
1.3 Jak (ne)vybírat

1.3.1 Význam domácí přípravy 

Podobně jako u jiných rozhodnutí i u výběru zaměstnanců platí, že jeho
správné provedení vyžaduje určitý čas a odpovídající přípravu. To
pochopitelně neznamená, že by se výběry měly vléci. Dlouho trvající
výběry zaměstnanců svědčí spíše o neschopnosti manažerů chápat své
priority a řídit podle nich svůj čas. Ti nejlepší kandidáti v jejich průběhu
zpravidla ztratí o firmu zájem či přijmou jinou nabídku. 

„Domácí příprava“ je důležitá, především pokud jde o stanovení
požadavků pracovního místa a jeho podmínek. Nemáme-li jasně stano-
veny požadavky pozice – očekávané pracovní výsledky a osobní nároky
s nimi spojené – je správný výběr nového zaměstnance prakticky ne-
možný. 

Je-li místo nové, je třeba jeho úkoly a odpovědnosti přesně charakte-
rizovat, pokud již existuje, je vhodné jeho charakteristiku zkontrolovat,
případné změnit tak, aby odrážela skutečné požadavky pozice. Ukazuje-li
se přitom, že na určitém místě lidé selhávají či odcházejí opakovaně,
měli bychom se vedle hledání nových uchazečů zamyslet i nad vymeze-
ním cílů a podmínek pozice, které mohou být nerealistické, případně
nad schopnostmi nadřízeného manažera.

Správná charakteristika požadavků a podmínek obsazovaného pra-
covního místa je důležitá i proto, aby o ní uchazeči mohli úplně a objek-
tivně informovat. Nejsou-li hlavní charakteristiky pozice, především její
nároky a pravomoci, zcela jasné, ať již proto, že firma či její úsek zatím
nemá jasnou strategii, nebo že příslušný manažer neodvedl svůj „domá-
cí úkol“, je vhodnější s výběrem zaměstnanců vyčkat. Žádné pracovní
místo pochopitelně není neměnné, mění-li se však jeho profil již v prů-
běhu přijímacího řízení nebo krátce po nástupu nového zaměstnance,
trpí kvalita výběru i pověst firmy. 

Základní požadavky

Vymezení požadavků vztahujících se ke vzdělání a odborným schop-
nostem a zkušenostem nových zaměstnanců zpravidla není problémem.
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Chceme-li však získat skutečně kvalitní zaměstnance, pak bychom bez
ohledu na pracovní místo neměli v žádném případě přehlédnout základ-
ní osobní požadavky na dobrého zaměstnance. Patří k nim:

■ schopnost (a ochota) pracovního nasazení. Existují dva druhy za-
městnanců, kterých je třeba se vyvarovat: ti, kteří nikdy neudělají to,
co se jim řekne, a ti, kteří neudělají nikdy nic jiného než to, co se jim
řekne. Schopnost pracovat se značným nasazením a tempem a jít
vytrvale za dosažením pracovního cíle může často nahradit nedosta-
tek zkušeností nebo tréninku. Naopak platí, že ani sebelepší schop-
nosti nemohou kompenzovat chybějící iniciativu nebo pracovní
morálku. Součástí tohoto předpokladu je i osobní flexibilita, předsta-
vující schopnost (a ochotu) měnit zavedené zvyklosti, přijímat nové
úkoly a učit se novým postupům. I když tento pracovní předpoklad si
s jistotou ověříme až po přijetí kandidáta, vhodné dotazování uchaze-
čů může o jejich obvyklém pracovním nasazení mnohé prozradit; 

■ pracovní stabilita. Žádný zaměstnavatel nehledá kandidáta, který se
krátce po svém nástupu začíná poohlížet po novém pracovním místě.
Ukazatelem pracovní (ne)stability přijímaného zaměstnance jsou
především průměrné doby, které strávil na svých předchozích mís-
tech, a důvody, proč tato místa opustil. Přijímací řízení by se proto
mělo vždy zaměřit na to, zda pracovník již ukončil své období hle-
dání a zda se opravdu hodlá pracovně „usadit“;

■ vstřícné pracovní postoje. Pozitivní, přátelský a vstřícný přístup
zaměstnanců k jejich společenskému okolí činí práci s nimi příjem-
nější a snazší. Při výběru nového zaměstnance je proto třeba věnovat
pozornost i tomu, jak příjemná bude spolupráce s ním pro zaměst-
nance ostatní. 

Důležitým rysem, ve kterém mohou mezi kandidáty existovat rozdí-
ly, je například jejich tendence k pracovní nespokojenosti. Osoby
s tzv. negativní afektivitou vykazující vyšší výskyt nepříznivých
náladových stavů si v jisté míře s sebou pracovní nespokojenost již
do práce přinášejí a jejich sklon k nižší úrovni spokojenosti nemůže
organizace příliš ovlivnit. Navíc mají tyto osoby sklon svou vyšší
citlivost přenášet i na jiné; 
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■ ochota převzít odpovědnost spojenou s pracovním místem. Cílem
výběru by mělo být vybrat osoby, které jsou ochotny převzít odpo-
vědnost svých pracovních míst a ve svých pracovních činnostech
zachovávat loajalitu vůči zaměstnavateli. Důležitými ukazateli smy-
slu kandidáta pro odpovědnost mohou být i relativní „drobnosti“,
například to, zda k rozhovoru přijde včas;

■ odpovídající motivace. Především u významnějších pracovních po-
zic by se pracovní motivace kandidátů neměla omezovat na motivaci
finanční. Pro vysokou pracovní výkonnost a spokojenost je zpravi-
dla nezbytná vnitřní motivace zaměstnance daná tím, nakolik se
povaha jeho práce shoduje s jeho dlouhodobými zájmy. Lidé se vzá-
jemně liší svým zájmem pracovat spíše individuálně nebo v týmu,
preferencí spíše analytických, koncepčních nebo společenských
úkolů, tendencí vyhledávat prostředí umožňující a podporující soutě-
živost nebo spolupráci apod. 

1.3.2 Hodnocení uchazečů

Výchozí nástroj posouzení uchazečů pro naprostou většinu pracovních
míst tvoří profesní životopis. Ten by měl upozornit především na určité
otazníky, které se nad osobou uchazeče vznášejí. Nejsou-li tyto otazníky
příliš závažné, je třeba je vysvětlit během osobního rozhovoru.

K nejčastějším okolnostem profesního životopisu, které by měly u po-
tenciálního zaměstnavatele určité otazníky vyvolávat, či vést dokonce
k odmítnutí uchazeče, patří:

■ nejasná či nepřehledná struktura životopisu, především nejasnosti tý-
kající se časové posloupnosti zastávaných míst, jejich skutečné nápl-
ně a odpovědnosti apod., 

■ nadměrná podrobnost údajů, především nadbytečné osobní údaje,
například údaje o rodinných příslušnících, případně další údaje, kte-
ré nejsou pro posouzení kvalifikace uchazeče podstatné,

■ neúplné nebo chybějící informace, především nevysvětlené mezery
mezi jednotlivými zaměstnáními, nedostatečný popis relevantních
pracovních zkušeností, nedostatečná charakteristika minulých za-
městnavatelů,
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■ nevyužití příležitosti ke zdůraznění hlavních kvalit uchazeče, 
■ zřetelně nepravdivé či zavádějící informace. 

Tendence zatajovat v životopise některé údaje či uvádět je nepřesně
by pro potenciálního zaměstnavatele měla být jasným signálem, že se
na uchazeče nebude moci spolehnout. Důležitou součástí strukturované-
ho životopisu je i jeho grafická prezentace, pro kterou platí, že méně
kreativních prvků je lépe. 

Na co se ptát

Osobní rozhovor s uchazečem může ke správnému výběru přispět pře-
devším tehdy, je-li předem připraven a jasně strukturován. Předpokla-
dem úspěšného výběru je poměrně přesná představa o tom, jaké odpo-
vědi uchazečů na připravené otázky považujeme za žádoucí (a proč)
a co určitá odpověď o kandidátovi opravdu vypovídá. Zaměření rozho-
vorů na posouzení „osobní chemie“ – zhodnocení toho, zda by oba
aktéři rozhovoru spolu mohli dobře vycházet, může být rovněž důležité,
často je však velmi subjektivní a neříká mnoho o schopnosti kandidáta
na daném místě skutečně uspět. Především tehdy, hodnotí-li uchazeče
osoba, která s ním nebude bezprostředně nebo často spolupracovat.

Základem přijímacího interview je volba otázek, které jsou kandidá-
tům kladeny. Špatné otázky vedou zpravidla ke špatným odpovědím –
takovým, které nám neumožňují posoudit, zda kandidát je pro danou
pozici vhodný, nebo ne. 

Pomineme-li úvodní otázky mající napomoci k uvolnění kandidáta,
spadají otázky, které by při přijímacím interview měly být položeny, do
pěti základních kategorií:

■ Proč jste zde? Během rozhovoru je třeba zjistit skutečnou motivaci
kandidáta. Může se totiž ukázat, že jeho zájem neodpovídá skutečné
povaze pracovního místa nebo se opírá o faktory, které vaše společ-
nost nepovažuje z hlediska motivace svých zaměstnanců za prvořadé.

Otázky mířící tímto směrem se zpravidla týkají toho, proč se rozhodl
změnit své poslední či stávající zaměstnání, jaký byl důvod změn
předchozích zaměstnání kandidáta, co ho v této práci bavilo a jaké
byly hlavní okolnosti, které mu v jeho zaměstnání vadily, co ví
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o práci, o kterou se uchází, z čeho vychází při představě o tomto pra-
covním místě, co považuje za největší problém v této práci apod. 

Především u významnějších pracovních míst by proto v této katego-
rii neměly chybět otázky typu „Proč se ucházíte o místo v naší
firmě?“, „Co o tomto místě a o naší firmě víte?, „Jak jste tyto infor-
mace získal?, „Co považujete v práci, o kterou se ucházíte, za nejza-
jímavější (nejsložitější)?“, „Kterými silnými osobními stránkami by
se podle Vás měl vyznačovat úspěšný kandidát na pozici, o kterou se
ucházíte?“, „Jaké jsou vaše dlouhodobé pracovní cíle?“, „Co si
myslíte o budoucím vývoji našeho odvětví? apod. Schopnost správně
charakterizovat místo je důležitým ukazatelem zájmu a motivace
kandidáta (který si v tomto případě pravděpodobně musel o místu
a podniku sám získat určité údaje), i jeho předchozích zkušeností
s podobnou pozicí, a tím i předpokladů toto místo zastávat. 

■ Co pro nás můžete udělat? Základní otázkou, na kterou osoba
vedoucí přijímací interview musí získat odpověď, je, jak může kan-
didát svými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi firmě skutečně
prospět. Odpovídající otázky se vztahují k tomu, jaká místa kandidát
zastával, za co byl odpovědný, jaké byly výsledky jeho práce, na ja-
kých projektech pracoval, jak byl úspěšný, jak řešil určité problémy,
jak vycházel se svými nadřízenými a jak řídil a motivoval své podří-
zené, co se mu v jeho minulém zaměstnání podařilo změnit a zlepšit
ve firmě apod. 

K důležitým otázkám této kategorie mapujícím předchozí pracovní
zkušenosti kandidáta, jeho pracovní úspěchy a neúspěchy a jejich
důvody patří mimo jiné tyto: „Jaké jsou Vaše konkrétní (odborné,
jazykové, počítačové apod.) znalosti a zkušenosti?“, „Za co jste byl
ve svém minulém zaměstnání (případně předchozích zaměstnáních)
osobně odpovědný?“, „Co považujete za svůj největší pracovní
úspěch ?“ („Co se Vám ve Vašich minulých zaměstnáních nejvíce
podařilo?“), „Čeho jste nedosáhl tak, jste si přál? Co bylo příči-
nou?“, „V čem by spočíval podle Vašeho názoru Váš největší osobní
přínos v této funkci pro naši firmu ?“ („Proč bychom si měli vybrat
právě Vás?“), „Jaký byl v minulosti Váš vztah k Vašim nadříze-
ným?“, „Jakým způsobem jste řídil a motivoval své podřízené?“,
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„Jak byste charakterizoval své vztahy ke kolegům či zákazníkům?“,
„Jaký trénink byste pro nové místo rád získal?“ apod.

■ Jakou osobou jste? Odpovídající otázky se týkají osobních vlastnos-
tí a zvyklostí kandidáta včetně jeho etických předpokladů, vztahu
k odpovědnosti a pracovní morálce. Mohou se zaměřit i na to,
s jakými lidmi se mu nejlépe pracuje, jak posuzuje svůj vlastní
úspěch, jaké jsou hlavní činitele, které mají vliv na jeho spokojenost
v zaměstnání, apod. 

K typickým otázkám této kategorie patří především tyto: „Jaké jsou
podle Vás Vaše hlavní silné stránky?“, „Jaké jsou Vaše hlavní slabé
stránky?“, „Jak by Vás charakterizovali Vaši minulí spolupracovní-
ci?“ („Jak myslíte, že by vaši bývalí spolupracovníci popsali vaše
přednosti a nedostatky?“), „Jaké jsou hlavní činitele, které mají vliv
na Vaši spokojenost v zaměstnání?“, „Stává se Vám, že se při práci
dostanete do stresové situace? Pokud ano, jak to zjistíte?“, „S jaký-
mi lidmi se Vám nejlépe spolupracuje?“, „Stává se vám často, že se
dostanete do konfliktu se svými spolupracovníky nebo nadřízenými
a jak jste v minulosti tyto konflikty řešil?“ apod.

Otázky vztahující se k osobnosti uchazeče jsou pochopitelně ještě
důležitější, je-li obsazováno místo vedoucí. Kandidát cítící se lépe či
bezpečněji za zdmi a v pohodlí své kanceláře než mezi lidmi nebude
nikdy dobrým manažerem. Stejně jím nebude nikdy ani ten, koho
k zájmu o tuto pozici vedou spíše její vnější atributy než zájem vést,
motivovat a podporovat své podřízené. Pomoci rozpoznat relevantní
osobnostní vlastnosti mohou v těchto případech například otázky
vztahující se k tomu, jak uchazeč vnímá svou odpovědnost za za-
městnance jemu podřízené, jak hodnotí úspěch ve vedoucí funkci,
nakolik rozhoduje sám nebo za spoluúčasti svých zaměstnanců apod.

■ Hodíte se pro týmovou spolupráci? Schopnost pracovat v týmech
patří v posledních letech k nejvýznamnějším změnám v požadavcích
na zaměstnance. Není totiž sporu o tom, že řadu činností, ať již
v oblasti koncepční či výkonné, dokážou týmy vykonávat kvalitněji
než samostatně pracující jednotlivci. Ne každý je pro týmovou práci
vhodný a ne každý se hodí do jakéhokoli týmu. Výkonnost týmu
závisí navíc na tom, nakolik se podaří tým sestavit jako soubor
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navzájem se doplňujících osob přebírajících při týmové spolupráci
vzájemně se doplňující úkoly či zastávajících vzájemně se podporu-
jící role.

K otázkám sloužícím k ověřování předpokladů pro týmovou práci
mohou patřit například tyto: „Pracujete raději sám, nebo v týmu?“
„Dokážete pracovat s širokým okruhem lidí?“, „Jste schopen pod-
pořit myšlenky svých spolupracovníků, které přispějí ke konečným
cílům skupiny?“, „Jste schopen ovlivňovat spolupracovníky, aniž
byste je nutil?“, „Pracujete rád s pocitem, že posilujete dobré pra-
covní vztahy?“, „Máte sklon projevovat netrpělivost s těmi, kteří
brzdí postup práce?“, „Jste schopen vysvětlovat své názory, i když
se setkáte s opozicí?“ apod.

■ Můžeme si vás dovolit? Otázky směřují k platovým a dalším poža-
davkům kandidáta vztahujícím se k podmínkám práce, jeho dalším
kariérovým představám apod. Nemůžeme-li zvláště dobrému kandi-
dátovi nabídnout požadovaný plat, můžeme se jej pokusit získat
nabídkou určitých zaměstnaneckých výhod, lepší kanceláře, zajímavě
znějícího titulu pracovní pozice apod. Chybět by proto neměly otáz-
ky: „Jaká je Vaše platová představa (představa o nástupním platu,
platu po 3, resp. 6 měsících)?, „Jak si představujete své pracovní
prostředí?“, „Jaké místo byste rád zastával za tři(pět) let?“, „Máte
nějaká omezení, která by Vám v práci mohla překážet?“ apod.

K lepšímu poznání uchazečů je vhodné klást otázky i tak, aby kandi-
dáta vyzývaly k popisu jeho chování v konkrétních pracovních situa-
cích, které v minulosti řešil, nebo k prezentování toho, jak by v určité
pracovní situaci postupoval. 

Příkladem může být otázka požadující, aby kandidát popsal a vysvětlil
své chování v situaci, kdy potřeboval své kolegy nebo nadřízené o něčem
přesvědčit, kdy narazil na určitý pracovní problém, řešil konflikt mezi
zaměstnanci, byl nucen sáhnout k určitým disciplinárním opatřením vůči
pracovníkovi, který opakovaně neplnil své pracovní problémy, apod. 

Výhodou otázek kladených tímto způsobem je menší prostor pro
stylizaci kandidátů (uvádění nepravdivých skutečností) a současně
i lepší možnost pro posouzení sociálních a komunikačních dovedností.
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