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Zjišťování kritérií pro výběr kandidátů má svá úskalí  
Zjištění kritérií výběru předtím, než začneme 

připravovat assessment centrum (souhrn metod 
pro posuzování kandidátů skupinou hodnotite-
lů), by mělo být samozřejmostí. Přesto o samo-
zřejmost nejde. V tomto článku se chci zamys-
let nad tím, nakolik jsou kritéria potřebná, a 
nad dialogem mezi expertem a zadavatelem.  

Personalista nebo personální psycholog se 
může obávat, že bude vypadat hloupě, když se 
bude vyptávat na věci, které „všichni znají“, 
případně může mít obavu, že zadavatel nebude 
chtít na jeho otázky odpovídat. 

Ověřuje-li předpoklady kandidátů psycholog, 
který nemá dostatečnou zkušenost v oblasti 
posuzování lidí pro pracovní oblast, nemůže 
mu být zcela jasné, která 
kritéria jsou pro posuzo-
vání lidí důležitá. Proto 
potřebuje hovořit o tom, 
co je pro jednotlivé pra-
covní pozice podstatné. 
Jinak se mu stane, že 
zjišťuje „cosi“ a jeho 
závěry nám potom budou 
k „čemusi“. 

Pokud s psychodiagnos-
tikou či AC/DC zachází 
zkušený psycholog, dokáže o posuzovaném 
sestavit poměrně plastický obraz, a to i na zá-
kladě všeobecného zadání. Všimne si také 
výrazných rysů osobnosti a dokáže je srozumi-
telně sdělit zadavateli. Když má takovýto od-
borník v pracovní oblasti hodně zkušeností, 
může nabýt pocitu, že kritéria k posouzení jsou 
už trochu nadbytečná. Zkušený psycholog- 
-diagnostik skutečně zná „průměrné požadav-
ky“ na určité typy pozic a navíc dokáže najít 
ještě něco navíc. Je schopen přesáhnout zadaná 
kritéria a zároveň poskytovat jen ty informace, 
které jsou pro personální práci s hodnoceným 
podstatné. 

Jenže to znamená nejen jeho odbornou zdat-
nost, ale i poměrně vysoké sebevědomí, které 
by snad bylo možné vyjádřit názorem: „Vím 
velmi dobře, co je důležité.“ Pak si musíme 
položit otázku, jestli takový psycholog má 

dostatek pokory, která uchová jeho schopnost 
naslouchat a také brát vyslechnuté v úvahu, 
jestli jeho postoj nepřejde do polohy: „Vím 
nejlépe, co je důležité.“ Tento postoj je nebez-
pečný –  takový expert bude jen těžko pracovat 
na tom, co klient potřebuje. 

Manažeři obvykle rádi vysvětlí, co od posou-
zení té které osoby očekávají. Zejména mana-
žeři velkých firem mívají zkušenosti s rozho-
vory o kritériích a vědí, co chtějí. Ale někdy to 
může být jinak. 

Pokud nemá zadavatel se spoluprací s psy-
chologem žádné zkušenosti, může být pro něj 
rozhovor o kritériích výběru znejišťující. Ně-
kdy mu službu psychologa víceméně vnutí 

personalista, který jedno-
značně vidí potřebu jeho 
služby. Ale manažer může 
mít opačný pocit, může 
mít obavu, že bude vypa-
dat málo kompetentně, že 
nebude znát odpovědi na 
otázky … Je možné, že 
vlastně ještě moc nepře-
mýšlel o tom, co je důle-
žité, nebo o tom uvažoval 
z jiného úhlu nebo o tom 

uvažoval, ale zjistil, že na některé otázky nezná 
odpovědi. Situace, kdy jeden klade otázky a 
druhý odpovídá, může snadno evokovat před-
stavu zkoušení u tabule. A tato představa může 
vyvolat potřebu ukázat, kdo je „tady pánem“ 
nebo alespoň nepřipustit takový druh rozhovo-
ru. Při vysvětlení důvodů otázek a velmi citli-
vém přístupu se tomuto vymezení můžeme 
snadno vyhnout. Je jen třeba se pečlivě vy-
hnout zdůrazňované sebejistotě. 

Ať už s AC/DC či s psychodiagnostikou 
začínáme nebo jsme pokročilí, jedinou cestou, 
jak dělat kvalitní práci, je vždycky pečlivě 
pracovat s kritérii, komunikovat se zadavate-
lem a naslouchat, ověřovat, naslouchat ... 
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RIZIKA A AKTUÁLNÍ PROBLÉMY  
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

– EVROPSKÉ SMĚRNICE A NOVÝ ZÁKON 
 

7. října 2005 od 10 do 16 hodin 
Kongresové centrum Praha 

ul. 5. května 65, Praha 4  
• Víte, jaké jsou principy a největší rizika zadávání 

veřejných zakázek podle současné právní úpravy? 
• Znáte aktuální úpravu otázek souvisejících s aplika-

cí tohoto zákona a víte, jak řešit nejožehavější 
problémy dnes i do budoucna? 

• Víte, že Evropský parlament a Rada EU přijaly vloni 
nové směrnice o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek ovlivňující i vaše podnikání? 

• Opravdu jsou vám známy hlavní změny vyplývající 
z těchto směrnic a víte, jak se v současné úpravě 
orientovat? 

• Víte, že od 1. ledna 2006 nabude s největší pravdě-
podobností účinnosti nový zákon, a víte, jak být 
připraveni a bez úhony přečkat nejkritičtější období? 

• Chcete se již nyní dozvědět maximum o nových 
zadávacích postupech, o právech a povinnostech 
všech subjektů zadávacího řízení apod.? 

• Máte mnoho konkrétních dotazů a rádi byste se 
dozvěděli, jak nejefektivněji řešit svou situaci? 

 

Více informací a přihlášky na:  
www.pravniradce.ihned.cz/konference 

 

Certifikované vzdělávání pro poradce v oblasti  
malých a středních podniků 

 

 Program je připraven na základě celosvětově využívaného know-how přední poradenské společnosti  
GFA Consulting a doporučen pro podnikové poradce agenturou CzechInvest. 

 

Bližší informace a přihlášky získáte na adrese   
admin@brainlogistics.cz , na telefonním čísle 224 811 761 nebo na webových stránkách 

http://www.czechinvest.org/web/pwci.nsf/pages/A236439A7929E5D9C1257043003E7EBE?OpenDocument 
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Jen tři procenta Čechů si nechávají 
dovolenou proplatit  

Jen 3 % Čechů a Češek si nechávají část své 
dovolené proplácet a nevybírají si ji celou. 
Naopak 55 % českých pracovnic a pracovníků 
chce vyčerpat všechno volno. Vyplynulo to  
z internetového průzkumu, jehož výsledky 
ČTK poskytl Petr Nachtmann ze serveru 
www.jobpilot.cz . Průzkum se uskutečnil  
v šestnácti státech střední a západní Evropy a 
zapojilo se do něj více než 10 tisíc lidí.  

Ve střední a západní Evropě si celou dovole-
nou vybere v průměru 45 % lidí. Zhruba třeti-
na dotázaných si její část převádí do dalšího 
roku. Z Čechů a Češek volí tuto možnost čtvr-
tina. Každý desátý evropský pracovník tvrdí, 
že si ale volné dny musí vybrat všechny, pro-
tože na tom trvá jeho zaměstnavatel. V ČR to 
musí učinit 17 % zaměstnanců. Část dovolené 
si nechává proplatit asi 8 % dotázaných ve 
střední a východní Evropě.  

Nejvíce si na dovolenou potrpí lidé v Dán-
sku. Celou si ji vybírá 70 % Dánů a Dánek. 
Veškeré volno vyčerpají také tři pětiny belgic-
kých a britských pracovníků. Naopak dvě 
třetiny Rakušanů si část volných dnů převádějí 
do dalšího roku, celou dovolenou si vezme jen 
čtvrtina osob. V Německu si část volna pro 
příští rok šetří polovina lidí, celé si ho užije 
třetina pracujících. Ve Španělsku si dokonce 
28 % lidí musí vybrat dovolenou celou. Dob-
rovolně tak učiní jen pětina zaměstnanců.  

Odborníci lidem doporučují, aby si volné 
dny vybírali. Vypřáhnutím z pracovního stresu 

(Pokračování na stránce 2) 
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