
ÚČASTNÍCI

další kolo
odmítnutí

přijetí

v případě vícekolového výběru, upřesní 

zástupce vedení zadání pro další kolo

Práce
v termínech a za podmínek určených v rámci 

konkurzu, probíhá kontrola s možností 

zasahování na principu a podle zásad tohoto 

algoritmu

 (Autor: Juraj Michálek )

Vyhodnocení hlasování
provedou zástupci vedení dle přiloženého 

příkladu na veřejně viditelném místě

 (může být během přestávky)

Hlasování pléna
(lidí)

v případě shody hlasování uchazečů, počítá se 

jednoduchý rozdíl mezi hlasy "pro" a "proti"

Stanoviska účastníků

k průběhu a výsledku výběru

dle pokynů zástupců vedení, kteří mají právo 

veta (v případě odmítnutí mohou vypsat nový 

konkurz)

Oponentura/Obhajoba
PŘÍKLAD ROZDĚLENÍ A VYHODNOCENÍ HLASŮ

        (výběr 4 ze 6 uchazečů)

Hlasování uchazečů
Uchazeč může (nemusí) rozdělit tolik hlasů, kolik míst je předmětem 

obsazení tak, že každému uchazeči kromě sebe, může (nemusí) dát 1 

hlas. Výsledný hlas každého uchazeče má váhu rovnající se počtu hlasů, 

které dostal od ostatních uchazečů.

otázky, připomínky (a odpovědi na ně): 

nejdříve mezi uchazeči, poté zástupci vedení 

uchazečům, poté pléna k uchazečům, 

případně zástupcům vedení

současné zveřejnění rozdělených hlasů (ihned 

po ukončení oponentury/obhajoby) na 

předem připraveném formuláři

Vystavení řešení 
tak, aby si je mohli prostudovat nejdříve 

zástupci vedení, potom uchazeči a nakonec 

veřejnost

být pozván, vypracovat, 

vystavovat a prezentovat 

své řešení, klást otázky a 

připomínky k řešením a 

celému výběru, 

neodpovídat na otázky z 

P, rozdělit určený počet 

hlasů mezi U

UCHAZEČI

(U)

přihlásit se v určeném 

čase a místě, odevzdat 

své řešení, odpovědět 

na otázky a připomínky 

U a ZV, a také od P, 

které určí ZV, 

zdůvodňovat veřejně svá 

stanoviska

Výklad řešení
podle závazné osnovy, deklarované  před 

začátkem výkladů, (v předem určeném 

časovém limitu) za přítomnosti účastníků

Pozvání přihlášených

(pozvání řešitelů problému)

s podrobným zadáním úkolu a podrobným 

harmonogramem konkurzního pokračování
být přizvani k výběrům, 

které se ho týkají, vyjádřit 

své otázky a připomínky k 

řešením, zúčastnit se 

doplňkového hlasování 

(dle svého rozhodnutí, 

veřejným, nebo tajným 

způsobem)

PLÉNUM

(P)

akceptovat pokyny ZV, 

pokud jsou v souladu s 

"Alogaritmem" a tak 

spoluvytvářet podmínky 

optimálního průběhu 

výběru
Odevzdání řešení

forma nesmí být absolutní překážkou přijetí, 

rozhoduje pouze místo a čas odevzdání

Algoritmus sociálního samovýběru na principu kvalifikace činem

a z toho plynoucí činné kompetence 
(kompetentní a odpovědné rozhodování)

PRÁVA POVINNOSTI

Potřeba obsazení pozice

(nebo řešení "problému")

rozhoduje vedení na základě nových potřeb, 

nebo nefunkčnosti dosavadních pracovníků, či 

řešení

podle svých vnitřních 

pravidel rozhoduje v 

konečné instanci o 

povinnosti odpovědět na 

zadané otázky a 

připomínky a také o 

přijetí/nepřijetí výsledku 

výběru jako celku (né 

části..)

ZÁSTUPCI

VEDENÍ

(ZV)

garantuje všestranné 

zabezpečení 

optimálního průběhu 

výběru v souladu s 

principem "Algoritmu", 

přičemž své rozhodnutí 

zdůvodňuje

Veřejné vyhlášení konkurzu

(vyhlášení téma problému)

všeobecné zadání úkolu a charakteru 

konkurzu s požadavky na výkony a produkty 

(ne na dokumenty)


