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Předložená práce velmi obsáhle zpracovává problematiku výběru uchazečů o 

práci ve vězeňství. Práce má i s přílohami 191 stran. Z toho samotná práce 166 stran, 

které následuje šest příloh. Seznam zdrojů je velice obsáhlý a celkem autorka ocitovala 

79 zdrojů. Přitom jde o zdroje relevantní, z poslední doby a nezanedbala ani zahraniční. 

Teoretická část má 121 stran a je skutečně velmi kvalitním přehledem 

problematiky. V první kapitole se autorka věnuje pojetí a úkolům výběru, dále definuje 

pracovní místo, věnuje se kompetencím. Posléze popisuje rizika při přijímání pracovníků 

z hlediska osobnosti uchazeče. Plynule navazuje kapitolami o historii forenzní 

personalistiky a spojitosti mezi personální, forenzní a vezeňskou psychologií. Popisuje 

výběrovou baterii používanou u Policie ČR, při testování uchazečů o profesi soudce a 

státního zástupce a dále v Armádě ČR. Poté je uveden doporučený postup pro výběr ve 

státní správě a zkušenosti při výběru manažerů. Mezi zajímavé kapitoly patří i zkušenosti 

s development centre. 

Na tuto část navazuje už konkrétní popis výběru pracovníků ve VS ČR. Nejdříve 

jsou uvedeny dokumenty, které tuto oblast upravují, jako jsou Vyhláška 487/2004 Sb. , 

nařízení GŘ, etický kodex a další. Podrobně je popsán psychologický pohled na výběr, 

profi1ace uchazečů, fluktuace a další. Autorka odborně citlivě hodnotí situaci 

v jednotlivých zařízeních i v systému organizace jako celku. 

Třetí kapitola je zasvěcena kritériím posuzování pracovní způsobilosti uchazečů. 

Následně čtvrtá popisuje používané metody. Zvláštní pozornost je věnována testové 

baterii a autorka neopomenula ani nové trendy v této oblasti. Pátá kapitola popisuje 

metodu Assessment centrum. 

Empirická část se věnuje konkrétnímu provedení výběrového řízení. V rozsahu, 

ve kterém se autorka práce chopila, toto téma dosud nebylo zpracováno. Za velmi 

inovativní a přínosný považuji návrh strukturovaného rozhovoru v rámci výběrového 

řízení pro funkci dozorce. Je zde podrobně popsán profi1 práce dle klasifikace 

zaměstnání, následuje profesiografický dotazník a časový snímek dne. Autorka 

nezanedbala ani záznam kritických událostí a časový snímek dne. 



Téma je v současné době vysoce aktuální, protože se vězeňská služba potýká 

s dlouhodobým nedostatkem kvalitních uchazečů a to zejména ve velkých městech, kde 

je vysoká konkurence na trhu práce. Uchazeči procházejí velmi podrobným 

psychologickým vyšetřením. Domnívám se, že GŘ vs by mělo stanovit doporučenou 

testovou baterii a v metodickém pokynu i konkrétní výsledky, které se u uchazečů 

vyžadují. Tím by se předešlo metodické nejednotnosti i případným stížnostem a soudním 

sporům. 

Inovační přínos práce spočívá zejména v návrhu assessment centra pro funkci 

dozorce. Toto téma dosud nikdy nebylo zpracováno. Autorka sama skromně uvádí, že jde 

o první pokus, nicméně se velice poctivě věnuje vytvoření úloh a jejich co 

nejkvalitnějšímu vyhodnocení. 

Závěr: 

Práce je zpracována kvalitně a pečlivě. Text je souvislý a čtivý. Nutno ocenit, že 

jde prakticky o první psychologické zpracování tématu. Práce je konzistentní. Vytváří 

pohled na problematiku z různých úhlů pohledu. Vzhledem k vysoké úrovni zpracování 

doporučuji práci k přijetí. 
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