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Martin Seitl. Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2015. 133 s. 

 

Kniha Martina Seitla „Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců“ na 133 stranách 

přehledně shrnuje klíčové informace o diagnostických metodách a jejich využití v oblasti 

psychologie práce a organizace. Kniha má sice ve svém názvu obsažena slova „výběr 

zaměstnanců“, přesto jsou v ní uvedené informace užitečné i pro čtenáře, kteří užívají diagnostické 

metody v prostředí organizací i z jiných důvodů, třeba v rámci rozvoje zaměstnanců nebo při 

nastavení kariérního plánu. Publikace čtenáře seznámí s pravidly pro využívání diagnostických 

metod, s faktory, podle kterých lze poznat kvalitní metodu, s etickými aspekty diagnostiky a na 20 

stranách nabízí také rozsáhlý přehled metod dostupných na českém trhu. U jednotlivých metod je 

vždy uvedeno, na co je metoda zaměřená, jak a jak dlouho se administruje, co je jejím obsahem, 

jaké výstupy nabízí, jaká je její reliabilita a validita (pokud jsou tyto údaje dostupné) a kde je možné 

metodu získat.  Tento přehled umožňuje čtenáři volit si metodu dle účelu, dle formy a času 

administrace i na základě psychometrických charakteristik.  

Ústředním tématem knihy je výběr zaměstnanců, ke kterému se vztahují všechna doporučení. 

V jedné z kapitol například Martin Seitl doporučuje kritéria pro volbu vhodné výběrové metody, 

v další se zaobírá problematikou sociálně žádoucích odpovědí v testech při výběrových řízeních. 

Testové diagnostické metody jsou také srovnávány s jinými diagnostickými metodami využívanými 

pro výběr. Čtenář se seznámí s historií využívání testových metod ve výběru zaměstnanců 

i s moderními trendy, jako je adaptivní testování. 

I když jsou v úvodu knihy zmíněni studenti psychologie a dalších oborů profilujících se v řízení 

lidských zdrojů jako jediná cílová skupina, osobně se domnívám, že je využití publikace mnohem 

širší. Knihu bych doporučil i zkušeným psychologům pohybujícím se v oblasti psychologie práce a 

organizace. Pokud není diagnostika hlavní náplní jejich práce, může jim kapitola věnovaná přehledu 

metod usnadnit orientaci na trhu a seznámit je s alternativami k metodám, které dosud používali. 

Pro psychology přecházející do oblasti psychologie práce a organizace je zase stručnou rekapitulací 

a aktualizací poznatků ze školních let. 

Za významnou cílovou skupinu publikace považuji personalisty a lidi pracující v odděleních 

lidských zdrojů organizací. Ti se často účastní výběrových řízení rozhodujících o tom, kdo a jakými 

metodami bude vybírat nové zaměstnance nebo rozhodovat o rozvoji či povyšování. Tito lidé zatím 

neměli příliš možností, jak se seznámit s požadavky na kvalitní diagnostickou metodu a jsou tak 

náchylnější k tomu, aby podlehli marketingu a nechali se přesvědčit k zaplacení nekvalitní nebo 

nerelevantní metody. Kniha se zaměřuje na oficiálně vydané a obvykle validizované metody. 

Nevěnuje se šedé zóně zejména online diagnostických metod, které jsou často za vysoké ceny 

nabízeny českým organizacím. Přesto však svým obsahem šíření těchto metod brání. Čím více se 

u nás bude psát o tom, jak má vypadat dobrá diagnostická metoda a jak se má používat, tím méně 

lidí bude platit za použití nevalidních testů. 
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Publikace předkládá fakta, opírá se o empirické studie a čtenáře oslovuje popisným, nehodnotícím 

jazykem.  Přesto je z textu zřejmé, že autor je zastáncem používání testových diagnostických metod 

pro výběr zaměstnanců a že má velmi kladný vztah k projektivním metodám. Existující kritiku ale 

v textu knihy nepřehlíží, uvádí ji a argumenty ji zeslabuje. 

Knihu doporučuji k přečtení. Dobrou zprávou je, že díky grantové podpoře vyšla elektronicky a je 

k dispozici volně ke stažení na webu olomoucké katedry psychologie. 
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Dostupné online: 

http://psych.upol.cz/wp-content/uploads/2013/12/SEITL-

Testov%C3%A9_psychodiagnostick%C3%A9_metody.pdf  
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