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PSYCHOLOGICKÉ POSOUZENí OSOBNOSTNí ZPŮSOBILOSTI 
UCHAZEČŮ O PRÁCI VE VĚZEŇSTVí 

Podíl psychologů v oblasti personální práce ve vězeňství má svůj specifický a 
nepodcenitelný význam. Netýká se pouze zjišťování osobnostní způsobilosti 
uchazečů v přijímacím řízení, ale i dalších činností souvisejících s péčí o vězeňský 
personál. Jedná se o téma v současné době závažné a aktuální. Zákon č. 361/2003 
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů umožňuje "prostupnost" 
pracovníků mezi jednotlivými bezpečnostními sbory a problémem se pak stává, 
jakým způsobem a jakými metodami vyhovět stanoveným kritériím osobnostní 
způsobilosti uchazečů (Vyhláška č. 487/2004 Sb. o osobnostní způsobilosti, která je 
předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru). 

Lze jen uvítat téma předložené rigorózní práce a snahu autorky přispět ke 
stanovení vhodných diagnostických nástrojů pro efektivní posouzení osobnostní 
způsobilosti uchazečů. 

Struktura rigorózní práce má klasické členění - teoretickou a empirickou část. 
V teoretické rozsáhlé oblasti (121 stran) jsou zpracovány na základě adekvátně 
využitých literárních pramenů základní a aktuální poznatky z oblasti výběru 
pracovníků obecně a následně ve forenzní oblasti. Pozornost věnovala autorka 
definici pracovního místa, jeho specifikaci a analýze, stanovení potřebných 
kompetencí pro výkon povolání a event. rizikům při přijímání nových pracovníků. 

V kapitole "Problematika výběru pracovníků k VS ČR" je podán přehled 
základních nařízení generálního ředitele VS ČR pro personální práci. Shrnuty jsou 
dosavadní zkušeností z výzkumných sondáží realizovaných v dané oblasti ve 
vězeňství. Následné subkapitoly jsou zaměřeny na specifickou problematiku 
penitenciární praxe - profilace, vyhoření, fluktuace, kariérní řád, vzdělávání. 
Následující kapitola ilustruje předchozí poznatky v posuzování osobnostní 
způsobilosti pro pracovní místo dozorce vězeňské služby. 

Těžiště teoretické části práce je obsahem 4. kapitoly "Postup při výběru 
pracovníků". Autorka analyzuje význam dotazníkových postupů, životopisných dat, 
možnosti využití Assessment center a výběrového pohovoru. V přehledu 
"doplňkových " metod uvádí diagnostické instrumentárium, které je při přijímání 
vězeňských pracovníků více méně obligatorní. Zdá se být diskutabilní, zda uvedené 
"doplňkové metody" nejsou za určitých okolností základním obsahem 
psychologického vyšetření, právě tak jako strukturovaný rozhovor či Assessment 
Centre samostatným diagnostickým nástrojem. 



Závěrečná kapitola teoretické oblasti je věnována užití metody AC (definice, 
struktura, příprava, výstupy, validita a reliabilita, etika). Autorka shrnuje dosavadní 
zkušenosti s užitím AC v podnikové praxi a otevírá reálné možnosti pro aplikaci AC 
v podmínkách penitenciární praxe. Je otázkou, zda při přijímání nových vězeňských 
pracovníků v nejširším spektru (strážný na věži, dozorce, vychovatelé, specialisté až 
po střední a vedoucí management apod.) není AC příliš časově náročné. 

Na uvedený problém se autorka práce snaží odpovědět v empirické části 
práce. Preferované metody - strukturovaný rozhovor a AC byly zařazeny do 
přijímacího řízení na funkční zařazení dozorce vězeňské služby. Východiskem byla 
psychografická studie pro funkční místo dozorce (časový snímek dne, metoda 
kritických událostí, psychografický dotazník s adekvátními faktory). Následné návrhy 
pro strukturovaný rozhovor obsahují otázky z oblasti zkoumající osobnost, 
dovednosti, týmovou spolupráci, vůdčí schopnosti a ovladatelnost. Získané výsledky 
mapují kritické oblasti, které kontraindikují efektivní práci dozorce. 

Rovněž v návrhu na zařazení AC do přijímacího řízení dozorců postupovala 
autorka od stanovení popisu práce, požadovaných vlastností, znalostí a dovedností 
k možné realizaci AC ve vězeňské praxi. S kritickým náhledem uzavírá svá 
doporučení, je si vědoma jistých omezení a nekomplexnosti, které aplikaci metody 
AC zatím provázejí. 

Práci uzavírá adekvátní přehled literárních pramenů a přílohy, na něž byly 
odkazy v textu práce. Musím upozornit na některé nepřesnosti obsahové - za 
všechny: str. 29: Celostátní semináře posuzovatelů a tvůrců textových úloh v rámci 
MV ČR probíhají pod vedením doc. Dr.J. Kožnara (nikoliv Koženého), str. 27: Ve 
fázích aplikace práva je dvakrát uvedena kriminalistická psychologie ( patří sem nad 
uvedeným kontinuem kriminologická psychologie). 

Závěr 

Předložená rigorózní práce je kvalifikovanou iniciativou vězeňského 

psychologa vyjít z tradičního rámce v oblasti přijímacího řízení uchazečů o službu ve 
vězeňství. Shrnuje dosavadní praxi a otevírá další možnosti jak zefektivnit a 
zkvalitnit práci penitenciárního psychologie v oblasti personální. 

Rigorózní práci d o por u č u j i k úspěšné obhajobě 
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