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Vybírající vs. uchazeč
Nábor a výběr vždy přináší interakci vybírajícího a uchazeče.
Na základě interakce vzniká vztah spojený se zákony sociální
psychologie a poznatky psychologie osobnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Formování dojmu
Implicitní teorie osobnosti
Dispozičně-situační atribuce
Sociální zkušenosti (scénáře, role)
Komunikační charakteristiky účastníků
Osobnostní zvláštnosti jednotlivých účastníků vztahu

Nábor a výběr je ve svém výsledku ovlivněn výše uvedenými
proměnnými minimálně stejně jako procesními výsledky
jednotlivých kol založených na tvrdých datech

Konkrétní sledované oblasti
UCHAZEČ

VYBÍRAJÍCÍ

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Úroveň a obsah osobních
dokumentů
Způsob komunikace (písemná,
telefonická, osobní)
Vzhled a osobní kouzlo
Etnická příslušnost
Výslovnost
Pracovní tempo
Přístup k jednotlivým metodám VŘ
Osobnostní charakteristiky
(upřímnost, extraverze,
ctižádostivost,…)

Způsob komunikace
Vzhled a osobní kouzlo
Osobnostní charakteristiky
Organizační schopnosti
Profesionalita
Etičnost
Implicitní teorie osobnosti
Stereotypy

Kontrola vlivu vybírajícího
Řada ze vstupů na straně uchazeče může být výběrovými kritérii. Přijatelná
jsou ale pouze kritéria vědomě formulovaná.
Vybírající je plně odpovědný za kontrolu sebe sama v procesu náboru a
výběru.
Předpoklady kontroly:
• Profesionalita (podrobná znalost náboru a výběru - standardizace)
• Odstranění osobních „pocitů“
• Osobní vyzkoušení všech metod včetně vyhodnocení
• Intervize
• Vyšší počet vybírajících (k jednotlivým metodám)
• Katalog charakteristik

Etika náboru a výběru
Morální vědomí a jednání vybírajícího i vybíraného.
• Založena na právech a povinnostech v profesionálním vztahu.
• Zdroje:
•
•

Etika podnikání
Etika psychologie práce a organizace

Zpravidla řešíme z pohledu „mocnější strany“ ve smyslu minimalizace
omezování práv méně mocné strany bez ohledu na to zda si toho je
„méně mocná strana“ vědoma.
• I přes rozdílné rozložení moci snaha o vytvoření rovnocenného vztahu
(nabídka vs. poptávka).

Etika při náboru a výběru je součástí personálního marketingu.
•

Hybnou silou etiky je kromě morálního vědomí jednotlivců především trh.

Etický přístup v náboru
Etika v náboru je spojena především s:
• Přístupem k informacím a s rovnocennou distribucí informací.
• Informace v rámci inzerce (nesdělená kritéria, nabídka pro uchazeče,
obsah vykonávané činnosti, typ nabízeného pracovního poměru,…).
• Problematika sdělované mzdy/platu.
• Informace o délce a průběhu výběrového řízení (včasnost, přesnost,
obsah,…).

• Komunikací s uchazeči (telefonická, písemná).
• Problematika automatické komunikace.

• Problematikou zpřístupnění informací o uchazečích jiných subjektů.

Etický přístup ve výběru
V dostatečném předstihu informace distribuované rovnocenně ve shodném
rozsahu (obsah jednotlivých kol VŘ, informace o časové náročnosti).
Stejné podmínky pří realizaci metod (individuálních i skupinových)
• Baterie metod skupinové administrace
• Rozdílné termíny realizace metod
Informovaný souhlas
• Jednostranné vymezení závazku o použití
výsledků, jejich přístupnosti dalším osobám,
době archivace apod.
Odpovídající omezení vlivu jednotlivých kol
výběru (stejné podmínky)
Dodržení základních podmínek lidských potřeb

Zachování možnosti odstoupení z VŘ

Zpětná vazba
Základním etickým pravidlem je poskytnutí zpětné vazby uchazečům o
výsledcích z výběrového řízení.
•

Zvláště akcentováno je to u neúspěšných uchazečů (alespoň minimální
výstup za investovaný čas a prostředky).

Zpětná vazba je časovou i finanční zátěží VŘ (porušuje 3E)
•
•

Šablony pro urychlení přípravy zpětné vazby
Výběrovost údajů

Poskytování zpětné vazby v čase:
• Bezprostředně
• Před interview
• Se skončením nebo po skončení VŘ

Aktuální stav etiky
(Gauchet-Kobzová & Seitl, 2013)
Soubor a lokalita:
•

Ústecký kraj, 467 osob registrovaných na úřadu práce, 634 výběrových řízení
za poslední 3 měsíce.

Nábor
•
•
•

Ve 24% VŘ byl nábor uzavřen už v době, kdy neskončila platnost inzerce.
Ve 25% VŘ nebyly v inzerci jasně stanoveny požadavky na pozici.
V 68% VŘ neobdržel uchazeč reakci od zaměstnavatele.

Výběr
•
•
•
•

Ve 23% VŘ neobdržel uchazeč informace o průběhu VŘ.
V 11% VŘ neodpovídalo zatížení uchazečů náročnosti pozice.
V 29% VŘ docházelo k neúměrnému prodlužování VŘ.
V 10% VŘ neobdrželi respondenti zpětnou vazbu z psychodiagnostiky (60% se
s diagnostikou nesetkalo).

Neetické chování uchazečů
Oblast méně diskutovaná, ale tvořící značný okruh problémů v procesu
náboru a výběru.
Obvykle způsobuje finanční a časové ztráty organizace hledající
uchazeče na volnou pozici:
•
•
•
•
•

Uvedení nepravdivých informací během VŘ.
Přijetí pozvání na VŘ a nedostavení se.
Odkládání přijetí nabídky z důvodu vyčkávání výsledků jiného VŘ.
Přijetí pracovní pozice a nedostavení se k nástupu.
Předávání informací o obsahu VŘ dalším uchazečům (zejména materiály
související s metodami skupinové administrace).

Děkuji
za pozornost

