7 tipů
jak se správně ptát
nejen ve videointerview

ÚVODEM
Vhodně zvolené otázky ve správný čas, to je základ pro poznání člověka.
Odhalování potenciálu, mapování silných stránek a rezerv, zjišťování, jaká je
kdo osobnost, to je v podstatě detektivní práce.
Sedm tipů, jak se správně ptát, dobře poslouží všem vedoucím
a personálním pracovníkům, kteří chtějí mít správné lidi na správných
místech.
Lidé jsou váš business a klíčovým faktorem úspěšného businessu je
důkladné rozpoznání kompetencí kandidátů i stávajících zaměstnanců.
Podobně jako detektivům, i nám dobře poslouží správně mířené otázky na
chování tázaného.
Méně zkušeným tazatelům příručka poslouží jako minimum pro
strukturování (nejen) videointerview a pro formulování otázek tak, aby
odrážely principy kompetenčního interview. Zkušenějším tazatelům
příručka poskytne rámec pro srovnání a tipy pro vylepšení způsobu, jak
využít (nejen) videointerview na maximum. Principy lze aplikovat jak na
výběrové pohovory, tak na rozhovory se stávajícími pracovníky za účelem
jejich profesního rozvoje a kariérního růstu.
V příručce najdete know-how získané při vedení pracovních interview
s tisícovkami lidí pro řadu zaměstnavatelů v nejrůznějších oborech a také
poznatky z psychologie.

1. ZAČNĚTE POZVOLNA
Snadná otevřená otázka zmírní počáteční napětí. Na úvod interview zvolte
otázku, na kterou se bude kandidátovi snadno odpovídat. Dotyčný se díky
tomu snáze uvolní a spadne z něj počáteční nervozita. Když se člověk
dostatečně a otevřeně rozpovídá, přesněji rozpoznáte jeho potenciál.
Výběrové řízení samo o sobě představuje zátěžovou situaci a s případným
zvyšováním tlaku je taktičtější vyčkat na pozdější fáze.
Začněte třeba otázkou:
„Co považujete za důležité nám o sobě na úvod sdělit?“
„Co byste rád/a, abychom se o Vás na začátku dozvěděli?“
„Co bychom se nemohli dočíst ve Vašem CV a měli bychom to vědět?“
... a můžete pokračovat dalšími jednoduchými otázkami jako:
„Čím Vás zaujala naše pracovní nabídka ve srovnání s konkurenčními?“
“V čem byste si rád/a polepšila oproti Vašemu stávajícímu působení?”
“Jak se těšíte na nadcházející inteview?”

2. ZÁKLADEM JSOU KOMPETENCE
Když chceme cokoliv měřit, musíme „to“ mít jasně deﬁnované a podle toho
zvolit správný metr. V posuzování lidských charakteristik tomu není jinak.
Můžeme provést řadu opatření pro získání relevantních dat. Prvním z nich je
stanovení klíčových kompetencí, které chceme v interview prověřit.
Pokud Vás zajímá kandidátova orientace na tým, je potřeba se ho ptát na
to, jak se chová ke kolegům, jak řeší spory a konfrontace, jakým způsobem
reaguje na druhé v různých situacích, např. když je terčem kritiky.
Můžete se zeptat třeba:
“Jaké způsoby týmového řešení problémů se vám osvědčují?”
“Co děláte, když kolegové odmítají přijmout Váš návrh řešení? Kdy se Vám
to stalo a jak jste postupoval/a? Udělal/a byste to dnes stejně nebo jinak?”
“Co děláte, když Vám kolega nedodává potřebné podklady včas?”
Když vás zajímá potenciál vést lidi, můžete se ptát, jaké má vize a jak je
přenáší na druhé, jak nastavuje společné cíle a způsob spolupráce, jak řeší
problémy s výkonností jednotivců či jakým způsobem poskytuje zpětnou
vazbu. Chtějte příklady, chtějte konkrétní odpovědi. Nespokojte se
s povrchními, stylizovanými frázemi, ani s popisem událostí ve formě “ono
se stalo…, probíhalo to, dělo se…”. Zajímejte se o reálné činy a jejich důsledky.
Ptejte se třeba:
“Jak se Vám podařilo získat druhé pro myšlenku, kterou zpočátku odmítali?”
“Co se Vám osvědčuje při podávání zpětné vazby?”
“Jak se stavíte k poklesům výkonnosti svých lidí?”

3. TRIÁDA: PRÁCE - DRUZÍ - JÁ
Nechte na sebe otázky plynule navazovat. Pokud se rozhodnete upravit
strukturu (video)interview, snažte se udržet kontinuitu témat směrem od
otázek na přístup k práci (např. řešení problémů) k otázkám mapujícím
přístup k lidem (např. vztahy se zákazníky či kolegy). Otázky z oblasti
sebeřízení (týkající se např. zvládání stresu či sebedůvěry) ponechte až na
závěr interview.
Jak dosáhnout hloubky? Hloubka není výsadou jen osobního interview, ve
kterém tazatel hbitě reaguje na to, co bylo řečeno, všímá si detailů nebo
rozporů a zajímá se dál. I ve struktuře videointerview můžete efektu
trychtýře využít, když se od obecnější otázky postupně dostáváte ke
speciﬁčtější.
Jak vypadá trychtýř?
“Jak si plánujete svůj čas?” (lidé často zmiňují, že si utříbí priority ...)
“Podle čeho posuzujete, jakou má daný úkol prioritu?”
“Jak zacházíte s úkoly, které jsou dlouhodobě důležité, ale nyní nehoří?”
Na základě tisícovek interview jsme rozpoznali řadu clusterů otázek, které k
sobě dobře pasují. U důvtipně sestaveného videointerview mají účastníci
pocit, jako by naproti nim seděl živý tazatel a reagoval na to, co bylo řečeno.
Hovor plyne přirozeně a ke konci už máme dostatečně nachystanou půdu
pro “citlivější” otázky, jako jsou pro někoho pracovní nezdary a jejich
zvládnutí, rezervy ve znalostech a dovednostech nebo požadavky na
ﬁnanční ohodnocení a work-life balance.

4. NEOPAKUJTE SE
Možná se vám tento bod zdá evidentní a chcete ho rovnou přeskočit počkejte! :-) Od kandidátů mnohdy slýcháme, že v několika kolech
pohovoru dostávali tytéž otázky - a měli čím dál menší chuť jim čelit.
Podobně od zaměstnanců se dozvídáme, že se jich HR ptá na totéž, co už
probírali se svým vedoucím či naopak. Budeme rádi, když otázky, které
padnou ve videointerview využijete jako odrazový můstek pro dosažení
větší hloubky v osobním kontaktu.
Pravděpodobně jste někdy vyplňovali osobnostní dotazníky, kde se položky
opakovaly v (téměř) stejné podobě několikrát. Má to svůj důvod. Také ve
videointerview může být užitečné zeptat se na 1 věc z různých úhlů
pohledu. Zásadní je, aby byl patrný rozdíl, který chcete postihnout.
Doporučujeme držet se trychtýřovité struktury clusterů otázek - viz
předchozí 3. tip.

5. OTEVŘENÉ OTÁZKY
Preferujte otevřené otázky, vyhněte se sugesci a žádejte zdůvodnění.
Otevřené otázky poskytují mnohem širší prostor pro projevení vlastního „Já“.
Takové otázky obvykle začínají slovy: jak / jaký, co, z jakého důvodu (pozor
však na útočněji vyznívající „proč“).
V případě uzavřených otázek dávejte na výběr dvě rovnocenné možnosti
(„Preferujete A, nebo B…?“) a kde to jen jde, žádejte zdůvodnění. Z formulace
otázky nesmí být patrná „správná odpověď“ (např. „Nevadilo by Vám…“ nebo
„Můžeme se domluvit na tom, že….?“). Vhodně formulovanými otázkami
snížíte riziko záměrného zkreslování odpovědí směrem, který „chcete
slyšet“, ale nekoresponduje s realitou.
Typickým zástupcem špatně volených otázek jsou otázky typu:
„Myslíte si, že byste zvládnul/a nést odpovědnost za tým?“
„A nebude vám vadit pracovat v open space?“
A jak se tedy zeptat správě? Tak třeba:
“Co pro Vás znamená odpovědnost za tým? Jak konkrétně se odpovědnost
za tým projevuje ve Vašem jednání? Nést odpovědnost za tým s sebou
nese jistá úskalí - jaká spatřujete Vy?” atd. Jistě byste už dokázali doplnit
další vhodné otázky.
Nebo: “Kdybyste si mohl/a svobodně vybrat, preferoval/a byste práci v
uzavřené kanceláři, nebo v open space? Zdůvodněte svou volbu.”
Je to snadné, že?

6. DEJTE „TAK AKORÁT“ ČASU
Ve videointerview platí, že méně je někdy více. Nastavte maximální délku
videointerview na cca 20 - 40 minut podle účelu. Potřebujete rychlý
screening kandidátů na “juniorní” pozici, kde máte převis životopisů? Chcete
důkladně prověřit osobnostní předpoklady člověka na vedoucí či
manažerskou pozici? Nebo máte zájem lépe poznat potenciál stávajících
kolegů a jejich rozvojové potřeby? Délka a struktura (video) interview by
měla reﬂektovat jeho účel.
Za 20 minut, kdy hovoří jen účastník, získáte srovnatelné množství informací
jako při osobním rozhovoru trvajícím 45 minut. To je dáno i tím, že ve
videointerview se dotazovaní rovnou vyjadřují k věci a není čas na „řeči
kolem“. Výchozí limit 1 minuta na odpověď je pro většinu otázek
dostatečně dlouhý. Pokud čekáte komplexní odpověď a chcete dát čas
na rozmyšlenou, klidně dejte 2 minuty. Když dotazovaný odpoví dříve, může
se hned posunout na další otázku. Celkový čas věnovaný nahrávání je také
ukazatelem motivovanosti, preciznosti vyjadřování a efektivity ve využívání
času.

7. PONECHTE PROSTOR NA ZÁVĚR
Na závěr ponechte prostor pro jakékoli autentické sdělení účastníka.
Podobně jako u klasického rozhovoru, i u videointerview můžete
dotazovaným poskytnout určitý nestrukturovaný čas (stačí 1 – 2 minuty) pro
vyjádření vlastních myšlenek a postřehů, případně formulování otázek,
které je zajímají. Je vždy užitečné dozvědět se, co účastníci sami pokládají
za podstatné. Navíc dáte najevo, že jste otevřeni komunikaci na partnerské
úrovni a zajímá Vás pohled druhé strany. Také si můžete nechat dát
bezprostřední zpětnou vazbu na průběh interview a zjistit, jakou zkušenost
zúčastněným přineslo :-)
My jsme se v závěrečné zpětné vazbě na interview např. dozvěděli:
„Byla to zajímavá zkušenost, určitě velmi zajímavá. Měl jsem z toho trošku obavy,
přece jenom mluvit sám se sebou takhle jenom s kamerou není nejjednodušší,
ale v podstatě u druhé otázky ze mě stres odpadl a myslím si, že všechno
proběhlo docela v pohodě.“
„Celkem příjemná zkušenost, čekal jsem teda nějaké horší, zákeřnější otázky
typu "Kde sevidíte za 5 let?". Super otázky a takové zajímavé otázky. Z každého
pohovoru si člověk určitě něco vezme, takže já se budu těšit na váš feedback.“
„Video interview určitě je pro mě zajímavá zkušenost, setkal jsem se s tím poprvé
a myslím si, že vám to určitě usnadní práci, než si pozvat 30 - 40 lidí na osobní
pohovor. Myslím si, že pro vás je to veliká úspora času a že pro spoustu lidí je
lepší sdělit vám takhle o sobě něco do videa, než jít rovnou na pracovní pohovor.
Takhle, když své zájemce pozvete na pracovní pohovor, tak už o nich něco víte,
na co pohovor cílit. Myslím si, že tohle je velice dobrý nápad a děkuji!“

ZÁVĚREM
Líbí se Vám 7 tipů, jak se správně ptát? Chcete je uvést do praxe? Mrkněte,
jak vypadá naše propracovaná psychologická metodologie v kombinaci
s moderními technologiemi na: http://ycluster.com/diagnostika.

KDYŽ TĚCHTO 7 TIPŮ APLIKUJETE DO SVÉ KAŽDODENNÍ PRAXE,
BUDETE V RÁMCI VÝBĚRU ÚSPĚŠNĚJŠÍ. GARANTUJEME! :-)
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