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HR Know How 2020: Jak změnit krizi na příležitost. Lidé vs. technologie v nové době ve světě HR.

NÁBOR 2.0
Využití AI a Data Science při
náboru zaměstnanců.





Věříme, že automobilový průmysl se 
v dalších 10 letech změní více, než 
se změnil za posledních 50 let.
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BeRider HoppyGo



citymove Uniqway





Startupová velmoc Izrael patří mezi 
regiony s největším počtem nově 
zakládaných technologicky vyspělých 
společností. 
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• Robotická automatizace procesů (RPA)

• Datová věda & Strojové učení

• Umělá inteligence & Virtuální roboti

• Psychologie organizace & Behaviorální věda

Intervyo je oceňovaný globální 
průkopník v oblasti lidské 
prediktivní analytiky



Tradiční proces
náboru





První řešení automatizovaného
pohovoru s umělou inteligencí na světě





Intervyo provádí během pohovoru
360 stupňovou analýzu

Analýza mikro-
obličejových gest

Vyhodnocuje kandidátův přístup, 
jeho pozornost, angažovanost ad.

Analýza mikro-
obličejových gest

Vyhodnocuje kandidátův přístup, 
jeho pozornost, angažovanost ad.

Intonační analýza
Prosodické rysy hlasového tónu
a energie odhalují různé emoce

Intonační analýza
Prosodické rysy hlasového tónu
a energie odhalují různé emoce

Sémantická analýza
Odpovědi převáděné z textu na
řeč jsou analyzovány na klíčová
slova a koncepty

Sémantická analýza
Odpovědi převáděné z textu na
řeč jsou analyzovány na klíčová
slova a koncepty

“Mám 5 let pracovních zkušeností jako
projektový manažer v oblasti financí.”
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Testování jazykových znalostí 
do 10 minut



Intervyo generuje 360 stupňovou
analýzu každého kandidáta



Nižší náklady spojené 
s náborem minimálně o 70%
Zvyšuje přesnost 
minimálně o S30%
Zkrácení celkového
time-to-hire minimálně o 80%



Source: Unsplash

Větší šance pro kandidáta se prosadit 
– odhalení skrytého potenciálu.



26 Source: Unsplash

Objektivní vyhodnocení
a rovné podmínky. 



Source: Getty Images

Unikátní zážitek
s high-tech technologií.



Source: Unsplash

Bezkontaktně a bezpečně. 
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Hej pane … zaškrtnul byste za mě 

prosím políčko „Nejsem robot“?



30

ZÁVĚR. Potřebuji nějakou 
pecku, možná nějaký gif? 

Vtip. Nějaký nápad? 


