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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá videodotazníkem jako novou metodou předvýběru 

uchazečů o zaměstnání. Představuje alternativní metody předvýběru a problematiku 

elektronického personálního řízení. Pozornost se zaměřuje na důvody využívání 

videodotazníku a dopady na personalisty, kandidáty i organizaci. Součástí práce je 

kvalitativní šetření zjišťující názory a zkušenosti českých personalistů, kteří videodotazník 

využívají ve své každodenní práci. 
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Abstract 

This thesis is focused on prerecorded video interviewing, a new method for job 

applicant preselection. It introduces alternative methods of preselection and electronic 

human resource management in general. The main attention is focused on the analysis of 

prerecorded video interviewing, on reasons for its implementing and consequences of its 

use for HR managers, candidates and the organization as a whole. This thesis includes a 

qualitative research analyzing opinions and experience of czech HR managers who use 

this tool for their everyday work. 
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0 Úvod 

Jednou z oblastí, které prošly proměnou důsledkem nástupu technologických 

inovací, je svět práce. Personalistika přijala nové informační a komunikační prostředky a 

pomocí nich upravila povahu personálních činností. Lze zaznamenat posun metod náboru 

zaměstnanců z původní novinové inzerce směrem k internetovému prostředí. Podobu 

změnil také výběr nových pracovníků. Standardní metody, mezi které patří například 

pohovor nebo testování, byly elektronizací obohaceny a technologický vývoj dal rovněž 

vzniknout metodám zcela novým. Jednou z těchto metod je tzv. videodotazník. Ačkoliv se 

jedná o jednu z nejnověji vzniklých metod, lze jeho využití v HR zaznamenat i na českém 

pracovním trhu. Přesto se ale v akademické sféře objevilo jen málo studií, které se tomuto 

jevu věnují detailněji. Většina článků se ale spokojí s pouhým informováním čtenářů o jeho 

existenci a funkčnosti.  

 Cílem práce je představit videodotazník jako metodu předvýběru uchazečů o 

zaměstnání a analyzovat jej z hlediska jeho dílčích funkcí, projevů a následků využívání 

pro personalisty, společnosti i kandidáty. Mým záměrem je shrnout dosavadní informace 

o videodotazníku a následně zjistit názory a zkušenosti personalistů, které se týkají 

využívání videodotazníku v rámci jejich současné pracovní pozici. Cílem je zjistit, z jakého 

důvodu zařadili metodu videodotazníku do předvýběru uchazečů, jakým způsobem jej 

využívají a jaký má videodotazník vliv na práci personalistů. 

  Vzhledem k tomu, že existuje velmi malé množství odborných příspěvků, které se 

zabývají výhradně videodotazníky, vycházím ve své práci ve velké míře z článků věnujících 

se příbuzným tématům, která jsou na problematiku videodotazníků aplikovatelná. Jedná 

se povětšinou o články z oblasti psychologie a tzv. elektronického HR, Z důvodu flexibility 

periodik tvoří odborné články většinu použitých zdrojů. Častěji využívám zdroje zahraniční, 

mezi nejčastěji používané vědecké časopisy patří Journal of Personality and Social 

Psychology, International Journal of Selection nebo Journal of Applied Psychology. 

V první kapitole práce představuji předvýběr uchazečů o zaměstnání, personální 

činnost, která ještě není samostatně řádně rozpracována. Popisuji metody předvýběru, 

jejichž alternativou se může videodotazník stát. Druhá kapitola obsahuje poznatky 

z oblasti tzv. e-HRM, elektronického řízení lidských zdrojů, do kterého videodotazník 

nepochybně patří. Věnuji se proměnám předvýběru uchazečů, které jsou důsledkem 
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využívání nových technologií. Třetí kapitola představuje samotný videodotazník, přibližuje 

jeho fungování a pomocí zahraničních výzkumů metodu detailněji analyzuje. Předposlední 

kapitolu tvoří samostatné empirické šetření kódované do oblastí, které jsem zvolila 

na základě předchozí analýzy literatury a provedených rozhovorů s pěti českými 

personalisty, kteří videodotazníky ve své každodenní praxi pravidelně využívají. Zkoumány 

jsou důvody, které měli respondenti pro zavedení videodotazníku do předvýběru 

uchazečů, způsob jeho využívání a důsledky, které s sebou videodotazník přináší. Poslední 

kapitolu textu tvoří diskuze, ve které interpretuji výsledky šetření a nastiňuji jejich možné 

příčiny. Součástí práce je příloha s osnovou rozhovoru. 
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1 Předvýběr uchazečů o zaměstnání 

Většina autorů tematické odborné literatury se shodne na výčtu základních 

personálních činností, které by měl každý odborník znát a vykonávat. Ať už se jedná o 

personální plánování, získávání pracovníků nebo následné odměňování, jejich podstata 

v knihách nebývá odlišná. Jinak tomu je ale v případě předvýběru uchazečů, který 

v odborné literatuře buď vůbec nebývá zmíněn, popřípadě u autorů zahrnuje různé úkony 

s odlišnou šíří svého zaměření.  

Nejednotnost jeho vnímání dobře ilustruje neshoda autorů, kteří jej ve svých pracích 

specificky uvádějí. Zatímco Dvořáková a kolektiv (2012, s. 151) předvýběr zařazují 

do výběru zaměstnanců a zužují jej jen na rozbor materiálů, podle Koubka (2011, s. 80) 

patří do získávání uchazečů a autor uznává, že ho lze provádět i jinými metodami. 

Armstrong (2014, s. 234) sice předvýběr explicitně nezmiňuje, před samotný výběr ale 

samostatně řadí tzv. práci s reakcemi (v originále „dealing with applications“), při které 

má personalista reakce uchazečů zpracovat a roztřídit. V zahraniční literatuře se objevuje 

termín „short-listing“ (např. Holm, 2010, s. 93), který se dá volně přeložit jako „zužování 

seznamu“, což svou náplní také připomíná předvýběr uchazečů. Kocianová (2010, s. 95) 

uvádí další možný přístup, kterým je chápání předvýběru jako prvního kola výběru 

pracovníků.  

Předvýběr uchazečů o zaměstnání je nejasně definovaná činnost na pomezí 

shromažďování reakcí uchazečů a samotným výběrem nejvhodnějšího kandidáta. Pokud 

je podle Armstronga (2014, s. 235) cílem výběru posoudit, do jaké míry by byl konkrétní 

uchazeč schopen vykonávat danou roli na pracovišti, podle Koubka je úkolem předvýběru 

„(…) z celého souboru uchazečů vybrat ty, kteří se zdají být vhodní pro zařazení 

do vlastního procesu výběru.“ (Koubek, 2011, s. 80). Výsledkem předvýběru je rozlišení tří 

skupin uchazečů: 

 Velmi vhodní, kteří budou jistě přizváni do dalších kol výběru, 

 vhodní, kteří mohou být pozváni dále, pokud není dostatek velmi vhodných a 

 nevhodní, které je potřeba zamítnout (Koubek, 2011, s. 81). 

 

Pro účely této práce bude termín předvýběr označovat fázi mezi získáním reakcí 

uchazečů a procesem výběru nejvhodnějšího kandidáta na základě zjišťování potřebných 
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kompetencí. Bude předpokládáno, že hlavním cílem je zúžení počtu uchazečů a 

vyfiltrování skupiny nejlepších potenciálních kandidátů pro danou pozici. Samotný výběr 

pak bude označovat fázi, ve které dochází k osobnímu kontaktu kandidáta a personalisty 

či jiných pověřených pracovníků. V případě takové definice může být předvýběr prováděn 

několika možnými metodami, které na sebe mohou navazovat a navzájem se doplňovat. 

„Fáze screeningu totiž často zahrnuje velké množství uchazečů, kteří, pokud projdou 

prvotním screeningem, postupují do dalších, časově a finančně náročnějších, 

preselekčních kol.“ (Bauer a kol, 2004, s. 136).  

 

1.1 Rozbor dokumentů uchazečů 

Pokud se předvýběr uchazečů v literatuře objevuje, bývá spojován s analýzou 

dokumentace uchazečů o zaměstnání, popřípadě je na ni zcela redukován. Předložené 

dokumenty jsou zdrojem informací o základních předpokladech uchazeče a slouží jako 

vodítko k výběrovému rozhovoru (Kocianová, 2010, s. 99). Dvořáková a kolektiv (2012, 

s. 151) uvádějí základní výčet prověřovaných dokumentů, mezi které řadí: 

 životopis 

 žádost o zaměstnání (dnes bychom ji označili spíše jako motivační dopis, pozn. 

autorky) 

 dokumentace dokladující kvalifikaci (doklady o vzdělání, certifikáty apod.) 

 pracovní posudky 

 reference 

 přehled publikační činnosti 

 lékařské vysvědčení 

 

Harpe zmiňuje možnost využívání dotazníků, které musí každý uchazeč vyplnit spolu 

s odesláním svého životopisu. Odpovědi mohou být bodově ohodnoceny a následně 

dle výsledku seřazeny, popřípadě mohou být odpovědi přednastaveny, a pokud kandidát 

vybere nevyhovující, automaticky se zařadí do skupiny nevhodných (Harpe, 2005, s. 43). 

Tento postup může personalistům výrazně usnadnit a zkrátit celý proces předvýběru, 

otázkou ale je, nakolik vhodné je vyřazování uchazečů jen na základě vyhodnocení 

počítače.  
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Prostudování výše zmíněných dokumentů je většinou základním kamenem pro další 

kola i metody předvýběru i výběru uchazečů. Díky nenáročnosti tohoto kroku mohou 

personalisté a jiní odborníci v oboru lehce vyřadit nevhodné uchazeče, kteří nesplňují ani 

základní požadavky pro výkon práce na obsazované pozici jako například potřebné 

vzdělání nebo délka praxe. Slabinou uvedené metody je nemožnost poskytnout komplexní 

obraz o uchazeči a jeho osobnostních předpokladech.  

 

1.2 Telefonický pohovor 

Metoda, někdy označovaná také jako telefonický prescreening, většinou navazuje 

na analýzu dokumentů a pracuje jen s omezeným počtem uchazečů, kteří spadají 

do skupiny „velmi vhodní“ a „vhodní“. Průběh i sledovaný výsledek se mohou u různých 

společností a v různých situacích měnit dle potřeby. Rozhovor může trvat několik minut 

nebo i půl hodiny. Lišit se může jeho struktura podle toho, zda jsou všichni uchazeči 

dotazováni na stejné otázky nebo je potřeba od konkrétních jedinců zjistit fakta, která 

nebyla vyčtena z dokumentů.  

Johnson a Kaupins (2013, s. 39) v případové studii z americké státní univerzity 

popisují předem domluvený strukturovaný telefonický pohovor s uchazeči, který trval 30 

minut a jehož otázky byly předem důkladně vypracovány. Cílem bylo kvalitně zhodnotit 

kompetence kandidátů. Na základě telefonátu byli k osobnímu pohovoru přizváni jen tři 

uchazeči z šesti. Telefonický rozhovor byl nahráván pro možné zopakování a detailnější 

analýzu. Naopak Ciencialová (2011, s. 42) popisuje praxi v ostravské personální agentuře, 

kde rozhovor s uchazečem trvá jen 5 minut, není nahráván a ani předem domluven, 

odpovědi se ale zaznamenávají do speciální tabulky. Další možností je nedomluvený a 

nenahrávaný telefonát bez jakýchkoli psaných výstupů. 

Personální agentury (např. Grafton, Adecco apod.) na svých webových stránkách 

popisují telefonický pohovor jako krátký rozhovor s uchazečem, který slouží jako doplnění 

detailů a soustředí se na faktické otázky. Na základě výše zmíněných příkladů ale můžeme 

říci, že provedení záleží na potřebě a přístupu společnosti, z nichž každý má své výhody i 

nevýhody. Domluvený pohovor kupříkladu umožňuje uchazeči připravit se na dotazy a 

nejspíše ponese i vyšší výpovědní hodnotu. Kladem neplánovaného telefonátu je možnost 

zastihnout kandidáta nepřipraveného a slyšet jeho spontánní reakce. Společným 



12 

 

pozitivem je úspora času i financí spojením místně oddělených osob nebo prověření 

komunikačních či jazykových dovedností. Negativem je neexistence vizuální percepce 

kandidáta. 

V zahraničí proběhl výzkum se 70 respondenty, který zjišťoval rozdílná vnímání 

uchazečů o zaměstnání v případě telefonického pohovoru a pohovoru osobního. Účastníci 

byli rozděleni do dvou skupin, z nichž skupina A prošla nejdříve osobním pohovorem, 

po němž následoval telefonický pohovor. U skupiny B proběhl proces opačně. Toto šetření 

ukázalo, že uchazeči byli hodnoceni výrazně hůře při telefonickém pohovoru, jeho pořadí 

bylo irelevantní (Silvester, Anderson, Haddleton, Cunningham-Snell, Gibb, 2000, s. 19). 

Důvodem pro tento výsledek může být nedostatek osobního kontaktu s uchazečem, 

nemožnost vnímat neverbální složku jeho komunikace a navázat osobnější vztah, který 

může vést ke vzájemným sympatiím. Odlišná interpretace by mohla říkat, že personalisté 

se během telefonického rozhovoru více soustředí na to, co kandidát sděluje, a výstup je 

tím hodnotnější.  

 

1.3 Interaktivní hlasový systém (IVR) 

Vcelku neznámou metodou, kterou začali do oblasti HR na počátku tisíciletí zavádět 

průkopníci nových technologií, je interaktivní hlasový systém, označovaný v originále jako 

Interactive Voice Response (IVR). Fakt, že se ve své době jednalo o důležitou metodu, 

dokazují například Chapman a Webster, podle nichž IVR využívaly i velké a vlivné 

společnosti jako je americká firma Nike (Chapman, Webster, 2003, s. 113). Stone se o jeho 

stálém využívání zmiňuje i ve svém článku z roku 2013 (Stone a kol., 2013, s. 55). Jedná se 

o metodu využívající telefon, při které uchazeč sám iniciuje a administruje celý proces 

předvýběru zaznamenáváním svých odpovědí na předem nahrané otázky, je tedy možné 

redukovat roli tazatele nebo ji úplně vypustit (Tourangeau a kol., 2002, s. 265). 

Tourangeau a jeho kolegové ve svém článku představují tři způsoby využití IVR, při nichž 

může respondent zvolením čísel 0 nebo 1 na svém telefonu odpovídat na otázky ano nebo 

ne, čísly vybírat jednu z možných odpovědí nebo do systému přímo nahrávat celé 

odpovědi (Tourangeau a kol., 2002, s. 265). Společnost Database Systems Corp., která 

službu v současné době poskytuje, pracuje už také s funkcí dotykového displeje, otázky se 

navíc v průběhu automaticky modifikují podle odpovědí kandidáta. 
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Ve studii zaměřené na zjištění reakcí potenciálních uchazečů o zaměstnání na tři 

různé metody předvýběru (telefonický pohovor, osobní pohovor a IVR) provedli autoři 

rešerši již sepsaných článků na dané téma a sestavili tabulku výhod a nevýhod, které se 

s využíváním jednotlivých přístupů pojí. Pro účely práce jsou vybrány jen aspekty, které 

byly přiřazeny právě IVR: 

 

VÝHODY NEVÝHODY 

přístup 24 hodin denně (asynchronní) může být drahé při zavádění 

snadný přístup vyšší pravděpodobnost ukončení 

hovoru kandidátem 

iniciace respondentem žádná osobní interakce 

finančně nenáročné využití bez možnosti doptat se/vysvětlit 

menší možnost pro subjektivní 

zkreslení 

jednodušší falšovat odpovědi 

rychlé zpracování velkého množství 

reakcí 

 

vznik elektronické databáze reakcí  

Tabulka 1 – Potenciální výhody a nevýhody využívání IVR v předvýběru uchazečů  

(Zdroj: Bauer a kol., 2004, s. 137) 

 

 Výzkum ve zmíněné studii, provedený na vzorku 153 studentů vystavovaných 

jednomu z typů předvýběru se stejným obsahem, přinesl zajímavé výsledky – i když byla 

metoda IVR dle očekávání uchazeči hodnocena jako neosobní kvůli své asynchronnosti, 

jinak dosahovala velmi podobných výsledků jako osobní pohovor (Bauer a kol., 2004, s. 

146). I tak je ale potřeba se nad zaváděním neosobních technologií zamyslet nebo se snažit 

jejich působení na uchazeče vylepšit, jak totiž říkají autoři: „Pokud se kandidátů dotýká 

neosobní povaha (…) předvýběru, může to mít velký dopad na přilákání těch nejlepších.“ 

(Bauer a kol., 2004, s. 146) 
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1.4 Videopohovor a videokonference 

Nástrahou využívání zahraničních zdrojů je různé chápání některých termínů. 

V českém prostředí anglické slovo „videoconference“ evokuje situaci, ve které dochází 

k propojení více lidí za účelem prodiskutování problému nebo předání informací 

s využitím video technologie. V případě přijímacího pohovoru bývá používán spíše pojem 

videopohovor, tedy „video interview“. Cizojazyčné texty často zaměňují výrazy 

„videoconference“ a „video interviews/interviewing“ a oběma označují rozhovory 

uchazeče o zaměstnání s pracovníky pověřenými výběrem nového zaměstnance.  

Hlavní charakteristikou obou metod je jejich synchronnost. Videokonference a 

videopohovor, které mohou probíhat přes Skype či podobné programy, spojují lidi sice 

v jiné lokaci, ale v reálném čase. „Videopohovor umožňuje oběma stranám, aby se sešly 

u obdoby osobního pohovoru, ve kterém jsou informace vyměňovány mezi oběma 

stranami. Některé informace (např. oční kontakt, podání ruky a další řeč těla) nemusí být 

umožněny nebo mohou chybět kvůli technologickým bariérám.“ (Toldi, 2011, s. 20) Obě 

strany musí být při pohovoru přítomny ve stejném čase a proces probíhá formou dialogu. 

Průběh může být připodobněn k telefonickému pohovoru, přidanou hodnotou je možnost 

se navzájem vidět. „Obě strany mohou mluvit interaktivně a vidí navzájem své pohyby, 

výrazy a reakce v reálném čase.“ (Magnusen, Kroeck, 1995, s. 70) 

Cottereau představuje tři situace, ve kterých může být videopohovor využit: 

 Preselekční videopohovor nahrazující telefonát; 

 osobní pohovor s kandidátem, kterého se účastní jeden nebo více 

zaměstnanců organizace skrze video; 

 doplňující videopohovor umožňující detailní domluvu pracovních podmínek 

(Cottereau, 2014, s. 33). 

Nejedná se tedy jen o metodu předvýběru uchazečů o zaměstnání, může být 

využíván i v dalších situacích, podobně jako telefonický rozhovor. Cottereau dále 

upozorňuje na potřebu silného internetového připojení a kvalitního technického 

příslušenství, stejně jako na nutnost upozornit kandidáty, aby si požadovaný program 

před pohovorem obstarali (Cottereau, 2014, s. 33–35). 
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2 Elektronické HR a jeho dopad na předvýběr uchazečů 

Technologie začaly do personálního řízení pronikat v 80. letech minulého století. 

Jejich využití se v oblasti HR označuje jako E-HR(M), tedy elektronické personální řízení 

(v originále Electronic Human Resource Management). Bondarouk a Ruël pojem e-HRM 

vysvětlují jako zastřešující výraz pro veškeré možné činnosti zahrnující HR a informační 

technologie, které mají za cíl vytvořit hodnotu pro zaměstnance a management v rámci 

organizace (Bondarouk, Ruël, 2009, s. 507). Strohmeier zdůrazňuje, že nové technologie 

spojují prostorově oddělené aktéry a umožňují jim interakci bez ohledu na to, že pracují 

z jiné místnosti nebo dokonce z jiného kontinentu (Strohmeier, 2007, s. 20).  

Výzkum ukázal, že odborníci technologie využívají hlavně v administrativě (62 % 

respondentů), těsně ale následují další činnosti jako hledání talentů (61 % respondentů) 

nebo odměňování pracovníků s 52 % respondentů (Bondarouk, Ruël, 2009, s. 505). Stejné 

šetření ale ukázalo, že organizace stále více investují do rozvoje e-HRM a brzy plánují 

technologie nasadit také v dalších oblastech personálního řízení (Bondarouk, Ruël, 2009, 

s. 505). Rozvoj potvrzuje novější akademická práce, která mezi personální činnosti 

využívající nějakým způsobem informační technologie řadí nábor, výběr, rozvoj a 

vzdělávání pracovníků a řízení jejich výkonu, dále jejich motivování a odměňování nebo 

poskytování systému, který všechny činnosti propojí a umožní pracovníkovi, aby si je zčásti 

řídil sám (Stone a kol., 2015, s. 216–225). Fındıklı a Bayarçelik ke zmíněným činnostem 

přidávají ještě e-HR plánování, řízení kariéry, hodnocení, problematiku zdraví a 

bezpečnosti práce a pracovních vztahů (Fındıklı, Bayarçelik, 2015, s. 426). 

Při hloubkových rozhovorech s experty v oboru byly jako přednosti E-HR nejčastěji 

zmiňovány nižší finanční i časové náklady, rychlejší a efektivnější komunikace, jednodušší 

získávání a uchovávání dat a redukce administrativy (Fındıklı, Bayarçelik, 2015, s. 430). 

Fister Gale navíc zmiňuje možnost získaná data analyzovat a opatřit si tak další informace 

a statistiky (Fister Gale, 2015, s. 46). Důsledkem zavedení informačních a komunikačních 

technologií (ICT) je ale částečná ztráta přímé komunikace (Dvořáková, 2012, s. 382). 

Využívání ICT často nahrazuje osobní mezilidskou komunikaci, působí neosobně a vytváří 

umělý odstup mezi jedinci a organizací (Stone a kol., 2015, s. 216).  

Bondarouk a Ruël v úvodu své studie shrnují práce vědců zabývajících se e-HRM a 

nabízejí výčet následujících sedmi okruhů, do nichž můžeme obecně rozdělit výhody 

vyplývající z jeho využívání: 
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 Využívání HR metrik a dat pro podporu strategického rozhodování, 

 automatizace každodenních personálních činností a nahrazení kartoték, 

 zlepšení brandu organizace a organizační image, 

 osvobození personálních pracovníků od administrativní zátěže, 

 rozvoj a podpora manažerů při personálních činnostech 

 vylepšení talent managementu díky e-selekci nebo elektronického řízení 

výkonu a 

 přeměna HR profesionálů z administrativních pracovníků ve strategické 

partnery (Bondarouk, Ruël, 2013, s. 392). 

Důsledkem elektronizace personálních činností je převedení pozornosti HR 

pracovníků od administrativy ke strategickým činnostem. HR manažeři by měli mít více 

času na strategické plánování nebo zavádění nových procesů, naopak linioví manažeři by 

mohli v elektronických systémech hledat důležitého rádce a pomocníka pro jejich 

každodenní práci s lidmi. 

Také předvýběr uchazečů byl nástupem technologií výrazně zasažen a přibývá 

rozsah služeb, ze kterých mohou pracovníci HR v této oblasti vybírat. Kvůli přebírání 

anglické terminologie se v českém prostředí pro elektronický výběr uchazečů ujal také 

název e-selekce, který sice svým názvem odkazuje až k výběru, zahrnuje ale činnosti, které 

jsou v této práci zařazeny do předvýběru uchazečů. 

Výzkum provedený v roce 2015, který se soustředil na šestnáct HR specialistů, 

zjišťoval, jaké personální činnosti jsou ve společnostech dotazovaných prováděny 

elektronicky. Jediné dvě činnosti, na kterých se respondenti shodli, byly nábor a výběr 

uchazečů (Fındıklı, Bayarçelik, 2015, s. 428). Autoři studie říkají, že „e-selekce a e-

recruitment se zdají být rostoucí oblastí kvůli rozšiřování technologií jako je skype, 

testování přes internet nebo videokonference (…). Společnosti také preferují využívání e-

selekce a e-recruitmentu z důvodu ušetření nákladů na administrativu, cestování nebo 

útratu za hotely.“ (Fındıklı, Bayarçelik, 2015, s. 430) 

Mezi metody předvýběru, které jsou založené na nových technologiích, patří již 

zavedené postupy přizpůsobené nové době. Do této skupiny jsou řazeny systémy 

vyhodnocující data z obdržených životopisů uchazečů nebo videopohovory. Jednou 

z populárních metod je tzv. Key Word Search (KWS), česky vyhledávání klíčových slov. 

Systém je při něm nastaven na důležitá slovní spojení, která by se měla vyskytovat 
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v materiálech žádoucího kandidáta. HR pracovníkovi poskytne jen profily uchazečů, kteří 

testem na klíčová slova úspěšně prošli. KWS ušetří čas a náklady, zřejmou nevýhodou je 

ale pravděpodobnost, že sítem neprojde vhodný kandidát, který se pouze rozhodl svůj 

životopis formulovat jinak (Arjomandy, 2013).  

S nástupem nových technologií ale nedošlo jen k úpravě stávajících metod. Druhou 

skupinu tvoří postupy, které by bez počítačů a internetu nemohly vzniknout. Kandidáti se 

dnes mohou zaměstnavateli představit zasláním prezentace nahrazující standardní 

životopis nebo nahrát video resumé, ve kterém sami ústně sdělí, proč jsou vhodní 

pro danou pozici. Tato oblast je otevřena kreativitě, vznikají například virtuální kanceláře, 

ve kterých kandidát plní předem nastavené úkoly podobající se náplni jeho potenciálního 

zaměstnání. S nástupem sociálních sítí se rozšířila praktika prohlížení profilů kandidátů. 

Lidé o sobě na internetu říkají mnoho věcí, které mohou zaměstnavatele zajímat, O’Shea 

ale upozorňuje na potřebu respektovat soukromí uchazečů a neredukovat člověka jen 

na profil ze sociálních sítí, který může být často zavádějící (O’Shea, 2012, s. 3). 

I když se využívání e-selekce pojí s některými výhodami, zavádění takových nástrojů 

nemusí být v organizaci samozřejmostí. Zajímavé výsledky výzkumu byly zveřejněny 

v periodiku Computers In Human Behavior. Skupina vědců zkoumala, jak osobní 

charakteristiky personalistů ovlivňují zavádění nových technologií do procesu předvýběru 

a výběru. Mezi hlavními hypotézami figuroval odhad, že jedním z důležitých determinantů 

bude otevřenost vůči novým zkušenostem. Jako podstatnější prvek se ale ukázala 

jednoduchost užívání programů, která byla dokonce hodnocena jako významnější než 

validita a férovost metody (Oostrom a kol., 2013, s. 2412).  

Autoři dalšího výzkumu nechali 60 účastníků projít osobním pohovorem, jedna 

skupina pak absolvovala telefonický pohovor, druhá interview formou videokonference 

(Straus a kol., 2001, s. 368). Dle publikovaných výsledků neexistoval výrazný rozdíl mezi 

hodnocením uchazečů v osobním pohovoru a videokonferenci, rozdíl se naopak 

vyskytoval mezi pohovorem osobním a telefonickým. Důvodem může být, že 

videokonference umožňuje personalistům kandidáta vidět a neztrácí se tak kontakt 

na osobní bázi tak, jak je tomu skrze telefon. Stejný výsledek publikovala také Blackman, 

která nechala HR pracovníky hodnotit uchazečovu osobnost na základě telefonických 

nebo osobních pohovorů. Přesnější byl opět pohovor osobní, hodnotitelé totiž mohli 

vycházet také z neverbální komunikace kandidátů (Blackman, 2002, s. 208) Důležité jsou i 
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reakce samotných uchazečů na různé druhy pohovorů. Jedno z šetření říká, že 

„personalisté působili na uchazeče příjemněji při osobních pohovorech, než jak tomu bylo 

u videopohovorů (…), kandidáti v případě videopohovorů navíc hlásili větší problémy 

s vedením konverzace a jejím porozuměním.“ (Straus a kol., 2001, s. 372).  

Jako každá novinka, i elektronizace personálních činností s sebou nese svá pozitiva a 

negativa. Z výše zmíněných šetření vyplývá, že výhody e-selekce se většinou vyskytují 

na straně personalistů a firem, snižují se například finanční náklady i objem času, který 

musí HR pracovníci věnovat výběru nových pracovníků. Naopak nevýhody se často pojí 

s percepcí uchazečů. Využití technologií vnímají jako neosobní, neindividuální a mohou se 

takovým postupem cítit uraženi. Stone ale polemizuje, že generace Y s počítači již vyrostla, 

a i od následujících generací můžeme očekávat, že budou elektronicky zprostředkovaný 

předvýběr preferovat před osobním kontaktem (Stone, 2015, s. 227) Je pak 

na personalistech, aby rozhodli, které metody zvolí a jak je budou využívat, aby si dokázali 

udržet příjemný výběrový proces s udržitelnými náklady.  
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3 Analýza videodotazníku jako metody předvýběru uchazečů o 

zaměstnání 

3.1 Charakteristika videodotazníku 

Fáze předvýběru uchazečů probíhá po procesu náboru, kdy je potřeba vyselektovat 

z velkého množství žádostí o pracovní místo kandidáty, kteří se zdají být vhodní pro danou 

pozici. Mnohdy je obtížné zájemce poznat z přiložených životopisů a motivačních dopisů, 

je ale takřka nemožné se všemi provést osobní pohovor. V tuto chvíli může na řadu přijít 

videodotazník. Videodotazník je jednou z novějších metod předvýběru uchazečů 

o zaměstnání. Jedná se o metodu asynchronní, účastnící se strany spolu nejsou spojeny 

časově ani místně. Předvýběr probíhá na počítači s využitím internetu a webkamery. 

Prvním krokem je tvorba otázek a již tento úkon se může u personalistů lišit 

na základě jejich stylu práce. Vymýšlet je může sám HR pracovník, přizvat si může 

manažera obsazované pozice nebo další pracovníky. Jednou z možností je vytváření 

otázek přímo na míru konkrétní pozici a tím i nového videodotazníku s každým otevřeným 

náborem. Výhodou je lepší porozumění tomu, jestli je uchazeč vhodný právě pro dané 

místo, nevýhodou časová náročnost. Vytvářet se mohou obecné otázky hodící se 

pro většinu pozic obsazovaných v organizaci. Videodotazník se pro novou pozici sestaví 

z již existujících otázek, které se svou povahou hodí pro volné pracovní místo. Pozitivem 

je rychlost a jednoduchost. Negativem možnost, že od kandidáta nezjistíme vše, co 

bychom vědět potřebovali, protože videodotazník bude příliš obecný. Další možností je 

kombinace dvou předchozích přístupů. Existují obecné otázky, na které chce organizace 

vždy znát odpověď. Tyto dotazy mohou tvořit společnou kostru všech videodotazníků. 

Pro každou pozici je pak možno doplnit další dotazy, které se již budou vztahovat výhradně 

k ní. Ať už si personalista zvolí jakýkoli postup, pro jednotlivé otázky nakonec určí časový 

limit, který má kandidát pro jejich zodpovězení. 

Výsledkem tohoto kroku by měl být hotový videodotazník s jasnými a 

srozumitelnými otázkami. Finální produkt je následně poslán konkrétnímu uchazeči, který 

má na jeho vyplnění omezenou dobu určenou personalistou. Zasílat se může všem 

uchazečům o danou pozici, uchazečům vhodným, nebo jen konkrétním jedincům.  

Druhou fází procesu je samostatná aktivita uchazeče o volné místo. Od personalisty 

získá přístup do webového rozhraní, kde je mu k dispozici nahrání videodotazníku. Odkaz 
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může uchazeči přijít e-mailem bez předchozího varování, popřípadě je mu informace 

o potřebě vyplnit videodotazník sdělena předem, například prostřednictvím telefonu či e-

mailu nebo upozorněním při zaslání žádosti o volné pracovní místo.  

Veškeré nahrávání probíhá přes internet, s využitím webkamery a mikrofonu. 

Kandidátovi se postupně zobrazují jednotlivé otázky, na které musí zodpovědět v předem 

stanoveném časovém limitu, odpovědi se do systému nahrávají. Pokud jeho odpověď 

nezabere tolik času, kolik mu bylo dáno k dispozici, na další dotaz může přepnout 

manuálně. Uchazeč o zaměstnání má pro reakci pouze jediný pokus a znění otázek předem 

nezná, výsledek by tedy měl být spontánní a přirozený tak, aby se co nejvíce blížil povaze 

osobního pohovoru. Videodotazník je ale zároveň metodou asynchronní, personalista 

tedy na odpovědi nemůže reagovat, ani do nich jinak zasahovat. Jakmile je zpracována 

poslední otázka, veškerý postup se uloží a výstup se odešle zpět. 

K vyplněnému videodotazníku má personalista neomezený přístup a přehrávat si jej 

může přes internet také mimo pracoviště a v libovolnou dobu. Nahrávku lze spouštět 

opakovaně a je možné ji sdílet s dalšími pověřenými zaměstnanci. Uchazeč o zaměstnání 

může být po absolvování videodotazníku zamítnut jako nevyhovující, nebo je pozván 

do dalších kol výběrového řízení, která mohou mít podobu assessment centra nebo 

klasického osobního pohovoru. Videodotazník v takovém případě slouží jako další 

stavební kámen spolu s životopisem, motivačním dopisem nebo jinou dokumentací a je 

možné na něj dále navazovat s doplňujícími otázkami nebo vysvětlením.  

Ve výše popsaných krocích byl nastíněn základní princip funkčnosti videodotazníku, 

který je sdílen většinou poskytovatelů. Každá z firem nabízejících videodotazníky pracuje 

s tímto základem jinak a kvůli konkurenceschopnosti svým klientům dodává doplňující 

funkce a služby. Společnost LMC zprostředkovávající služby firmy VideoRecruit nabízí 

personalistům natočení tzv. uvítacího videa. Jedná se o nahrávku, kterou vytváří 

zaměstnanec z dané společnosti. Výsledné video slouží jako uvítání uchazeče v systému, 

jedná se o vstřícný krok, který má kandidátům zpříjemnit vyplnění videodotazníku. 

Další firmou na českém trhu je Your Solution, který provozuje aplikaci e-jobin. Ta 

nabízí automatické vytváření videodotazníku na základě vložených informací o povaze 

pozice a požadovaných kompetencích pro její vykonávání. Výstupem je zpráva 

s hodnocením jednotlivých kandidátů s možným komentářem personálního psychologa. 

E-jobin dovoluje outsourcing velké části předvýběru a slouží zčásti jako personální 
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agentura. Další nabízenou funkcí je odborné srovnání videodotazníku se sebehodnotícím 

testem, který je kandidátům zaslán spolu s ním. 

Americká společnost WePow dovoluje HR pracovníkům ve své aplikaci sledovat 

různé druhy sbíraných dat. Na přehledných grafech ukazuje, kolik uchazečů videodotazník 

nedokončilo a pokud jej přerušili v průběhu nahrávání, u kterých otázek se tak stalo. 

Zprostředkovává informace o tom, kolika uchazečům byl videodotazník poslán za určité 

období a jaké procento z nich se dostalo do dalších kol. Systém videodotazníku už není jen 

službou předvýběru, ale také zdrojem cenných informací o procesu náboru a výběru 

zaměstnanců ve společnosti. WePow nabízí i aplikaci do chytrého telefonu, která dovoluje 

kandidátům videodotazník nahrát i bez přístupu k počítači. Personalisté a další pověření 

pracovníci si je v dalším kroku mohou skrze telefon prohlédnout, sdílet a následně je 

hodnotit. 

Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že s dalším postupem rozvoje technologií se 

bude rozsah nabízených funkcí nejspíše rozšiřovat. Díky konkurenčnímu boji bude 

pravděpodobně nadále pokračovat snaha poskytovat nové služby, které ve svém portfoliu 

nemají ostatní společnosti a trh s videodotazníky se tak bude rozvíjet.  

 

3.2 Důvody zavedení videodotazníku 

Důsledky a okolnosti využívání videodotazníků jsou v akademických studiích řešeny 

mnohem více než příčiny, které k jejich zavedení v organizacích vedou. Důvody vedoucí 

k využívání nové metody v procesu předvýběru uchazečů ale nemohou být přehlíženy, 

protože vypovídají něco o problémech, které videodotazník může v organizaci řešit.  

Chapman a Webster ve svém výzkumu zaměřeném na zavádění elektronických 

metod získávání a předvýběru uchazečů o zaměstnání získali odpovědi od HR pracovníků 

ze 125 organizací, které se dají shrnout do sedmi oblastí: 

 Efektivnost, 

 umožnění nových metod hodnocení, 

 snížení nákladů, 

 standardizace systémů, 

 zlepšení image organizace a 

 zpříjemnění procesu pro kandidáty (Chapman a Webster, 2003, s. 117). 
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Ter Harmsel se věnuje důvodům zařazení videodotazníků do procesu předvýběru 

uchazečů, a dle odpovědí respondentů je rozděluje do čtyř kategorií: 

 Nová technologie vyznačující se svou inovativností, přispívá k tvorbě image 

organizace a slouží jako lákadlo kandidátů; 

 lepší preselekce umožňující bližší poznání kandidátů; 

 efektivita zahrnující úsporu času a financí; 

 výhodnost pro kandidáty, kteří ho mohou vyplnit kdekoli a kdykoli a mají možnost 

se adekvátně prezentovat (ter Harmsel, 2011, s. 47). 

Rozhodnutí organizace zavést videodotazník často vychází ze snahy minimalizovat 

náklady spojené s předvýběrem kandidátů na nové pozice, úlohu hraje také možnost snížit 

časovou náročnost předvýběru. Videodotazník ale může sloužit i jako důkaz progresivity 

organizace, která se jeho zavedením snaží vybudovat si pověst novátora a přilákat tak 

inovativně smýšlející zaměstnance. Díky tomu, že jsou HR pracovníci schopni 

při přehrávání vyplněných videodotazníků kandidáta vidět, je jejich kvalitnější poznání 

také jedním z důvodů, proč novinku v organizaci představit. Nejen výhody 

pro zaměstnavatele jsou ale argumentem pro prosazení videodotazníků. Firmy mohou mít 

na paměti také samotné uchazeče a uvedení nové metody předvýběru tak může být 

spojeno s pokusem přinést kandidátům větší komfort a celý proces jim co nejvíce 

zpříjemnit.  

 

3.3 Digitální gramotnost ve vztahu k videodotazníku 

 Pro úspěšné nahrání videodotazníku je nutné umět alespoň základy práce 

s počítačem a internetem. I když se tato schopnost zdá být v dnešní době samozřejmostí, 

na volné pracovní pozice se mohou hlásit i lidé, jejichž digitální gramotnost je na nulové 

nebo velice nízké úrovni.   

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve své Strategii digitální gramotnosti ČR pro 

období 2015 až 2020 definuje digitální gramotnost jako „soubor kompetencí nutných 

k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a 

bezpečnému užití digitálních technologií (jejich technických vlastností i obsahu) za účelem 

udržení či zlepšení své kvality života a kvality života svého okolí, tj. např. za účelem 
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pracovní i osobní seberealizace, rozvoje svého potenciálu a udržení či zvýšení participace 

na společnosti.“ (MPSV, 2015, s. 7)  

 Výzkum PIAAC (Straková a Veselý, 2015) provedený v ČR organizací OECD 

s respondenty ve věku 16 až 65 let zjistil, že plných 10,3 % dospělé populace v ČR nemá 

s počítačem žádnou zkušenost. Pouhých 61,9 % respondentů se po vstupním testu 

počítačových dovedností zařadilo do některé ze tří úrovní gramotnosti, zbylí účastníci 

výzkumu byli buď pod úrovní (12,9 %), vstupním testem neprošli (2,2 %) nebo se jej 

z obavy vůbec neúčastnili (12,1 %).  

 Mezi různými skupinami obyvatel ČR se vyskytují rozdíly. Respondenti 

z Karlovarského kraje dosáhli v testu mnohem nižšího skóre než Pražané. Markantní 

odlišnosti nebyly pozorovány ve výsledcích mužů a žen, rozdíly byly ale zaznamenány 

u různých věkových kohort. Z respondentů, kteří neměli žádné zkušenosti s počítačem, 

bylo 61,5 % lidí ve věkové skupině 55–65 let a 25,2 % ve věku 45–54 let.  

 Data ukazují, že pokud je pro splnění jednoho z kol výběrového řízení zapotřebí 

určitá úroveň digitální gramotnosti, může docházet k diskriminaci některých skupin lidí. 

V největším nebezpečí se nacházejí uchazeči ve věku nad 55 let, z nichž nadpoloviční 

většina nikdy s počítačem nepracovala, nahrání videodotazníku by pro ně bylo prakticky 

nemožné. Jedním z řešení je nabídnout uchazeči alternativní postup, například klasický 

osobní pohovor nebo rozhovor telefonický. Tak by nedocházelo k odmítání kandidátů jen 

na základě jejich nedostatečné počítačové gramotnosti, nevýhodou je ale 

neporovnatelnost s ostatními uchazeči, kteří videodotazník nahráli.  

 Brenner a kolektiv zjistili, že lidé mající větší důvěru ve své počítačové schopnosti 

nevnímali videodotazníky pozitivněji, i když bychom to od nich nejspíše očekávali 

(Brennen a kol., 2016).  Bauer a její spolupracovníci zkoumali souvislost mezi zkušenostmi 

s počítačem a vnímanou férovostí metod předvýběru a výběru. Z jejich práce vyplývá, že 

lidé, kteří jsou při práci s počítačem nejistí, vnímají metodu jako neférovou (Bauer a kol., 

2006, s. 606). Důvodem může být pocit, že jsou hodnoceni za schopnost, která nemusí 

nijak souviset s náplní práce na dané pozici. Tito kandidáti také mohou být pod větším 

tlakem, čímž může být negativně ovlivněn jejich výkon, který by byl lepší v případě použití 

jiné metody předvýběru.  

 Devaraj a jeho skupina zmiňují, že vnímání užitečnosti a jednoduchosti technologií 

závisí i na vzdělání (Devaraj a kol., 2008, s. 93). Hlavním tématem jejich studie je souvislost 
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mezi osobnostními charakteristikami a akceptováním technologií či jejich využíváním. 

Pro svůj výzkum použili model osobnosti zvaný Velká pětka, který zahrnuje pět rozměrů 

osobnosti, kterými jsou otevřenost vůči zkušenostem, svědomitost, extraverze, 

přívětivost a neuroticismus. Výsledky ukázaly, že lidé, kteří prokazují vyšší míru 

svědomitosti, extraverze a přívětivosti, spíše tendují ke kladnému hodnocení užitečnosti 

technologií a jsou ochotnější k jejich využívání. Naopak lidé tíhnoucí k neuroticismu 

mohou technologie hodnotit spíše negativně, a proto mít zábrany při jejich používání 

(Devaraj a kol., 2008, s. 101).  

 Překážkou může být i potřeba vlastnictví zařízení, která jsou nutná pro nahrání 

videodotazníku. Lidé s nulovou digitální gramotností nemusí vlastnit počítač, nutný je ale 

také přístup k webkameře, která není pro všechny samozřejmým příslušenstvím. Řešením 

by mohla být výpůjčka od rodiny či známých, využití veřejných počítačů v knihovnách a 

jiných budovách nebo návštěva specializovaných podniků a kaváren, které počítače 

nabízejí k užívání za poplatek. Nevýhodou je práce s pro uchazeče cizím zařízením, 

v případě počítačů na veřejných místech by navíc bylo nahrání videodotazníku značně 

problematické kvůli ruchům z okolí. Odpovídat na osobní otázky před místností plnou lidí 

také není ideálním řešením. Determinantem může být i kvalita vlastněných nebo 

půjčených zařízení. Hodnotitelé mohou nevědomě pozitivněji vnímat kandidáta, jehož 

videodotazník bude natočen čistě, s ostrým obrazem a bez okolních šumů, protože bude 

působit profesionálněji.   

 

3.4 Bezpečnost a ochrana osobních dat 

„Ačkoli mnoho lidí vyjadřuje obavy z narušování svého soukromí, spojitost 

mezi těmito postoji a jejich skutečným chováním nebyla prokázána.“ (Joinson a kol., 2010, 

s. 19) Ačkoli zní tento výrok pro zaměstnavatele pozitivně, měla by se brát problematika 

ochrany soukromí vážně. Rozvoj nových technologií totiž umožnil „(…) jednoduše 

skladovat informace v databázích a zvýšil možnost prozrazení dat bez vědomí jejich 

uživatelů.“ (Joinson a kol., 2010, s. 3) Videodotazník představuje metodu, pro kterou je 

toto riziko značné, průběh předvýběru je důkladně zaznamenáván a ukládán na internet, 

kde je k dispozici časově neomezeně do doby jeho manuálního smazání. To dělá data 

napadnutelnými a zkušenosti ukazují, že získat i chráněnou informaci z internetu je 
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možné. Tato skutečnost může být pro uchazeče o zaměstnání důležitým faktorem 

pro rozhodnutí o účasti v předvýběru. „Uvědomění si důležitosti takové reakce uchazečů, 

zvláště v případě online výběru, pomáhá organizacím zajistit si, že jejich proces výběru 

pomůže vyselektovat ty nejlepší zaměstnance a zároveň nebude uchazečům neúmyslně 

vysílat nežádoucí signály.“ (Bauer a kol., 2006, s. 603)  

Uchazeči se mohou zdráhat podstoupit vyplnění videodotazníku pro obavu, že 

jejich výkon bude zaznamenán v systému, nad kterým sami nemají žádnou kontrolu. 

Standardní osobní pohovor zpravidla nebývá natáčen na kameru, proto v případě 

neúspěchu nebo přešlapu neexistuje záznam, který je ukazuje v negativním světle. 

Nahráním videodotazníku ale kandidát vytváří trvalý otisk svého výkonu bez záruky, že jej 

uvidí jen povolaní lidé. Tato problematika pak souvisí i s etikou HR pracovníků, kteří by 

nahrávku neměli využívat pro jiné účely, než je předvýběr uchazečů, stejně jako by ji 

neměli ukazovat nepovolaným osobám.  

Obavy z poskytování osobních informací souvisí i s vnímanou férovostí procesu. 

Čím spravedlivější se zdá být metoda uchazečům, tím méně se obávají zneužití svých 

osobních dat (Bauer a kol, 2006, s. 611). Můžeme předpokládat, že pokud uchazeč 

předvýběr vnímá jako spravedlivý, shledává celou organizaci jako důvěryhodnou a méně 

inklinující k neetickému jednání. 

Další proměnnou, která ovlivňuje míru vnímané hrozby zneužití dat, je internetová 

gramotnost. Výzkum vedený se vzorky lidí z Belgie a USA tuto korelaci ukázal, obyvatelé 

jednotlivých zemí ale vykazovali opačné tendence, které autoři studie vysvětlují kulturními 

rozdíly. V případě amerických respondentů se ukázalo, že lidé zkušenější v používání 

internetu spíše nevěří, že organizace si musí obstarat souhlas před šířením osobních dat 

třetím osobám. Tito respondenti měli paradoxně menší problém 

s elektronickým poskytováním informací týkajících se práce. Belgický vzorek naopak 

ukázal, že čím vyšší je internetová gramotnost, tím člověk více věří, že organizace musí mít 

další šíření jejich osobních dat odsouhlaseno (Harris, 2003, s. 234). Pokud jsou úvahy ve 

zmíněné studii správné a rozdíly jsou opravdu způsobeny různou kulturou, Česká 

republika by se jako evropská země měla blížit spíše Belgii a její uchazeči o zaměstnání by 

se měli chovat jako respondenti druhé skupiny. Vyšší ochota poskytovat informace a vyšší 

důvěra v kontrolu nad zacházením s nimi by se měla pojit s rozsáhlejší znalostí fungování 
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internetu. Uchazeči, kteří jsou si při používání internetu jistější, by tedy měli být ochotnější 

zaslaný videodotazník vyplnit.  

Obavy týkající se ochrany soukromí a informací můžeme shrnout do čtyř oblastí: 

 Sběr dat a obavy z velkého množství dat, která jsou v databázích k dispozici; 

 neautorizované, sekundární využívání dat pro jiné účely; 

 využívání dat třetími neautorizovanými osobami; 

 nedostatečná ochrana uložených dat (Harris a kol, 2003, s. 231).  

 

HR pracovníci by ve videodotazníku měli zjišťovat jen ty informace, které 

bezprostředně souvisí s výkonem dané činnosti, a následně je využívat jen pro účely 

výběru vhodného kandidáta. Vyplněné videodotazníky by neměli vidět lidé, kteří 

s výběrem člověka pro konkrétní pozici nejsou spojeni. Videodotazníky by neměly být 

stahovány do počítačů s veřejným přístupem, rozesílány přes snadno napadnutelné 

programy nebo by s nimi nemělo být nakládáno jinými způsoby ohrožujícími jejich 

bezpečnost.  

 

3.5 Dopad videodotazníku na kvalitu posouzení uchazečů 

 Vyplněný videodotazník je jen krátkou výsečí, která nemůže zprostředkovat 

uchazečovy kompetence a charakterové rysy v celé své šíři. HR pracovníci musí na základě 

několikaminutové nahrávky vyhodnotit, zda je uchazeč vhodný pro danou pozici, 

k dispozici však mají limitovanou šíři informací. Výraznou přidanou hodnotou 

videodotazníku je možnost sledovat nonverbální komunikaci uchazeče. Výrazy obličeje, 

pohyby rukou, posturika nebo proxemika mohou o uchazečích mnoho vypovědět, 

mnohdy i víc než samotný obsah sdělení. Burnett a Motowidlo nechali ve své studii 

skupinu lidí hodnotit 60 manažerů podstupujících strukturovaný pracovní pohovor. 

Nahrávky byly bez zvuku. Druhá skupina respondentů hodnotila stejné pohovory, jejichž 

obsah byl přepsán na papír. Lidé, kteří měli k dispozici vizuální složku, byli úspěšnější 

v odhalování charakterových rysů a výkonu manažerů (Burnett, Motowidlo, 1998, s. 963).  

 Velkou část neverbální komunikace tvoří také zvukové projevy, které rovněž slouží 

jako vodítka pro výběr kandidátů. Nejčastěji se jedná o dobu trvání odpovědí, pauzy v řeči, 

mlčení (Nguyen, Gatica-Perez, 2015, s. 54). Dále je to výška hlasu, jeho síla nebo tempo 
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řeči (DeGroot, Motowidlo, 1999, s. 987). Tyto znaky mohou ukazovat na schopnost 

aktivního naslouchání uchazeče, jeho sebevědomí nebo extraverzi. V jejich 

demonstrování není videodotazník výjimečný oproti alternativním metodám. Klasický 

telefonický pohovor je schopen vokální neverbální komunikaci přenést stejně kvalitně, 

jedinou výhodou může být kombinace vizuálních a vokálních znaků, které se mohou 

navzájem doplňovat a přenést tak komplexnější informaci. 

 Ještě přesnější poznání kandidáta umožňuje rozmanitost situací, ve kterých 

hodnotitelé uchazeče uvidí. „Bylo zjištěno, že pozorovatelé subjekty hodnotí přesněji, 

pokud je vidí v různých behaviorálních situacích jako je představení sama sebe, vyprávění 

vtipu, řešení logického úkolu nebo vyprávění dramatické historky.“ (Borkenau a kol., 2004, 

s. 602) Otázky ve videodotazníku by tedy měly sledovat různé schopnosti a stavět 

kandidáta do variace situací tak, aby svou osobnost a kompetence prokázal v co největší 

šíři.  

 Carney a kolektiv se ve svém výzkumu snažili zjistit, zda dojmy z několikaminutové 

nahrávky odpovídají výsledkům testů respondentů z videonahrávek. Skupina lidí byla 

požádána o vyplnění Velké pětky a testů inteligence, po kterých následovalo nahrání 

videa. Druhá část vzorku se stala hodnotiteli a výsledky jednotlivých testů se snažila 

odhadnout na základě shlédnutého snímku. Tito respondenti s velkou přesností odhadli 

sklony k neuroticismu, extraverzi, otevřenosti, svědomitosti, a dokonce také úroveň 

inteligence (Carney a kol., 2007, s. 1065–1068). Přesnější odhady hodnotitelé učinili 

v případě negativních prvků (Carney a kol., 2007, s. 1069). Výsledek ukazuje, že pro HR 

pracovníky může být jednodušší vyřadit nevyhovující kandidáty než vybrat toho 

vhodného. Vytvořit síto oddělující nevhodné kandidáty je ale smyslem předvýběru, 

přesnější odhalení negativních rysů tedy nemusí být v případě videodotazníků újmou.  

 K úspěšnému odhadu navíc podle některých studií stačí jen několikasekundový 

úsek. Ambady a Rosenthal nechali skupinu respondentů shlédnout nahrávku 

přednášejícího učitele trvající šest, patnáct nebo třicet sekund. Na základě krátkého videa 

měli lidé vyplnit evaluační dotazník rozdávaný na škole po konci semestru. Tyto vyplněné 

dotazníky byly srovnány se skutečnými evaluacemi daných vyučujících. V případě všech 

délek videa, dokonce i u pouhého šestivteřinového úseku, byla zjištěna vysoká míra 

prediktability výsledků evaluace učitelů (Ambady, Rosenthal, 1993, s. 437–440).  
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 Součástí výzkumu autorů byl i vliv atraktivity na posuzování charakteru a 

kompetencí. Respondenti tendovali k přisuzování pozitivních rysů atraktivním lidem 

na základě jejich fotografie, v případě krátkých videí již ale atraktivita nehrála velkou roli 

(Ambady, Rosenthal, 1993, s. 439). Pokud tedy člověk získá větší množství informací 

o posuzované osobě a může sledovat také ukázku jeho chování a vystupování, vzhled 

přestává hrát jednu z nejdůležitějších rolí a odhad rysů a kompetencí uchazeče může být 

přesnější.   

 Možnost vidět uchazeče při posuzování jeho schopností a dovedností ale není jen 

výhodou, hodnocení mohou ovlivnit stereotypy. Automatické přisuzování pozitivních 

nebo negativních rysů na základě barvy pleti, věku, pohlaví a dalších viditelných prvků 

může kandidáty bez faktických podkladů připravit o pracovní místo, pro které jsou 

vhodnými uchazeči, nebo mu naopak pomoci jej neférově získat. Muži jsou vnímáni jako 

inteligentnější než ženy, mladým lidem jsou pak přisuzovány sklony k neuroticismu, 

otevřenosti, extraverzi a vyšší inteligenci, naopak starší lidé jsou viděni jako méně 

inteligentní a se sklony k přívětivosti a svědomitosti (Borkenau a kol., 2005, s. 605–609). 

Telefonický pohovor dokáže vyřadit všechny okolnosti kromě samotného sdělení, které 

tak může nabývat větší váhy než v případě videodotazníku, argumentem ale může být, že 

všechny výše zmíněné informace jsou jednoduše zjistitelné již ze zaslaného životopisu.  

 Dalším problémem je zjištěná nesrovnalost hodnocení uchazečů osobních 

pohovorů a rozhovorů nahraných. Kandidáti jsou při osobních pohovorech hodnoceni 

výrazně lépe než při využití videa (Iddekinge a kol., 2006, s. 355). Může to být způsobeno 

neosobní povahou videodotazníků, při kterém nedochází k žádné interakci mezi 

uchazečem a hodnotitelem, který může být ke kandidátovi mnohem kritičtější. V případě 

nesrovnalostí se HR pracovník může dopátrat detailů a uchazeč tak má možnost podat 

hlubší vysvětlení a své postoje a názory si obhájit. Při osobním pohovoru může kandidát 

reagovat na neverbální komunikaci tazatele a své odpovědi korigovat, což má podle 

výzkumů velký vliv na výsledné hodnocení. Pokud je tazatelova neverbální komunikace 

chladná (tedy s minimem očního kontaktu a úsměvů), uchazeč ji zrcadlí a následně je 

negativně hodnocen (Liden a kol., 1993, s. 377). Protože uchazeči při nahrávání 

videodotazníku žádný lidský protějšek nemají, může být ovlivněno jejich neverbální 

vyjadřování, které by v případě osobního střetnutí mohlo vyznít jinak a vést k mnohem 

pozitivnějšímu hodnocení.  
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Důvodem nemusí být jen asynchronnost metody, ale již její podstata 

ve videopřenosu rozhovoru. Fullwood zjistil, že při komunikaci zprostředkované videem 

lidé své komunikační partnery hodnotí jako méně sympatické a inteligentní, než jak je 

tomu při osobním kontaktu (Fullwood, 2006, s. 267). Může to být tím, že při elektronicky 

zprostředkovaném hovoru nehraje tak velkou roli tzv. impression management, který je 

definován jako „(…) pokus člověka kontrolovat svůj obraz projektovaný v sociálních 

interakcích.“ (Wei-chi Tsai a kol., 2005, s. 109) Uchazeč se během pohovorů snaží tazatele 

svou vědomou verbální i neverbální komunikací přesvědčit, že právě on je nejvhodnějším 

kandidátem pro danou pozici. Při rozhovoru zprostředkovaném webkamerou nedochází 

k osobnímu kontaktu, a právě tato neosobnost může vést k menší efektivitě impression 

managementu. V případě videodotazníku navíc uchazeč nemůže číst reakce hodnotitele a 

svou komunikaci tak modifikovat na jejich základě. Vzhledem k tomu, že pozitivnější 

hodnocení vycházející z využití impression managementu se nepojí s lepším výkonem, 

jeho menší účinnost může být výhodou (Barrick a kol., 2009, s. 1403). Efekty neverbálního 

impression managementu jsou navíc redukovány, pokud se jedná o strukturovaný 

pohovor (Wei-chi Tsai, 2005, s. 120). Videodotazník tento předpoklad splňuje.  

Z využití videodotazníku pak plynou důsledky také pro podobu osobního pohovoru, 

který následuje se skupinou vhodných uchazečů. Odpovědi nahrané ve videodotazníku 

slouží jako podklad pro dotazy pokládané v osobním pohovoru, tazatel při něm může 

využívat již získané informace a dotazovat se detailněji.  

 

3.6 Časová a finanční náročnost videodotazníku 

Nejkomunikovanějšími přednostmi poskytovatelů videodotazníků jsou úspory času 

i financí. Česká firma E-jobin tyto aspekty zmiňuje na svých stránkách jako první dva body 

tabulky se záhlavím „Hlavní výhody“ a většina článků zabývajících se touto problematikou 

je zmiňuje v prvních odstavcích textu.  

Důvodů pro takové tvrzení je několik. Hodnotitel si videodotazník může přehrát 

kdykoli a kdekoli, odpadá potřeba domluvy s uchazečem a hledání vhodného času pro obě 

strany. Kandidát jej nahraje v jemu vyhovujícím čase a taktéž HR pracovník může vyplněný 

videodotazník shlédnout v jemu příhodné době. Pokud personalista již po krátké době 

trvání videodotazníku ví, že kandidát není vhodný pro danou pozici, může jej okamžitě 
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vypnout a věnovat se dalším uchazečům, což by v případě telefonického ani osobního 

pohovoru nebylo možné. Pokud ale personalista uchazeče na využívání videodotazníků 

upozorňuje telefonicky, časová úspora nemusí být tak velká.  

K ušetření nákladů dochází podle poskytovatelů také kvůli vlivu využívání 

videodotazníků na pozdější fázi výběru uchazečů. Protože jsou nevhodní kandidáti 

vyloučeni již ve fázi předvýběru, k osobním pohovorům by se mělo dostat méně uchazečů, 

což firmě snižuje náklady na výběrové řízení. Ve dvou zkoumaných organizacích, které 

zavedly videodotazník do procesu předvýběru uchazečů, se počty osobních pohovorů 

za určité období opravdu snížily, v jednom případě ze 160 na 100 pohovorů, u druhé firmy 

ale jen o pouhé tři pohovory, z 32 rozhovorů na 29 (ter Harmsel, 2011, s. 57–58). 

Na konečný počet osobních pohovorů nejspíš mohou mít vliv další okolnosti. Ke snížení 

počtu pohovorů může docházet pouhým zavedením videodotazníků, nízké číslo může být 

důsledkem nechuti uchazečů videodotazníky vyplnit, což už se za přednost pokládat nedá. 

Firmě mohou uniknout vhodní uchazeči, kteří nebyli ochotni podstoupit novou metodu 

předvýběru. Poskytovatelé argumentují, že se k osobnímu pohovoru dostanou jen 

uchazeči, kteří mají o pozici skutečný zájem a jsou ochotni výběrové řízení podstoupit, 

existuje ale hrozba ztráty nejvhodnějších uchazečů.  

Protože díky videodotazníku není potřeba osobního setkání obou stran, mizí náklady 

na cestování. HireVue ve svém článku dokonce tvrdí, že organizace sníží svou uhlíkovou 

stopu, pomáhá životnímu prostředí a může být atraktivnější pro uchazeče zajímající se 

o tuto problematiku (Luman, Latham, 2009, s. 19). Videodotazník ale nenahrazuje osobní 

pohovor. Tato úvaha by mohla být správná jen v případě, že se počet osobních pohovorů 

výrazně sníží. 

I když jsou časové a finanční úspory pro poskytovatele jedním z hlavních 

přesvědčovacích argumentů, existuje jen málo statistik a výzkumů, které tyto předpoklady 

potvrzují. V rozhovoru pro HR forum například projektový manažer poskytovatele LMC 

říká, že společnost Aero Vodochody vyčíslilo časovou úsporu na náborových činnostech 

na 43 %, v případě úspor finančních na 16 % (Hansen Čechová, 2014, s. 18). Další 

poskytovatel Async Interview na svých stránkách uvádí 25% časovou úsporu na jeden 

nábor, stejně jako ušetření 37 dolarů (v přepočtu asi 925 korun českých) na jednoho 

uchazeče. Další vyhledatelné číslo poskytuje článek na serveru Bloomberg, podle kterého 

Hilton po zavedení videodotazníků snížil dobu trvání celého výběrového procesu o 20 dní 
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na 4,5 dne. Cestovné recruiterů se v této velké společnosti snížilo z 1 milionu dolarů za rok 

na méně než 100 000 dolarů ročně. Situace v USA je ale přece jen jiná a stěhování za prací 

do jiných států je běžné, stejně jako cestování letadlem kvůli pracovnímu pohovoru. I malé 

snížení počtu osobních pohovorů tak může firmě ušetřit velké částky. 

I přesto, že ve většině článků o videodotaznících figurují tvrzení o snížení finančních 

nákladů a úspoře času HR pracovníků i manažerů, neexistují nezávislé vědecké výzkumy, 

které by přinášely konkrétní čísla a statistiky.  

 

3.7 Reakce uchazečů na videodotazník 

Brenner a kolektiv ve své studii zkoumali reakce uchazečů na nově se rozvíjející 

metodu předvýběru – videodotazník. Autoři ve svém výzkumu nechali 106 lidí nahrát 

jeden cvičný videodotazník a snažili se zjistit, co ovlivňuje jejich reakci. Ze sesbíraných dat 

vyplynulo, že důležitou úlohu hraje jednoduchost a praktičnost systému (Brenner a kol., 

2016). Pokud se lidé v rozhraní aplikace dokázali pohybovat intuitivně a nahrání dotazníku 

bylo snadné, byl vnímán pozitivně. Byl-li videodotazník představen jako výhodný postup 

pro obě strany a jeho užití bylo vysvětleno, kandidáti jej vnímali kladně. Brenner a jeho 

spolupracovníci radí, aby byl zdůrazněn záměr poznat uchazeče před osobním pohovorem 

důkladněji než jen z textu životopisu (Brenner a kol, 2016). Zajímavým výsledkem výzkumu 

je fakt, že kladné přijetí videodotazníku podle autorů nijak nesouvisí s extraverzí a 

otevřeností jednotlivců. Bauer a kolektiv doporučují poskytovat uchazečům co nejvíce 

informací o fungování systému, vytvořit aplikaci co nejjednodušší a doplnit ji o pomoc 

přístupnou online (Bauer a kol, 2006, s. 617). 

Pozitivní reakce uchazečů je také spojena s možností efektivně komunikovat 

informace (Toldi, 2011, s. 43). Protože je videodotazník jednosměrnou metodou, uchazeč 

může bez přerušení odpovědět na každou otázku podle svého uvážení a sdělit veškeré 

informace, které považuje za důležité. Jediným omezením je časový limit na každou 

otázku. Může se stát, že kandidát nestihne říci všechno, co chtěl. Ve výzkumu zaměřeném 

na reakce uchazečů na videodotazníky respondenti uváděli, že je stresující si rychle utřídit 

myšlenky a vymyslet co nejlepší odpověď, když mezitím běží odpočítávaný čas (Toldi, 

2011, s. 46). „Protože jsem to nikdy nepodstoupil, pohovorem jsem se hnal. Působil jsem 

hloupě a stydím se za to.“ (Toldi, 2011, s. 47) Jedná se o nevýhodu v porovnání 
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s pohovorem osobním, který nebývá nijak termínován, uchazeč se v něm může vyjadřovat 

volně a nemusí si hlídat ubývající čas. Kvůli asynchronnosti metody se kandidáti nemohou 

ujistit, že otázku správně pochopili. HR pracovníci nemají možnost je v případě špatného 

výkladu dotazu navést žádoucím směrem a může se stát, že nezískají důležitou informaci 

potřebnou k rozhodnutí o dalším průběhu. Obecně videodotazník hodnotili pozitivně ti 

uchazeči, kteří měli pocit, že mohou skrze něj informace úspěšně předat (Toldi, 2011, s. 

43).  

Důležitou roli přisuzují kandidáti vnímané férovosti metody. Uchazeči, kteří nejsou 

schopni za pohovorem cestovat kvůli nedostatku času, vnímali videodotazník častěji jako 

spravedlivý (Toldi, 2011, s. 44). Kladně nejspíš hodnotili možnost se výběrového řízení 

účastnit i bez potřeby rušit své závazky nebo práci v současném zaměstnání.  

Dalším determinantem je strukturovanost, která je definována jako „(…) využívání 

systematických a předem určených pravidel pro dotazování, pozorování a hodnocení, 

která jsou aplikována stejným způsobem na všechny uchazeče.“ (Schmidt, 2007, s. 4) 

Touto cestou je zaručena srovnatelnost výsledků jednotlivých kandidátů. Chapman a 

Rowe od 92 reálných uchazečů zjistili, že strukturované metody, mezi které patří 

videodotazník, sice vnímají jako náročnější a těžší, ale tento fakt nijak neovlivňuje jejich 

ochotu se předvýběru účastnit, vysoká strukturovanost byla dokonce upřednostňována 

u metod využívajících video (Chapman, Rowe, 2002, s. 194). 

Nevýhodou videodotazníku je jeho neosobnost. Uchazeči nedostanou okamžitou 

zpětnou vazbu a až do zveřejnění oficiálních výsledků nemají žádnou představu o svém 

výkonu. Toldi vedla rozhovory s reálnými uchazeči o zaměstnání, kteří v průběhu 

předvýběru podstoupili nahrání videodotazníku. „Cítila jsem, že nejsem schopná vyjádřit 

svou osobnost, protože jsem proti sobě neměla člověka, se kterým bych mohla 

komunikovat.“ „Tento video systém, který nepřenáší živě, nedává potenciálnímu 

zaměstnanci možnost navázat na tazatele. Často totiž odhadnete, jak si vedete a také 

máte možnost podat bližší vysvětlení a/nebo upravit odpovědi.“ „Na rozhovoru 

přes webkameru mi nevadilo nic kromě toho, že jsem extravert a bylo pro mě zvláštní 

neudržovat s protějškem oční kontakt a potřást si s ním rukou.“ (Toldi, 2011, s. 47)  

Výzkum reakcí uchazečů může být zrádný, pozitivní i negativní reakce vůči 

konkrétním metodám mohou záviset na kultuře daných společností. To by mohlo 

ovlivňovat organizace a bránit jim v zavedení videodotazníků kvůli obavě z odrazení 
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vhodných kandidátů. Výzkum realizovaný v sedmnácti zemích světa včetně Maroka, 

Turecka, Rumunska nebo Izraele zjišťoval, zda jsou reakce uchazečů na výběrové metody 

situačně specifické nebo se dají zobecňovat. Zjištění trojice autorů odporuje očekáváním: 

„Naše zjištění nepotvrzují argumenty ve prospěch situační specifičnosti reakcí uchazečů, 

naopak podporují možnost jejich generalizace.“ (Anderson a kol, 2010, s. 299) Důvodem 

může být globalizace. HR procesy se napříč zeměmi přibližují a uchazeči z různých kultur 

tak mohou být zvyklí na podobné metody a reagovat na ně srovnatelně. Vedení 

nadnárodních firem by se tak nemělo bát, že zavedení videodotazníků bude jinak 

přijímáno v různých koutech světa, kde mají své pobočky či dceřiné společnosti. Autoři ale 

závěrem své práce upozorňují, že rozdíly v reakcích se mohou objevovat v různých 

segmentech pracovního trhu a mezi jednotlivými profesemi (Anderson a kol, 2010, s. 301).  

Nahrání videodotazníku se pro uchazeče může stát stresovou záležitostí. Jsou nuceni 

vyjít ze své komfortní zóny, v mnoha případech dokonce zkusit něco nového v situaci, 

na jejímž výsledku záleží další směřování jejich kariéry. Společnost LMC nabízí HR 

pracovníkům nástroj, jehož využitím mohou kandidátům nahrání alespoň částečně 

zpříjemnit. Je jím možnost nahrát tzv. uvítací video, které je vstřícným krokem 

zaměstnavatele. Uchazečům ukazuje, že je ochotný podstoupit činnost, kterou od nich 

vyžaduje. Představuje konkrétní osoby a celý proces tak značně zlidšťuje, kandidát totiž 

přesně ví, kdo jej bude následně hodnotit. Video může eliminovat i zdání neosobnosti, 

který může kandidát pociťovat při nahrávání odpovědí do elektronického zařízení.   
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4 Empirické šetření: Využívání videodotazníku v předvýběru uchazečů o 

zaměstnání personalisty České republiky 

 Metoda videodotazníku ještě nebyla v České republice náležitě zkoumána. Právě 

z tohoto důvodu je do bakalářské práce zahrnuto také šetření zaměřující se na české 

personalisty, kteří danou metodu ve své praxi každodenně využívají. Z důvodu povahy a 

rozsahu práce byl zvolen kvalitativní výzkum zaměřený na konkrétní jedince, předmětem 

zkoumání jsou jejich zkušenosti, názory a postoje vztahující se k videodotazníku.  

Cílem šetření bylo zjistit, jakým způsobem videodotazník využívají vybraní čeští 

personalisté v procesu předvýběru uchazečů o zaměstnání, jaké důvody vedly k jeho 

zavedení do pracovního procesu, jaké výhody a nevýhody s sebou jeho využívání přináší a 

jaké dopady má videodotazník na práci personalisty a pro chod celé organizace. Zjišťovány 

byly názory a zkušenosti personalistů České republiky. 

V případě kvalitativního šetření není účelem sesbírat velké množství dat, která se 

následně statisticky zpracují a zobecní. Naopak, soustředí se hlavně na porozumění lidem, 

výběr správných respondentů je tedy klíčovým determinantem jeho kvality. Je potřeba, 

aby byli dotazovaní kvalifikováni v oblasti, která je zkoumána a je třeba se ujistit, že jsou 

nositeli těch informací, které potřebujeme získat. Respondenti pro dané šetření byli 

zvoleni metodou záměrného výběru s ohledem na to, jestli splňují následující kritéria: 

1. Respondent musí být odborníkem v oblasti personalistiky s délkou praxe 

minimálně 3 roky. 

2. Respondent musí využívat videodotazník ve své každodenní práci na současné 

pozici.  

 

Vybráno bylo pět respondentů, jejichž jména a místo působnosti byly 

anonymizovány. Nízký počet účastníků byl dán povahou objektu šetření. Videodotazníky 

se ve většině společností v České republice teprve zavádějí a jen málo personalistů je 

využívá dostatečně dlouho, aby o jejich využívání a důsledcích mohli poskytnout 

relevantní výpověď. Seznam respondentů se základními informacemi je shrnut 

v následující tabulce: 
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Označení 

respondenta 

Povaha pozice ve 

firmě 

Přístup k novým 

technologiím 

Délka praxe 

R1 HR Specialist 

(Recruitment a HR 

Marketing) 

Pozitivní 7 let 

R2 Recruiter Negativní 9 let 

R3 HR Specialist (HR 

Marketing a 

Komunikace) 

Velmi pozitivní 6 let 

R4 Recruiter Velmi pozitivní 7 let 

R5 HR Manager 

(Generalist) 

Pozitivní 3 roky 

Tabulka 2 – Charakteristika vybraných respondentů  

 

Hendl ve své knize cituje světově významného metodologa Creswella, který již v roce 

1998 kvalitativní šetření definoval jako proces, ve kterém výzkumník hledá porozumění 

daného sociálního nebo lidského problému tím, že informuje o názorech účastníků šetření 

(Hendl, 2005, s. 50). Silnou stránkou kvalitativního šetření je fakt, že popisují každodenní 

život a vyznačují se lokální zakotveností (Hendl, 2005, s. 161). Cílem tohoto přístupu 

nebylo potvrzení hypotéz, ale poznání přirozené skutečnosti. 

Po analýze dokumentů věnujících se danému tématu byl vytvořen seznam oblastí 

relevantních ke zkoumanému objektu: 

 zavedení videodotazníku 

 digitální gramotnost ve vztahu k videodotazníku 

 bezpečnost a ochrana osobních dat 

 pozice obsazované s využitím videodotazníku 

 sledované kompetence uchazečů  

 důsledky pro osobní pohovor 

 časová a finanční náročnost videodotazníku 

 reakce uchazečů na videodotazník 

 Polostrukturovaný rozhovor s personalisty pak vycházel z těchto oblastí a 

s ohlédnutím k cíli práce. „Na rozdíl od strukturovaného rozhovoru s uzavřenými otázkami 
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se při kvalitativním dotazování nikdy nepředkládají dotazovaným předem určené 

formulace odpovědí nebo jejich kategorie.” (Hendl, 2005, s. 166) Interview tedy bylo 

koncipováno jako volnější rozprava nad předem připravenými otázkami, které neměly 

jasně definované odpovědi. Respondent mohl díky zvolenému přístupu svobodně a 

volbou vlastních slov a frází vyjadřovat své postoje a názory, měl možnost sám se nad 

odpověďmi zamýšlet, hledat souvislosti a vycházet z individuálních zážitků a zkušeností. 

Díky povaze polostrukturovaného rozhovoru bylo možné přizpůsobovat jej, měnit pořadí 

jednotlivých otázek nebo na základě průběžných odpovědí doplňovat témata nová. 

Předem připravené otázky tak byly v průběhu rozhovoru doplněny o tzv. sondážní otázky, 

které interview upřesňovaly a rozvíjely (Hendl, 2005, s. 170). Před rozhovory zahrnutými 

do samotného šetření byl proveden předvýzkum ve spolupráci s personalistkou, která 

videodotazníky využívala ve své předcházející pozici a nemohla být zahrnuta do vzorku 

respondentů. Předvýzkum měl za cíl otestovat osnovu rozhovoru a vyzkoušet jeho 

srozumitelnost a jednoznačnost. 

 Samotné rozhovory byly se svolením účastníků nahrávány, respondenti o tomto 

faktu byli informováni předem při domlouvání rozhovoru a poté znovu těsně před ním. 

Seznámeni byli také s autorkou šetření a jeho účelem. Interview probíhala jednotlivě 

na lokacích zvolených samotnými personalisty tak, aby se při něm cítili co nejpříjemněji. 

Snahou bylo nepřesáhnout dobu jedné hodiny na jednoho dotazovaného. Po skončení 

rozhovoru byl všem respondentům předán kontakt. Byli vyzváni, aby jej využili v případě 

jakýchkoli dotazů nebo dalších připomínek. 

Následně proběhla tzv. transkripce, přepis mluveného slova do formy textu. 

Rozhovor byl převeden na text ve spisovném jazyce. Tento přístup se využívá, „(…) pokud 

se soustřeďujeme především na obsahově-tematickou rovinu (…).” (Hendl, 2005, s. 208)  

Přepsaný rozhovor a jeho výsledky byly rozřazeny do jednotlivých kategorií 

na základě otevřeného kódování. Výzkumník při něm „(…) lokalizuje témata v textu a 

přiřazuje jim označení. Pomalu čte (…) přepisy rozhovorů a všímá si kritických míst. 

Otevřené kódování odhaluje v datech určitá témata.“ (Hendl, 2005, s. 247) Dříve 

stanovené oblasti získané z analýzy odborných textů byly porovnány se zjištěnými 

skutečnostmi a následně z nich vytvořeny kategorie. Pokud nebylo možné novou 

informaci z vlastního výzkumu zařadit do kategorie stanovené na základě literatury, byla 
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přidána nová. Transkripce byly maximálně vyčerpány, vynechány byly jen spojovací pasáže 

neobsahující relevantní informace. 

 

4.1 Zavedení videodotazníku do procesu předvýběru 

Čtyři z pěti respondentů se shodli, že jedním z hlavních důvodů byla chuť vyzkoušet 

něco nového, respondent R3 například řekl: „Přišlo nám, že to prostě dává smysl, protože 

je to nová technologie, vyvíjí se to a bude se to používat, tak jsme u toho chtěli být.“  

Respondent R1 uvedl: „My jsme to chtěli zkusit. Máme hodně inovativního šéfa, který má 

vizi a chce to dělat novátorsky.“ Dalším vyjádřeným důvodem byla snaha ušetřit peníze a 

čas na nábor nových zaměstnanců. Respondent R2 svůj pohled na tuto problematiku 

popsal následujícím způsobem: „Většina (našich, pozn. autorky) recruiterů pracuje 

z nějakého většího města, ale my jsme potřebovali oslovovat kandidáty i v menších 

městech, skoro i v zapadlých koutech ČR. Pokud měl tedy recruiter vyjet do nějakého 

malého města a setkávat se s těmi kandidáty, bylo to pro nás neefektivní. Občas někteří 

kandidáti na tu schůzku stejně nedorazí nebo se na něm ukáže, že pro tu pozici nejsou 

vhodní. Investovali jsme do toho spoustu času – dojet tam, najít si prostory, kde se 

s kandidáty setkat. Nebylo to adekvátní našim potřebám. Takže jsme si zařadili 

videodotazník jako předkolo, aby nám to vyselektovalo ty nevhodné kandidáty a vůbec, 

abychom ušetřili cestovné a čas recruitera.“ Úsporu času jako důvod uvedli také 

respondenti R1 a R3. Dalším důvodem bylo u respondenta R1 lepší poznání kandidátů. 

„Nám se dřív stávalo, že jsme například na základě životopisu a nějakého velmi krátkého 

telefonického pohovoru pozvali lidi na assessment centrum, po tom telefonu jsme 

samozřejmě dokázali ověřit, že nemají sykavky, že mají plynulý a kultivovaný hlasový 

projev, ale tu vizuální stránku neověříte.“ V tomto kontextu je důležité zmínit, že kvůli 

povaze podnikání je vizuální projev uchazečů důležitou okolností. 
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 Inovace Časová úspora Finanční 

úspora 

Administrativní 

úleva 

Lepší poznání 

kandidátů 

R1  x   x 

R2  x x   

R3 x   x  

R4 x     

R5 x     

Tabulka 3 – Důvody pro zavádění videodotazníků 

 

Účastníci výzkumu byli dotazováni na průběh zavádění nové metody do procesu 

předvýběru uchazečů o zaměstnání. Respondent R2 uvedl: „To bylo strašně jednoduché 

jak ze strany dodavatele, tak z naší strany, protože jsme si to dost dobře uměli představit 

v praxi.“ Dotazovaný R1 vypověděl, že si videodotazníky testovali nejdříve mezi sebou, aby 

se seznámili s tím, jak funguje, a až poté jej začali využívat v samotném předvýběru. „My 

jsme to nechali zkoušet i ty vedoucí (…). Oni si to vyzkoušeli a většina z nich řekla, že je to 

super a jdeme do toho. A dnes jsou všichni spokojení.“ Problém měl respondent č. 3, 

v jehož firmě používají speciální interní systém pro nábor a výběr nových zaměstnanců. 

„tím, že je to úplně jiná aplikace, je to pro nás náročné v tom, že se musíme koukat na víc 

míst a když už máme informace o kandidátovi v jednom systému, tak jsme je museli 

zadávat do druhého, a to je náročné.“ I přesto videodotazník na některé pozice využívají, 

výhody podle nich zřejmě převažují nad takovou administrativní náročností. Respondent 

č. 4 o procesu zavádění videodotazníků řekl následující: „Proběhlo to hladce, pokud vím. 

Spíš potom, když se to začalo využívat masově... Poslali jsme to poprvé například 50 lidem 

a oni nám volali hrozně zmatení, a když jsme to zkoušeli na jednom interním výběrovém 

řízení, někomu to nešlo. Například 70 % to šlo, zbytku ne. Ale pak jsme zjistili, že se 

zaměstnanci hlásili například ze sdílené plochy a přes ní jim to nešlo. Ale teď to víme, poučili 

jsme se a upozorňujeme na to.“  

Videodotazník u účastníků buď nahrazuje jiné metody, nebo je zařazen jako další 

krok pro zpřesnění a zkvalitnění poznání uchazečů. Respondent R1 uvedl: „Poslali jsme jim 

deset patnáct otázek a oni nám na ně měli odpovědět, ale bylo to písemně. Takže jsme 

samozřejmě nevěděli, kolik u toho stráví času, jestli jim to někdo nepsal.“ Po písemném 

formuláři následoval ještě telefonický pohovor, videodotazník vystřídal oba přístupy. 
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Respondent č. 2 řekl: „Původně kandidáti museli dojet i do nějakého většího města 

za námi, kde bychom se s nimi setkali nebo naši recruiteři jezdili za nimi. Pro obě strany to 

byla celkem velká vzdálenost, byla potřeba hodně času, tím pádem bylo třeba vzít si 

v současném zaměstnání volno v případě uchazeče.“ Videodotazník v organizacích může 

oddalovat osobní pohovory nebo nahrazovat rozhovory telefonické, jak uvedl respondent 

R3: „Většinou (to byl, pozn, autorky) telefonický prescreening, takže jsme kandidátům 

volali a někdy to byly i stejné otázky. Přijde mi, že byly ty otázky i podobné těm, co jsou teď 

ve videodotazníku. Ale bylo to dost náročné. Muselo se volat velkému množství lidí, dvaceti 

až padesáti lidem.“  

Všech pět respondentů uvedlo, že videodotazníky zasílají na základě předchozí 

analýzy dokumentů (zejména životopisu), což popisoval respondent R1: „Vybereme si 

podle životopisu, pokud ten kandidát splňuje požadavky, tak zašleme videodotazník. První 

preselekce je vlastně přes životopis a následně videodotazník posíláme všem vybraným.“ 

Dalším postupem po vyplnění je assessment centrum nebo pohovor, popřípadě obojí, tuto 

praxi uvedl dotazovaný R3: „Většinou to máme tak, že sesbíráme došlé životopisy, ty 

projdeme a potom vyselektujeme pro nás nevhodné kandidáty, pak všem vybraným 

posíláme videodotazník, tam mají třeba pár dní na vyplnění a pak se to liší pozice od pozice, 

ale někdy to vidí manažer a někdy se na to díváme jen my. Pro nás to slouží jako předvýběr, 

takže na základě těch videodotazníků se rozhodneme, koho pozveme na assessment 

centrum nebo na pohovor.“ Podobný postup popsal respondent R5: „Tak nejdřív 

zkontrolujeme životopisy, pak vybraným lidem zavoláme, že jim plánujeme poslat 

videodotazník. Ten pak pošleme na e-mail a podle něj zase vybereme ty nejlepší. No a ty 

pak většinou pozveme na krátké assessment centrum, po kterém jsou ještě osobní 

pohovory.“ Respondent R2 navíc uvedl: „Když je videodotazník vyplněný, prohlédneme si 

ho a napíšeme na to nějaké hodnocení, které posíláme manažerovi, který k sobě toho 

člověka hledá, a dáváme mu prostor, jestli se s takovým kandidátem chce nebo nechce 

setkat.“ Pokud videodotazník může nahrazovat telefonický pohovor, proč tři z pěti 

dotazovaných personalistů uchazečům i tak telefonuje? Odpověď přinesl respondent R2: 

„Stejně jim ale předem telefonujeme, informujeme je a upozorňujeme na ten proces a už 

jen tím se snažíme být otevření a tím spíš ocenili, že se je snažíme s tím nástrojem seznámit 

a že je i pro ně výhoda, že si to mohou nahrát kdykoli chtějí, v jakoukoli denní i noční dobu. 

Oni tohle vítají a tím spíš je ta návratnost vyšší, když jim včas zatelefonujeme a 
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informujeme je.“ Telefonát může být vnímán jako vstřícný krok ze strany firmy, ve kterém 

se personalista snaží kandidáta před absolvováním videodotazníku upozornit na jeho 

výhody a vysvětlit mu důvody pro jeho použití. Z následující odpovědi respondenta R4 

vyplývá, že takový postup může zvyšovat návratnost vyplněných videodotazníků: 

„U takových hodně masových pozicí, když to vážně posílám třeba 50 asistentkám a z toho 

jich to vyplní 20, tak jim nevolám. (…) Ale když jsou vyšší specializované pozice a posílám 

to deseti lidem a záleží na tom, aby to vyplnili, tak to jim volám.“ O návratnosti pak stejný 

respondent řekl: „Když pošlu třeba čtyřicet padesát asistentek, tak se mi jich vrátí tak 

patnáct. U vyšších pozic tak polovina, u nižších míň.“ Respondent R1, který ze všech 

dotazovaných vykazuje nejvyšší návratnost pohybující se okolo 90 %, sdělil: „Jsme zvyklí 

s těmi kandidáty komunikovat. Tím, že to neděláme masově, je pro nás důležité jim to 

opravdu vysvětlit, takže si tu práci dám a zavolám jim a vysvětlím jim to, uklidním je a 

podobně.“ Zdá se, že vazba mezi otevřenou komunikací s kandidátem a následnou 

návratností videodotazníků existuje.  

 

Graf 1 – Typický postup předvýběru a výběru za použití videodotazníku 

 

4.2 Digitální gramotnost a technická náročnost ve vztahu k videodotazníku 

Zjištěné rozdíly v užívání informačních technologií u různých skupin obyvatel logicky 

vedou k otázce, zda není využívání videodotazníku v předvýběru diskriminační praktikou. 

Automaticky totiž znevýhodňuje uchazeče, kteří s počítači nemají žádnou nebo jen malou 

zkušenost, popřípadě dané prostředky vůbec nevlastní. Čtyři z pěti respondentů uvedli, že 

se s tímto problémem za dobu své praxe ještě nesetkali, respondent R1 uvedl: „Ano, stává 

se mi to spíš u starších lidí, kteří se toho obávají už dopředu a většinou mě předem varují. 

Jsou pak často nervózní a jde vidět, že s tím válčí.“ Další dotazovaný R2 na tuto otázku 

odpověděl: „Ano, to se někdy stává a v tom případě mu volám a nijak to neřeším. 

Pokládám mu stejné otázky, jako byly ve videodotazníku.“  

 Pokud se stane, že uchazeč není schopen videodotazník vyplnit z důvodů 

nedostatečné počítačové gramotnosti, je mu většinou nabídnut telefonický pohovor jako 
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alternativa. Kandidát není z výběrového řízení vyřazen, otázkou ale zůstává, nakolik má 

pak personalista možnost různé uchazeče porovnávat.  

 S využíváním nových technologií se automaticky pojí hrozba technických závad a 

poruch. Respondent R3 líčil prvotní zkušenosti následujícím výrokem: „To se nám hodně 

stávalo zezačátku, kdy to ještě nebylo moc známé, ale spíš kvůli technickým problémům, 

že to například spadlo nebo tam byl šum.“ Všech pět respondentů potvrdilo, že oni sami 

s novinkou žádné potíže neměli a její fungování rychle zvládli. Druhou dimenzi této 

problematiky řešil respondent R1: „Já jsem se celkem bála té technické složitosti, bála jsem 

se, že by to mohlo některé kandidáty, kteří nebudou tak úplně technicky zdatní, odradit.“ 

Respondent vyjadřuje obavu z možného odlivu kandidátů, kteří se mohou zaleknout 

neznámého postupu a výběrového řízení se z tohoto důvodu vůbec neúčastnit. Řešením 

této situace by mohlo být detailní vysvětlení účelu a fungování systému. Společnost 

VideoRecruit pomáhá těmto situacím předcházet zavedením tzv. cvičných otázek, 

na kterých si kandidát může nahrávání zkusit a s aplikací se seznámit.  

 Bariéry nemusí být jen na straně lidí, kteří systémy využívají. Všech pět 

dotazovaných personalistů se setkalo s technickými problémy na straně dodavatele, i když 

se jednalo jen o výjimky. Respondent R1 takovou situaci řešil následujícím způsobem: 

„Pokud to někdo opravdu nezvládne rozchodit, vyřadím ho z toho a dám mu jinou možnost. 

Vlastně s ním udělám ten stejný dotazník, ale po telefonu s tím, že holt to bude ten člověk, 

kterého neuvidím dopředu. Holt to riskneme.“ Objevuje se tu stejný problém jako 

v případě alternativ z důvodu nedostatečné digitální gramotnosti, a to nemožnost 

srovnávat kandidáty, protože určitá skupina projde jiným předvýběrem. Respondent R3 

navíc uvedl, že pokud se objevily technické problémy, „tak jsme udělali klasický telefonický 

předvýběr. Nebyly to ale úplně ty stejné otázky, které byly ve videodotazníku, možná tak 

půl na půl.“ V tomto případě se neliší jen médium předvýběru, ale otázky pro uchazeče 

o zaměstnání. Možnost srovnání se ještě snižuje a mizí jedna z výhod videodotazníku, tedy 

stejný přístup ke všem kandidátům na volné pracovní místo. Respondent č. 4 i z chování 

kandidáta v takové situaci vyvozoval určité poznatky: „Ale i na tom se dá dost poznat. 

Někdo mi hned volá nebo to řeší přes technickou podporu, ale někdo jen napíše ‚mně to 

nejde‘.“ Stejně to vidí i respondent R5: „Asi se mi nikdy nestalo, že by člověk vážně chtěl 

videodotazník vyplnit, ale nějak to nevyšlo. Když o tu práci stojí, vždycky se to nějak udělá, 
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maximálně bývá problém se spuštěním, ale na to je tam technická podpora a vždycky se 

to nějak udělalo.“ 

 Rozdílná technická vybavenosti uchazečů by mohla ovlivňovat i dojem, který z nich 

personalisté mají. Respondent č. 5 řekl: „Je fakt, že když je to natočené dobře a kvalitně, 

tak ten člověk působí mnohem profesionálněji. Ale já se u těchto věcí snažím vždycky chytit 

a nedávat na ten dojem, protože na tom přece nezáleží. Ale musím se trochu vůlí držet, 

protože ten dojem tam prostě je.“ Respondent R1 pak k tomuto tématu dodal: „Jsem si 

právě vědoma toho, že někteří lidé mě už dopředu upozorní na nekvalitní kameru a já se 

jim vždycky snažím říct, že pokud nemají jinou možnost to nahrát například u příbuzného, 

tak je kvůli tomu nechci diskriminovat.“ Záleží na přístupu personalistů a jejich schopnosti 

zůstat za každou cenu objektivní. 

 

4.3 Bezpečnost a ochrana osobních dat 

V případě videodotazníků, které využívají dotazovaní personalisté, je součástí 

aplikace vždy souhlas se zpracováním osobních údajů, který uchazeč musí vyplnit 

před začátkem samotného nahrávání. Přístup do systému mají jen pracovníci HR oddělení, 

zbylé osoby se k nahraným videodotazníkům dostávají způsobem, který popsal 

respondent R1: „Těm zařídíme přístup do náborového systému a musíme jim zpřístupnit 

konkrétního člověka a jeho videodotazník. Potom to řešíme přes e-mail.“  Podobný proces 

uvedl respondent R2: „Děláme jim na omezený čas přístupy do systému přímo na konkrétní 

nábor (…)“ Respondent R3 dodal: „Když to chceme ukazovat manažerům, tak musíme 

vytvářet jiné přístupy a je to administrativně náročnější, protože neznají ten systém. To je 

také ten důvod, proč to tak často nevyužíváme a občas to děláme tak, že si sedneme 

do jedné místnosti a díváme se na to spolu.“ Souhlasil i respondent R5: „Do systému máme 

přístup jen my jako lidi z HR, takže já, moje nadřízená a moje asistentka. A my to pak 

poskytujeme dál těm nadřízeným volných pozic, jinak tam nikdo nemůže.“ Přístup 

k vyplněným videodotazníkům by tedy měli mít jen pověřené osoby na základě 

zabezpečených přihlašovacích údajů. Reakce uchazečů bohužel nebyla součástí 

kvalitativního šetření, ani jeden respondent ale neuvedl, že by některý z kandidátů odmítl 

videodotazník nahrát kvůli obavě z narušení soukromí.  
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4.4 Sledované kompetence uchazečů o zaměstnání 

Personalisté mají při shlédnutí videodotazníku možnost uchazeče již před osobním 

pohovorem vidět. Jaké kompetence nejčastěji sledují? Respondent R1 řekl: „Spíš si 

všímám celkové řeči těla, jak sedí, jakým způsobem mluví. Hlasový projev je zásadní, dál 

spisovná mluva. A pak samozřejmě plynulost projevu, kultivovanost, inteligentní projev, 

pohotovost. Všímám si i, v jaké místnosti nahrávají a jak jsou oblečení, ale to jen pokud to 

výrazně vybočuje. Jednou jsme tam měli i pána, který si tam postavil pivo, a i to prostě 

o něčem svědčí.“ Podobnou odpověď poskytl i další respondent R2: „I v tom výrazu, v tom 

obličeji, že je ta ochota, zájem o tu práci, já to dělám, protože mě ta práce baví a tím pádem 

jsem k těm klientům milý, příjemný a ten projev vůbec. (…) Dívám se i co ten člověk má 

na sobě. (…) Rozhodně komunikativnost, schopnost jasně odprezentovat nějaké důležité 

informace a vůbec projev zájmu a ochoty.“ Nelišil se ani respondent č. 3: „(…) jak jsou 

oblečení a spíš celkový projev, jestli umí reagovat na otázky. (…) Určitě to, jak se umí 

vyjadřovat, jestli si přečte otázku a odpoví na všechno. Jak působí, jak dokáže pohotově 

reagovat. Je to hodně ohledně prezentace. Pak jestli ty odpovědi dávají smysl a odpovídají 

pozici, kterou obsazujeme.“ Souhlasil i poslední účastník výzkumu: „Určitě neverbální 

komunikaci. Jak ten člověk působí, jak se vyjadřuje, jak se projevuje.“ Následující tabulka 

shrnuje kompetence a okolnosti, které personalisté ve videodotazníku nejčastěji sledují: 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 

neverbální komunikace x x  x x 

verbální projev x x x x x 

reakce na otázky   x   

okolí kandidáta x   x  

oblečení kandidáta x x x   

Tabulka 4 – Sledované kompetence a okolnosti 

 

Existují ale i okolnosti, od kterých se někteří personalisté vědomě snaží oprostit. 

„Snažím se oprostit od vzhledu.“, řekl respondent R1. „Stalo se nám třeba, že měl jeden 

kandidát za sebou otevřenou šatní skříň, kde byl hrozný nepořádek, ale nic jsme z toho 

nevyvozovali.“ „Nekoukáme, jak si vždycky všichni myslí, jestli mají uklizeno a v jaké 
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místnosti to natáčí, na to určitě ne.“ „Prostředí se snažím ale neřešit a eliminovat to, ať se 

vážně omezuji jen na kandidáta.“ 

Jaké otázky personalisté uchazečům nejčastěji pokládají? „Vždycky na začátek 

máme rozvolňovací otázku ‚Dobrý den, jak se dnes máte?‘, tu máme úplně u všech a úplně 

na závěr volný prostor, pokud chtějí něco říct. Pak se nám často opakují otázky na silné a 

slabé stránky, nebo nějaký úspěch, takže takové sebehodnocení, případně nějaké 

motivační otázky. Kromě sebehodnocení a motivace tam máme hodně odborné otázky. A 

dále jestli se opravdu hodí do týmu.“ Respondent R2 uvedl postup v organizaci, ve které 

působí: „Otázek máme v aplikaci velké množství, ale opakují se hlavně dotazy na důvod 

odchodu ze zaměstnání a třeba jaké pracovní prostředí mu nejvíc vyhovuje. Pak co by 

o něm řekl jeho nadřízený a jak se zachoval v situaci, kdy jej kolega požádal o nějakou 

pomoc, protože sám práci nestíhal, ale oba dva toho měli hodně. (…) Máme tam i některé 

odborné dotazy, protože na některé pozici musíme mít nějaké základní odborné znalosti. 

Dále sebereflexi, co se v bývalé práci nejvíce a nejméně povedlo. Také jsme používali 

videodotazník v anglickém jazyce pro zjišťování jazykové úrovně.“ Účastník č. 3 dodal: 

„Většinou nás samozřejmě zajímá motivace, to se objevuje nejčastěji a občas se tam 

objevuje otázka, jak si představují pracovní den na té pozici, abychom zjistili, jestli vědí, co 

ta práce a pozice obnáší. Občas tam míváme mzdové podmínky.“ Motivaci mezi dalšími 

častými otázkami zminil i další respondent: „Máme tam hodně otázky na motivaci. A 

snažíme se hodně zjišťovat ty odborné. Když například hledám kouče, tak se zeptáme 

na něco praktického, co už vytvořil, jaký má za sebou výcvik. Nebo třeba ‚Jakou kampaň 

jste v minulosti vytvořil, popište nám ji.‘ (…) Pak asi co očekává od nadřízeného.“ Právě 

čtvrtý účastník šetření při své práci využívá i netradiční postupy a pro kandidáty 

do videodotazníků vymýšlí tvořivé úkoly, které mají provést před kamerou: „Třeba vzít si 

tři listy papíru a nějakým způsobem je sešpendlit a udělat je co nejvyšší a změřit je, 

abychom viděli, jak jsou kreativní. Nebo jim předem dáme úkol, třeba připravit slide 

prezentace a pak nám to říct, abychom viděli jejich prezentační schopnosti. Když cíleně chci 

trošku lidi u jedné otázky vystresovat, tak dám třeba jednu minutu.“ Poslední respondent 

se od ostatních neliší a jako nejčastější otázky uvedl: „(…) máme otázky na motivaci, 

na zkušenosti. Pak situační otázky, jak by si poradili v nějaké situaci, která se týká té pozice. 

Když je potřeba, tak dáváme i jednu otázku v angličtině, většinou jaký je jejich největší 
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pracovní úspěch. A pak odborné znalosti, většinou nějakou vědomostní otázku z jejich 

oboru.“  

Vybraný vzorek respondentů tedy ve videodotaznících nejčastěji využívá otázky, 

které zjišťují: 

 Motivaci uchazeče, 

 odborné znalosti uchazeče, 

 preference v pracovním prostředí, týmu a náplni práce. 

 

4.5 Využití videodotazníku pro různé typy pozic 

Zavedení videodotazníku v organizaci neznamená, že musí být použit pro nábor 

u všech typů pozic. Naopak, personalisté si pečlivě vybírají, pro které pozice je jeho využití 

vhodné. „My videodotazníky používáme jen u některých typů pozic, kde to dává smysl 

právě proto, že je důležitý i ten vizuální projev, například manažera vnitřní komunikace 

nebo tiskovou mluvčí. Určitě ne u dělnických pozic nebo například u účetních. Nepoužíváme 

ho u pozic, kde máme málo kandidátů, protože nechceme, aby si tím museli zbytečně 

procházet.“, řekl respondent č. 1. Podobně odpovídá i respondent R2, který rovněž klade 

důraz na větší množství uchazečů v náboru: „Hodně servisní pozice, vlastně všechny 

pozice, kde člověk komunikuje s klienty. Když to jsou juniornější pozice, tak tam to 

používáme taky a pak víceméně i na pozice specialistů, kde očekáváme těch reakcí větší 

množství.“ Podobně situaci vykreslil i třetí účastník v pořadí: „Míváme to většinou 

pro absolventské pozice a u pozic specialistů, kde se nepřihlásí tolik kandidátů, nám to ani 

nedává smysl. Juniorní pozice nebo trainee programy a tam se nám to osvědčilo výborně, 

protože tam je hodně přihlášek a tam je tohle první síto výborné.“ Stejný postup popsal i 

čtvrtý respondent: „Většinou masové pozice jako asistentky, junior specialisti na web. 

Většinou jsou to lidi, které chceme vidět a zjistit, jestli to skousnou a jestli jsou digitálně 

zaměření, jestli jim to nevadí. Ale teď jsme ho posílali i na kampaňového manažera.“ 

Z daného vzorku se svou odpovědí liší jen respondent R5, který uvedl: „Jsou to tedy ty 

trošku vyšší a trochu důležitější. Neposíláme to třeba na recepční, většinou to je na ty 

někde uprostřed, nedávno třeba na člověka do metodiky, musí mít perfektní angličtinu a 

hlavně umět komunikovat a prezentovat, takže na to nám to přišlo ideální.“  
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Na jaké pozice by respondenti videodotazník určitě nepoužili? „Nepoužíváme tam, 

kde máme málo reakcí, protože bychom si je ještě mohli vystrašit, a ne u manažerských 

pozic, protože tam bývá jiný přístup, takový osobnější.“ „Na úplně vysoké a strategické 

pozice ne, (…) protože to jsou manažeři a moc se jich nepřihlásí a těch lidí na trhu moc není. 

Spíš je lovíme přes LinkedIn a to už je těžko nalákáme na video, spíš na nezávaznou 

schůzku. A když je jich málo, spíše si je pozveme na osobní pohovor.“ Souhlasil i poslední 

respondent R5: „Zase bych to asi nepoužila na úplně nejvyšší pozice manažerů a tak, tam 

je zas potřeba osobnější přístup.“ 

Většina respondentů také v rámci jednoho náboru zasílá jednotný dotazník. 

„Chceme, aby všichni odpovídali na stejné otázky. Liší se jen u různých pozic.“, řekl 

respondent R3. Souhlasil také respondent č. 4: „My právě chceme vidět ty účastníky 

ve stejných situacích.“ Od ostatních se ale liší praxe v organizaci respondenta R2. 

„Pro každou pozici máme klidně dva tři videodotazníky, protože občas se nám 

na juniornější pozice mohou hlásit absolventi nebo i zkušení kandidáti a my 

podle životopisu, který dostaneme, můžeme kandidátovi poslat ten správný dotazník, kdy 

zkušenějších se ptáme na odborné znalosti, zatímco absolventů spíš na motivaci.“ 

 

4.6 Důsledky videodotazníku pro osobní pohovor s uchazečem 

Poskytovatelé videodotazníků personalistům slibují kvalitnější poznání kandidáta. 

„Ano, to si myslím, že jo. I přes organizační náročnost je to efektivnější, ta kvalita uchazečů 

na pohovorech je pak lepší. Na assessment už nám přijdou jen adepti, kteří z tohohle 

pohledu opravdu jsou prověření.“, souhlasil respondent R1. Stejný názor měl i třetí 

respondent v pořadí: „Je to lepší, víme už, jak ten člověk bude reagovat, jak bude 

vystupovat a podobně, takže kvalita je určitě lepší.“ Stejnou odpověď poskytli i 

respondenti R4 a R5. „Určitě. Teď je preselekce určitě kvalitnější.“ „Řekla bych, že se nám 

v těch náborech nestává, aby přišel někdo, kdo se vůbec nehodí a kdo by byl vážně šlápnutí 

úplně vedle. Máme ty lidi už předem nějak ověřené a ten pohovor se pak i líp vede, protože 

mám pocit, že toho člověka už nějak znám a můžu se vyptávat víc do hloubky a navazovat 

na to, co v tom videodotazníku říkal.“ Poslední účastník šetření zmínil, že nejde jen 

o kvalitnější předvýběr a lepší preselekce kandidátů před osobním pohovorem. 

Následkem využívání videodotazníků může být kvalitnější i osobní pohovor, personalisté 
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totiž mají o uchazeči více informací a během rozhovoru se mohou vyptávat do větší 

hloubky. Tento předpoklad potvrzují i výroky dalších respondentů. „Ano, je fajn si ověřit, 

jestli kandidát mluví konzistentně a jestli si bude pamatovat odpověď. Jsme schopní jít 

u osobního pohovoru i více do hloubky, protože toho kandidáta už předem nějakým 

způsobem známe, pomáhá to hlavně manažerům při přípravě otázek.“ „Dělám si u toho 

poznámky a u osobního pohovoru se pak doptám.“  

Dokáží ale videodotazníky přenést pravdivý obraz kandidáta? Na této tezi se 

respondenti šetření neshodli. „Ta realita pak dost často odpovídala tomu videodotazníku. 

Z větší části to opravdu odpovídá tomu, co je na videu. Samozřejmě se odbourá šum a ta 

nervozita, ale je to dobrý nástroj, protože to odpovídá realitě.“ „Jsou možná trochu víc 

v pohodě a uvolněnější, protože už je to normální setkání, na které jsou zvyklí, a ne něco 

nového. Takže jsou asi trochu otevřenější. Ale jinak myslím, že videodotazník je ukazuje 

docela věrně.“ Zbylí personalisté ale nesouhlasili. „Někdy se stává, že uchazeč tváří v tvář 

působí jinak, než jak působil ve videodotazníku.“ Nebo: „Taky se stává, že až na pohovoru 

zjistíme, že se člověk na tu pozici nehodí, protože v pohovoru už jdete do hloubky a 

zjišťujete, jestli si dokáže poradit ve specifických situacích nebo jestli zvládne tlak, stres, 

což v tom videodotazníku nezjistíte.“  

Zavedení videodotazníku může mít vliv i na počet osobních pohovorů. Poskytovatelé 

tvrdí, že se jejich kvantita sníží, protože je předvýběr kvalitnější a tím důslednější. „Ano, 

(…). Assessmentů a pohovorů pak proběhne méně.“, uvedl třetí respondent. Všichni zbylí 

účastníci výzkumu ale s tímto výrokem nesouhlasili. „Někdy si opravdu nejsem jistá, ale 

chci mít jistotu, že neopomenu vůbec nikoho... Možná do assessmentu už bych měla tu 

kapacitu plnou dřív, než dojde řada na tohoto kandidáta, ale ten dotazník mu zašlu. 

Párkrát se mi stalo, že takový člověk pak překvapil.“ Tento výrok respondenta R1 ukazuje, 

že počet pohovorů může naopak stoupat. Ještě lépe to vysvětlili respondenti R2 a R5. 

„Tím, že je cena za videodotazník nízká, si ale můžeme dovolit to poslat více kandidátům, 

než které bychom si pozvali na pohovor, což se nám dost vyplatilo. Občas kandidát 

překvapí, někdy zvolí jen špatnou formu životopisu, nedostatečně tam popíše svou praxi, 

svou práci, zapomene uvést časové údaje, takže to vypadá, že má praxe málo, ale 

skutečnost je jiná. A i když to pak nevyjde, manažer aspoň ví, že nic nepodcenil. (Počet 

pohovorů, pozn. autorky) se spíš možná zvýšil, protože ti kandidáty, které bychom jinak 

podle životopisu zamítli, dostali šanci.“ „Když už ho máme hotový a mám tam člověka, 
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u kterého si nejsem moc jistá, tak není problém ho poslat, není to žádná práce navíc a 

aspoň budu mít klid v duši, že jsem tomu člověku dala šanci.“ 

 

4.7 Časová a finanční náročnost videodotazníku 

Ani jeden z dotazovaných personalistů si netvoří statistiky dopadu videodotazníků. 

„Přiznám se, že statistiky nesledujeme a nemáme to podložené pevnými daty.“, sdělil 

respondent R1. Časové a finanční dopady jejich zavedení můžeme jen odhadovat.  

Pro časovou úsporu hovoří fakt, že nahrané videodotazníky jsou ve všech případech 

kratší než osobní pohovory. „Vždycky do dvaceti minut.“ „Tam se to hodně liší, od pěti 

minut na asistentskou pozici, kdy jsme potřebovali zjistit jen pár základních informací, až 

po třeba pětadvacet minut, a to se bavíme o pozicích opravdu hodně odborných, 

specializovaných. Nejběžnější je ale kolem sedmnácti, devatenácti minut.“ Někteří 

personalisté si je ale pouští opakovaně, například respondent R1: „Ano, když si například 

nejsem jistá. Třeba když musím vybírat mezi dvěma lidmi, tak k tomu přistupuji více 

analyticky, opravdu si píšu poznámky a přehrávám si je několikrát.“ Kladně odpověděl i 

respondent R2, respondent č. 5 pak řekl: „Jo, to určitě. Většinou na ně koukám sama a pak 

ještě spolu s tím nadřízeným nebo když si nejsem jistá, prostě si to pustím ještě jednou. 

Využíváme to spíš pro důležitější nábory, kam se nám hlásí míň lidí a na které také míň lidí 

zveme, takže máme ve finále třeba 7 videodotazníků a máme čas se v nich víc pohrabat a 

ujistit se, že se rozhodujeme správně.“ Opakovaně si videodotazník nepřehrávají dva z pěti 

respondentů, u zbylých se může nábor tímto postupem prodloužit. Také fakt, že 

videodotazník je často posílán i lidem, kteří by se jinak nedostali na osobní pohovor, 

představuje nutnost zhlédnout zvýšený počet nahrávek. Dotazovaný č. 3 navíc upozornil, 

že je nutné nechat kandidátům čas na vyplnění: „No, ono to může být ušetření času i ne. 

Protože když někdy míváme videodotazníky, tak musíme dát uchazečům nějaký čas 

na vyplnění, takže jim dáváme třeba půlku týdne, takže se nám to natáhne. A než se na to 

všichni podívají, protože jsme měli i regionální pozice a chtělo to vidět víc linií, takže než se 

na to všichni podívali a dali souhlas, může se to i natáhnout.“ Respondent R2 dodal: 

„Někdy stejně provádíme ještě telefonické interview, protože se doptáváme na ty 

informace, na které jsme ve videodotazníku nezískali odpověď a potřebujeme ji.“ V případě 

některých organizací se také může jednat o jeden krok navíc, který nábor opět prodlouží: 
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„My je máme jako jeden krok navíc, takže určitě. Do telefonu jsme se těch lidí na ty věci 

vůbec neptali a nechávali jsme si to všechno na osobní pohovor.“ 

Časovou náročnost může snižovat možnost přerušit přehrávání již v průběhu, pokud 

si je personalista od začátku jistý, že daný kandidát se na volnou pozici nehodí. V případě 

osobního pohovoru je nutné jej vést až do konce. „Někdy to stopnu. Pokud tam v první 

polovině padnou nějaké zásadní věci, přes které vlak nejede, tak jdu prostě dál, protože 

čas je drahý.“, sdělil respondent R1.  

Každý dotazovaný personalista vnímá časové důsledky jinak. Respondent R1 toto 

téma shrnul následovně: „Doba se nezkrátila, spíš naopak. Náročnější je ta organizace, 

Chápu, že některé firmy se s tím moc nemažou a posílají automaticky vygenerovaný e-mail. 

My to opravdu chceme dělat víc osobní, voláme jim. Navíc je tam termín pro vyplnění 

klidně několik dní. Mám s tím vlastně víc práce, než když jsme to používali.“ Další 

respondent ale s daným výrokem nesouhlasil a vyjádřil pravý opak: „My jsme se 

na začátku báli, že to bude hrozně prodlužovat ten výběrový proces, ale je to o těch 

kandidátech. I když občas čekáme na některé, kterým to trvá 14 dní, tak ve skutečnosti se 

ten nábor neprodloužil, protože už zvažujeme kandidáty, kteří to vyplnili dřív. Pokud to 

někomu trvá dva týdny, asi něco není úplně v pořádku s jeho motivací. Zkrátí se ale doba, 

kdy se s tím kandidátem můžete setkat nebo čas na cestování.“ 

Pro finanční důsledky nemá žádná z firem tvrdá data ani zpracované statistiky. 

Respondent R2 tento fakt vysvětlil: „Žádné statistiky jsme si nedělali, ten pozitivní 

feedback ze strany recruiterů a manažerů je takový, že jsme do tvrdých čísel nakonec ani 

nešli. Ta cena ani není taková, aby se to muselo řešit a porovnávat tvrdá data.“ 

Respondent R4 tyto důsledky alespoň odhaduje: „Nemáme žádné statistiky. Ale řekla 

bych, že ano. Když si vezmu, kolik času manažera a mě by bylo na každý pohovor.“ 

Pro jasnou odpověď by ale byla potřeba zajistit kvantitativní data.  

 

4.8 Reakce uchazečů na videodotazník 

Protože součástí práce není šetření samotných uchazečů o zaměstnání, ale názorů a 

zkušeností firemních personalistů, lze zprostředkovat jen jejich zážitky. Žádný 

z dotazovaných personalistů si komplexní reakce sám nezjišťuje, k dispozici jsou jen výroky 

a reakce kandidátů, kteří svůj názor aktivně sdílí.  
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Reakce uchazečů se k personalistům dostávají ve dvou fázích výběrového řízení. 

První z nich je moment prvního kontaktu s videodotazníkem a oznámení o potřebě jeho 

vyplnění. „Stalo se mi to několikrát, kdy prostě lidi potom napsali e-mail, že za těchto 

podmínek z toho výběrového řízení odstupují. Tam potom nevidím motivaci a v tom 

případě jim alternativu nedávám.“ Také respondent R2 souhlasil se spojením negativní 

reakce a nevyplněním videodotazníku s kandidátovou motivací. „Vzhledem k tomu, že je 

to o tom, že ten člověk se musí neustále setkávat s novými lidmi a komunikovat s ním, tak 

byl tohle pro nás spíš projev toho, že to nebude zrovna vhodný kandidát na tu pozici, takže 

ani nepostupujeme dál. To se ale stává výjimečně, ale bereme to jako nízkou motivaci. 

Stejně tak když někdo nedá vědět a stejně videodotazník nevyplní, dále se jím nezabýváme 

a tu informaci si napíšeme do poznámek v systému, abychom věděli i do budoucna, s kým 

máme tu čest.“ Souhlasil také účastníci č. 3 a č. 5: „Pokud to nevyplní, tak záleží na počtu 

kandidátů. Pokud nám neodpoví pár lidí z většího množství, tak s nimi prostě dál 

nepočítáme. Je to trochu ukázka jejich motivace, protože musí udělat něco trochu navíc, 

není to jednoduché a spousta lidí z toho musí být nervózní, takže to bereme tak, že o tu 

práci určitě mají zájem.“ „To se stává, většinou mi to řeknou do telefonu, když je o tom 

informuji, že se jim to moc nelíbí a že do toho asi nejdou. Nebo řeknou, že to vyplní a pak 

to nechají propadnout bez toho, aby nějak dali vědět. A většinou to nijak neřeším, kdyby 

tu práci vážně chtěli, vyplnili by ho. Nestalo se mi, že by člověk, který o pozici vážně stojí, 

volal a prosil o jiný způsob.“ Respondent R4 viděl jako jediný možnost alternativního 

postupu v případě nevyplnění: „Někdo řekne, že se toho nechce účastnit, ale to není moc 

často. Z každé várky třeba jeden. Pak záleží na formě, jakou to řekne, ale většinou to 

neřeším a nenabízím mu alternativu. Maximálně u vyšší pozice se podívám na životopis, 

jestli o toho člověka stojím, a to bych mu zavolala a zjišťovala proč. Zezačátku bych ho 

zkusila namotivovat do videodotazníku, ale kdybych slyšela, že reaguje dobře a cítila bych 

tam nějaký potenciál, tak bych ho pozvala i bez videa.“ 

Následná reakce po nahrání videodotazníku bývá většinou nervózní, kandidáti mají 

tendenci svůj výkon podceňovat. „Oni většinou pak volají nebo píší, že to bylo hrozné a 

stresující, že se jim to nepovedlo, většinou mají ze sebe špatný pocit.“, sdělil respondent 

R4 a souhlasil i účastník R5: „Většinou jsou si takoví nejistí svým výkonem, takže se 

omlouvají. Nebo si nejsou jistí, jestli to udělali správně a jestli se to nahrálo a přišlo nám 

to zpátky, tak ještě volají nebo píší.“  
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Personalisté mohou zpříjemnit uchazečům nahrávání pomocí uvítacího videa. Jeho 

funkci přiblížil respondent R1: „Myslím, že by to mohlo zlidštit celý ten proces, aby si 

kandidáti uvědomili, že na druhé straně není stroj, který to bude automaticky 

vyhodnocovat, ale že tam jsou úplně normální lidi, kteří se možná taky trošku stydí, když 

to uvítací video nahrávají. Myslím, že je to dobrý krok pro budování značky, toho brandu. 

Bude to působit mile, lidsky a dáme najevo, že je pro nás důležité, aby kandidát zvládl výběr 

co nejpříjemněji. Je to vzájemný proces, že i oni si vybírají a je pro ně důležité, v jakém 

prostředí by pracovali.“  

Ani jeden z dotazovaných HR pracovníků ale uvítací video nenahrál. „Nemáme ho. 

Vím, že bychom určitě měli a vnímám to jako naši chybu, že jsme líní ho natočit. Měli jsme 

vidinu, že by ho měl natočit nadřízený z pracoviště, ale tam se to zaseklo, že není čas. Druhá 

varianta tedy je, že aspoň my z HR bychom to měli natočit, o čemž se tedy teď mluví a 

plánujeme to.“, řekl účastník R1. Stejnou reakci poskytli i další respondenti. „Video 

nemáme, my jsme se pořád u nás nedomluvili, kdo je nejvhodnější osoba, která bude ty 

kandidáty vítat, takže jsme tam nechali jen text. Myslím, že jsme ho ale napsali tak 

zajímavě, že se snažíme odbourat takový ten ostych kandidátů. Plánujeme ale každý rok 

někoho přesvědčit, aby to nahrál. Na něm ale určitě záleží, abychom toho kandidáta 

maximálně uklidnili, aby nebyl nervózní, aby od toho neočekával něco hrozného.“ „To 

nemáme a ani jsme nad tím neuvažovali. Myslím, že by to bylo dobré, ale zatím jsem 

nenašla nikoho, kdo by to nahrál.“ Respondent č. 5 uvedl: „Vím, že bychom měli mít, ale 

zatím nemáme, nedokážeme se k tomu odhodlat. Asi bych to měla natočit já, ale prostě se 

nemůžu odhodlat. Teď se cítím špatně, racionálně vím, že by to bylo férové a měli bychom 

ho mít.“ „Pouze respondent R4 měl v minulosti uvítací video natočené. „Měla jsem ho a 

smazala jsem ho, musím si ho přehrát. Když jsme začínali, tak jsem ho tam měla a také 

jsme ho posílala a pak jsem ho viděla asi před půl rokem a jak to bylo asi rok staré, tak 

jsem se zděsila, co to tam říkám a vymazala jsem ho. Chtěla jsem nahrát nový, ale musím 

říct, že jsem ho nenahrála. Ale teď nám dal šéf nějaký termín, takže ho nahraju a budu ho 

zase mít.“ 
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5 Diskuze 

Kvalitativní šetření zjišťovalo názory pěti českých personalistů na novou metodu 

předvýběru uchazečů o zaměstnání, videodotazník. Výsledky šetření nejsou zobecnitelné 

a vyjadřují jen postoje vybraných respondentů, přesto přináší zajímavé informace, které 

by následně mohly sloužit jako podklad pro další výzkumy. Pro hlubší pochopení nové 

metody by byla zapotřebí také kvantitativní data vypovídající více o reakcích respondentů 

i personalistů.  

Respondenti jako nejčastější důvod zavedení videodotazníku uvedli touhu zkusit 

něco nového. Motivem pro využívání videodotazníku tedy může být zájem o následování 

technologického rozvoje a budování novátorské značky organizace. Proces zavádění 

videodotazníku do procesu předvýběru uchazečů o zaměstnání probíhá nejspíše 

bez komplikací, pokud jsou firemní uživatelé s metodou řádně seznámeni a pokud je její 

užívání v systému přehledné a jednoduché. 

Problémem při vyplňování videodotazníku kandidátem může být nedostatečná 

počítačová gramotnost, větší překážkou se ale zdají být technické potíže ze strany 

poskytovatelů. I pokus o vyřešení této situace ale může personalistům sloužit jako ukázka 

motivace uchazeče. Pokud se videodotazník nepodaří vyplnit, bývá nahrazován klasickým 

telefonickým pohovorem. Tímto postupem ale není splněna podmínka pro srovnatelnost 

uchazečů, personalisté by se měli snažit, aby ve vybraném náboru videodotazník vyplnil 

každý z kandidátů. 

V případě účastníků šetření mají k vyplněnému videodotazníku přístup jen povolaní 

lidé, kteří jsou spojeni s výběrem vhodného kandidáta na danou pozici. Videodotazník je 

ale přehráván v kancelářích a v některých případech i mimo prostory organizace, 

například v dopravních prostředcích. Existuje tedy riziko, že nahrávku uvidí také 

nepovolaný člověk a dojde tak k porušení ochrany osobních údajů. HR pracovníci by si měli 

být jisti, že při přehrávání videodotazníku mohou nahrávku vidět jen oni nebo lidé, kteří 

se na výběru nového pracovníka podílejí. 

Nejčastěji sledovanou kompetencí ve videodotazníku je komunikace, a to verbální i 

neverbální. Personalisté mají možnost uchazeče zároveň slyšet i vidět, a právě tato 

kombinace je u vzorku respondentů vnímána jako nejpřínosnější. I přesto se ale může stát, 

že uchazeč při následném osobním pohovoru působí jinak než na nahrávce. Svou roli může 

hrát tzv. impression management. Lidé, kteří ví, jak správně pracovat s webkamerou a 
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využívat ji ve svůj prospěch, mohou působit profesionálněji. Naopak uchazeči, kteří tuto 

dovednost neovládají, se mohou zdát jako méně vhodní, přestože pro pozici mohou mít 

všechny předpoklady. Posuzovatelé by se měli snažit být objektivní a nehodnotit 

kandidáty na základě kvality videa. HR pracovníci by se měli snažit vytvářet ve 

videodotazníku různorodé situace pro kvalitní poznání uchazeče. 

Videodotazník je respondenty často využíván pro předvýběr uchazečů o nižší pozice, 

například u masových náborů. Může to být proto, že nahrávku zpět nejspíše zašlou 

kandidáti, kteří mají o volné místo vážný zájem a jsou ochotni pro něj náročnější krok 

splnit. Videodotazník se jeví jako vhodný i pro specializované pozice, pro které jsou 

potřebné prezentační schopnosti, znalost cizího jazyka nebo speciální vzdělání a 

zkušenosti. Nová metoda může být přínosná i v případě předvýběru studentů a 

absolventů, kteří mohou zaslat podobné dokumenty a díky nahrávce mají možnost se 

odlišit. Videodotazník naopak není podle dotazovaných personalistů vhodným nástrojem 

pro výběr uchazečů na vyšší pozice, zejména v top managementu. Videodotazník může 

působit neosobně a vhodné uchazeče zbytečně odradit, přístup proto bude spíše 

individuální, založený na osobním kontaktu.  

Počet osobních pohovorů v náborech, ve kterých byl využit videodotazník, se může 

snižovat i zvyšovat. Podle respondentů se kvalita uchazečů u osobních rozhovorů zvyšuje, 

videodotazník má vliv na kvalitnější předvýběr. Výsledkem by byl menší počet pohovorů 

jen s vybranými kandidáty. Videodotazník je ale posílán i uchazečům, kteří by v jiném 

případě nebyli vybráni pro telefonický předvýběr ani osobní pohovor. Pokud tito kandidáti 

u předvýběru uspějí, může se počet osobních pohovorů zvýšit.  

Vybraní personalisté nevedou statistiky využívání videodotazníků v předvýběru. 

V žádné z vybraných organizací neexistují data o vlivu nové metody na finanční náklady a 

čas personalistů i manažerů. Firmy by si měly vést statistiky, aby bylo možné zhodnotit 

efektivitu metody. Bylo by potřebné provést hlubší kvantitativní výzkum, který by využíval 

právě firemní statistiky a který by objektivně vypovídal o finanční a časové náročnosti 

videodotazníku. Z šetření vyplývá, že by videodotazník mohl přinášet úspory zejména 

velkým organizacím, které mají pobočky v regionech, kam pracovníci musí jezdit pořádat 

výběrová řízení.  

Zkušenosti vybraných personalistů s reakcemi uchazečů nemají objektivní 

výpovědní hodnotu a představují pouze názory aktivních kandidátů, kteří své postoje sami 
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sdílí. Výsledky nejsou zobecnitelné, protože lze předpokládat, že své mínění sdělují 

zejména uchazeči, kteří mají na videodotazník vyhraněný názor. Pro kvalitnější poznání je 

potřebné šetření názorů uchazečů o zaměstnání. Výsledky ukázaly, že některé uchazeče 

může videodotazník odradit od účasti ve výběrovém řízení. Varováním je, že ani jeden 

z personalistů nenahrál uvítací video. Sami tedy nesplnili činnost, kterou požadují 

po uchazečích o zaměstnání v organizaci. 

 



55 

 

6 Závěr 

Svět kolem nás se neustále mění a objevující se inovace postupně způsobují změny 

ve všech oblastech života. Také svět práce prochází změnami způsobenými nástupem 

nových technologií a jejich další posun ovlivňuje i způsob, jakým jsou lidé vybíráni 

pro volné pozice v organizacích. Tradiční metody předvýběru, mezi které můžeme řadit 

telefonický pohovor, jsou doplňovány nebo zcela nahrazovány novými, mezi které patří 

videodotazník.   

Videodotazník jako metoda předvýběru uchazečů o zaměstnání má stejně jako 

každá jiná metoda své výhody a nevýhody. Může přinášet kvalitnější obraz uchazečů 

o zaměstnání, protože personalisté mají možnost kandidáty vidět i slyšet před osobním 

setkáním. Zároveň může působit neosobně a odrazovat od účasti na výběrovém řízení. 

Záleží pak na personalistech, zda se rozhodnou jej do svého předvýběru zařadit.  

Videodotazník je nástrojem předvýběru, se kterým může každý personalista 

pracovat jiným způsobem. Na práci personalistů i chod organizace může mít pozitivní i 

negativní vliv. Ve velké míře záleží na organizační kultuře firmy a její personální politice, 

stejně jako na kompetencích a přístupu konkrétních HR pracovníků. Pokud si organizace 

zakládá na komunikaci s uchazeči, může videodotazník časově zatížit HR oddělení, 

odměnou ale bude vyšší návratnost nahrávek a kvalitnější hodnocení kandidátů. 

V případě, že chce organizace snížit časovou a finanční náročnost výběrového řízení, může 

videodotazník posílat masově bez předchozího upozornění a výsledku tak nejspíše 

dosáhne, přístup se ale negativně promítne do jejich návratnosti. 

Záleží na personalistech, jestli nahrají uvítací video a zpříjemní tak kandidátům 

zodpovězení videodotazníku. Je na nich, jestli budou ve vymýšlení otázek kreativní a 

videodotazník sestaví tak, aby zjišťoval potřebné kompetence. Je jejich rozhodnutím, kteří 

lidé jej budou muset vyplnit a na jaké pozice bude využíván. HR pracovníci s uchazeči 

komunikují a je jejich úkolem kandidátům vysvětlit, proč je videodotazník výhodný i 

pro ně. Videodotazník přináší možnosti, ve výsledku jsou to ale personalisté, kteří určují 

povahu výběrového řízení a prezentují tak organizaci veřejnosti. 

Tato práce a její šetření neměly za cíl podat zobecnitelný obraz českého pracovního 

trhu s videodotazníky. Díky kvalitativnímu šetření přináší názory konkrétních lidí, kteří je 

ve své každodenní práci využívají. Přináší tak vhled do zkoumané problematiky a slouží 

jako podklad pro další výzkumy zabývající se tématem videodotazníků. Právě kvantitativní 
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dotazníkové šetření mezi personalisty i uchazeči o zaměstnání je potřebné k bližšímu 

pochopení a navázání na informace získané šetřením kvalitativním.  
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8 Příloha A: Osnova polostrukturovaného rozhovoru 

Úvod 

Představení autorky a průběhu rozhovoru. 

Vysvětlení cíle práce a rozhovoru. 

Zopakování podmínek spolupráce. 

 

Základní údaje 

Otázka č. 1: Jaká je Vaše pozice ve společnosti a s jakými odpovědnostmi se pojí? 

Otázka č. 2: Jaký máte Vy osobně vztah k technologiím? 

 

Zavedení videodotazníku 

Otázka č. 3: Jaké byly důvody pro zavedení videodotazníku v organizaci? 

Otázka č. 4: Jaký byl proces předvýběru a výběru před zavedením videodotazníku? 

Otázka č. 5: Jaký byl průběh zavádění videodotazníku? 

Otázka č. 6: Jaký je proces předvýběru a výběru uchazečů po zavedení     

videodotazníku? 

Otázka č. 7: Jak informujete uchazeče o nutnosti vyplnit videodotazník? 

 

Digitální gramotnost ve vztahu k videodotazníku 

Otázka č. 8: Stalo se někdy, že uchazeč nebyl schopen vyplnit videodotazník, 

protože neuměl pracovat s počítačem? 

Otázka č. 9: Vyskytly se při využívání videodotazníku technické problémy? 

Otázka č. 10: Hodnotíte i technické provedení videodotazníku? 

 

Bezpečnost a ochrana osobních dat 

Otázka č. 11: Sdílíte vyplněné videodotazníky s kolegy? 

Otázka č. 12: Jakým způsobem poskytujete kolegům přístup k nahraným 

videodotazníkům? 

 

Typy pozic a sledované kompetence 

Otázka č. 13: Jaké kompetence ve videodotazníku sledujete? 
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Otázka č. 14: Jaké klíčové otázky ve videodotazníku pokládáte? 

Otázka č. 15: Posíláte na jednu pozici stejný videodotazník? 

Otázka č. 16: Na jaké typy pozic videodotazník posíláte? 

Otázka č. 17: Jak dlouhé videodotazníky posíláte? 

 

Důsledky pro osobní pohovor 

Otázka č. 18: Jakou odhadujete návratnost videodotazníků? 

Otázka č. 19: Posíláte videodotazník i uchazečům, které byste jinak do výběrového 

řízení nezahrnuli? 

Otázka č. 20: Stalo se Vám někdy, že uchazeč špatně pochopil dotaz ve 

videodotazníku? 

Otázka č. 21: Umožňuje videodotazník kvalitněji poznat uchazeče? 

Otázka č. 22: Jak se změnil počet osobních pohovorů po zavedení videodotazníku? 

Otázka č. 23: Navazujte v osobním pohovoru na odpovědi z videodotazníku? 

Otázka č. 24: Existuje rozdíl mezi chováním uchazeče ve videodotazníku a u 

osobního pohovoru? 

 

Časová a finanční náročnost videodotazníku 

Otázka č. 25: Přehráváte si videodotazníky opakovaně? 

Otázka č. 26: Přehráváte si videodotazník mimo kancelář? 

Otázka č. 27: Přehráváte si videodotazník mimo pracovní dobu? 

Otázka č. 28: Vedete si statistiky týkající se videodotazníků? 

Otázka č. 29: Má videodotazník vliv na finanční náročnost výběrového řízení? 

Otázka č. 30: Má videodotazník vliv na časovou náročnost výběrového řízení? 

Otázka č. 31: Sledujete všechny vyplněné videodotazníky až do konce? 

 

Reakce uchazečů na videodotazník 

Otázka č. 32: Máte nahrané uvítací video? 

Otázka č. 33: Jak uchazeči reagují na nutnost vyplnit videodotazník? 

Otázka č. 34: Odmítl někdy uchazeč nahrání videodotazníku? 

Otázka č. 35: Jak uchazeči reagují po nahrání videodotazníku? 
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Závěr 

Poděkování za spolupráci. 

Dotazy a připomínky. 

 

 

 

 

 

 

 

 


