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Poslední dobou se èasto setkávám s tím, že 
HR zavádìjí interní assessment centra (dále 
„AC“) jako interní proces. Èasto to jsou spo-
leènosti, které do té doby „nakupovaly“ tuto 
službu externì. Tento krok vzniká docela logic-
ky z následující úvahy: AC jsme se opakovanì 
úèastnili jako hodnotitelé, máme s tím zkuše-
nosti, hodnotit umíme, metody známe, AC jsou 
drahá, musíme šetøit. 

Urèitì se vám stalo, že jste n ìkdy s n ìkým 
jeli nìkam za prací nebo na výlet. Možná jste si 
chtìli cestu zapamatovat, ale když jste pak jeli 
sami, nejspíš jste narazili na místo, kde jste si 
nebyli jistí, možná jste dokonce bloudili. To, že 
vidíme n ìkoho n ìco d ìlat a t øeba mu s tím i 
pomáháme, ještì nezna-
mená, že tu práci umíme 
udìlat sami bez pomoci. 
To platí i u AC. Na vy-
soké sebevìdomí zde 
není místo. D ùležitá je 
pøíprava, trénink, super-
vize (tzn. sledování 
odborníkem a následnì 
zpìtná vazba). 

Pokud kvalitní doda-
vatelská firma realizuje 
AC, znamená to, že jsou 
konzultanti psychologové, kteøí mají zkušenos-
ti s mnoha AC, umìjí používat psychodiagnos-
tické pomùcky, mají srovnání s mnoha dalšími 
úèastníky AC odjinud, a to všechno jim pomá-
há kvalitnì hodnotit modelové a týmové situa-
ce i p øípadové studie. Jestliže takového psy-
chologa nemáme, musíme si o to víc dávat 
pozor na kvalitu. 

Jak toho dosáhnout? Celý proces je nutné 
krokovat. Jestliže jsem nikdy AC nedìlala, 
nemá smysl se rovnou pouštìt do jeho nastave-
ní, vedení i hodnocení. Nejlepším prvním kro-
kem je jít hodnotit na AC realizované externí 
firmou. Ve druhém kroku je dobré zvolit jednu 
pozici, na kterou se nabírá prùbìžnì podle 
stejných kritérií. Mùže to být pozice obchodní-
ka nebo t øeba operátora call centra. Pro tuto 
pozici si nastavíme kritéria. Ta kritéria, která se 
týkají komunikaèních dovedností, m ùžeme 
zkusit ovìøit modelovou situací. U obchodníka 
nejspíš prodejní rozhovor, u operátora ukázkou 
jednání s volajícím klientem. Výbìrové øízení 
tedy rozšíøíme o modelovou situaci. Až poté, 
kdy ji máme dobøe zvládnutou, dokážeme ji 

dobøe zadat a dobøe hodnotit, si mùžeme trouf-
nout na další krok. M ùžeme pozvat najednou 
víc uchazeèù. Mìl by to být takový poèet, aby 
byli vytíženi n ìjakými písemnými úkoly po 
celou dobu, kdy s nimi po jednom budeme 
dìlat modelové situace. Klidnì si mùžeme øíct, 
že to budou jen dva až ètyøi uchazeèi. Až bude-
me mít vyzkoušenou menší skupinku, mùžeme 
to zkusit s v ìtší. Pamatujme, že AC už 
z principu není „one man show“. Pokud chce-
me dìlat dobrou práci, nemùže jeden HR pra-
covník AC p øipravit, moderovat, zadávat 
všechny techniky a pak být jediným pokroèi-
lým hodnotitelem! Manažeøi naši službu kon-
zumují a nemùžeme od nich èekat, že nám 

s tím budou kvalifikova-
nì pomáhat. Jsou to naši 
klienti. Na interní AC 
tedy zaènìte pomýšlet, 
pokud máte kapacitu 
dvou vyškolených speci-
alistù a nejlépe jednoho 
pomocníka, který až tak 
vyškolen být nemusí. 
Pokud vás kdokoliv nutí, 
abyste interní AC imple-
mentovali do m ìsíce, 
nenechte se. Je to, jako 

by vás místo výuky plavání rovnou hodili do 
hloubky a od b øehu vás odhánìli dlouhým 
bidlem.  

Pro implementaci AC je d ùležitá dobrá p øí-
prava a kvalitní trénink. Nechte si poradit, 
chtìjte nìkoho, kdo vás to nauèí. Dìlejte svou 
práci kvalitnì. Vaši interní klienti si vás nebu-
dou vážit za odvahu pustit se do èehokoliv, ale 
za to, když odvedete dobrou práci, která pøine-
se firmì užitek. 

A ještì poznámka nakonec: Pokud nemáte ve 
firmì zamìstnaného psychologa s praxí s AC, 
vždycky bude mít interní AC mírnì horší vypo-
vídací schopnost. To nevadí, když znáte své 
limity a pracujete s nimi. Pøi výbìru na øadové 
a èasto se opakující pozice staèí, že zlepšíte 
kvalitu výbìru a zvládnete v kratším èase vìtší 
poèet uchazeèù. Nìkdy staèí jet fabií, nemusíte 
mít to nejluxusnìjší BMW. Jen je t øeba si to 
uvìdomit. A pokud ten luxus potøebujete, mù-
žete ho snadno nakoupit a je dobøe to udìlat. 
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