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Chyby pri prijímaní
zamestnancov
Získanie a výber zamestnancov, predovšetkým tých, ktorí budú zastávať dôležité miesta, patrí 
k najvýznamnejším personálnym úlohám. Ich správna realizácia vyžaduje prípravu a zodpovedajúcu
pozornosť. Čas venovaný vyhľadávaniu a výberu zamestnancov je lepšia investícia ako riešenie 
problémov spôsobených nevhodne prijatými ľuďmi.

VÝZNAM PRÍPRAVY
Ak nie sú zreteľne stanovené

požia davky kladené na pracovné
miesto (očakávané pracovné vý sled -
ky a s ni mi spojené osobné nároky)
či pracovné a ďalšie podmienky na
obsadzované po zície, správny výber
nového zamestnan ca je prakticky
nemožný. Keď je miesto nové, je
preň  ho potrebné presne charak te ri -
zo vať jeho úlohy a zodpovednos ti,
keď už existuje, je vhodné skon tro -
lovať jeho charakteristiku a v prí pa de
potreby ju zmeniť tak, aby od rá  žala
skutočné požiadavky tejto pozície.

DODRŽUJTE SĽUBY!
Správna charakteristika obsa dzo -

va nej pracovnej pozície je dô ležitá.
Ne dodržanie doho vo re ných, spísa -
ných i nespísaných pracovných pod-
mie nok zo strany zamestnávateľa,
ale aj nie celkom presné informo va -

nie uchá dzača počas výberového
konania patrí k od borným a etických
chybám, ktoré sú pre firmu spravidla
drahé.

DÔLEŽITÁ JE AJ 
CHARAKTE RISTIKA MIESTA

Keď hlavné charakteristiky pra cov  -
nej pozície nie sú definované cel kom
jasne, či už preto, že firma alebo jej
úsek zatiaľ nemajú vy tvorenú jasnú
stratégiu, alebo preto, že príslušný
ma nažér nesplnil svoju úlohu, s vý -
berom zamestnancov je vhodnejšie
počkať. Pochopiteľne, žiadne pracov -
né miesto nie je nemenné, no ak sa
jeho profil mení už v priebehu prijí-
macieho ko nania alebo krátko po
nástupe nového zamestnanca, kvali-
ta výberu i po vesť firmy trpia.

NEJASNÁ OSOBNÁ KARIÉRA
Zatiaľ, čo vymedzenie odbor ných,

ja zykových a ďalších „tech nických“
kri térií výberu spravidla nepred-
stavuje problém, časté chyby sa spá-
jajú s po žiadavkami, ktoré sa týkajú
osob ných vlastností kan didátov, ich
po stojov a motivácie. Častou chybou
je predovšetkým nejasná či príliš
pes trá osobná kariéra a nedostatok
po zornosti venovaný motivácii uchá  -
dzačov.

CHYBY PRI POSUDZOVANÍ
UCHÁDZAČOV

Možno ich zaradiť do troch skupín:
�Tzv. „haló efekt“, ku ktorému do -

chádza vtedy, keď sú pred pokla dy
zamestnanca v určitej oblasti
natoľko dobré, že zatie ňujú ne -
dostatočné, spravidla ťažko zis-
titeľné predpoklady v iných oblas-
tiach. K „haló efektu“ dochádza aj
vtedy, keď ne ga tívne hodnotenie
v urči tej parciálnej oblasti nega -

tívne ovplyvňuje celkové hodno -
tenie za mestnanca. Ako príklad
možno uviesť dobré komunikačné 
a pre zentačné scho pnosti uchádzača,
zastierajúce fakt, že mu chýbajú iné
dôležité vlastnosti, napr. vytrvalosť.

� Stereotypy, ktorých podstatou je,
že hodnotiteľ sa pri posudzovaní
necháva ovplyvniť predsudkami
alebo všeobecnými súdmi. V ko -
neč nom dôsledku sa zameriava len
na informácie, ktoré po tvrdzujú
skôr prijaté závery, bez toho, aby
prijímal aj informácie, ktoré ich
vy vracajú. Príkladom je pre sved -
čenie, že osoby s určitým typom
vzdelania sú na vykonávanie istých
povolaní vhodnejšie ako ostatní,
ktoré vedie k uprednostneniu osôb
s týmto typom vzdelania.

� Efekt zrkadla, spočívajúci v tom,
že väčšina osôb má tendenciu po -
zi tívnejšie hodnotiť tých, ktorí sa



Spoločná vízia je súbor nástrojov,
ktoré umožňujú motivovať pracov-
níkov, aby robili to, čo manažéri
potrebujú. Nie preto, že musia, ale
preto, že chcú. Ľudia, ktorí nemajú
svoju vlastnú víziu, sú nespokojní 
a nemajú jasný cieľ svojej práce.

PREČO JE VÍZIA DÔLEŽITÁ?
Pre manažérov je lepšie, ak pra -

covní ci prijmú za vlastnú víziu,
ktorá je v súlade s cieľom a stra -
tégiou orga nizácie. Spoločná vízia
umožňuje ne násilne zaujať a získať
pracovníkov pre riadenie poznatkov

a koordinovať ich činnosť. Spoločná
vízia je taká, kto rú berú ľudia za svo -
ju a ako takú ju podporujú. Má tri
úlohy:
� pomáha hľadať a vytvárať ciele

or ganizácie a jej častí,
�motivuje pracovníkov,
� pomáha manažérom koordinovať

a kontrolovať činnosti organizá cie.
Ďalším dôvodom, prečo pod -

poro vať tvorbu spoločnej vízie, je
fa kt, že ľudia potrebujú mať pocit,
že nie kam pat ria. Prečo by teda
nemohla byť jed notiacim prvkom
vízia?

AKO VYTVORIŤ 
SPOLOČNÚ VÍZIU?

Spoločnú víziu možno vytvoriť
dvo jakým spôsobom:
1. Za základ môžeme vziať silnú ví -

ziu vodcu, urobiť ju atraktívnou
pre pracovníkov a motivovať ich,
aby ju prijali za svoju.
Tvorca vízie musí byť v tomto prí -

pade presvedčivý. Veľmi dôležité je,
aby manažér odhadol, či ho ľudia
bu dú nasledovať. Vízia musí byť
jasná predovšetkým jemu samému
a mu sí jej veriť. Mal by tiež poznať
osob né vízie svojich podriadených 

61

kreativita 

eFOCUS 3/2008

Sila spoločnej vízie

im (aspoň zdanlivo) podobajú, na  -
prí klad profilom pracovnej skú -
senosti, rodiskom a podobne.

ZVLÁŠTNE ZÁUJMY 
Tendenciu manažérov obklopovať

sa osobami, ktoré poznajú zo svojho
minulého pôsobiska, nemusíme v zá  -
sade odmietať. Keď sa však táto ten -
dencia stane rozhodujúcim spô so -
bom výberu nových zamestnancov,
bolo by chybou nevenovať jej pozor -
nosť. Manažér si tak môže vo firme
vytvárať svoje osobné, nefor mál ne 
zá uj mové skupiny, formovať špeci-
fické subkultúry, líšiace sa svojimi
zvykmi od ostatných častí firmy. Mô -
že ísť ale aj o výraz jeho osobnej
neistoty.

Ak sa uvedená tendencia spá ja 
s vyš ším finančným ohodnotením
osôb so „zvláštnymi vzťahmi“, v pod -
 mienkach obmedzeného roz počtu
od delenia môže byť jej dôsledkom aj
nemožnosť prijímať na ďalšie miesta
naozaj kvalifikované osobnosti.

OSOBNÝ TAKT
K predpokladom úspešného zí s -

kavania a výberu zamestnancov pa -
trí aj osob ný takt pri komunikácii 
s uchádzač mi. Jeho minimálnym
pred pokladom je zoznámenie sa so
životopismi uchá dzačov pred vý be -
rovým ko naním. Ďalšie pravidlá sú
veľmi jed noduché: manažéri ani
personalisti, realizujúci výber, by
nemali zabúdať na obdobie, keď
sami sedeli na opačnej strane stola 
a na to, čo im vtedy na správaní tých
druhých prekážalo.

Ak sa počas výberu nepodarí nájsť
vhodného kandidáta, neostáva iné,
iba čakať. Toto rozhodnutie totiž 
v koneč nej bilancii ušetrí viac času 
a energie ako kompromisné riešenie,
spočí vajúce v prijatí nie celkom vhod -
né ho kandidáta, niekedy iba preto,
aby sa „miesto zaplnilo“. Škoda,
ktorú mô že prijatie nevhod ného
kandidáta spô sobiť, a to dopa dom
na ostatných za mestnancov aj na
zákazníkov firmy, môže byť znač ná
a jej odstraňovanie dlhodobé. 

OVERENÉ V PRAXI
Ak ľudia na určitých pozíciách

zly hávajú, alebo z nich opakovane
od chádzajú, spravidla je potrebné
za myslieť sa nad vymedzením cie ľov, 
požiadaviek a podmienok da ných
pozícií, ktoré môžu byť ne re ali stic -
ké, alebo sa zamyslieť nad schop-
nosťami a štýlom riadenia nad ria -
deného manažéra.


