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Šéfa si človek nevyberá, toho mu-
sí len poslúchať. A častokrát sa 
za jeho chrbtom hrnú iba samé 

nadávky. Kto má vlastne pravdu? Šéf, 
ktorý vidí veci trochu v iných súvislos-
tiach, alebo podriadení, ktorí sú ska-

lopevne presvedčení o tom, že by to 
dokázali namiesto neho urobiť oveľa 
lepšie. „Len berie veľký plat, ale múd-
rosti nepobral…“ A sme pri koreni veci 
– výbere správneho človeka na dôležitú 
pozíciu. 

Umenie v hľadaní. Najefektívnejšími lídrami 
sú ľudia, ktorí dosiahli rovnováhu medzi 
osobným talentom, odborným vzdela-
ním a manažérskymi zručnosťami. Nájsť 
a získať takúto kvalitu na kľúčové top 
manažérske pozície a vysoko špecializo-

Ako vybrať 
úspešného manažéra
TÉMA ČÍSLA Úspešnosť firmy do značnej miery závisí od úrovne jej vedúcich pracov-
níkov. Investícia do výberu šéfov so zárukou, že firma bude pod ich vedením prospe-
rovať a osadenstvo bude spokojné, sa určite oplatí. Čítajte prečo.  

HOSPODÁRSTVO
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vané pozície je kľúčom k úspechu a zá-
roveň dôležitou hodnotou každej organi-
zácie. Správne obsadenie týchto miest je 
nielen rozhodujúcim faktorom v procese 
rozvoja a zmien, ale aj umením, ktoré si 
vyžaduje osobitné postupy, schopnosti a 
skúsenosti. 
Pri profesionálnej identifikácii manažér-
skych osobností sa aplikuje niekoľko postu-
pov a metód, pretože z hľadiska konečného 
úspechu je potrebné získať reálny a sku-
točne pravdivý obraz. Dôležitý je interdis-
ciplinárny postup a kombinácia viacerých 
posúdení (takmer výlučne sa v takýchto 
prípadoch používa Executive Search) vrá-
tane dôsledného overenia referencií a záze-
mia. „Najspoľahlivejšie možno vodcovské 
kompetencie posúdiť ex post podľa reálnej 
skutočnosti. Najefektívnejšie je však vedieť 
identifikovať, resp. odhaliť, posúdiť a zhod-
notiť vodcovské predpoklady už počas pro-
fesionálneho vývinu použitím vybraných 

postupov a metód a porovnaním s inými 
osobnosťami,“ hovorí Igor Šulík, partner 
poradenskej skupiny AJG – Amrop Jene-
wein Group. Zmyslom posudzovania by te-
da nemalo byť len konštatovanie súčasnej 
úrovne, ale predovšetkým predpoveď do 
budúcnosti.

Len dar od sudičiek? V správaní každé-
ho človeka sa odrážajú záujmy a názory, 
skúsenosti a celá jeho osobnosť vrátane 
vlastností, ktoré si sám neuvedomuje ale-
bo ich potláča. Ak sa pri hodnotení pou-
žije napríklad test, v ktorom má kandidát 
nejakým spôsobom odpovedať na nedos-
tatočne štruktúrované podnety, ktoré si vy-
žadujú doplnenie alebo interpretáciu, bude 
do odpovedí nevyhnutne premietať aj čosi 
zo svojho vnútra. Práve na základe takejto 
analýzy možno posúdiť mnohé z jeho vlast-
ností. Profesionálni personálni manažéri 
alebo poradcovia ovládajú celý rad diagnos-
tických metód, na základe ktorých možno 
zistiť, čo u kandidáta nevzniklo vzdelaním, 
prácou alebo peniazmi. Pri odhaľovaní vod-
covstva je totiž dôležitejšie hľadať to, čo je 
človeku dané – to znamená, na čom má on 
sám minimálny podiel a čo dostal do vienka 
pri narodení.

Recepty na hľadanie. Vyhľadávanie a výber 
optimálnych kandidátov na vyššie mana-
žérske pozície alebo špecializované pozí-
cie si organizácie riešia v zásade dvoma 
spôsobmi: z vnútorných alebo vonkajších 
zdrojov a vlastnými silami alebo pomocou 
externých spoločností. Tie pri tomto type 
poradenských riešení v prevažnej väčšine 
využívajú Executive Search – sofistikovaný 
proces determinovaný dosiahnutím cieľa 
dohodnutého medzi klientom a konzul-
tantom v podobe nájdenia kandidátov so 
špecifickými schopnosťami a skúsenosťa-
mi v definovanom sektore pri zachovaní 
vysokého stupňa diskrétnosti. „V čase stie-
rania hraníc a budovania otvoreného eu-
rópskeho trhu nie sú zvláštnosťou zadania 

na vyhľadávania prekračujúce hranice ná-
rodných štátov, pričom pohyb manažérov 
je v súčasnosti približne rovnako intenzív-
ny oboma smermi,“ dodáva Šulík. 
 Úspešnú realizáciu Executive Search 
projektu možno dosiahnuť len kombiná-
ciou viacerých rešeršných metód. „Priori-
tou je vysoká kvalita priameho vyhľadá-
vania, avšak identifikácia kandidátov na 
oslovenie sa, prirodzene, deje aj prostred-
níctvom identifikácie zdrojov a prehľadá-
vania databáz kvalifikovaných kandidátov 
na senior manažérskych pozíciách,“ vy-
svetľuje Eva Slobodová, Senior Consultant 

Správny človek na správnom mieste: 
ako trafiť do čierneho

„Veľa zamestnávateľov 
robí chybu v tom, že z naj-

lepšieho experta rýchlo 
spravia vedúceho“

Igor Šulík, partner AJG

Akí sú manažéri najvyššej 
kvality?
•	 Neboja	sa	vziať	na	svoje	plecia	riziko.
•	 Sú	stratégmi,	čo	im	umožňuje	vyhrávať	

ekonomické	zápasy.
•	 Sú	šampióni	vo	vlastnej	firme	s	revolučnými	

myšlienkami.
•	 Sú	iniciátormi	zmien.
•	 Rozvíjajú	kontakty	s	médiami	a	stoja	mimo	

davu.
•	 Vedia,	kto	sú	kľúčoví	hráči,	a	udržiavajú	

s	nimi	dobré	vzťahy.
•	 Riadia	sa	etickými	pravidlami.
•	 Rozmýšľajú	a	pohybujú	sa	v	európskych	

dimenziách.		
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poradenskej skupiny AJG – Amrop Jenewe-
in Group. „Aktívny prístup a podrobné pre-
hľadávanie trhu práce vyúsťujú do identi-
fikácie všetkých vhodných kandidátov a 
nie iba tých, ktorí aktívne prejavili záujem 
o zmenu. To je základom veľkej pravde-
podobnosti výberu vhodného manažéra 
alebo špecialistu,“ dodáva Slobodová. 
 Dôležitou súčasťou procesu vyhľadá-
vania – či sa robí vo vlastnej réžii alebo 
prostredníctvom poradcov – by malo byť 
zisťovanie a overovanie referencií. Pri pro-
fesionálnom prístupe sa pomocou nich 

vždy dopĺňajú informácie o skúsenostiach 
a schopnostiach kandidátov prostredníc-
tvom názorov ľudí, ktorí s nimi mali mož-
nosť pracovať, študovať a pod. Cieľom tejto 
činnosti je získať ucelený obraz o kandi-
dátovi a verifikovať alebo falzifikovať hy-
potézy, ktoré sa o ňom získali na začiatku. 
Zisťovanie doterajšieho profesionálneho 
pôsobenia kandidáta má za cieľ objektivi-
zovať faktografické údaje, akými sú naprí-
klad chronológia zamestnania, vzdelanie, 
profesijné úspechy a trestno-právna bezú-
honnosť.

Hodnotenie vhodnosti. Ak má byť vyhľadanie 
a výber nového manažéra úspešné, musí 
pracovník zodpovedný za výber ľudských 
zdrojov sám, s podporou svojich najbliž-
ších spolupracovníkov a vedúceho prísluš-
ného útvaru a/alebo pomocou externého 
konzultanta jednoznačne a detailne defi-
novať kritériá na hodnotenie uchádzačov. 
Jednoducho povedané, mal by vedieť, aké-
ho pracovníka potrebuje a na základe čoho 
zistí, či pred ním sedí optimálny kandidát. 
Odborníci pripomínajú, že kritériá vy-
hľadávania a výberu sa definujú v súlade 
s firemnou kultúrou i individuálne a pri 
ich definovaní je nevyhnutný vhodne sta-
novený profil obsadzovaného pracovného 
miesta. 
 „Pri koncipovaní profilu požiadaviek 
treba jednoznačne stanoviť, aký je ná-
zov obsadzovanej pozície, čo je zmyslom 
(dôvodom) jej existencie, aké budú jej 
hlavné ciele, komu je daná funkcia zod-
povedná, akú zodpovednosť (za čo a za 
koho) bude niesť budúci zamestnanec, 
aké sú základné požiadavky na splne-
nie požadovaných nárokov (kvalifikácia, 
zručnosti, skúsenosti, vedomosti, osob-
nosť), aký pracovný štýl sa od obsadzo-
vanej pozície vyžaduje, akú pozíciu bude 
zaberať v organizačnej schéme spoloč-
nosti, či ide o dlhodobú prácu alebo sa 
predpokladá rýchly postup a podobne,“ 
vysvetľuje Šulík. Všeobecne charakteri-
zovať jednotlivé kritériá nie je možné, 
pretože sa líšia v závislosti od obsadzo-
vanej pozície i zamestnávateľov.

Ako trafiť do čierneho. Kľúčovou technikou 
pri hodnotení je hĺbkové štandardizo-
vané interview. Okrem neho sa pou-
žíva celý rad ďalších metód, ktorými 
sa overujú schopnosti alebo vhodnosť 
jednotlivých kandidátov. Ide o rôzne 

Porozprávajte mi o situácii v živote, keď...

...	ste	museli	zvládnuť	veľkú,	principiálnu	výzvu.

...	ste	museli	preukázať	výnimočné	analytické	
pozitívno-kritické	myslenie.

...	ste	museli	s	chladnou	hlavou	a	húževnatosťou	
zvládnuť	výnimočne	náročnú	situáciu.

...	ste	boli	nositeľom	kľúčovej	zmeny.

...	ste	podali	výnimočný	výkon	v	zložitej	situácii	
alebo	za	náročných	okolností.

...	ste	boli	úspešný	v	niečom	zásadne	novom	
alebo	prielomovom.

Opíšte danú situáciu.		

Aké	kroky	ste	urobili?	Ako	ste	k	nej	pristupova-
li?	Ako	ste	to	zrealizovali?
Uvažovanie:	Vysvetlite	svoje	uvažovanie.	Prečo	
ste	zvolili	práve	takýto	spôsob	realizácie?
Výsledok:	Aký	bol	výsledok?	Aké	to	malo	dôsled-
ky?	Vtedy?	V	súčasnosti?
Reakcia: Aké	pocity	to	vo	vás	vyvolalo?
Aplikovanie:		
Opíšte	ďalšiu	situáciu,	v	ktorej	ste	použili	nadobud-
nuté	skúsenosti.

„Je zarážajúce, ako 
ľahkovážne niektorí za-
mestnávatelia pristupujú 
k výberu manažérov na 
kľúčové posty“
Eva Slobodová, Senior Consultant AJG

Čo sa možno spýtať na interview?

Uchádzač, ktorý postúpil do ďalšie-
ho kola a ktorého potenciálny za-

mestnávateľ alebo personálny porad-
ca pozval na vstupné interview, sa od 
jeho začiatku nachádza v skúšobnej 
situácii. „Predáva“ druhej strane svo-
je vedomosti, schopnosti, zručnosti a 
osobnosť z tej najlepšej stránky. Pro-
fesionálne a osobné slabosti a s nimi 
súvisiace osobné záujmy vedome alebo 
nevedome zamlčuje, aby získal miesto, 
o ktoré sa zaujíma. Psychológovia, per-
sonálni manažéri a personálni porad-
covia často pri osobnom pohovore po-
užívajú trik, ktorý sa podľa televízneho 

seriálu zvykne označovať ako „Colom-
bov trik“. Psychológovia ho nazývajú 
„prahový efekt“. Vyhlásia interview 
za ukončené, zavrú podklady, odložia 
pero a bavia sa s uchádzačom akože 
neformálne a súkromne. Je až zaráža-
júce, aké vlastnosti niekedy uchádzač 
– tentoraz zdanlivo mimo interview 
– odokryje. Columbov trik funguje na-
príklad aj vtedy, ak uchádzača druhá 
strana po klasickom interview v kance-
lárii pozve na obed alebo večeru s ne-
formálnym rozhovorom. Pri dôležitých 
pozíciách nie je takáto forma posudzo-
vania vôbec zriedkavá. 

Pozor na tzv. Colombov trik
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Mnohé sa dá naučiť, mnohé nie: 
treba zistiť pravdu

• Ktoré povolanie by ste si zvolili, keby 
ste mohli voliť slobodne bez ohľadu na 
plat a pripravenosť?/Realizmus, sociál-
ny postoj

• Aký profesionálny cieľ ste si postavili 
a čo chcete dosiahnuť o 10 rokov?/Re-
alizmus, hodnotenie vlastných schop-
ností a možností

• Ako chcete tento cieľ dosiahnuť?/Pri-
pravenosť na výkon, logika

• Keby ste si mohli vybrať z dvoch systé-
mov odmeňovania – jedného s vysokou 
pevnou zložkou a nízkou zložkou od-
mien a druhého s nízkou pevnou zlož-
kou a vysokou zložkou odmien, ktoré-
mu by ste dali prednosť?/Hodnotenie 
seba samého, potreba istoty – priprave-
nosť podstúpiť riziko

• Podľa čoho poznáte, či ste vaše úlohy 
zvládli dobre?/Vecná, resp. humánna 
orientácia

• Čo vás na vašich úlohách najviac fasci-
nuje?/Vecná, resp. humánna orientá-
cia

• Vymenujte vaše silné stránky (profesi-
onálne i osobné)/Hodnotenie seba sa-
mého

• Vymenujte vaše slabé stránky (profe-
sionálne i osobné)/Hodnotenie seba 
samého

• Zastávate v súčasnosti nejaké funkcie?/
Preberanie zodpovednosti

• Aké máte záľuby?/Záujmy
• Športujete? Aké sú vaše obľúbené špor-

ty?/Zdravie, životný štýl, aktivita
• Čo čítate?/Záujmy

• Akých ľudí obdivujete najviac?/Vzory, 
idoly

• Ponárate sa radi do detailných problé-
mov?/Koncentrácia, parciálne mysle-
nie

• Čo robíte pre vaše ďalšie vzdelávanie?/
Motivácia, ctižiadosť, záujmy

• Vysporiadate sa na cestách rýchlo s prí-
slušnými zvyklosťami a odlišnosťami? 
/Schopnosť prispôsobiť sa, mobilita

• Spomeniete si na posledný konflikt a na 
to, ako ste ho vyriešili?/Riešenie kon-
fliktov

• Ako podľa vás musí vyzerať optimálny 
nadriadený?/Stanovisko k práci, vzory

• Máte nejaké vedľajšie zamestnania?/
Energia, ctižiadosť, rozpoltenosť

OznAČEnIE „DObRý MAnAžÉR“  si 
mnohí automaticky spájajú s pojmom 
„dobrý odborník“. Táto rovnosť však 
neplatí vo všetkých prípadoch – na tr-
hu práce možno nájsť ľudí, ktorí sú 
síce vynikajúci manažéri, avšak ne-
vyznačujú sa výnimočnou odbornos-
ťou. Je vecou danej organizácie, čo 
vlastne potrebuje viac – odborníka na 
výrobné procesy, ktorého v prípade 
potreby možno dotrénovať v mana-
žérskych zručnostiach, ale zručného, 
takpovediac univerzálneho manažé-
ra? „Veľa zamestnávateľov robí chybu 
v tom, že z najlepšieho experta rýchlo 
spravia vedúceho pracovníka, čím mu 
na nohu zavesia guľu, ktorá ho bude 
ťažiť. Výsledkom býva často skutoč-
nosť, že firma získa zlého manažéra 
a príde o špecialistu na mieste, kde by 
im mohol byť viac užitočný,“ hovorí 
Igor Šulík, partner poradenskej sku-
piny AJG – Amrop Jenewein Group. 
Dobrý lekár nemusí byť automaticky 
dobrým riaditeľom nemocnice, rov-
nako ako najlepší a najobľúbenejší 
učiteľ môže ako riaditeľ školy zlyhať 
na plnej čiare. Manažéra treba vní-
mať v prvom rade ako odborníka na 
riadenie ľudí, ktorý môže pôsobiť aj 
v rôznych odboroch.

Manažér, či odborník?

Všeobecné otázky pri interview/Skúmaný cieľ
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nielen odborník .  Vodcovskej osob-
nosti zďaleka nestačia len výborné 
odborné znalosti. Orientácia do bu-
dúcnosti si vyžaduje najmä profesi-
onálne manažérske zručnosti, flexi-
bilitu v myslení, osobnú motiváciu 
pre dynamiku a pripravenosť prijať 
medzinárodné techniky riadenia 
a kooperácie. Líder musí chcieť a ve-
dieť prevziať na vlastné plecia zod-
povednosť nielen za seba a vlastné 
pracovné výkony a výsledky, ale aj 
za prácu iných ľudí. Rovnako dob-
re musí vedieť a chcieť rozhodovať 
a konať aj v štátnych alebo vo verej-
ných záležitostiach. Okrem toho sa 
musí neraz bleskovo vedieť rozho-
dovať aj na základe protichodných 
informácií a ovládať taktiky, vďaka 
ktorým zvládne prijímanie aj neprí-
jemných rozhodnutí. 
 
Vzťahy rozhodujú. Líder stojí na čele 
tímu, inšpiruje, motivuje a presvied-
ča.  Vodcovstvo je  naj jemnejším, 
najosobnejším a najťažšie definova-
teľným aspektom riadenia, pričom 
riadenie sa chápe ako vzájomný 
vzťah, v ktorom zohráva životne dô-
ležitú úlohu dôveryhodnosť. Správny 
vodca musí vedieť takýto vzťah vytvo-
riť a presvedčiť svoj tím o dôvodoch, 
ktoré sa prihovárajú za spoločné cie-
le, o spoľahlivosti spoločných cie-
ľov a o potrebnej stratégii slúžiacej 
na ich dosiahnutie. Dôveryhodnosť 
vodcu zvyšuje jasne formulovaný 
a všeobecne akceptovateľný systém 
morálnych hodnôt, ktorého hlavným 
účelom je umožniť lepšiu predvída-
vosť jeho správania. 

Opojná moc. Stred akéhokoľvek hod-
notového systému tvorí postoj k mo-
ci.  Slováci,  historicky poznačení 
dlhou feudálnou tradíciou, majú 
nutkanie vkladať veľkú, ba až nad-
mernú dôveru v osobnú moc. Ak 
však vzťah k moci vyznieva cynicky, 
ľudia sa nedajú oklamať a zostávajú 
v defenzíve. Nie nepodstatným prv-
kom dôveryhodnosti je ďalej odda-
nosť spoločnému cieľu. Vodca, ktorý 
je oddaný takémuto úsiliu, je dôve-
ryhodnejší ako ten, kto strávi príliš 
veľa času uspokojovaním osobných 

ambícií. Do tretice sa s dôveryhod-
nosťou spája kvalita komunikácie, 
ktorá je záležitosťou špecifických 
schopností. Jednou z nich je nap-
ríklad narábanie s informáciami. Ak 
si niekto zmonopolizuje informácie 
ako zdroj osobnej moci, demotivuje 
ostatných. Ak naopak berie infor-
mácie ako niečo, čo treba využívať 
a riešiť spoločne, vyvoláva lojalitu 
a súdržnosť.

Škodlivý egoizmus. Kardinál Richelieu 
kedysi povedal, že „človek musí spať 
ako lev, nikdy nesmie zavrieť oči, 
musí ich mať stále otvorené“. V tejto 
vete sa skrýva jeden zo základných 
problémov súčasného vrcholového 
riadenia mnohých spoločností. Taký-
to postoj je veľmi nebezpečný, preto-
že môže zahatať vnútornú spoluprá-
cu, od ktorej závisí efektívna činnosť 
a dlhodobé úspešné pôsobenie. Ak 
totiž niekto prikladá príliš veľkú dô-
ležitosť svojmu talentu a osobnému 
dynamizmu, potom tu existuje rizi-
ko, že ostatní budú odsúvaní alebo 
priamo odstrčení na vedľajšiu koľaj. 
Avšak aj oni majú rovnako zohrávať 
svoju úlohu, aj keď s menšou dávkou 
talentu, ktorým sú obdarení. Sku-
točný líder sa dokáže vyhnúť riziku 
nadraďovania a vyvyšovania nad os-
tatných, pokušeniu sústrediť príliš 
veľa moci a príliš personalizovať ria-
denie. 

Strategický typ. Pravou vodcovskou 
osobnosťou je teda stratég, manažér 
a vodca zároveň, pričom ku každej 
z týchto charakteristík je potrebný 
talent. Hoci vodcovstvo možno roz-
víjať aj trpezlivou prácou na sebe 
samom, jeho postatou je dar, ktorý 
nemožno ovplyvniť. V rámci proble-
matiky vodcovstva je však potrebné 
jasne rozlišovať vodcov a výkonných 
manažérov. Vodcovia sú tí, ktorí „ro-
bia správne veci“, a výkonní manažé-
ri zasa tí, ktorí „robia veci správne“. 
Obe roly sú dôležité, avšak veľmi sa 
odlišujú, preto ich zriedkakedy do-
káže plniť jedna osoba. Spoločnosti, 
ktorým sa podarí získať a dlhodobo 
si udržať takýchto ľudí, vyhrávajú. 
 Spracované podľa materiálov AJG

vedomostné testy, štandardizované 
psychodiagnostické testy, riešenie mo-
delových situácií, zriedka grafologic-
ký rozbor a podobne. Výber konečnej 
množiny metód vrátane testov je indivi-
duálny a vždy sa stanovuje podľa druhu 
a charakteru obsadzovanej pozície. Cel-
kové hodnotenie je komplexným pohľa-
dom zostaveným z mozaiky viacerých 
hodnotení. Vedomostné testy slúžia na 
odhalenie prítomnosti, resp. absencie 
potrebných znalostí, výkonovo zamera-
né testy slúžia na zistenie schopností 
a tzv. mäkkých a tvrdých zručností, kto-
ré súvisia s pracovným výkom. 

Strašiak pohovor. Najčastejšie používaným 
nástrojom výberu kandidátov na mana-
žérske a špecializované posty je interview. 
Osobný pohovor pomôže preniknúť do 
skutočných kvalít a odhalí vítané, avšak 
zároveň aj nežiaduce zákutia osobnosti 
a charakterových vlastností jednotlivých 
kandidátov. „Hoci personálna politika 
väčšiny organizácií pôsobiacich na Slo-
vensku je na štandardnej úrovni bežnej vo 
vyspelých krajinách, ešte vždy je zaráža-
júce, ako ľahkovážne niektorí zamestná-
vatelia zaobchádzajú s takým dôležitým 
»investičným« rozhodnutím, akým výber 
manažérov na kľúčové posty nepochybne 
je. Popri preverovaní písomných podkla-
dov sa spoliehajú na svoje poznanie ľudí 
a prirodzený zmysel pýtať sa na to správ-
ne. Často citovaný »prvý dojem« a situačná 
subjektivita sa tak stávajú rozhodujúce pre 
závažné a niekedy už v základe nesprávne 
personálne rozhodnutie,“ upozorňuje Slo-
bodová. Andrea Chalupová

Typické manažérske 
zručnosti a kompetencie

•	 Business	drive	a	podnikateľské	myslenie.
•	 Strategické	myslenie.
•	 Schopnosť	komunikácie,	reprezentácie	a	ko-

operácie.
•	 Schopnosť	riešiť	problémy	a	nové	situácie.
•	 Sebakontrola,	motivácia	seba	samého	a	vnú-

torná	nezávislosť.
•	 Manažment	zmeny.
•	 Vodcovstvo.

ROzHODUJÚCE VLASTnOSTI LÍDROV
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zamestnávatelia a personál-
ne agentúry často preve-
rujú uchádzačov o prácu 

pomocou osobnostných a psy-
chologických testov. Niekto-
rých zamestnávateľov zaujíma, 
či osobnostný profil záujemcov 
zodpovedá požiadavkám na 
určitú pracovnú pozíciu. Iní 
sa snažia zistiť, či uchádzači 
nemajú  osobnostné problémy 
alebo psychiatrické poruchy. 
Niektoré personálne agentúry 
pri výbere nových pracovní-
kov postupujú podľa všeobec-
ných štandardov.  Najmä pri 
výberoch na nižšie pracovné 
pozície často dochádza k zjed-
nodušovaniu psychologických 
poznatkov. Sú zaužívané urči-
té stereotypy, napr. že nesme-
lá a uzatvorená osoba nemôže 
uspieť ako predajca a človek, 
ktorý si nepotrpí na detaily, ne-
môže byť dobrý účtovník. 

Hra na mačku a myš. Problema-
tické je i používanie psycho-
logických testov, vytváranie 
psychologických profilov ale-
bo štandardov personálnymi 

pracovníkmi, ktorí nemajú 
klasické psychologické vzde-
lanie. Nie všetky personálne 
agentúry zamestnávajú špe-
cialistov psychológov a perso-
nálni pracovníci s ekonomic-
kým, technickým, právnym 
ale aj pedagogickým vzdela-
ním dávajú tzv. psychologic-
kým prístupom zvláštny ko-
lorit. 

Prekonané testy. Používanie 
len psychodiagnostických 
testov pri personálnych čin-
nostiach sa už dnes považu-
je za prekonané. Používajú 
sa iné postupy, ktoré nie sú 
tak priehľadné ako niektoré 
psychologické testy, ktoré 
sa dajú naučiť, ak ich uchá-
dzač získa vopred. Kvalit-
né personálne agentúry si 
chránia svoje  know how 
a ekonomicky silné agentúry 
vo veľmi krátkych interva-
loch menia svoju stratégiu, 
postupy i techniku výberu 
pracovníkov. Pochopiteľne, 
chce to odborne vzdelaný 
a kreatívny tím, zložený skôr 

z externých pracovníkov, le-
bo interní veľmi rýchlo tr-
pia burn-out syndrómom t.j. 
„vyhorením.“ 

Odborníci na všetko. Stáli za-
mestnanci si rýchlo osvo-
ja  niektoré postupy, ktoré 
považujú za úspešné a nie-
kedy celé desaťročia použí-
vajú tú istú metodiku alebo 
techniku. Aj z tohto dôvodu 
viacerí uchádzači úspešne 
prechádzajú výberovými ko-
naniami, ale po nástupe na 
konkrétnu pozíciu zlyháva-
jú, lebo prognostická hodno-
ta týchto výberov je nulová. 
Naopak,  špičkoví odborníci 
iných profesií devalvujú od-
borné personálne posúdenie 
a správajú sa omnipotentne. 
Ako napríklad nedávno pre 
médiá tvrdil manažér známej 
modelingovej agentúry, že na 
to, aby zvládol psychologic-
ké nuansy výberu špičkových  
modeliek pre svetové pódiá, 
mu stačí prečítanie  jednej 
americkej populárnej knihy...

Karol Kleinmann 

Iba testy nestačia
nÁzOR PSyCHOLóGA Vo výbere vhodného kandidáta zohrávajú 
psychologické aspekty významnú úlohu, hoci sa často podceňu-
jú a klasické testy typu ceruzka-papier sú už dávno prekonanou 
metódou.
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KEĎ VÁS OSLOVI 
HEADHUnTER

buďte úprimný. Nenafukujte 
svoj životopis, neprekrúcaj-
te históriu vašich pracov-
ných skúseností a nedržte 
v zálohe nijaké tromfy. Keď 
získate všetky dôležité in-
formácie, povedzte jasne, či 
o danú pozíciu máte, alebo 
nemáte záujem. 
buďte flexibilný. Poskytnite 
Executive Search konzul-
tantovi maximum informá-
cií a snažte sa o to, aby ste 
zapracovali všetky stretnutia 
do vášho časového rozvrhu.
Vzdelávajte sa. Zaujímajte sa 
o Executive Search spoloč-
nosť, ktorá vás oslovila, a v 
ďalšom štádiu aj o potenci-
álneho zamestnávateľa. Po-
nuku headhuntera chápte 
ako unikátnu príležitosť do-
zvedieť sa množstvo potreb-
ných a zaujímavých vecí.
buďte čestný. Nepresviedčaj-
te konzultanta, že rokujete 
iba s ním, ak v skutočnosti 
zvažujete viac ponúk.
nečakajte priveľa. Čím skôr 
pochopíte, že Executive Se-
arch proces trvá dlhší čas 
a že vy budete len jedným 
z viacerých kandidátov, tým 
lepšie. Konečné rozhodnu-
tie robí vždy objednávateľ.


