte se v současnosti nějakého vzdělávacího kurzu? 
9. Zamýšlíte se zapsat do nějakého vzdělávacího kurzu? 
10. Charakterizujte nejdůležitější úkoly, které plníte v nynějším zaměstnání.  
11. Kde a kdy jste dosáhl největších úspěchů?  
12. Kde jste zaznamenal menší úspěchy?  
13. Jak jste se zachoval, když nastaly komplikace? 
14. Domníváte se, že nejste společenský typ? 
15. Jaké jsou vaše přednosti?  
16. Jaké jsou Vaše slabiny?  
17. Jaké důvody Vás vedou k odchodu od nynějšího zaměstnavatele?  
18. Co zamýšlíte dělat za pět let? 
19. Co jsou Vaše krátkodobé a dlouhodobé kariérové cíle a jak se 

připravujete, abyste jich dosáhl? 
20. Jaký je váš dosavadní příjem a jakou máte představu o výdělku u nás? 
21. Co hodnotíte jako Váš největší úspěch v dosavadní pracovní kariéře? 
22. Kolik si chcete vydělávat za pět let? 
23. Co je pro Vás důležitější: výdělek, nebo práce, kterou vykonáváte? 
24. Jak byste popsal sám sebe? 
25. Jak by Vás charakterizoval přítel nebo Váš nynější nadřízený? 
26. Proč bychom Vás měli přijmout?  
27. Jaké znalosti a schopnosti můžete prokázat, o nichž se domníváte, že je 

můžete s úspěchem uplatnit v zaměstnání? 
28. Jak se chováte ve stresových situacích? 
29. Rád cestujete? 
30. Jak si představujete proces adaptace u nás? 
31. Čím byl Váš otec? 
32. Jste fyzicky a duševně zdráv? 
33. Máte vedlejší zaměstnání? 
34. Jste organizován v nějaké organizaci? Pokud ano, v jaké? 
35. Proč jste se ucházel o zaměstnání právě u nás?  
36. Kdy můžete nastoupit?  
37. Jste spokojen s našimi obecnými podmínkami zaměstnání? 
38. Souhlasíte s tím, že byste pracoval přesčas také během zkušební doby? 
39. Jaký jste měl celkový dojem z naší firmy? 
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40. V jakých oborech můžete předložit výzkumný nebo pracovní projekt? 
41. Jste ochotný přestěhovat se v rámci České republiky? 
42. Jaký máte postoj k případné práci v zahraničí? 
43. Jste vázán na region (např. z důvodu péče o rodiče)? 
44. Umíte řídit? 
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Příloha č.4 
 
Postup vedoucího při řízení adaptace nového pracovníka – podle 
Bedrnová, Nový, 1994 
 

1. seznámení se s problematikou adaptace a používáním metodických 
prostředků jejího řízení – dílčí a typové adaptační plány apod. 

2. nástupní pohovor s přijatým pracovníkem (informace o podniku, jeho 
cílech, tradicích a perspektivách, o principech systému práce s lidmi, 
bližší objasnění vstupních očekávání pracovníka) 

3. zavádění pracovníka na konkrétní pracovní místo, seznámení 
pracovníka s pracovištěm, úlohami a podmínkami práce 

4. představení nového pracovníka pracovní skupině (charakteristika 
nového pracovníka – jeho odbornost, praxe, kvalifikace, místo 
předchozího působení 

5. seznámení nového pracovníka s pracovní skupinou a jejími členy – 
zastoupení profesí a přehled odbornosti členů, normy, zvyklosti a 
tradice pracovní skupiny 

6. určení garanta – konzultanta z řad zkušených a osobnostně vhodných 
pracovníků 

7. zpracovávání plánu či programu adaptace v závislosti na individuálních 
charakteristikách nového pracovníka ve spolupráci s dotyčným 
pracovníkem a jeho garantem 

8. průběžné sledování pracovníka při práci a jeho začleňování do pracovní 
skupiny, poskytování zpětné vazby o výsledcích jeho činnosti 

9. pravidelná a systematická kontrola plnění adaptačního plánu 
10. závěrečné hodnocení průběhu adaptace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Příloha č.5 
 
Prediktivní validita metod personálního výběru – upraveno podle 
Schmidt&Hunter, 1998 
 
Metody personálního výběru Validita 
Testy obecné inteligence 0,51 
Pracovní vzorky 0,54 
Testy bezúhonnosti (Integrity tests) 0,41 
Testy pečlivosti ("Conscientiousness 
tests") 

0,31 

Strukturované interview 0,51 
Nestrukturované interview 0,38 
Odborné testy/ testy speciálních 
vědomostí 

0,48 

Hodnocení spolupracovníky 0,49 
Reference 0,26 
Pracovní data (roky) 0,18 
Životopisná data 0,35 
Assessment centres 0,37 
Vzdělání (roky) 0,1 
Zájmy 0,1 
Grafologie 0,02 
Věk -,01 
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Příloha č.6 
 
Hodnocení metod z hlediska validity, „férovosti“, použitelnosti a nákladů 
(Hroník, 2003), převzato ze Štikar a spol. (2000). 
 
Výběrová metoda  Hodnotící hlediska  
 validita "férovost" použitelnost náklady 
Inteligenční testy střední střední vysoká nízké 
Testy mechanických schopností střední vysoká střední nízké 
Testy senzomotorických 
schopností střední vysoká nízká nízké 
Osobnostní testy střední vysoká střední střední 
Testy tělesné zdatnosti vysoká střední nízká nízké 
Rozhovory střední střední vysoká střední 
Assessment center vysoká vysoká střední vysoké 
Pracovní vzorky vysoká vysoká nízká vysoké 
Situační vzorky střední (neznámá) nízká střední 
Biografické informace vysoká střední vysoká nízké 
Hodnocení spolupracovníky střední střední nízká nízké 
Doporučující dopisy nízká (neznámá) vysoká nízké 
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Příloha č.7 
 
Popisy pracovních míst v Dictionary of Occupational Titles 

Network and Computer Systems Administrators 

Install, configure, and support an organization's local area network (LAN), wide 
area network (WAN), and Internet system or a segment of a network system. 
Maintain network hardware and software. Monitor network to ensure network 
availability to all system users and perform necessary maintenance to support 
network availability. May supervise other network support and client server 
specialists and plan, coordinate, and implement network security measures. 

Work Styles    

 
Importance Work Style 

88  Attention to Detail — Job requires being careful about 
detail and thorough in completing work tasks. 

88  Dependability — Job requires being reliable, 
responsible, and dependable, and fulfilling obligations. 

86 

 

Analytical Thinking — Job requires analyzing 
information and using logic to address work-related 
issues and problems. 

83 

 

Cooperation — Job requires being pleasant with others 
on the job and displaying a good-natured, cooperative 
attitude. 

83 

 

Initiative — Job requires a willingness to take on 
responsibilities and challenges. 

81  Stress Tolerance — Job requires accepting criticism 
and dealing calmly and effectively with high stress 
situations. 

80  Adaptability/Flexibility — Job requires being open to 
change (positive or negative) and to considerable variety 
in the workplace. 

79 

 

Integrity — Job requires being honest and ethical. 

78 

 

Achievement/Effort — Job requires establishing and 
maintaining personally challenging achievement goals 
and exerting effort toward mastering tasks. 
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78 

 

Independence — Job requires developing one's own 
ways of doing things, guiding oneself with little or no 
supervision, and depending on oneself to get things 
done. 

77  Persistence — Job requires persistence in the face of 
obstacles. 

75 

 

Innovation — Job requires creativity and alternative 
thinking to develop new ideas for and answers to work-
related problems. 

74 

 

Self Control — Job requires maintaining composure, 
keeping emotions in check, controlling anger, and 
avoiding aggressive behavior, even in very difficult 
situations. 

71 

 

Leadership — Job requires a willingness to lead, take 
charge, and offer opinions and direction. 

66 

 

Concern for Others — Job requires being sensitive to 
others' needs and feelings and being understanding and 
helpful on the job. 

55 

 

Social Orientation — Job requires preferring to work 
with others rather than alone, and being personally 
connected with others on the job. 

 

Computer Support Specialists 

Provide technical assistance to computer system users. Answer questions or 
resolve computer problems for clients in person, via telephone or from remote 
location. May provide assistance concerning the use of computer hardware and 
software, including printing, installation, word processing, electronic mail, and 
operating systems. 

Interests    

 
Occupational 

Interest Interest 

72 

 

Conventional — Conventional occupations frequently 
involve following set procedures and routines. These 
occupations can include working with data and details 
more than with ideas. Usually there is a clear line of 
authority to follow. 
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72 

 

Investigative — Investigative occupations frequently 
involve working with ideas, and require an extensive 
amount of thinking. These occupations can involve 
searching for facts and figuring out problems mentally. 

61 

 

Realistic — Realistic occupations frequently involve 
work activities that include practical, hands-on problems 
and solutions. They often deal with plants, animals, and 
real-world materials like wood, tools, and machinery. 
Many of the occupations require working outside, and do 
not involve a lot of paperwork or working closely with 
others. 

Work Styles    

 
Importance Work Style 

95  Attention to Detail — Job requires being careful about 
detail and thorough in completing work tasks. 

94  Adaptability/Flexibility — Job requires being open to 
change (positive or negative) and to considerable variety 
in the workplace. 

94  Analytical Thinking — Job requires analyzing 
information and using logic to address work-related 
issues and problems. 

94  Dependability — Job requires being reliable, 
responsible, and dependable, and fulfilling obligations. 

91  Cooperation — Job requires being pleasant with others 
on the job and displaying a good-natured, cooperative 
attitude. 

90  Independence — Job requires developing one's own 
ways of doing things, guiding oneself with little or no 
supervision, and depending on oneself to get things 
done. 

89  Integrity — Job requires being honest and ethical. 

88  Persistence — Job requires persistence in the face of 
obstacles. 

86  Concern for Others — Job requires being sensitive to 
others' needs and feelings and being understanding and 
helpful on the job. 
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86 

 

Initiative — Job requires a willingness to take on 
responsibilities and challenges. 

84 

 

Innovation — Job requires creativity and alternative 
thinking to develop new ideas for and answers to work-
related problems. 

84 

 

Stress Tolerance — Job requires accepting criticism 
and dealing calmly and effectively with high stress 
situations. 

83 

 

Self Control — Job requires maintaining composure, 
keeping emotions in check, controlling anger, and 
avoiding aggressive behavior, even in very difficult 
situations. 

80 

 

Leadership — Job requires a willingness to lead, take 
charge, and offer opinions and direction. 

77 

 

Achievement/Effort — Job requires establishing and 
maintaining personally challenging achievement goals 
and exerting effort toward mastering tasks. 

73 

 

Social Orientation — Job requires preferring to work 
with others rather than alone, and being personally 
connected with others on the job. 

 
 

Computer Software Engineers, Systems Software 

Research, design, develop, and test operating systems-level software, 
compilers, and network distribution software for medical, industrial, military, 
communications, aerospace, business, scientific, and general computing 
applications. Set operational specifications and formulate and analyze software 
requirements. Apply principles and techniques of computer science, 
engineering, and mathematical analysis. 

Interests    

 
Occupational 

Interest Interest 

89  Investigative — Investigative occupations frequently 
involve working with ideas, and require an extensive 
amount of thinking. These occupations can involve 
searching for facts and figuring out problems mentally. 
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89  Realistic — Realistic occupations frequently involve 
work activities that include practical, hands-on problems 
and solutions. They often deal with plants, animals, and 
real-world materials like wood, tools, and machinery. 
Many of the occupations require working outside, and do 
not involve a lot of paperwork or working closely with 
others. 

67 

 

Conventional — Conventional occupations frequently 
involve following set procedures and routines. These 
occupations can include working with data and details 
more than with ideas. Usually there is a clear line of 
authority to follow. 

Work Styles  

 
Importance Work Style 

96  Analytical Thinking — Job requires analyzing 
information and using logic to address work-related 
issues and problems. 

91  Attention to Detail — Job requires being careful about 
detail and thorough in completing work tasks. 

87  Cooperation — Job requires being pleasant with others 
on the job and displaying a good-natured, cooperative 
attitude. 

86 

 

Initiative — Job requires a willingness to take on 
responsibilities and challenges. 

85  Achievement/Effort — Job requires establishing and 
maintaining personally challenging achievement goals 
and exerting effort toward mastering tasks. 

84 

 

Adaptability/Flexibility — Job requires being open to 
change (positive or negative) and to considerable variety 
in the workplace. 

84 

 

Innovation — Job requires creativity and alternative 
thinking to develop new ideas for and answers to work-
related problems. 

84 

 

Integrity — Job requires being honest and ethical. 

82 

 

Dependability — Job requires being reliable, 
responsible, and dependable, and fulfilling obligations. 
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81 

 

Persistence — Job requires persistence in the face of 
obstacles. 

80  Leadership — Job requires a willingness to lead, take 
charge, and offer opinions and direction. 

80 

 

Stress Tolerance — Job requires accepting criticism 
and dealing calmly and effectively with high stress 
situations. 

78 

 

Independence — Job requires developing one's own 
ways of doing things, guiding oneself with little or no 
supervision, and depending on oneself to get things 
done. 

69 

 

Self Control — Job requires maintaining composure, 
keeping emotions in check, controlling anger, and 
avoiding aggressive behavior, even in very difficult 
situations. 

66 

 

Social Orientation — Job requires preferring to work 
with others rather than alone, and being personally 
connected with others on the job. 

62 

 

Concern for Others — Job requires being sensitive to 
others' needs and feelings and being understanding and 
helpful on the job. 

 
Computer Software Engineers, Applications 

Develop, create, and modify general computer applications software or 
specialized utility programs. Analyze user needs and develop software 
solutions. Design software or customize software for client use with the aim of 
optimizing operational efficiency. May analyze and design databases within an 
application area, working individually or coordinating database development as 
part of a team. 

Interests    

 
Occupational 

Interest Interest 

89  Investigative — Investigative occupations frequently 
involve working with ideas, and require an extensive 
amount of thinking. These occupations can involve 
searching for facts and figuring out problems mentally. 
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89  Realistic — Realistic occupations frequently involve 
work activities that include practical, hands-on problems 
and solutions. They often deal with plants, animals, and 
real-world materials like wood, tools, and machinery. 
Many of the occupations require working outside, and do 
not involve a lot of paperwork or working closely with 
others. 

67 

 

Conventional — Conventional occupations frequently 
involve following set procedures and routines. These 
occupations can include working with data and details 
more than with ideas. Usually there is a clear line of 
authority to follow. 

Work Styles    

 
Importance Work Style 

87  Analytical Thinking — Job requires analyzing 
information and using logic to address work-related 
issues and problems. 

78 

 

Attention to Detail — Job requires being careful about 
detail and thorough in completing work tasks. 

77 

 

Cooperation — Job requires being pleasant with others 
on the job and displaying a good-natured, cooperative 
attitude. 

77 

 

Dependability — Job requires being reliable, 
responsible, and dependable, and fulfilling obligations. 

75 

 

Achievement/Effort — Job requires establishing and 
maintaining personally challenging achievement goals 
and exerting effort toward mastering tasks. 

74 

 

Innovation — Job requires creativity and alternative 
thinking to develop new ideas for and answers to work-
related problems. 

73 

 

Adaptability/Flexibility — Job requires being open to 
change (positive or negative) and to considerable variety 
in the workplace. 

73 

 

Persistence — Job requires persistence in the face of 
obstacles. 

71 

 

Initiative — Job requires a willingness to take on 
responsibilities and challenges. 
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69 

 

Stress Tolerance — Job requires accepting criticism 
and dealing calmly and effectively with high stress 
situations. 

68  Integrity — Job requires being honest and ethical. 

65  Independence — Job requires developing one's own 
ways of doing things, guiding oneself with little or no 
supervision, and depending on oneself to get things 
done. 

62  Self Control — Job requires maintaining composure, 
keeping emotions in check, controlling anger, and 
avoiding aggressive behavior, even in very difficult 
situations. 

 

Computer Systems Analysts 

Analyze science, engineering, business, and all other data processing problems 
for application to electronic data processing systems. Analyze user 
requirements, procedures, and problems to automate or improve existing 
systems and review computer system capabilities, workflow, and scheduling 
limitations. May analyze or recommend commercially available software. May 
supervise computer programmers. 
  

Interests    

 
Occupational 

Interest Interest 

78 

 

Investigative — Investigative occupations frequently 
involve working with ideas, and require an extensive 
amount of thinking. These occupations can involve 
searching for facts and figuring out problems mentally. 

67 

 

Conventional — Conventional occupations frequently 
involve following set procedures and routines. These 
occupations can include working with data and details 
more than with ideas. Usually there is a clear line of 
authority to follow. 

61 

 

Realistic — Realistic occupations frequently involve 
work activities that include practical, hands-on problems 
and solutions. They often deal with plants, animals, and 
real-world materials like wood, tools, and machinery. 
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Many of the occupations require working outside, and do 
not involve a lot of paperwork or working closely with 
others. 

Work Styles    

 
Importance Work Style 

81 

 

Adaptability/Flexibility — Job requires being open to 
change (positive or negative) and to considerable variety 
in the workplace. 

80 

 

Attention to Detail — Job requires being careful about 
detail and thorough in completing work tasks. 

79  Analytical Thinking — Job requires analyzing 
information and using logic to address work-related 
issues and problems. 

76 

 

Persistence — Job requires persistence in the face of 
obstacles. 

72 

 

Dependability — Job requires being reliable, 
responsible, and dependable, and fulfilling obligations. 

71 

 

Initiative — Job requires a willingness to take on 
responsibilities and challenges. 

70 

 

Integrity — Job requires being honest and ethical. 

69 

 

Cooperation — Job requires being pleasant with others 
on the job and displaying a good-natured, cooperative 
attitude. 

68 

 

Achievement/Effort — Job requires establishing and 
maintaining personally challenging achievement goals 
and exerting effort toward mastering tasks. 

68 

 

Stress Tolerance — Job requires accepting criticism 
and dealing calmly and effectively with high stress 
situations. 

64 

 

Independence — Job requires developing one's own 
ways of doing things, guiding oneself with little or no 
supervision, and depending on oneself to get things 
done. 

62 

 

Self Control — Job requires maintaining composure, 
keeping emotions in check, controlling anger, and 
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avoiding aggressive behavior, even in very difficult 
situations. 

 

Computer and Information Systems Managers 

Plan, direct, or coordinate activities in such fields as electronic data processing, 
information systems, systems analysis, and computer programming. 
 

Interests    

 
Occupational 

Interest Interest 

83 

 

Enterprising — Enterprising occupations frequently 
involve starting up and carrying out projects. These 
occupations can involve leading people and making 
many decisions. Sometimes they require risk taking and 
often deal with business. 

78 

 

Conventional — Conventional occupations frequently 
involve following set procedures and routines. These 
occupations can include working with data and details 
more than with ideas. Usually there is a clear line of 
authority to follow. 

67 

 

Investigative — Investigative occupations frequently 
involve working with ideas, and require an extensive 
amount of thinking. These occupations can involve 
searching for facts and figuring out problems mentally. 

Work Styles    

 
Importance Work Style 

94  Dependability — Job requires being reliable, 
responsible, and dependable, and fulfilling obligations. 

90  Self Control — Job requires maintaining composure, 
keeping emotions in check, controlling anger, and 
avoiding aggressive behavior, even in very difficult 
situations. 

89  Integrity — Job requires being honest and ethical. 
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87  Adaptability/Flexibility — Job requires being open to 
change (positive or negative) and to considerable variety 
in the workplace. 

86 

 

Independence — Job requires developing one's own 
ways of doing things, guiding oneself with little or no 
supervision, and depending on oneself to get things 
done. 

86  Persistence — Job requires persistence in the face of 
obstacles. 

82 

 

Analytical Thinking — Job requires analyzing 
information and using logic to address work-related 
issues and problems. 

82  Cooperation — Job requires being pleasant with others 
on the job and displaying a good-natured, cooperative 
attitude. 

82 

 

Leadership — Job requires a willingness to lead, take 
charge, and offer opinions and direction. 

81 

 

Attention to Detail — Job requires being careful about 
detail and thorough in completing work tasks. 

81 

 

Initiative — Job requires a willingness to take on 
responsibilities and challenges. 

79 

 

Stress Tolerance — Job requires accepting criticism 
and dealing calmly and effectively with high stress 
situations. 

76 

 

Achievement/Effort — Job requires establishing and 
maintaining personally challenging achievement goals 
and exerting effort toward mastering tasks. 

73  Innovation — Job requires creativity and alternative 
thinking to develop new ideas for and answers to work-
related problems. 

68 

 

Concern for Others — Job requires being sensitive to 
others' needs and feelings and being understanding and 
helpful on the job. 

68 

 

Social Orientation — Job requires preferring to work 
with others rather than alone, and being personally 
connected with others on the job. 
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Příloha č.8 
Ilustrativní kresby stromu 
 


