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     Anotace : 

 

     Cílem rigorózní práce bylo vytvoření návrhu metodiky pro psychologické posouzení 

osobnostní způsobilosti uchazečů o práci ve vězeňství. Motivem pro zpracování této práce 

byla potřeba vytvoření vhodných nástrojů pro efektivní posouzení uchazečů, osobně pak 

zvýšení vědomostí, schopností a dovedností z oblasti psychologie práce a personální 

psychologie. 

 

       Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. V  teoretické práci je zpracována 

oblast výběru pracovníků z hlediska analýzy pracovních míst, definice a specifikace 

pracovního místa, kompetencí, poznávání osobnosti, poznatků z příbuzných oborů, 

náhledu na výběr pracovníků ve vězeňské službě, stanovení kritérii pro posouzení 

způsobilosti, postupu při výběru pracovníků, užití metody assessment centre. Empirická 

část je věnována vytvoření podkladů pro sestavení profesiogramu pro dozorce, sestavení 

polostrukturovaného rozhovoru v rámci přijímacího řízení pro funkci dozorce, zpracování 

metody assessment centrum v rámci přijímacího řízení pro funkci dozorce.  

 

     Zpracování výše uvedené problematiky probíhalo formou pilotní studie ve Věznici 

Nové Sedlo. V případě širší aplikace získaných zkušeností je nutné rozšíření této práce tak, 

aby odpovídala metodologickým požadavkům.  

 

     Je velmi žádoucí, aby si psychologové jednotlivých věznic předávaly v rámci porad, 

školení a dalšího vzdělávání potřebné teoretické poznatky i praktické zkušenosti. Tak lze 

velmi efektivně uplatnit v praxi poznatky a východiska personální psychologie 

v kombinace se zkušenostmi jednotlivých pracovníků.  
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     Annotation: 

 

     The main aim of this thesis was to design methodology that could be used for 

psychological assessment of personal capability of applicants that apply for position of 

warders in Czech prisons. As fare as my motivation for dealing with this topic is concerned 

at least two reasons could be mentioned. The first was a need for new tools which would 

be suitable for effective assessment of applicants. The second reason is more personal and 

comes out of my need for professional growth in the field.  

 

     The submitted paper is divided into two parts. The first part is theoretical while the 

second one is empirical. In the first part I deal with a question of selection of employees 

from a perspective of job analyses, job definition and specification, competence, cognition 

of personality, determining criteria for assessment of personal capability, procedure of 

employees’ selection and use of assessment centre method. Experiences of some 

professionals working in Czech prisons were although used to enrich the theoretical part. 

We tried to create a base that could help us to make “profesiogram”, structured interview 

and methods for selection of employees which would be suitable for assessment of 

applicants for posts of warders. 

 

     The paper is based on a pilot study which took place in the prison Nové Sedlo. If 

somebody considered a wider application of these experiences some extended studies 

should be necessarily mad to make the application methodologically correct.  

 

     Sharing the maximum of knowledge and experiences among psychologists working in 

Czech prisons is very essential. Next education in the field of personnel psychology   is 

although very important. Theoretical knowledge provided by personnel psychology 

combined with practical experience can be applied in practice more effectively this way. 
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Úvod 
 
 

Vězeňská služba České republiky (dále i VS ČR) zodpovídá společnosti za zajištění 

bezpečného provozu věznic, ve vztahu k odsouzeným pak za naplnění účelu výkonu trestu 

odnětí svobody. Tento nelehký úkol může vykonávat pouze za předpokladu, že ve 

věznicích bude pracovat spolehlivý a vysoce kvalifikovaný personál. Práce ve věznicích je 

velmi náročná a pro jejich pracovníky představuje značnou psychickou zátěž. 

Předpokladem pro zvládnutí požadované činnosti je dostatečná míra psychické odolnosti, 

schopnost zvládání stresu, frustrační tolerance, emoční stabilita, odpovědnost a motivace 

pro výkon tohoto povolání, komunikativnost, rozhodnost. U pracovníků ve služebním 

poměru pak přistupuje navíc i časová náročnost, výkon strážní a dozorčí služby je nutno 

zabezpečovat dvacet čtyři hodin denně včetně víkendů a svátků.  

 

     Na uchazeče jsou z hlediska osobnostní způsobilosti kladeny vysoké nároky, kterému 

vždy neodpovídá finanční ohodnocení. Zaměstnání u vězeňské služby navíc dlouhodobě 

není prestižním zaměstnáním. Velmi často se musí zaměstnanec vyrovnat s převažujícím 

stereotypem. Není ojedinělým jevem postupná ztráta motivace pro výkon dané profese, 

častým je taktéž výskyt syndromu vyhoření. Ve velké míře je tato skutečnost ovlivněna 

stávající právní úpravou, aktuálně bez možnosti změny. 

    Cílem  každého zaměstnavatele je obsadit volná pracovní místa takovými zaměstnanci, 

kteří budou nejen schopni vykonávat svou práci kvalitně po odborné stránce, ale současně 

budou i přínosem  pro organizaci z hlediska lidského. Při výběru pracovníků je pak potřeba 

zjistit, který z uchazečů o práci bude nejlépe vyhovovat.  S ohledem na tyto požadavky se 

jeví jako žádoucí vytvoření metodiky, která by přispěla ke zvýšení pravděpodobnosti 

efektivního výběru pracovníků.  

     Za cíl mé rigorózní práce jsem si stanovila vytvoření návrhu metodiky pro 

psychologické posouzení osobnostní způsobilosti uchazečů o služební místo ve věznici  

z hlediska požadovaných kompetencí za současného využití metody assessment center.   

Inspirací i motivem pro zpracování této práce mi byla nejen profesní a osobní potřeba  

nadále se vzdělávat v oblasti psychologie práce, personální psychologii, ale i potřeba po 

odborném zkvalitnění schopností a dovedností pro posuzování uchazečů o zaměstnání,  

vytvoření vhodných nástrojů pro její efektivní vykonávání.   
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       Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V  teoretické práci je zpracována 

oblast výběru pracovníků z hlediska analýzy pracovních míst, definice a specifikace 

pracovního místa, kompetencí, poznávání osobnosti, poznatků z příbuzných oborů, 

náhledu na výběr pracovníků ve vězeňské službě, stanovení kritérii pro posouzení 

způsobilosti, postupu při výběru pracovníků, užití metody assessment centre. Empirická 

část je věnována vytvoření podkladů pro sestavení profesiogramu pro dozorce, sestavení 

strukturovaného rozhovoru v rámci výběrového řízení pro funkci dozorce, zpracování 

metody assessment centrum v rámci výběrového řízení pro funkci dozorce 

 

     Za nedostatky v této práci považuji oblast výběru a stanovení počtu probandů. 

S ohledem na tu skutečnost, že se jednalo pouze o pilotní studii v dané problematice, volila 

jsem výběr probandů pouze ve Věznici Nové Sedlo, kde pracuji. V případě výzkumného 

projektu je nezbytné získat informace pro zpracování od pracovníků ve služebním poměru 

z různých věznic, z hlediska ověření validity a reliability pak vyššího počtu probandů. Zde 

však je nutné navázat spolupráci s Generálním ředitelstvím (dále i GŘ) VS ČR, který by 

byl případným zadavatel práce a následně vytvořil podmínky pro její zpracování.    
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Teoretická část - výběr pracovníků 

 

1. Pojetí a úkoly výběru pracovníků 

      Cílem  každého zaměstnavatele je jistě obsadit volná pracovní místa takovými 

zaměstnanci, kteří budou nejen schopni vykonávat svou práci po odborné stránce, ale i 

budou přínosem  pro organizaci v oblasti udržení a rozvíjení kvalitních mezilidských 

pracovních vztahů, bude mít zájem se naučit novým věcem, studovat v oblasti svého 

odborného zaměření, bude přiměřeně loajální vůči požadavkům zaměstnavatele a současně 

bude pro zaměstnavatele perspektivní. Při výběru pracovníků je pak potřebné zjistit, který 

z uchazečů o práci bude výše uvedeným kritériím nejlépe vyhovovat.  S ohledem na tyto 

požadavky se jeví jako žádoucí vytvoření takové metodiky, která by přispěla ke zvýšení 

pravděpodobnosti efektivního výběru pracovníků.  

     Koubek (2000) na str. 222 uvádí „…Neexistuje žádná metoda výběru pracovníků, která 

by naprosto spolehlivě uměla vybrat skutečně toho nejlepšího a zaručila, že tento jedinec 

bude plnit úkoly pracovního místa a vykazovat pracovní chování, jaké pracovní místo, 

útvar a instituce vyžadují. Aby se co nejvíce zvýšila pravděpodobnost výběru opravdu toho 

nejlepšího jedince, je nutné současně používat více metod výběru. …“ 

     V další své publikac výše uvedený autor sleduje úkol výběru pracovníka. „… Úkolem 

výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat 

požadavkům příslušného pracovního místa i požadavkům podniku, bude nejen odborně 

zdatný, ale přispěje i k vytváření harmonických mezilidských vztahů…“   (Koubek, 2003, 

str. 101). 

      Při sestavování metodiky pro příjem uchazečů bude pak nutné vycházet jak z hledisek 

obecných, tak i specifických charakteristických pro danou organizaci a instituci.  
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  Z hlediska obecných východisek Koubek uvádí, že je nutné stanovit  

- požadavky kladené na pracovníka, 

- specifikovat kritéria (pracovního místa, útvaru, celé instituce), která budou použita při 

posuzování toho, zda uchazeč tyto požadavky splňuje, 

-  zvážit a prověřit validitu (platnost) a spolehlivost zejména těchto kritérií, 

-  najít a zvolit metody, které by co nejobjektivněji prokázaly, do jaké míry uchazeč 

zvoleným kritériím vyhovuje. (Koubek, 2003,  str. 101). 

     Z hlediska specifických východisek je pak nutné respektovat zvláštnosti, popř. 

jedinečnost charakteristické pro jednotlivé organizace, instituce, popř. dané profese. Ve 

vztahu k vězeňství a profesi dozorce bych zdůraznila nutnost stanovit: 

- specifika pro práci v bezpečnostní složce, 

- specifika služebního poměru, 

- okolnosti vycházející z práce s psychopatickými jedinci, jedinci s narušeným systémem 

hodnot. 

 

1.1. Definice pracovního místa  

     Matějka (2002) na str. 19 píše: „ Musí být detailně známo, jaké pracovní místo chceme 

obsadit, co musí splňovat osoba na tomto místě zaměstnaná, míra tolerance při neplnění 

některých požadavků na kandidáta, kdo bude zodpovědný za výběr nejvhodnějšího 

kandidáta a nejvhodnější formy pro jeho získávání. Čím bude detailní a úplný popis  tohoto 

pracovního místa, čím bude výstižnější , tím přesněji budeme později  schopni porovnávat 

naši potřebu s kandidátovou nabídkou. Je nutné vyjasnění nabízené pozice z pohledu řídící 

struktury, rozhodovacích pravomocí a kompetencí.“   

 

     Definice pracovního místa vychází z podrobné analýzy pracovního místa, stanovení 

žádoucích kompetencí pro obsazované místo. Při vlastním výběru se pak psycholog, popř. 

skupina odborníků snaží o zhodnocení, nakolik se daný uchazeč přibližuje či naplňuje 

sledované a žádoucím kompetence, popř. jaká je únosná tolerance při jejich částečném 
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případně nedostatečném naplnění. Pokouší se zhodnotit důsledky a dopady pro 

zaměstnavatele i uchazeče.   

 

Získávání informací o pracovním místě  

     Koubek (2003) na str. 47-48 uvádí:„…Při analýze pracovních míst je vhodné 

neomezovat se jen na jeden zdroj informací, ale využít spíše více zdrojů. Stejně tak je 

vhodné kombinovat metody získávání informací o pracovních místech. Nejčastější zdroje 

informací k pracovnímu místu lze získat pohovorem s držitelem  pracovního místa, 

bezprostředním nadřízeným, s odcházejícím pracovníkem, se spolupracovníky, podřízenými 

pracovníky, analýzou písemných materiálů, pozorováním pracovníka na daném pracovním 

místě. Spolehlivost a variabilita získaných informací se může v jistých ohledech rozcházet, 

je nutné počítat s jistou mírou zkreslení, subjektivního pohledu na danou problematiku…“.  

 

     Zde bych chtěla uvést osobní zkušenost pro začínající psychology. Je velmi důležité, 

aby psycholog  v rámci posouzení osobnostní způsobilosti vycházel nejen z odborných  

metodologických hledisek personální psychologie, ale i z poznatků konkrétní situace na 

pracovišti. Obsáhnout danou problematiku je pro začínajícího psychologa velmi náročné, 

jak z časového hlediska, tak i náročnosti a složitosti dané problematiky. Je nutné se blížeji 

seznámit s oblastmi a východisky personální psychologie, osvojit si potřebné základy, dále 

je potřebné mít osobní zkušenost a znalost konkrétního pracoviště a zastávané funkce, 

v neposlední řadě je nutné vycházet i z představ vedoucích pracovníků a manažérů 

věznice. Pokud se psycholog pokusí dostát těmto požadavkům, sníží riziko možné chyby 

vyplývající z neprofesionálního posouzení uchazeče, přičemž negativní dopady lze 

vysledovat jak v rovině etické vůči uchazeči i zaměstnavateli, tak  i snížení statusu 

psychologa ve vězeňské službě.  

 

1.2. Specifikace pracovního místa  

     Specifikace pracovního místa definuje vzdělání, výcvik, kvalifikaci, zkušenosti a 

schopnosti požadované od držitele daného pracovního místa.  
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Armstrong (2002, str. 354) v tomto ohledu  uvádí:  

- schopnosti (co daný jedinec musí znát a být schopen dělat při plnění příslušné role, 

včetně zvláštních požadovaných vloh a dovedností),  

- odborná příprava a výcvik (požadované povolání, odbornost, vzdělání nebo výcvik, 

které by měl uchazeč splňovat),   

- zkušenosti, praxe(zejména ve stejném oboru nebo v podobné organizaci, dosud 

vykonávané činnosti a úspěšnost v nich, které by svědčily o budoucím úspěšném 

vykonávání práce),  

- vhodnost pro organizaci (podniková kultura, schopnost uchazeče v ní pracovat a 

přizpůsobit se jí),   

- další požadavky (cestování, neobvyklá pracvní doba at.),  

- možnost splnit očekávání uchazeče (míra v jaké může organizace splnit očekávání 

uchazečů pokud jde o možnosti kariéry, vzdělání, jistoty zaměstnání atd.).  

 
     Na tomto místě uvádím dva nejznámější a nejpoužívanější modely specifikace 

pracovního místa z hlediska kladených požadavků, jedna se o   

- Rodgerův  sedmibodový model, 

- Munroův a Fraserův pětistupňový model. (Bláha a kol., 2005, str. 114). 

Rodgerův model  

     Rodgerův model kategorizuje osobní charakteristiky požadované od držitele pracovního 

místa do sedmi klíčových skupin:  

1. Fyzické vlastnosti (zdraví, tělesná stavba, vzhled, držení těla, způsob vyjadřování). 

2. Vědomosti a dovednosti (vzdělání, kvalifikace, zkušenosti). 

3. Všeobecná inteligence základní intelektuální schopnosti. 

4. Zvláštní schopnosti (mechanické, manuální zručnost, obratnost v používání slov nebo 

čísel). 

5. Zájmy (intelektuální, praktické, tvůrčí, sportovní, společenské a umělecké aktivity). 

6. Dispozice (přizpůsobivost, schopnost ovlivňovat ostatní, vytrvalost, spoléhání sama na 

sebe). 

7. Okolnosti – zázemí (soukromí, rodina, povolání a zaměstnání členů rodiny. Pozor na 

požadavky, které jsou považovány za diskriminační – pohlaví, věk rodinný stav apod.). 
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Munroův a Fraserův model 

      Munroův a Fraserův model se zaměřuje na pět charakteristik  

1. Vliv na ostatní (tělesnou stavbu, vzhled, mluvu a způsoby). 

2. Získanou kvalifikaci (vzdělání, odborný výcvik, pracovní zkušenosti). 

3. Vrozené schopnosti (přirozenou rychlost chápání a schopnost učit se). 

4. Motivace (osobní cíle, důslednost a odhodlání za těmito cíli jít, úspěšnost v jejich 

dosahování). 

5. Emocionální vybavení (citová stabilita, schopnost překonávat stres a schopnost 

vycházet s lidmi). 

 

     Specifikace poažadaků na dané pracovní místo vychází z popisu pracovního místa, 

stanovení klíčových úkolů a činností pracovního místa do skupin, přiřazení ke každé 

skupině požadované znalosti a dovednosti pro úspěšné zvládnutí. Požadavky je účelné 

specifikovat v kategoriích pracovní způsobilost (způsobilost k řešení problémů, odolnost 

vůči stresu, schopnost formulovat krátkodobé i dlouhodobé cíle), zkušeností, znalosti a 

dovednosti, vlastností a rysů  osobnosti. (Bláha a kol.,  2005,  str. 115). 

 

Cíle a úkoly pracovního místa  Pracovní zp ůsobilost 
1. Nezbytné Doporučené 
2. 
3. 
4. 

atd.    

Skupiny činností a úkol ů Zkušenosti 
1. Nezbytné Doporučené 

2.     
3. Znalosti a dovednosti 
4. Nezbytné Doporučené 

atd.    
 Osobní vlastnosti 
 Nezbytné Doporučené 

 
 
    

  Další požadavky 
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1.3. Analýza pracovního místa 

     Koubek (2003) na str. 45-46 uvádí „…Analýza pracovního  místa  není nic jiného než 

zjišťování, zaznamenávání, uchovávání a analyzování informací o úkolech, metodách 

práce, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa, podmínkách, za nichž se práce 

vykonává a o dalších souvislostech pracovních míst. Cílem analýzy je zpracování všech 

těchto informací v podobě tzv. popisu pracovního místa.…“ 

Analýza pracovního místa – dozorce vězeňské služby:  
- název pracovní funkce -  dozorce II. Tř.,  

- organizační  začlenění - Věznice Nové Sedlo, VS ČR,  

- účel pracovního místa  - zajišťování výkonu trestu odnětí svobody odsouzených, 

- vykonávané pracovní úkoly - výkon dozorčí služby, plnění opatření k dodržování 

předpisů a řádů určených pro osoby vykonávající vazbu nebo trest odnětí svobody, 

- dílčí úkoly a operace: řízení činnosti osob, které vykonávají trest odnětí svobody 

podle stanoveného denního řádu, udržování pořádku a kázně, použití donucovacích 

prostředků proti osobám v případě nutné potřeby nebo použití zbraně v situaci krajní 

nouze, udržování součinnosti s nadřízenými dozorčími orgány a pravidelné podávání 

hlášení o počtech osob a průběhu služby, 

- odpovědnost pracovníka  - dodržování předpisů a řádů u odsouzených osob, 

- zodpovědnost vůči komu: služebně nadřízenému pracovníku – tj. zástupce VOVT 

pro režimovou službu, VOVT, zástupce ředitele, ředitel věznice, 

- účel těchto úkolů a povinností: zachování pořádku ve věznici, zajištění 

bezproblémového chodu věznice, ochrana majetku, předcházení sociálně negativním 

jevům apod.,  

- časové rozložení a pořadí výkonů vyplývá z časového režimu dne, přičemž 

součinnost je koordinována nadřízenými pracovníky, 

- lokalita vykonávání úkolů – centrální režim, ubytovny, střežená pracoviště, střežené 

části věznice, 

- hierarchické uspořádání z hlediska obtížnosti, důležitosti a frekvence úkolů -  mezi 

nejsložitější operace lze zařadit zvládnutí různých nátlakových reakcí odsouzených, 

vyhrožování, vzpoury apod., nejčastějšími operacemi je pak zabezpečení chodu 

věznice, ubytovny, odsouzených, dohlížení na dodržování daných zákonných a 

řádových norem. Nejdůležitější úkony je složité definovat, z hlediska návaznosti a 

nezastupitelnosti zastávají i drobné dílčí činnosti významné místo v rámci celku, 
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jejich opomenutí může být pak podnětem pro rozvoj nežádoucího procesu,  

- úroveň výkonu je na pracovním místě  - je obtížně měřitelná. Lze pouze sledovat 

jisté signály poukazující na kvalitu výkonu – pořádek na ubytovně, bezchybná 

organizace, vzájemná komunikativnosti apod., 

- vztah daného pracovního místa k dalším pracovním místům, jejich koordinace – ve 

vězeňské služně se jedná o týmovou spolupráci a výsledky práce  jsou dány 

funkčností a spolupráci v týmu a koordinací jednotlivých členů týmu. Jednotliví 

členové týmu musí vzájemně spolupracovat a na sebe spolehnout. Důraz je tudíž 

kladen na schopnost udržení pozitivních vztahů ve skupině, profesionálnost a 

komunikativnost,  

- možnost výcviku při vykonávání práce – institut dalšího vzdělávání v rámci vězeňské 

služby poskytuje možnost rozšíření vědomostí a dovedností v dané problematice. V 

rámci jednotlivých věznic se pak  na vzdělání dozorců podílí  v rámci jednotlivých 

školení a metodického vedení  psycholog v oblasti komunikace. Sociálních dovedností, 

zvládání konfliktu apod.,    

- obvyklé pracovní podmínky, pokud jde o fyzikální prostředí - teplota, hluk, nečistota, 

nebezpečí. Z hlediska sociálního prostředí - pracovník sdílí pracoviště s jinými 

pracovníky, pracuje  v týmu, jde  o práci na směny.  

 

Požadavky kladené na pracovníka:  

Nároky na senzomotoriku 

Pohybové zatížení dozorce je vysoké, neměli by být proto zařazováni jedinci s pohybovými 

indispozicemi či sklony k civilizačním chorobám. Při výkonu služby se vyskytují úkony, 

které vyžadují speciální pohybové dovednosti. Neměli by být vybíráni jedinci s výraznými 

defekty či technicky nedostačiví. Výkon služby klade nároky na alespoň běžnou vizuální a 

auditivní disponabilitu. Neměli by být vybíráni jedinci s poruchami zraku a sluchu. 

Duševní požadavky kladené  na pracovníka 

Výkon služby vyžaduje jedince, kteří se rychle vylaďují z klidového stavu do aktivity  

(psychické i somatické).Nároky na pozornost. Výkon funkce vyžaduje zvýšený nárok na 

pozornost, vyžaduje stabilní, koncentrovanou pozornost a zároveň schopnost déledobě 

udržet v pozornosti více jevů současně. Nároky na paměť. Paměť by měla být spíše 

nadprůměrná, s dobrou složkou na tváře a jména. Nároky na myšlení a inteligenci. 

Dozorce by měl být schopen aplikovat dříve získané vědomosti a zkušenosti v nové 

činnosti, měl by být schopen úvahy z analogie, samostatné indukce i dedukce. Výkon 
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předpokládá samostatné myšlení, schopnost měnit postup na základě úvahy, nečekat na 

schválení všech aktivit nadřízenými. Výkon služby vyžaduje jedince s průměrnou slovní 

zásobou a adekvátním písemným projevem. Celková inteligence by měla být alespoň 

průměrná, spíše lehce nadprůměrná s převahou verbálně humanitních složek.  

Požadavky na vzdělání  

Na funkci dozorce je požadováno středoškolské vzdělání. 

Další žádoucí pracovní zkušenosti 

Zkušenost z pracovního procesu – obecně, výhodné se jeví zkušenost z pracoviště 

s podobnou problematikou – bezpečnostní agentura, policie, armáda, zkušenosti ze 

základní vojenské služby, zkušenost s vedením a řízením lidí, práce v týmu. 

Nároky na osobnost 

Dozorce by měl  být pozitivně motivován k výkonu funkce a chtít tuto profesi vykonávat. 

Při výkonu služby se často vyskytuje stres plynoucí z naléhavosti či rychlosti plnění úkolů, 

přetíženosti či jiných nepříznivých podmínek. Dozorce VS by měl být odolný vůči stresu, 

neměl by být ovlivněn emocemi. Měl by být odolný vůči vlivu monotonie, mít pevnou vůli, 

nevzdávat se při potížích. Dozorce by měl být emočně stabilní, vyrovnaný, bez výkyvů 

v náladách. Dozorce pracuje převážně v týmu na jehož spolupráci závisí celkový výsledek, 

měl by být schopen aktivní spolupráce v týmu. Musí být sociálně zralý, umět jednat s lidmi, 

orientovat se v jejich motivech,  dobře vycházet se spolupracovníky, respektovat nadřízené 

při adekvátním zachování vlastní samostatnosti. Vykazovat kultivované jednání, budit 

důvěru i respekt. Dozorce musí být samostatný, musí se rychle rozhodnout, být schopen 

anticipovat následky svého chování. Výkon vyžaduje jedince pozitivně charakterově 

formované. 

Požadované dovednosti 

Funkce vyžaduje trvalé a plné nasazení osobnosti po celou dobu dvanáctihodinové směny. 

Výkon je spojen s vysokou společenskou odpovědností. Předpokladem úspěchu je  

spolupráce s ostatním personálem. Při výkonu služby se mohou vyskytnout situace, které 

dozorce musí řešit samostatně a operativně. Dozorce musí rychle a operativně 

rozhodnout. Je nutné, aby disponoval zásobou vědomostí a dovedností nutných pro výkon 

profese. (Maněnová, 2002). 

 

Další vhodné požadavky na pracovníka  

     Lokalita bydliště v blízkosti věznice se jeví žádoucí, vzdálenější místo bydliště vedlo 

postupně k rozvázání pracovního poměru. Je žádoucí mít telefon, řidičský průkaz, vlastní 
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dopravní prostředek, vyskytující se situace, kdy je nutné zabezpečit pohotovost a účast 

dozorce ve věznici. Zkušenost z pracovního procesu – obecně, výhodné se jeví zkušenost 

z pracoviště s podobnou problematikou – bezpečnostní agentura, policie, armáda, 

zkušenosti ze základní vojenské služby, zkušenost s vedením a řízením lidí, práce v týmu. 

Tyto požadavky však není možné postavit na rovinu požadavků prioritních a nezbytně 

nutných.  

 

 

1.4. Kompetence jako zdroj a základní projev uplatnění člověka  v životě a práci 

 

     Bedrnová (2000) na str. 7-11 uvádí „ …Za kategorii, která nejvýstižněji charakterizuje 

vztah člověka a práce, je v současné době považována kompetence. Cesta k této kategorii 

jde od pojmu pracovní síla, přes kategorii pracovní způsobilost, jež zahrnuje vedle fyzické 

a psychické také odbornou a ještě morální stránku připravenosti člověka pro práci, až ke 

kategorii kvalifikace. Kategorie kompetence navíc zahrnuje i ty aspekty uplatnění člověka 

v práci, které jsou spjaty s širším sociálním zázemím. …Fakt, že člověk je zatím stále 

v pracovním procesu nazírán odtrženě od svých „lidských“ kvalit, se v hospodářské praxi 

dlouhodobě prosazuje ve dvou rovinách. Na jedné straně jsou lidi, zejména v řadových 

funkcích, stále nahlíženi jen jako „pracovní síly“ a podle toho se s nimi také zachází. 

Zůstávají až na posledním místě zájmu dříve státních podniků, dnes často silně 

egocentricky až egoisticky orientovaných soukromých majitelů. Na druhé straně však mají 

jednotliví lidé vždy přirozenou tendenci do své práce si sebou přinášet nejen své lepší nebo 

horší pracovní předpoklady, ale také své radosti i starosti, osobní i rodinné problémy, své 

příznivé i nepříznivé vlastnosti i své individuální paradigma, což uplatnění jejich 

„pracovních předpokladů“ a dosažení vyšší míry jejich profesní kompetence značně 

komplikuje, nebo mu i přímo brání. …“ 

 

     Mám za to, že problematika psychohygieny zaměstnanců je dlouhodobě opomíjena. 

Této problematice není systémově věnována pozornost. Tím dochází poměrně k velkému 

nárůstu nespokojenosti pracovníku, kteří následně přenáší náladu na další pracovníky. 

Neblaze pak tato skutečnost má vliv na nově začínající zaměstnance. Ti se musí nejen 

poměrně rychle vpravit do problematiky zacházení s odsouzenými, často se musí 

vyrovnávat i s těmito informacemi, na které nemohou mít dostatečný náhled pro 

nedostatek zkušeností, praxe, vlastních poznatků. Jsou tak vystavěni poměrně velkému 
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zatížení. Vyrovnávají se s novými poznatky, musí zvládnout situaci s odsouzenými a 

k tomuto je jim předkládáno některými kolegy, že jsou zde pouze jako síla, stojící někde 

v pozadí, bez zájmu. Možnosti spatřuji v systémových změnách kariérního růstu – 

diferenciace mezi začínajícími pracovníky a pracovníky zkušenými, diferenciace 

z hlediska výhod kolektivní smlouvy, možnosti kompenzace napětí využitím různorodých 

aktivit – sportovních, kulturních, rekreačních. Manažeři by měli své pracovníky motivovat 

natolik, aby kvalitní zaměstnanci neodcházeli, byli motivováni tuto práci nadále 

vykonávat. Taktéž by se tímto i snížil prostor možných  chyb, vyplývajících z nedostatečné 

zkušenosti, znalosti vězeňské problematiky.  

 

     Bedrnová ( 2000, str. 7-11 ) k  míře připravenosti člověka pro výkon určité profese se 

považuje: 

- fyzickou  způsobilost (zdravotní stav, kondice apod.), 

- psychickou  způsobilost, 

- odbornou  způsobilost, 

- morální způsobilost. 

 

     Fyzická způsobilost je posouzena splněním limitů požadované fyzické kondice 

(člunkový běh, lehy, sedy apod. ), taktéž je u uchazečů posuzovaná zdravotní způsobilosti, 

kdy je u uchazeče požadován zdravotní stav „A“. Psychická způsobilost – posouzení 

osobní způsobilosti pro výkon dané funkce, sleduje se na kolik uchazeč se přibližuje 

vhodným kompetencím. Odborná způsobilost je posuzována na podkladě dosavadního 

vzdělání, realizovaných výcviků, popř. zájmu a motivaci si další vzdělání doplnit. Lze 

taktéž vycházet i z předložených referencí, nicméně tyto nemají v naších krajinách 

potřebnou vypovídající hodnotu a jsou charakteristické nižší mírou spolehlivosti. Morální a 

etická  způsobilost  - lze zhodnotit na podkladě rozhovory s jednotlivými pracovníky, 

podílející se na přijímacím řízení, vychází se z informací poskytnutých v rámci 

polostrukturovaného rozhovoru.  

 

     Posouzení psychické a posléze osobnostní způsobilosti doposud ve Vězeňské službě 

probíhá „klasicky“-  užitím standardních psychodiagnostických metod. Sama za sebe jsem 

pociťovala absenci metody, která by poskytovala bezprostřední reakci uchazeče v zátěžové 

situaci, popř. situaci, která vyžaduje rozhodnost, utvoření si vhledu, žádoucí posouzení 

apod. V rámci posuzování způsobilosti uchazeče chyběly informace tohoto druhu.  
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V tomto ohledu se projevila jako velmi vhodná metoda Assessment centra (dále i AC), 

popř. její jistá modifikace.  

 

 

1.5. Poznávání osobnosti 

 

    Mikšík (1999, str. 68 -78) k poznávání osobnosti uvádí: „Psycholog z hlediska 

soudobých potřeb a požadavků na výkon profese tak musí odhalovat obecně se prosazující 

zákonitosti v duševním světě jedince, do kterého přitom proniká  pouze zprostředkovaně, 

na základě vnějších projevů. Usiluje o poznání toho, co je pro člověka jako osobnost 

příznačné. Orientuje se na hledání toho, čím se daný jedinec výrazně liší od srovnatelné 

populace.  … Je nutné vždy mít na mysli, že vlastnosti osobnosti se vždy projevují 

v reálných interakčních souvislostech a kontextech (ptát se po příčinách).  Tentýž nástroj 

pronikání do jasných definovaných vlastností  či rysů osobnosti může mít kvalitativně 

rozdílnou informační hodnotu. Za určitých okolností být ukazatelem vysoce validním, za 

jiných vést ke zcela falešným závěrům osobnosti (některé projevy pro spec. skupinu může 

signalizovat odchylku od normy)…Musíme postihnout situační kontexty, konfrontovat je 

s realitou. (příklad pláč,  můžeme mít několik příčin, o schopnosti logicky usuzovat 

nevypovídá pouze test inteligence. …V  psychologii bylo vypracováno a je využíváno 

nepřeberné množství metod a technik  poznávání osobnosti – pozorování, experimentální 

postupy, testy, interpretace subjektivních výpovědí vyšetřovaných osob, projektivní 

techniky.“ 

 

     S ohledem na výše uvedené aspekty je v rámci psychologického posouzení osobnostní 

způsobilosti využívána různorodá standardizovaná metodika s tím, že  je nutno mít na 

mysli  výše uvedené  hlediska. V rámci vyšetření  je nutné sledovat kontext. V rámci 

rozhovoru se uchazeče ptát na souvislosti, umožnit mu se vyjádřit k dané problematice, 

hledat návaznost i na jiné aspekty jeho osobnosti. Pokud se některá složka osobnosti 

výrazně odlišující se od normy, sledovat taktéž případnou vysvětlující  příčinu. Pokud není 

nalezena, lze pak tuto zjištěnou  psychometrikou hodnotu interpretovat. Získané poznatky 

osobnosti je žádoucí konfrontovat s realitou. V tomto ohledu se uplatňuje využívat metody 

assessment centra.  
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     Osobnost jedince lze poznávat na podkladě analýzy jeho projevů, činností, aktivit 

osobnosti v přesně definovaných situačních kontextech. Toho lze dosáhnout přímo, 

rozborem prožitků a projevů zkoumaného jedince v exponovaných situacích. Sledována je 

úroveň autoregulace, zaměřenost, motivační struktura, schopnosti, systém dosavadních 

zkušeností, co daný jedinec prožíván jako psychickou zátěž, jaké schéma interakcí se u něj 

rozvíjí při stupňování nároků, podmínek a okolností života a činnosti na psychiku. Nebo 

nepřímo analýzou subjektivní odezvy postojů, přístupů k reálným kontextům 

psychologického šetření, respektive subjektivního  tzv. životních událostí.  (Mikšík, 1999,  

str. 68- 78 ). 

 

     Zde je možno využití modelových situacích, řešení různorodých zadání, apod. Lze pak 

v situaci dosledovat projevy a prožívání jedince, emoce, autoregulace apod. Např. AC, 

zvládání zátěžových situací,  situacích orientujících na komunikativní schopnosti, 

autoregulace, rozhodnost a tak pod. Dále lze využít nepřebernou škálu různých dotazníků 

(SPARO, SIPO, Cattell, apod.) 

 

 

1.6. Rizika při přijímání nových pracovníků  

 

     Bakalář (1993, str. 68-70) uvádí rizika při přijímání nových pracovníků.  „…Přijímání 

nových pracovníků  bylo a je pro zaměstnavatele vždy určitým rizikem, neboť zaměstnanec 

se skrytými defekty či nevhodnými povahovými rysy až psychopatologii, může způsobit 

hmotné nebo morální škody, nehledě na obtíže spojené s ukončením pracovního poměru 

takového zaměstnance. Přijímání zaměstnanců do náročnějších funkcí se zpravidla provádí 

výběrovým, či konkursním řízením, který má z případných více uchazečů vybrat 

nejvhodnějšího. Psycholog, který se řízení účastní, má k posouzení kladů a záporů  u 

uchazeče odbornou kvalifikaci a potřebné metody. Jedná se o znalost z oblasti teorie 

osobnosti, schopností, struktury osobnosti, motivace, psychopatologie, testových metod, 

statistických postupů… Aby zjištění psychologa byly co nejvíce objektivní, je důraz kladen 

na vytváření různorodé testové baterie. Psychologické vyšetření je realizováno 

prostřednictvím dotazníků, rozhovorů, projektivních technik, poznatků z modelových 

situací.“  
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Kvalifikovaný psycholog by měl posoudit dle Bakaláře: 

1. Současnou úroveň intelektových funkcí a určí, zda odpovídá dosaženému vzdělání, 

předchozí praxi, či věku. 

Ve věznici se v rámci přijímacího řízení používá nejčastěji intelektového testu „Raven, 

TIP“. Na posouzení schopnosti logického myšlení se uchazeči předkládá problémová 

situace a je vyzván k jejímu vyřešení.  

2. Osobnostní a emoční dispozice uchazeče pro budoucí činnost i zda v interpersonálních 

vztazích nejsou nějaké výraznější zvláštnosti, např. zvýšená neurotičnost, nedostatek 

sebevědomí, zvýšená dispozice k agresivnímu chování, tendence k manipulaci apod. 

V tomto ohledu jsou používány osobnostní dotazníky – Cattell, SIPO, SPARO, ICL, 

MMPI, případné zjištěné „anomálie“ jsou ověřovány další metodou, ať již projektivní, 

či modelovou.    

3. Zda se uchazeč dovede vžít do společenských situací a problémů, rozpoznat motivaci 

lidí, jejich potřeby, reakce, hodnoty apod. 

V této oblasti je nejvíce používána metoda AC. 

4. Zda uchazeč má podle požadavků práce všeobecný přehled o problematice, zda má 

potřebnou úroveň technického, sociálního či koncepčního myšlení 

V rámci polostrukturovaného rozhovoru je uchazeč dotazován na různé oblasti 

související s funkcí, do které by měl nastoupit. 

5. Zda uchazeč při vystupování a jednání, zejména při psychologickém vyšetření (tj. 

v zátěži) má odpovídající kulturní úroveň, zda slovní, písemný  i neverbální projev 

odpovídá požadavkům kladených na danou funkci.  

Velmi dobré poznatky mám z oblasti využití testové metody SPARO a AC,  které  

postihují oblasti autoregulace, integrity, motivace apod.   

6. Úroveň a strukturu některých potřebných vlastností, předem specifikovaných. Např. 

požadavek mimořádné odolnosti vůči stresu při jednání s nespokojenými či 

rozzlobenými stranami.  

Specifické záležitosti pro věznic – odolnost vůči stresu, ráznost, rozhodnost  - jsou 

zjišťovány v rámci předkládané testové baterie.  
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1.7. Personální, forenzní a vězeňská psychologie  

 

Personální psychologie 

      Štikar (2003) na str. 178 uvádí: „…Personální psychologie je považována za jednu 

z nejdříve rozvíjených oblastí psychologie práce a organizace. Zabývá se všemi aspekty, 

které vyplývají z individuálních rozdílů mezi lidmi a projevující se v pracovní činnosti. 

Mezi typické úkoly řešené v této oblasti psychologie patří zjišťování psychických nároků 

pro výkon profese, posuzování vuhodnosti uchazečů o určitou profesi nebo pozici 

v organizaci, projektování a hodnocení výcvikových programů pro zaměstnance, 

ovlivňování a posuzování výkonnosti pracovníků apod.“  

 

     Významné okruhy, kterými se personální psychologie zabývá jsou:  

- analýza pracovních činností, výběr uchazečů, výcvik pracovníků, hodnocení 

pracovníků a ovlivňování jejich výkonnosti, 

- pracovní morálka, pracovní spokojenost, pracovní poradenství, vztahy manažér, 

pracovník, týkající se vedení pracovníků. (Štikar, 2003, str. 178). 

 

     Na tomto místě bych chtěla také uvést uvést, že spousta zajímavých informací lze nalézt 

na internetových adresách. Přehled těch nejzajímavějších adres pro pro psychology práce a 

organizace zpracovala Wagnerova a jsou uvedeny v časopise Psychologie v ekonomické 

praxi, roč. 38, č. 3-4. (Wagnerova, 2003, str. 58-64).  

 

Forenzní psychologie 

     Čírtková (2004)  zhodnocuje oblast forenzní psychologie.  Forenzní psychologie se řadí 

do skupiny aplikovaných psychologických disciplín. Jako taková zkoumá otázky chování a 

prožívání s ohledem na konkrétní, reálný životní kontext, tj. zabývá se zvláštnostmi 

psychických jevů v ohraničené oblasti praxe. Forenzní psychologie zastřešuje aplikace 

psychologie v oblasti práva, tzn. že se zaobírá chováním a prožíváním lidí v situacích 

regulovaných právem. Zkoumá psychologickou problematiku, duševní dění člověka, ocitne-

li se v životní situaci, která je postihována zejména trestním právem.  
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Členění forenzní psychologie:  

1) Dle cílové právní oblasti  se člení:    

- psychologie aplikovaná v občanském právu, 

- psychologie aplikovaná v trestním právu, 

- psychologie v oblasti zacházení s pachatelem, obětí, svědkem 

2) Podle fází aplikace práva se člení  

- kriminalistická psychologie,  

- soudní psychologie v užším slova smyslu, 

- penitenciární psychologie a postpenitenciární psychologie, 

- kriminalistická psychologie. (Čírtková, 2004). 

 

Vězeňská psychologie 

     Mařádek (1997, str. 64 -66) v kapitole Vězeňská psychologie – milost, přítomnost a 

směřování do budoucnosti zhodnocuje současnou vězeňskou psychologii.      

 „…Současná vězeňská psychologie je souhrn tří oblastí – psychologie vězně, psychologie 

vězeňského personálu a psychologie vězeňství. K psychologii  vězeňského personálu uvádí 

potřebnost profesiografii jednotlivých funkčních míst vězeňského personálu pro 

psychologický výběr uchazečů o práci ve vězeňské službě, psychologické poradenství pro 

vězeňský personál, otázky psychohygieny  práce personálu, motivace vězeňského 

personálu, struktury hodnotových orientací.“  

 

 

1.8. Historie a současnost forenzní personalistiky u nás i ve světě 

 

     Netík a kol. (1997, str. 116 – 124)  zhodnocuje oblast historie i současnost forenzní 

personalistiky u nás i ve světě. 

 

„Psychologie významně vstupuje do personální práce. Její přínos je zvláště přínosný při 

přijímání nových pracovníků, při výběru, rozmísťování a vzdělávání. Cílem využití 

psychologie v personalistice, která je aplikovaná v odvětvích práva (policie, soudnictví, 

vězeňství), je dosažení souladu mezi profesiografickými nároky povolání a osobními 

pracovními předpoklady pracovníků. …Výběr uchazečů ve vězeňské praxi má svou historii 

u nás i ve světě. V období kolem roku 1910 výběrové systémy využívaly kombinace 

rozhovorů, testů inteligence, šetření pověsti v místě bydliště, až po zkoušení na detektoru 
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lži.  Z doby 1. republiky se každý žadatel o službu u police a četnictva musel podrobit ze 

zákona psychologickému vyšetření. Od r. 1970 byla tato povinnost znovu zavedena 

zákonem u police a vězeňské služby. …V počátečních fázích bylo výběrové psychologické 

vyšetření v zahraničí (Policie San Jose 1975) velmi komplikované a nákladné. Zahrnoval 

MMPI, Kalifornský osobnostní inventář, test zjišťující anxiozitu, FIRO – B, FIRO – F, a 

další. K tomu byl ještě přiřazen rozhovor ve stresujících podmínkách, personální rozhovor 

a hodnocení výsledků šetření v místě bydliště. Rozhovor při stresu vyžadoval účast dvou 

psychologů a dvou „herců rolí“. Zpočátku měly některé policejní sbory s tímto přístupem 

převážně negativní zkušenost (časová náročnost , dlouhé intervaly od vyhotovení zpráv 

apod.). Postupně došlo k redukci testových metod, za nezbytné zůstaly MMPI, 

strukturovaný rozhovor…V našich podmínkách dochází ke strukturování výběrové 

strategie, kdy personální psychologové jsou vedeni k eliminaci nejhorších uchazečů. Pro 

nejbližší budoucnost se přímo nabízí zdokonalování analytické části vyšetření schopností a 

vlastností osobnosti v kombinaci s užitím principu modelování podstatných psychických 

nároků konkrétní pracovní činnosti, případně simulování náročných podmínek, které 

v praxi skutečně nastávají.“     

 

 

1.9. Zkušenosti personálních agentur 

 

     V této kapitole bych chtěla uvést některé poznatky z provedeného výzkumu mapování 

činnosti personálních agentur v oblasti řízení lidských zdrojů v České republice.  

 

     Podlesná (2000, str. 35-48) uvádí: „Personální agentury jsou zastoupeny při 

výběrových řízeních, konkurzních řízeních, vzdělávacích programech, poradenské činnosti. 

Získávání  informace o používání psychodiagnostických metod je velmi problematické, 

téměř každá agentura si tyto metody střeží.“   

 

     V rámci personálních agentur průběh řízení má velmi často skladbu vyzvání uchazeče 

na termín s výzvou o zaslání životopisu. Preferuje se životopis strukturovaný. V rámci 

úvodního rozhovoru psycholog uchazeče seznámí s cílem  psychologického posouzení  a 

přijímacího řízení – hledání vhodného kandidáta z hlediska požadovaných žádoucích 

kompetencí. K tomuto jsou využívány různé metody – dotazník, který by měl být produktem 

dané organizace a měl korespondovat s popisem obsazované funkce, testy žádoucích 
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znalostí, psychologické testy. Používání časově náročných psychologických testů nemusí 

být z praktického hlediska žádoucí, nicméně mohou přinést spoustu informací o uchazeči. 

Zhodnocuje se taktéž osobní dojem. (Podlesná, 2000, str. 35-48). 

 

     Je velmi žádoucí uchazeče informovat o cílech psychologického posouzení z hlediska 

hledání žádoucího kandidáta pro funkci ve vazbě ba požadované kompetence. Je nutné 

uchazeče taktéž informovat, že různé pracovní funkce si vyžadují i různé kompetence. 

Velmi často se u uchazečů projevuje laický podhled na problematiku psychologického 

posouzení - psycholog posozuje zda jsem „normální“ nebo ne  a prvek zobecňování -  

nejsem –li způsobilý pro tuto funkci, pak nebudu způsobilý ani pro žádnou jinou“.  

 

 

1.10. Psychologie ve službách zákona  

 

     V této kapitole bych chtěla upozornit na činnost pracovníku „Oddělení psychologie a 

sociologie při Ministerstvu vnitra ČR.  

 

     Vymětal (2003, str. 3) uvádí: “Pracovníci tohoto oddělení mj. realizují supervizní 

psychologická vyšetření v rámci přijímacího řízení ke složkám MV ČR. V 1994 zavedli 

pracovníci tohoto oddělení ve spolupráci s policii Velké Británie nové metody Assessment 

centre a strukturovaný rozhovor, které se v současné době používají na při výběru 

pracovníků na důležitá místa. Tyto metody oddělení prozatím nabízí pouze na objednávku  

vedoucích jednotlivých pracovišť. V současnosti je vyškoleno 43 kvalifikovaných 

posuzovatelů v této metodě. Průběžně probíhá praktická aplikace této metody AC v oblasti 

výběru policejního managmentu, metodická supervize posuzovatelů, školení nových 

posuzovatelů a vývoj a úprava testových úloh. Pravidelně se konají celostátní semináře 

posuzovatelů AC a pracovní schůzky tvůrců testových úloh pod vedením Doc. PhDr. 

Balcara, CSc., Doc. PhDr. Kožený, CSc., PhDr. Vymětala…. 

 

   …  Jako výrazný posuv  vpřed   lze spatřovat i v oblasti vzdělávání. Hučín  (2000, str. 20 

až 21) uvádí: „Pražská katedra psychologie do své výuky zařadila povinné přednášky 

z forenzní psychologie na které navazují další výběrové předměty, jako např. policejní 

psychologie, psychologie vyšetřování a další. Někteří studenti využívají nabídku praxí a 
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stáží na oddělení psychologie a sociologie i na jiných policejních psychologických 

pracovištích.“ 

 

     Na tomto místě bych chtěla uvést, že nejen studenti psychologie jsou vzděláváni 

v daných oborech, ale jsou i pořádány kursy dalšího vzdělávání pro pracovníky VS ČR. 

Jedná se o kurs forenzní psyhologie, personální psychologie, výcvik sociálních dovedností, 

výcvik supervize.  

 

 

1.11. Ověření výběrové baterie testů jako predikátoru úspěšnosti ve službě 

příslušníků Policie ČR.  

 

     Obdobně jako ve VS ČR, tak i u Policie ČR tvoří těžiště práce psychologa přijímací 

řízení uchazečů o práci ve služebním poměru. 

 

     Kožený (1998,  str. 19-27)  uvádí: „ I zde jsou touto činností psychologové velmi 

vytíženi,  čímž dochází následně ke snížení možností jejich aktivit dalším vzdělávání 

pracovníků, např. formou výcviku, dalšího vzdělávání apod. V r. 1994 proběhl výzkum 

přijímacího řízení, jehož cílem bylo vyhodnotit, které součásti psychologického vyšetření 

jsou validní a které ne, které škály z hlediska potřeb rozlišují dobře, které třeba vůbec ne. 

Zkoumali se všechna data přijatých policistů a srovnali se s referencemi, které o nich 

jejich nadřízení podávali po roce služby. … 

 

…Výběr adeptů pro určité profese za užití psychologie je specifickou formou diagnostiky, 

které má dva hlavní účely, a to zamezit přijetí nezpůsobilých a rizikových pracovníků, 

vybrat ty s nejlepšími předpoklady pro úspěch v dané profesi. Je třeba volit takové metody, 

které mají dostatečnou validní a reliabilní prediktivní vztah k danému zaměstnání, které je 

charakteristické vysokou mírou odpovědnosti, je náročné na časový stres, nebo přímé 

ohrožení zdraví nebo života. … 

 

…Výběr uchazečů a jejich psychologické posouzení osobností způsobilosti  probíhá nejen u 

zájemců o služební poměr ve vězeňské službě, ale i uchazečů o služební poměr k Policii 

České republiky a České armádě. Za charakteristické a společné atributy které vystupují 

do popředí pro  výše uvedené složky lze považovat:  
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– jedná se o funkci u ozbrojených složek, 

– vysoká míra odpovědnosti, 

– jisté riziko ohrožení,  

– pro danou funkcí je důležitá odolnost vůči zátěži a stresu, 

– schopnost zvládnout krizové situace, 

– odolnost vůči stereotypu, 

– vyšetřuje se  poměrně obsáhlý soubor uchazečů, 

– výběr probíhá dle požadavků organizačních jednotek průběžně. … 

 

…Pro procesy aplikace personální psychologie u jednotlivých složek je mnoho podobných 

rysů – potřeba vytvoření kvalitních profesiogramů pro jednotlivé funkce, stanovení 

žádoucích kompetencí pro dané funkce,  stanovení výběrové standardní baterie jako 

predikátoru úspěšnosti v daném zaměstnání, potřeba systémových změn, která by umožnila 

realizaci výše uvedených požadavků. … 

 

…S ohledem na výše uvedené skutečnosti byl realizován výzkum ověření výběrové baterie 

testů jako predikátoru úspěšnosti ve službě příslušníků policie ČR. Testová baterie se 

skládala  z inteligenčních, osobnostních a projektivních testů.V rámci výkonnostního testu  

(I-S-T) byl  určen limit  90 VS, pod které adept nesmí klesnout. U ostatních testů nebyly 

dány limity a záleželo na individuální interpretaci psychologa. … 

 

…Při přezkoumání vztahu mezi výběrovou baterii testů  (IST, EPQ, IHAVEZ, SPIDO, 

FIRO-B) a kritériem úspěch ve službě byla zjištěna schopnost validní predikce u některých 

faktorů dotazníku. Na základě těchto dimenzí lze charakterizovat ty aspekty osobnosti, 

které jsou klíčové pro úspěch ve službě. Úspěšný policista je:  

- klidný, vyrovnaný  (klidná povaha), 

- značný nižší psychickou vzrušivostí (nevyhledává vzrušení), 

- dobrou schopností regulovat své chování (dovede předvídat důsledky svého jednání), 

- s dobrou přizpůsobivostí životním podmínkám a situacím (dovede se dobře vyrovnat 

s nároky nového prostředí, 

- nevyhledává nové situace a stimulující podněty pro samoúčelní osobní potěšení, 

- v případě zátěže je schopen aktivně jednat, 

- dobře snáší jednotvárnější aspekty služby, 
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- vyhýbá se možným rizikům neúspěšného zákroku, nezasahuje zbytečně pouze pro 

osobní vzrušení, či z nudy. … 

 

…U dotazníku SPIDO  je doporučení syceno  většinou dimenzí mimo AD, OV, RA. 

Zajímavé je to, že vztah mezi AD a OV s kritériem úspěch ve službě vyšle významný a 

přitom jsou tyto faktory psychology pomíjeny. V případě IHAVEZU nebyla významná 

korelace pouze u R1. Přístup, kdy je kladen důra na informace získané SPIDEM a 

IHAVEZEM, je správný, protože tyto metody nejlépe postihují  ty aspekty chování, které 

jsou klíčové pro zvládnutí kritických situací. Dimenze N a P u testu EPQ se také podílejí na 

varianci úspěchu ve službě, ale jsou vymezeny obecněji než dimenze Miklíkovi, proto u 

nich nebyl zjištěn významný vztah k tomuto kritériu. … 

 

…Průměrný uchazeč se v celkovém skóru IQ nachází v pásmu spodního průměru  své 

referenční skupiny. Výsledky poukazují na převahu konkrétního myšlení, manuálně 

technické, popř. praktické zaměření intelektu.  

Interpretace výsledků IHAVEZU ukazuje, že průměrný uchazeč má nižší tendenci 

vyhledávat silnější podněty, o něco hůře je snáší a o něco hůře se vyrovnává 

s aktualizovanou zátěžovou situací, ale je zase obezřetnější, jeho chování je méně rizikové 

a má více sebejistoty a odpovědnosti.  

Výsledky SPIDO naznačují emocionální stabilitu uchazeče, schopnost dobré anticipační 

regulace, sklon k sebeprosazování,  a vědomí osobní prestiže. Má dostatečný situační 

optimismus, sebedůvěru  a osobní spokojenost. Je cílevědomý, má sklon k aktivnímu 

vpravování se do reálných situací. Má tendenci aktivně řešit vzniklé situace, přístup 

maskulinní povahy.  

Ve faktorech FIRO – B se pohybuje v pásmech průměru.  …“ 

 

     Podobný výzkum u VS ČR nebyl dosud realizován, jistě by nebylo od věci tento 

realizovat v rámci diplomové či rigorózní práce, popř. v rámci psychologického pracoviště. 

Pouze subjektivně a z vlastního pohledu mohu uvést, že požadavky kladené na uchazeče 

z hlediska žádoucích kompetencí  ve VS ČR a PČR jsou velmi podobné.   

 

     Na tomto místě bych uvedla i další výzkum, který sledoval Obecné motivační vzorce 

úspěšných pracovníků v bezpečnostních složkách.  
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     Netík (1997, na str. 116-124) uvádí: „Na podkladě výzkumu Chusmir (1984) byly 

zjištěny typické motivační profily u různých profesí ve třech základních potřebách, a to 

potřebě moci, potřebě výkonu a afiliance (kladného emočního přijetí). Vězeňský personál 

má všechny tři potřeby vyvážené na střední úrovni. Vedoucích vyšetřovacích týmu 

(vedoucích oddělení) mají vysokou úroveň potřeby moci a střední úroveň obou ostatních. 

Zajímavé je zjištění u dopravních policistů – potřeba moci je velmi vysoká, potřeba 

afiliance je nízká a potřeba výkonu střední. . Soudci a forenzní psychologové mají vysokou 

potřebu moci, nízkou potřebu afiliance a střední, spíše nižší potřebu výkonu.“  

 

 

1.12. Osobnost uchazeče o profesi soudce a státního zástupce  

  

     Na tomto místě práce bych se chtěla zmínit o výstupech a celkovém zhodnocení 

vztahující se k doporučení, či nedoporučení  uchazeče o profesi soudce a státního zástupce 

z hlediska osobnostní způsobilosti, která byla realizována Ministerstvem spravedlnosti 

v letech 1999 až 2001.  Tuto kapitolu jsem zařadila především z těch důvodů, že spatřuji 

řadu společných znaků a výstupů, typických pro aplikovanou personální psychologii 

v oblastech foremní problematiky i problematiky uplatňování práva. V neposlední řadě je 

zde i možnost získání podnětů pro řešení složitých personálních jevů.  

 

     Netík (2003,  str.  10 -16) uvádí: „Ideální osobnost soudcem státního zástupce (a taktéž 

i pracovníka VS) by měla být osobnost zralá. Zralá v tom smyslu, že její komponenty  

(tělesné, intelektuální, duševní, sexuální a sociální) jsou harmonicky rozvinuty. 

Disharmonický vývoj může vést k disharmonické osobnosti a následkem toho 

k emocionálním a sociálním problémům.“ 

 

Dle Netíka osobnost by měla mít: 

- nadprůměrný intelekt a výkonnost bez psychogenních útlumů (u pracovníka VS se 

očekává průměrný intelekt),   

- stabilní a zralou emocionalitu (shodné s požadavkem na pracovníka VS), 

- adekvátní postoj k sobě vyznačující se přiměřeným, realistickým sebevědomím, 

sebekritičností a úctou. (shodné s požadavkem na pracovníka VS), 

- adekvátní postoj ke společnosti a k druhým lidem odrážející se nejen v respektu 

k sociálním normám a k osobnostem ostatních, ale také zejména ve vlastní sociální 
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zakotvenosti a koneckonců v přiměřené sociabilitě a sociálních dovednostech (shodné 

s požadavkem na pracovníka VS), 

- adekvátní postoj k vlastní profesi a k úkolu vyznačující se určitou profesionální hrdostí, 

orientaci v profesi, potřebou profesionálního rozvoje, svědomitosti, pečlivostí a 

vytrvalostí, 

- odolnost vůči zátěži, včetně odolnosti vůči tlakům zvenčí (shodné s požadavkem na 

pracovníka VS), 

- rozvinou stabilní zájmovou sféru, 

- přiměřenou motivaci k profesi (shodné s požadavkem na pracovníka VS), 

- požadavek nedostatku psychopatologie (shodné s požadavkem na pracovníka VS), 

- Ministerstvo spravedlnosti pro r. 2001 realizovalo psychologické vyšetření na tzv. 

screening , tj. vyhledávání nevyhovujících uchazečů. Pro tento screen je používána 

testová baterie – MMPI, SPARO, ROR, FDT, krátký rozhovor, pozorování. (obdobná 

testová baterie při posuzování osobnostní způsobilosti uchazeče ve VS). 

 

Netík  nedoporučuje uchazeče vykazující: 

- rigiditu myšlení, postojů a chování, 

- feminitu u muže, 

- poddajnost, potřebu podpory a porozumění, sníženou  sebedůvěru, sebeúctu, 

- nekonformitu, zlobu, asociální postoje, amorálnost, 

- histriónské rysy.  

 

     Netík (2003, str. 10-16) uvádí: „Snížené intelektové  faktory poukazují na 

pravděpodobné poruchovosti rozhodovacích procesů. Většinou se tyto snížené intelektové 

faktory projevují v kombinaci s vysokou ambicí a touhou po prestiži. Problémy 

v interpersonálním styku  na bází sociálního exhibicionismu až histriónských rysů, nebo na 

základě výrazné uzavřenosti negativně ovlivňují požadavek vést sociální procesy. 

Nadměrná ctižádost, ambicióznost, potřeba prestiže naznačujíc možnost přítomnosti 

neadekvátní motivace k profesi. Porucha sebehodnocení (nízká sebeúcta, snížen 

sebevědomí, nejistota a naopak nereálné velikášství) mohou narušovat objektivitu 

rozhodování a negativně ovlivňovat sociální procesy. Vztahovačnost až paranoidita vede 

k neadekvátní personalizaci chování druhých  a narušuje personální vztahy v kolektivu a 

objektivitu rozhodování. Nadměrný zájem o vlastní zdraví , vágní somatické stesky až 

hypochondrie  naznačují nadměrné zaujetí sebou samým až egocentričnost. … 
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…Zajímavé je taktéž zjištění  týkající vyhodnocení úspěšných a neúspěšných uchazečů 

z hlediska posouzení jejich způsobilosti. Devět procent uchazečů splnilo bez výhrad. Tento 

tristní nepomět doporučených a nedoporučených uchazečů vedl k posunu tolerance 

drobných odchylek od zadaných kritérii a vytvoření skupiny s výhradou. Základem výhrady 

byla přítomnost dílčí jednotlivé vlastnosti vybočující z výše uvedených kritérii (např. 

afektivní labilita, rigidita, neprůbojnost, lehkomyslnost, feminita u muže, maskulinita u 

ženy, nejistota). S výhradou posléze splnilo způsobilost dvacet pět procent uchazečů. 

Šedesát čtyři procent uchazečů byla hodnocena jako nezpůsobilý, z  toho polovina 

nedoporučena pro rigiditu, polovina pro maladaptabilitu.“ 

 

     V tomto ohledu byl zpracován profesigram soudce a státního zástupce. Počátkem roku 

2000 vznikl na Ministerstvu spravedlnosti požadavek vytvoření prosfesiogramu soudce a 

státního zástupce, který by byl využit pro účely výběrového řízení s uchazeči u místa 

čekateů justičního a právního řízení. Jednalo se o výzkumnou studii, do které byli zapojení 

psychologové, sociologové, právnici. Studie vycházela z terénních výzkumů, získaných na 

podkladě empirických šetření. Byl realizován časový snímek den, metoda kritických 

událostí, profesiografický dotazník, rozbor výsledků v rámci psychodiagnostických metod. 

Těžištěm práce bylo stanovení základních výběrových, zejména psychoogikcých kritérii, 

vycházejících z poznatků získaných výzkumem. Za podstatná kritéria je považována: 

- odbornost ( úroveň znalosti práva, studijní výsledky), 

- dovednosti (vyjadřovací schopnosti, komunikativnost, společenské vystupování), 

- osobnostní kritéria (charakter, inteligence, zralost, sebekontrola, sebedůvěra, 

uvolněnost, soběstačnost, rozhodnost, stabilita, empatie, ne extravagance). (Vůjtěch, 

2002). 

 

     Obdobné zkušenosti má řada psychologů při posuzování osobnostní způsobilosti pro 

výkon funkce ve vězeňství. Je jen malé množství uchazečů, kteří byli hodnoceni jako 

způsobilý bez výhrad. V tomto ohledu je nutná tolerance pro doporučení přijetí. Dílčí 

nedostačující vlastnosti jsou následně ošetřeny v rámci kariérního řádu. Takto přijatému 

pracovníku je pak věnována zvýšená péče i kontrola. U uchazeče je sledováno, zda 

oslabené charakteristiky je schopen vhodně kompenzovat, zda je nakloňen dalšímu 

vzdělávání a v neposlední řadě je sledována i motivace uchazeče o zaměstnání. 
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1.13. Zkušenosti z psychologického výběru v armádě 

 

     Jaroš (1993, str. 101-110) uvádí: „Ve všech vyspělých zemích  (USA, VB, Francie, 

Belgie, Izrael) je věnována mimořádná pozornost výběru a rozmísťování osob. Typické je 

posuzování zdravotní, občanské, psychické způsobilosti  jednak pro službu v armádě jako 

celku a jednak pro výcvik poddůstojníků, specialistů a důstojníků. Při celkovém posuzovaní 

schopnosti  či neschopnosti k výkonu vojenské činné služby je výsledek psychologického 

vyšetření rovnocenným kritériem s výsledkem zdravotnického vyšetření. Doba pobytu 

vyšetřovaných osob ve střediscích je v rozmezí 2–3 dnů. Na permanentním zdokonalování 

výběrového řízení i jeho vlastní průběh se věnují značné finanční prostředky. Investice 

vynaložené na výběrové řízení mají především zajistit: 

- efektivní využití lidského potenciálu státu v ozbrojených silách, 

- snížení rizika selhání lidského faktoru v zátěžových situacích, 

- objevení a využití latentních schopností každého jedince a jeho optimální zařazení do 

ozbrojených sil, 

- selekci jedinců neschopných vojenské služby jako celku a zvlášť nevhodných pro 

zařazení do výcviku, 

- posílení sociální stmelenosti vojenských jednotek, týmů, 

- optimalizace vstupních podmínek výcviku a tím jeho zkrácení a zefektivnění.“ 

 

     Jaroš (1993, str. 101-110) se dále vyjadřuje k současnému stavu a možným 

perspektivám  psychologického výběru v české armádě. „V 90. letech 20. st. psychologické 

vyšetření osobnosti bylo prováděno pouze u některých funkcí vojáků z povolání. …Tam, 

kde psychologické vyšetření nebylo realizováno, bylo nejslabším článkem postihování 

osobnostních kvalit uchazeče…Uchazeč absolvoval několik rozhovorů s různými 

funkcionáři, které byly zpravidla formální a ve svých důsledcích neefektivní, neboť 

postrádaly odbornou erudici a koordinovanost. …Závažným problémem výběrového řízení 

byly také chybějící odborné analýzy, či profesiografické studie jednotlivých specializací.  

 

      Na základě výše uvedených zjištění byly stanoveny následující důležité úkoly 

psychologického výběru v armádě: 

- ověřit a stanovit prahovou hodnotu těch vlastností a rysů osobnosti, jež umožňují 

stanovit schopnosti k výkonu vojenské služby pro danou funkci, 
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- identifikovat ty vlastnosti a rysy osobnosti, jež jsou rozhodující pro výkon funkce v té 

které odbornosti, 

- vybrat a ověřovat adekvátní psychodiagnostické metody a prostředky k poznávání 

osobnosti, 

- zajistit včas přípravu odborníků, 

- spolupráce s širokou psychologickou obcí se zaměřením na zjišťování všeobecných a 

speciálních schopností, vypracování příslušných profesiografických studii.(Jaroš, 

1993, str. 101-110). 

 

     Jak je výše uvedeno, problémy psychologického výběru v  České armádě jsou 

v mnohém podobné s problémy výběru ve vězeňství. Vystupuje do popředí potřeba 

zabezpečit erudovanost odborníků podílejících se na výběru, stanovení kompetencí pro 

jednotlivé obsazované pracovní funkce, vytvoření profesiografických studii.    

 

 

1.14. Doporučující metodika získávání a výběru  pracovníků pro instituce veřejné 

správy 

     Při získávání a výběru pracovníků pro instituce veřejné správy byla zpracována 

doporučující metodika.  Instituce veřejné správy v České republice v současné době 

nepatří mezi atraktivní zaměstnavatele a to se projevuje v oblasti získávání a výběru 

pracovníků. Instituce veřejné správy zatím nemohou na trhu práce konkurovat 

podnikatelské sféře a ta pro sebe získává ty neschopnější jedince a často i špičkové 

pracovníky z veřejné správy. Vytvoření efektivní veřejné správy závisí na tom, do jaké míry 

se podaří získat a stabilizovat kvalitní pracovníky, jedince, u nichž se spojuje smysl pro řád 

a dodržování pravidel s tvůrčím a pružným přístupem k práci a pozitivním vztahem 

k lidem. (Koubek, 2007). 

Získávání pracovníků je personální činnost, jejímž úkolem je zabezpečit, aby volná 

pracovní místa v instituci přilákala dostatečné množství vhodných uchazečů o tato místa. 

Jedná se o proces na sebe navazujících kroků: 

- definování povahy volného pracovního místa a jeho požadavků na pracovníka,  

- rozpoznávání a vyhledávání vhodných pracovních zdrojů,  
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- informování o volných pracovních místech v organizaci, nabízení těchto volných 

pracovních míst a nezřídka i v přesvědčování vhodných jedinců o výhodnosti práce v 

instituci,  

- jednání s uchazeči,  

- získávání přiměřených informací o uchazečích potřebných k posouzení jejich 

vhodnosti,  

- organizačním a administrativním zajištění všech těchto kroků,  

- dodržování zákonů, respektování lidských práv a zvyklostí týkajících se této oblasti. 

Při získávání pracovníků lze doporučit, aby instituce veřejné správy dodržovaly již 

dlouhodobě ustálený a poměrně dobře metodologicky propracovaný postup spočívající v 

následujících krocích: 

1. Identifikace potřeby získávání pracovníků.  

2. Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa.  

3. Zvážení alternativ.  

4. Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa, na kterých bude 

založeno získávání a pozdější výběr pracovníků.  

5. Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů.  

6. Volba metod získávání pracovníků.  

7. Volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů.  

8. Formulace nabídky zaměstnání.  

9. Uveřejnění nabídky zaměstnání.  

10. Shromažďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání s nimi.  

11. Předvýběr uchazečů na základě předložených dokumentů a informací.  

12. Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni k výběrovým procedurám. 

(Koubek, 2007). 

 

1.15. Zkušenosti při výběru manažerů 

 
      Benák (2003) se na na internetové adrese (staženo 2007) vyjadřuje k některým 

aspektům výběru manažérů. Vyjadřuje se k problematice intelektu. „…Pro úspěšný výkon 

funkce je potřebná určitá úroveň intelektu, ale hodnoty intelektu nad touto úrovní již žádný 

další přínos neznamenají. Někdy dokonce naopak.…“. Ve článku je dále zpracována oblast 
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halo efektu, kompetenčního modelu. „…Kompetenční model sestavuje obvykle nadřízený – 

podle toho, co považuje za důležité. Samozřejmě preferuje to důležité z pohledu 

nadřízeného, ne vždy  z pohledu efektivity práce na dané pozici…“. Je žádoucí předcházet 

možnostem  klonování. „…Nadřízení preferují ideál z hlediska nadřízeného, nikoliv  ideál 

z hlediska výkonu. Neuvědomovanou volbou sobě sama podobných typů tak přirozeně 

předcházejí konfliktům a vytvářejí podmínky pro snazší a příjemnější spolupráci, nikoliv 

však spolupráci efektivnější.“ Pro vytvoření kompetenčního modelu je vhodné využívat 

benchmark ideálního profilu. „…vytvoří se takovým způsobem, že nejprve podle jasně 

definovaných a měřitelných kriterií identifikujeme nejlepší současné zaměstnance na této 

pozici. Doporučuje se sledovat 10% nejlepších zaměstnanců, nemělo by to ale být méně 

než šest lidí. Sleduje se jejich osobnostní profil a další vlastnosti, které mají tito pracovníci 

společné a které jsou statisticky významné. Často se přijde na něco, co se ani 

nepředpokládá. Nejen, že to pak zpětně dává docela dobře smysl, ale především to pomůže 

nastavit mnohem kvalitnější výběrová kriteria.“ Je nutné předcházet výběru za zásluhy, 

popř. umístění nekvalifikovaného zaměstnance, tzv. Petrův princip. „… Princip je 

jednoduchý – je-li zaměstnanec dobrý, dostane se mu časem povýšení. A to pokračuje tak 

dlouho, dokud už na nové pozici dobrý není. V tomto okamžiku už nepostupuje v hierarchii 

vzhůru, ale ani zpravidla nikdo zpátky dolů pracovníka nesesadí. Takže zůstanete 

dlouhodobě ukotven na pozici, na kterou už nestačí.“ (Benák, 2007). 

 

 

1.16. Užití metody  development centre v nemocnici Česká Lípa 

      

     Nemocnice v České Lípě se na přelomu let 2003-2004 potýkala s obrovskými problémy 

– zadluženost, nespokojenost odborného personálu, který vykazoval tendence  nemocnici 

opouštět. Nové vedení k dané problematice přistoupilo s myšlenkou užití metod moderní 

personalistiky, za cíl si položilo vytvořit tým lidi připravených, zapálených, kteří by měli 

zájem aktivně pomáhat. K výběru a rozvoji zaměstnanců použili metody assessment a 

development centre.   

 

     Touto novou metodou začali pracovat se skupinou vrchních sester. Definovali  žádoucí 

kompetence vrchní sestry (iniciativa a odpovědnost, vedení týmu, motivace a spolupráce, 

loajalita a morální hodnoty, interpersonální komunikační dovednosti, vstřícnost a empatie, 

organizační a plánovací schopnosti, flexibilita). Vlastní program tvořil kombinaci 
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skupinových i individuálních aktivit doplněný o standardizované dotazníky  a  

strukturovaný pohovor. Následný krok spočíval v přenesení získaných výsledků přímo do 

praxe – tzn. posílení tréninkových a vzdělávacích potřeb, změna motivačních systémů, 

hodnocení výkonů dle sledovaných hledisek. (Nacházelová, 2007). 

 

 

1.17. Vybrané psychické charakteristiky úspěšných zaměstnanců  

 
       Uhlář, Hermochová zpracovali oblast psychických charakteristik u skupiny úspěšných 

zaměstnanců ve společenostech nadnárodního charakteru s celostátní působností u nás. 

Rozbor výkonových dat, pozorování, rozhovory a dotazníkové informace přinesly 

psychologicky smysluplný obraz psychických charakteristik, které kladně ovlivnily jejich 

další pracovní úspěšnost a spokojenost.  U pracovníků byla sledována dominance, kapacita 

pro status, sociabilita, sociální prezentace, sebepřijímání, pocit životní spokojenosti, 

odpovědnost, socializovanost, sebekontrola, tolerance, vytváření dobrého dojmu, 

komunalisty, výkonnost skrze přizpůsobení se, výkonnost skrze nezávislost, intelektuální 

účinnost, psychologického myslivhledu, pružnosti, manažérského potenciálu, zaměřenosti 

na práci, empatie, nezávislosti. Vybrané hodnoty byly kalibrovány tak, že teoretická 

hodnota průměru je padesát. (Uhlář, Hermochová, 2005,  str. 97 – 108).  

 

Uvádím některé vybrané charakteristiky  

Dominance (panovačnost) – submise (podřídivost) 

Průměr – 60,7; směrodatná odchylka – 7,73; Minimum – 48; Maximum – 74.   

Sociabilita 

Průměr – 56,1; směrodatná odchylka – 4, 76; minimum – 48; maximum – 62. 

Odpovědnost 

Průměr – 48,7; směrodatná odchylka – 6,97; minimum- 35; maximum – 58. 

Sebekontrola  

Průměr – 53,6; směrodatná odchylka – 7,32; minimum- 42, maximum – 67.  

Empatie    

Průměr – 51,9; směrodatná odchylka – 6,59, minimum- 40, maximum – 63. 

Nezávislost    

Průměr – 60,7; směrodatná odchylka – 8,27; minimum- 49; maximum – 71. 

 (Uhlář, Hermochová, 2005,  str. 97 – 108).  
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2. Problematika výběru pracovníků k VS ČR 

 

     Borovanská (2005, str. 32-34) uvádí: „Primárním úkolem v oblasti personální činnosti 

v roce 2005 bylo plnění úkolů spojených s rozvojem lidských zdrojů a personální práce při 

formování moderního vězeňského personálu na základech odbornosti, profesionality a 

profesní etiky. Od řídících zaměstnanců byly vyžadovány nové tvůrčí postupy a nové 

způsoby jednání směřující k vyšší efektivnosti, kvality řídicích činností, a to často i za cenu 

prosazování výrazných strukturálních změn. Tato zásada byla vyžadována nejen od 

managementu, ale i od pracovníků výkonných. Cílem personální činnosti bylo vytvořit 

takovou zaměstnaneckou strukturu Vězeňské služby České republiky,  která bude vyhovovat 

zvyšujícím se nárokům na odbornost, profesionalitu a vzdělanost. Zároveň byl naplňován 

úkol optimalizovat věkovou strukturu zaměstnanců VS ČR tak, aby se spojila zkušenost a 

vyzrálost starší střední generace s perspektivami rozvoje lidských zdrojů mladších 

pracovníků…. 

 

     …Jedním z významných principů rozvoje lidského potenciálu ve Vězeňské službě České 

republiky a nedílným prvkem personální strategie i praktických personálních činností bylo 

prosazování stejného postavení obou pohlaví a stejné účasti v pracovněprávních a 

služebních vztazích a přijetí opatření, která by zamezila veškerým formám diskriminace. Z 

hlediska cílů kvalitního rozvoje lidských zdrojů byl definován požadovaný profil 

zaměstnance Vězeňské služby České republiky. Stručně se dá vyjádřit jako osobnost se 

schopností komunikace s ostatními zaměstnanci, s ochotou dále se odborně i lidsky rozvíjet 

a se zájmem učit se nové věci. Strategie rozvoje lidských zdrojů zahrnovala rovněž 

zdravotní stav zaměstnanců, pracovní a životní hygienu, podmínky výkonu služby a výkonu 

práce (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), aktivity jako sport, tělovýchovu a 

rekreační.“ 

 

 

2.1. Kodex profesní etiky zaměstnance  služby České republiky  
 

     Vláda usnesením č. 270/2001 schválila „Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě.“  

Účelem Kodexu je podporovat žádoucí standardy chování zaměstnanců ve veřejné správě 

a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od zaměstnanců ve veřejné správě 
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očekávat. (Usnesení vlády č. 270/2001). Vláda dále pověřila ministerstva, orgány státní 

správy a další instituce vydat  vlastní kodexy etiky. Vydáním kodexu profesní etiky byp 

pověřen u VS ČR personální odbor generálního ředitelství VS ČR.  

 

     Běžecký (2004) na str.23 uvádí: „…Stěžejním pilířem Kodexu profesní etiky 

zaměstnance VS ČR se staly ustanovení o povinnosti vykonávat profesi ve shodě s Ústavou 

České republiky, Listinou základních lidských práv a svobod, v souladu s mezinárodnímu 

závazky, zákony a dalšími právními předpisy. Povinnosti zaměstnance je jednat nestranně, 

profesionálně, svědomitě a ve vztahu ke všem osobám respektovat a chránit lidskou 

důstojnost. Být si vědom odpovědnosti za úroveň profesionálního výkonu své funkce, dbát 

na zvyšování kvalifikace, odbornosti i právního vědomí, zejména v oblasti úcty k lidským 

právům. Dalším pilířem Kodexu se stala zásada neslučitelnosti výkonu pracovní či služební 

činnosti s jakýmkoliv korupčním jednáním.  Dále pak do základních ustanovení kodexu 

zaměstnance vězeňské služby patří povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o 

nichž se dozvěděl při výkonu své profese a které mají zůstat utajeny před nepovolanými 

osobami, pokud ustanovení zákona nevyžaduje jinak.“ 

 

     Účelem přijatého kodexu profesní etiky zaměstnance VS ČR  je stanovit, jaký typ 

jednání se od zaměstnanců očekává a jaké jednání je vyloučené tolerovat. 

„…Zaměstnanec, který šikanuje kolegu či podřízeného, bude pravděpodobně vnášet 

podobné vzorce chování také do vztahu k jiným osobám ve výkonu trestu, či vazby. 

Podobným možným projevům se „Kodex“ snaží postavit bariéru.“ (Běžecký, 2004, str.23). 

 

     U pracovníků VS je žádoucí předcházet projevům cynismu. Tento se často rozvine u 

pracovníků ve vězeňství kvůli chybám v jejich pracovní adaptaci a socializaci. (Jeffery, 

1992). 

 

      Studie provedená ve Velké Británii ukazuje důležitost respektu v nápravném zařízení 

jak mezi zaměstnanci, tak i vůči vězňům. (Butler, Drake, 2007, str. 115-127). 

 

      Je žádoucí pracovat na kvalitním přístupu vedoucích pracévníků k podřízeným. Studie 

zaměřená na řadové zaměstnance proběhla v 11 vězeních v USA s vysokou úrovní 
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zabezpečení. Ukázalo se, že postoje k práci se lišily v závislosti na přístupu vedoucích 

pracovníků (manažerů) zařízení.  (Reisig, Lovrich, 1998, str. 213-226). 

 

     S ohledem na rovnoprávnost mezi muži a ženami bylo zjištěno, že v důsledku politiky 

rovných příležitostí pracuje v USA více žen v nápravných zařízeních pro muže. Popsány 

jsou rizika tohoto přístupu. (Szockyj, 1989, str. 319-328). 

Jen málo mužů je zaměstnáno v ženských nápravných zařízeních v USA. (Zupan,  1992. str. 

297). 

 

 

2.2. Nařízení generálního ředitele VS ČR č. 30/2007 o činnosti psychologa při 

posuzování osobnostní způsobilosti uchazečů o přijetí do služebního nebo 

pracovního poměru k V ězeňské službě České republiky a zaměstnanců 

v pracovním poměru k V ězeňské službě České republiky 

 

      Postup při posuzování osobnostní způsobilosti uchazečů o přijetí do služebního  nebo 

pracovního poměru k VS ČR  a příslušníků a občanských zaměstnanců vyplývá z nařízení 

Ministerstva spravedlnosti č. 1/ 2002, kterým se vydává organizační řád  Vězeňské služby 

ČR. Činnost psychologa při posuzování osobnostní způsobilosti  výše uvedených osob  

byla podrobně upravena metodickým listem ředitele odboru výkonu vazby a trestu  

generálního ředitelství  VS ČR č. 30/ 2007.  

 

      Účelem tohoto nařízení je upravení postupu psychologa při posouzení osobnostní 

způsobilosti uchazečů. Upravuje oblast zásad práce psychologa, akreditace, supervize, 

nakládání s citlivými a osobními údaji.  Dále toto nařízení určuje náležitosti nezbytné pro 

realizaci psychologického posouzení, přezkumné řízení a jeho náležitosti, evidenci a 

dokumentaci, pravidla požívání psychodiagnostických metod, skartaci a archovaci.  

  

Za osobní charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon služby nebo práce  je:  

- intelektově v pásmu průměru nebo vyšším, 

- emočně stabilní, 

- psychosociálně vyzrálý, 

- odolný vůči psychické zátěži, 

- s žádoucí motivací, postoji a hodnotami, 
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- bez nedostačivosti v oblasti poznávacích procesů, 

- bez nedostačivosti v oblasti autoregulace, 

- bez znaků nežádoucí agresivity, 

- bez psychopatologické symptomaticky. (Interní předpis NGŘ VS ČR 30/2007). 

 

 

2.3. Nařízení generálního ředitele č. 11/2007 kterým se stanoví statut 

psychologického pracoviště Vězeňské služby České republiky 

 

      Nařízení generálního ředitele č. 11/2007 stanoví statut psychologického pracoviště VS 

ČR, dále stanoví organizační zařízení, organizační strukturu a předmět činnosti 

psychologického pracoviště.  

 

Mezi hlavní úkoly psychologického pracoviště zejména  patří: 

- koordinace veškeré psychologické činnosti v rámci VS, jeho působnost je zaměřena na 

oblast personální a penitenciární psychologie, 

- je kontrolním a metodickým orgánem pro psychology VS a organizuje přezkumné 

řízení, 

- je koordinačním a komunikačním pracovištěm pro zajištění odborné spolupráce, 

srovnatelnosti a jednotnosti při vykonávání  psychologické činnosti  s ostatními 

bezpečnostními sbory. (Interní předpis NGŘ VS ČR č. 11/2007). 

 

Psychologické pracoviště mj. vytváří: 

- koncepci psychologické činnosti ve VS, 

- koncepci právní úpravy a návrhy vnitřních předpisů, které upravují psychologické 

činnosti ve VS, 

- koncepci psychologického rozvoje a posyktování psychologických služeb příslušníků a 

občanských zaměstnanců  VS, 

- metodologii zvládání stresových situací a strategii chování v náročných situacích, 

- projekty výcvikových a terapeutických  programů  pro vězněné osoby  koordinuje 

jejich aplikaci v praxi, 

- projekty k zabezpečení kontinuity v zacházení s vězněnými osobami v rámci trestního 

systému. (Interní předpis NGŘ VS ČR č. 11/2007). 
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2.4. Vyhláška č. 487/2004 Sb. 
 
    Osobnostní způsobilost uchazeče pro výkon služby v bezpečnostním sboru upravuje 

vyhláška č. 487/2004 Sb. Tato vyhláška definuje osobnostní charakteristiky, které jsou 

předpokladem pro vlastní výkon služby.  

 

Splňuje jí občan, pokud je:  

- intelektově v pásmu průměru nebo vyšším, 

- psychosociálně vyzrálý, 

- odolný vůči psychické zátěži, 

- s žádoucí motivací, postoji a hodnotami, 

- bez nedostačivosti v oblasti poznávacích procesů, 

- bez nedostačivosti v oblasti autoregulace, 

- bez znaků nežádoucí agresivity, 

- bez psychopatologické symptomaticky. (Vyhláška č. 487/2004 Sb.). 

 

     Výše uvedené požadavky jsou stanoveny v obecné rovině. Psycholog v rámci 

přijímacího řízení se nemůže obejít bez dalšího propracování dané problematiky. 

V současné době se opírá se o další metodické listy GŘ, vyhlášky. Především se neobejde 

bez znalostí personální metodologie, které mu umožní tyto obecně stanovené požadavky na 

osobnost uchazeče přenést do konkrétní podoby.  

 

 

2.5. Osobnostní profil uchazečů o práci ve vězeňské službě 
  

     Ve VS ČR se do služebního poměru a na některé pozice v občanském poměru  vybírají 

uchazeči, kteří kromě jiného musí splňovat podmínku, že jsou pro danou  funkci způsobilí 

z psychologického hlediska.  

 

Osobnostní profil uchazeče o práci ve vězeňské službě: 

- sociální schopností a předpoklady pro vytváření dalších dovedností s odpovídajícím 

vztahem k lidem (ochota spolupracovat, snášet usměrňování s dávko jisté slušnosti a 

taktností bez větší submisivity), 

- průměrné a vyšší IQ obecné inteligence, 
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- mít příznivé sociální zázemí, vyrovnanost s problémem autority, 

- emoční rovnováha (nepodléhat emociogenním tlakům a účinkům okolí, uplatňovat klid 

a rozvahu bez úzkostných znaků), 

- odolnost v zátěžových situacích (vykazovat zdravou míru frustrační i stresové tolerance 

vůči různým situačním tlakům), 

- seberegulace a schopnost nést zodpovědnost, 

- bezagrese, a to i ve zjemnělých formách, jako např. přílišná kritičnost, hádavost, 

nadměrná ironie), 

- absence patologických znaků, bez příznaků depresivních sklonů, neurotizace apod. 

(Škopec, 2005 na str. 16). 

 

Kvalifikační profil vězeňského dozorce (dle Ministerstva spravedlnosti USA) 

     Vězeňská služba prozatím nedisponuje podrobnějšími, vědecky zdůvodněnými 

kvalifikačními profily profesí, snad s výjimkou propracovaných kontraindikací. Lze v tomto 

ohledu vycházet i z cizích zkušeností. Ministerstvem spravedlnosti USA byl sestaven 

„Kvalifika ční profil vězeňského dozorce“. Profese dozorce je ve vězeňství považována za 

základní, všechny ostatní mají kvalifikační profil více nebo méně obdobný. …Vlastnosti a 

postoje - profesionální, zásadový, emocionálně stabilní, emfatický, dbalý morálních zásad, 

iniciativní, ochotný ke spolupráci, smysl pro humor, optimistický, vnímavý, přizpůsobivý / 

orientovaný na změny, schopný rozboru situace, asertivní. … Dovednosti- písemná 

komunikace, nonverbální komunikace, použití všech nástrojů a zařízení,  řízení, mezilidská 

komunikace. (Hála, 2005, str.51-52). 

 

     Tento kvalifikační profil autor knihy, psycholog vazební věznice České Budějovice a 

vysokoškolský učitel dále doplňuje o další vlastnosti a postoje.  

 

     Pracovník VS ČR by měl být realistický, zdravě sebevědomý a sebekritický, odolný vůči 

zátěži, odpovědný, zdravě dominantní, pozitivně motivován k práci s lidmi (bez 

kompenzačních mechanismů  ve vztahu k odsouzeným, s dobrým rodinným zázemím, 

s hodnotnými zájmy a koníčky, se zájmem o sebevzděláván, bez problému s alkoholem, 

drogami a hráčstvím, rozumové schopnosti v pásmu průměru a výše, bez jakékoliv 

psychopatologie, bez trestné činnosti, zdravý a zdatný, přijatelného vzhledu, schopen 

identifikovat se s profesí, dokáže řešit složité životní situace, problémy a konflikty, odborně 

i lidsky vyzrálý. (Hála, 2005, str.51-52). 
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2.6. Výzkumný projekt  - osobnostní charakteristiky pracovníků úspěšně 

vykonávající profesi dozorce  

 

     Výzkumný projekt realizováný ve věznici Horní Slavkov byl zaměřen na stanovení 

osobnostních charakteristik pracovníků, jež jsou rozhodují pro úspěšné vykonávání dané 

profese dozorce VS. Cílem projektu bylo zjistit, zda se úspěšní pracovníci výzmnaněji liší 

od méně úspěšných pracovníků v osobnostních charakteristikách měřených při 

psychologickém vyšetření v rámci posuzování psychické způsobilosti uchazečů o tuto 

funkci. Populace dozorců ve věznici v době realizace projektu čítala 60 členů. Cela 

populace dozorců byla metodou posouzení úspěšnosti pracovníků jejich nadřízenými na 

sedmibodové škále rozdělena na dvě kontrastní skupiny. První skupinou byla populace 

úspěšných dozorců, druhou skupinou populace spíše neúspěšných dozorců. Proběhlo 

psychologické vyšetření a následně byla realizována statistická analýza získaných dat. Po 

zhodnocení získaných dat nebyla prokázána odlišnost statisticky průkazný, nicméně se 

podařilo zachytit jisté odlišnosti obou skupin.  

Skupina úspěšných dozorců vykazuje tendenci k vyšší míře dominance ve svémm 

interpersonálním chování oproti skupině spíše neúspěšných dozorců VS.  

Při interpretaci výsledků metody SPIDO byly zjištěny rozdíly mezi skupinou úspěšných 

dozorců a méně úspěšných dozorců. Skupina úspěšných dozorců by se dala 

charakterizovat jako emocionálně stabilní jedince se sníženou emotivitou bez sklonů 

prožívat situační napětí, tenze či euforie. Osobnostně s jedná o typ  odolný s tendencí ke 

kognitivní a emocionální stálosti, resistencí vůči působnosti nových situačních faktorů a 

schopností se s novými vlivy aktivně vyrovnávat. Obě skupiny mají nižší hladinu psychické 

vzrušivosti, vnitřní čilosti  a dynamismu, jsou spíše opatrnější bez sklonů k nadměrné 

rizikovosti v chování, mají však výraznější tendence k sebeprosazování, jsou situačně 

optimističtí s dostatečnou mírou vnitřní sebedůvěry. Výsledky získané metodou MHQ 

nepotvrdily přítomnost klasických neurotických symptomů ani u jedné ze sledovaných 

skupin. 

 Na podkladě analýzy výsledků B-D-I bylo zjištěno, že skupina úspěšných dozorců snadněji 

spouští přímou fyzickou agresi vůči ostatním lidem, úspěšní dozorci jsou více nedůvěřiví, 

ostražití, více projikují hostilitu na druhé. Na druhou stranuvšak vykazuj nižší míru 

opozičního chování, zaměřeného nejčastěji vůči autortám, jsou  méně vztahovační, méně 

prožívají pocity ublíženosti či zlostnosti na dané sociální prostředí pro špatné zacházení. 

(Vokurka, 2001, str. 175). 
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2.7. Psychologické aspekty výběru pracovníků k VS ČR   

 

     Vězeňství prochází neustálým vývojem, úzce souvisí s celkovým vývojem politickým, 

kulturním a ekonomickým.  V 90. letech se projevuje potřebou změny zacházení 

s odsouzenými osobami tak, aby VT byl v souladu s Listinou základních lidských práv a 

svobod a se standardy Evropských vězeňských pravidel.  Význam a smysl  vězeňství 

spočívá ve vytvoření obranných mechanismů společnosti před před nežádoucím chováním 

chováním některých  členů společnosti, tak jak jej popisuje trestní právo. Vězeňství je 

považováno nejen jako ochrana společnosti, ale také i jako systém služeb, který je 

orientovaný na změnu chování odsouzených v žádoucím směru a jejich opětovnou integraci 

do společnosti. Konečným cílem by v optimálním případě mělo být postupné dosažení 

zralých forem chování charakteristických seberegulací, založenou na samostatném a 

odpovědném rozhodování a akceptaci jeho následků. Bohužel ve skutečnosti jde spíše o 

krátkodobou nebo dlouhodobou izolaci jednotlivce od společnosti. Tato izolace probíhá ve 

zcela jiných podmínkách, než v běžném životě. Dochází k plné organizovanosti  života 

odsouzených, což má za následek znemožnění , popř. znesnadnění rozvoje dospělých forem 

chování, což zužuje užití VT. Pociťované potřeby vyvolávají úsilí v řadě oblastí, z hlediska 

speciálních disciplín – psychologie, personální psychologie, organizace. Proto velké úsilí 

se je věnováno oblasti výběru a řízení lidských zdrojů.  Se zaváděním výše uvedených změn 

úzce souvisela také otázka výběru personálu, tj. uplatnění výše uvedených změn je závislé 

nejen na finančních prostředcích ale i na postojích a přístupech zaměstnanců. (Vokurka, 

2001, str. 172). 

 

 

2.8. Profilace uchazečů  
 

     Skutečný osobnostní profil uchazeče, který se hlásí k vězeňské službě bývá jiný od 

hypotetického. Velmi málo uchazečů uvedená kritéria splňuje. Je na psychologovi, aby 

erudovaně  a citlivě posoudil, který osobnostní rys může kompenzovat či doplňovat a co je 

hlavní osou jednání a chování daného jedince. Často přicházejí uchazeči, kteří možnost 

pracovat u VS vidí jakou svou poslední šanci. V psychodiagnostickém vyšetření se zjišťuje, 

zda některé vlastnosti a osobnostní rysy nejsou příliš na nízké úrovni, nebo naopak by ty 

zvýrazněné by při práci vadily. Testovou baterii je nutné sestavit tak, aby byla 
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diagnostikována celková osobnostní struktura uchazeče, jeho sociální chování, 

patognomické rysy chování a obecná inteligence. (Škopec, 2005, str.  16 -17). 

 

Poslední období se k VS ČR hlásí uchazeči, které by bylo možné rozdělit následovně: 

- U věkově mladších se projevuje výraznější emoční necitlivost, která je předikuje  

k celkově dobrému zvládání stresových situací, ale současně i k nízké benevolenci, 

toleranci a kooperativnosti, což narušuje spolupráci v pracovních týmech. U těchto 

uchazečů vystupuje do popředí egocentrismus a egoismus. Někteří se netají užitím 

drogy. Místy vystupují do popředí další negativní vlastnosti – sklon k riskování, 

nezodpovědnost, nezdrženlivost). 

- U některých uchazečů v rámci vyhodnocení za použití PC vystupují některé patologické 

rysy (paranoidní nastavení, porucha osobnosti, sklon k depresím). Toto zjištění je 

žádoucí ověřit další testovou technikou. 

- Zvláštní kategorii jsou uchazeči, kteří jsou hodnoceni jako způsobilí, ale pouze pro 

danou funkci. Například v případech, kdy je příliš zdůrazněna introvertní složka. 

V tomto ohledu je uchazeč doporučený jako způsobilý na funkce strážnýho, nikoliv pro 

funkcí dozorce, či vychovatele a naopak výrazný extrovert versus funkce strážného.  

- Samostatnou kategorii tvoří uchazeči, kteří nesplňují základní kritéria pro obecnou 

inteligenci. Tito samozřejmě jsou hodnoceni jako nezpůsobilí, a to i přes to, že výše 

uvedený intelekt je sycen absolvovaným vzděláním. Je nutné také podotknout, že 

jedinec se sebevyyší inteligencí nemusí být schopen regulovat nežádoucí emoce 

aninijak nahradit negativní charakterové rysy. (Škopec, 2005, str.  16 -17). 

 

 

2.9.   Vyhoření u příslušníků VS 

 

     Vyhoření u pracovníků pracujících v penitenciárních podmínkách má mimo očekávané 

a z odborné literatury běžně uváděné znaky – stres, nezájem, otupění, nespokojenost 

s prací apod., i významné charakteristiky v mezilidských vztazích horizontálních i 

vertikálních. Jakož i motivační (zájem o pracovní činnost, snaha řešit problémy vězňů 

apod.   Prevence vyhoření tudíž směřuje do oblasti ošetření vztahů nadřízený podřízeny. 

(Mařádek, 2002, str. 12-14). 
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     Z hlediska analýzy motivu pro výkon manažerské funkce zaměstnání do popředí 

vystupuje motiv moci, který úzce koreluje s negativním vnímáním mezilidských vztahů. 

Z hlediska výběrových řízení by pak tato oblast měla být ošetřena. Jako kriterium by mohl 

být stanoven motiv moci na střední úrovni.  

 
 

2.10.   Fluktuace pracovníků  
 

     Práce ve věznicích je velice psychicky náročná, nutným předpokladem k jejímu 

vykonávání je psychická odolnost, zvládání stresu, vysoká frustrační tolerance a emoční 

stabilita. Všechny tyto vlastnosti jsou přezkoumávány v přijímacích testech a pohovorech. 

Na druhé straně se VSČR snaží zajistit svým zaměstnancům jistou pomoc i kompenzaci. 

Nabízí možnost konzultace s psychology, zajištění sportovních aktivit pro zaměstnance a 

další sociální služby a programy. 

 

     V personálních otázkách trápí dnes vězeňskou službu problém vysoké fluktuace 

zaměstnanců a pocit satisfakce. Za deset let ( od roku 1994 do roku 2004) prošlo školícím 

střediskem VS ČR přibližně 6500 nových uniformovaných příslušníků. Přičemž celkový 

počet příslušníků VS ČR dnes činí cca 7500 osob. (Horna, 2004, s. 242 – 245). 

 

     Z výše uvedených čísel vyplývá jediné. Poté, co jsou pracovníci náročně vyškoleni- 

získají vědomosti a dovednosti v oboru, tak odpracují pár let a zmizí v nenávratnu. Přičemž 

finanční náklady na vyškolení jednoho pracovníka, na jeho vystrojení a přípravu jsou 

velmi vysoké.  Vyvozovat lze jediné- vězeňská služba by měla velice dbát o to, aby 

příslušníci setrvávali v jejích službách co nejdéle, přinášeli jí užitek a měli pocit satisfakce 

z vykonané práce. Částečné vyřešení tohoto problému nevyřešil ani nový služební zákon  č. 

361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. (Hendrych, 2006, 

str.. 31). 

 

     Příčin výše uvedeného stavu může být několi, jedna z možných je nižší společenskou 

prestiž zaměstnání ve vězeňství, neodpovídající finanční ohodnocení práce ve vězeňství, 

ambivalence ve vztazích.  
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      Stará (2006, str. 35až 36)  v rámci své diplomové práce vnímá fluktuaci pracovníku 

v nízké společenské prestiži, nižším finančním ohodnocení, deprimujícím pracovním 

prostřed, psychický tlak ve výkonu služby (jak ze  strany nadřízených z hlediska plnění 

povinností, tak i  ze strany vězňů).  Jako řešení vidí rotaci pracovníků.  

 

     Kormeier uvádí, že pouhých 40% pracovníků (německého)  vězeňství by znovu chtělo 

volit tuto profesi, tj. je ztotožněno se svým povoláním, vykonávají tuto práci na podkladě 

okolností. (Hála, 2005, str. 51-52). 

 

     Obdobná situace je taktéž v České republice. I když prozatím nejsou realizovány 

výzkumy, které by monitorovaly tuto situaci, ze zkušenosti psychologické obce pracující 

ve vězeňské službě jednoznačně vyplývá, ž ústřední motiv zájmu o službu ve VS je získání 

sociálních jistot.  

 

     Studie provedená na americkém středozápadě ukazuje, že významnými prediktory 

fluktuace jsou nízká mzda, malá podpora ze strany vedení a stres, který vede k vyhoření.  

(Carlson,  Thomas, 2006, str. 19-34). 

 

 

2.11. Osobnostní předpoklady pro výkon funkcí ve VS ČR – zpracování kapitoly 

ke kariérnímu řádu 

    

    Na úrovni Generálního ředitelství VS ČR byla ve vztahu ke zpracovávanému kariérnímu  

řádu v r. 2003 vypracována zpráva o zpracování kapitoly „Osobnostní charakteristika“ 

kariérního řádu, ve které byly stanoveny osobnostní předpoklady pro výkon funkcí ve VS 

ČR. Jejím smyslem bylo stanovit a ujednotit kritéria pro posuzování osobnostních 

předpokladů pro výkon konkrétní funkce. Materiál definuje na průměrné úrovni základní 

obecné požadavky a dále tzv. specifické osobnostní požadavky. Pro posouzení 

stanovených osobnostních předpokladů volí psycholog, v rámci své odborné působnosti a 

v souladu s aktuálním stavem poznání v psychologii, konkrétní psychodiagnostické 

metody dle vlastního uvážení a v rozsahu potřebném ke stanovení závěru psychologického 

vyšetření. Materiál byl předložen jako vhodná pomůcka pro posuzování osobnostních 

předpokladů pro výkon konkrétních funkcí ve VS ČR. Na vypracování této zprávy se podíl 

tým pracovníků z různých věznic vedených dr. Kašpárkovou. Celkové zpracování 
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„Kariérního řádu pro VS ČR“ bylo zadáno firmě Skills, s.r.o, s ohledem na nedostatky a 

platnost zákonů 361/2003, 218/2002 a 312/2002 nebyl předložený Kariérní řád schválen.  

     Pro funkci dozorce jsou společně stanoveny tyto osobnostní  požadavky minimálně na 

průměrné úrovni: 

- obecná inteligence v pásmu průměrném a vyšším, 

- emoční stabilita, 

- odolnost vůči zátěži – stresová tolerance, 

- samostatnost, 

- rozhodnost, 

- odpovědnost, 

- bez sklonu k riziku, 

- bez sklonu k nadměrné opatrnosti, 

- bez znaků nežádoucí agresivity, 

- bez znaků impulsivity, 

- bez psychopatologické symptomaticky, 

- seberegulace, 

- sebedůvěra, 

- přizpůsobivost se podmínkám, 

- organizační schopnosti na průměrné úrovni, 

- sebeovládání na mírně nadprůměrné úrovni, 

- dovednost komunikovat na mírně nadprůměrné úrovni, 

- odolnost vůči tlaku okolí na průměrné úrovni, 

- psychická odolnost vůči zátěži na mírně nadprůměrné úrovni, 

- schopnost odhadovat osobnost člověka na mírně nadprůměrné úrovni, 

- schopnost domluvy a dohody na průměrné úrovni. (Kašpárková, 2003). 

 

V rámci výše uvedené zprávy jsou vymezeny osobnostní požadavky, kladené na funkci 

dozorce ve vězeňské službě. Dalším žádoucím krokem by bylo stanovit metodiku, 

která by  tyto požadavky „metricky zhodnocovala“. Jistý  problém spatřuji ve stanovení 

osobnostních požadavků v obecné rovině. Není specifikováno, na které aspekty 

sledované kompetence je kladen důraz, jak se může konkrétně projevovat, může 

docházet k rozdílným výkladům. Dle mého názoru je možné určit dané kompetence 

popisem chování na dané hodnotě škály. Jednotlivé škály by pak byly jednoznačně 

definovány.        



 53 

2.12.  Statistická klasifikace – kartotéka typových pozic – „KZAM“   

 

Dle statistické klasifikace KZAM (2007) -  kartotéky typových pozic je funkce dozorce II. tř. 

VS ČR (viz příloha č. 1) je  definována následovně:  

 

1) Z hlediska kvalifikační úrovně: 

- úplné střední odborné  vzdělání, 

- vzdělání a výcvik v rámci příslušných složek ministerstva spravedlnost. 

 

     Uchazeči o zaměstnání na funkci dozorce musí splňovat podmínku středoškolského 

vzdělání. Pouze v ojedinělých případech je udělena výjimka a je přijat uchazeč, který je 

pouze vyučen. Současně je mu v rámci pracovní smlouvy uložena povinnost doplnění si 

vzdělání do určitého termínu. Po uchazeči se nepožaduje speciální vzdělání. 

 

     V rámci složek ministerstva spravedlnosti dochází dále k pokračování ve vzdělání a 

výcviku pro kvalifikované zastávaní povinností funkce dozorce. Dozorce je vzděláván 

v oblasti zákona a práva, sebeobrany.   

 

2) Charakteristika práce dozorce vězeňské služby je následující: 

- kvalifikovaný pracovník, který plní dozorčí služby při výkonu zákonem stanovených 

podmínek pro výkon vazby a trestu odnětí svobody, 

- výkon dozorčí služby ve vazební věznici, věznici a věznici pro místní výkon trestu, 

- plnění opatření k dodržování předpisů a řádů určených pro osoby vykonávající vazbu 

nebo trest odnětí svobody, 

- řízení činnosti osob, které vykonávají vazbu nebo trest odnětí svobody podle 

stanoveného denního řádu, 

- udržování pořádku a kázně ve vazební věznici, věznici a věznici pro místní výkon trestu,  

- použití donucovacích prostředků proti osobám v případě nutné potřeby nebo použití 

zbraně v situaci krajní nouze, 

- udržování součinnosti s nadřízenými dozorčími orgány a pravidelné podávání hlášení o 

počtech osob a průběhu služby. 

 

     Dle platné náplně práce dozorce při výkonu služby zabezpečuje a provádí veškerou 

činnost s odsouzenými dle platných norem. Zejména  odpovídá za kázeň, pořádek a 
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bezpečnost na svěřeném úseku – oddělení výkonu kázeňských trestů, ubytovny, vnitřní 

pracoviště, nestřežené pracoviště. Při výkonu služby pozorně sleduje činnost odsouzených, 

jejich nálady a způsob chování, věnuje pozornost narušitelům kázně a tzv. nebezpečným 

odsouzeným, má o nich přehled. Věnuje pozornost nepovoleným předmětům v místě svého 

služebního působení a při jejich zjištění řeší situaci okamžitě stanoveným způsobem.  

  

3) Průřezové znalosti a dovednosti:   

- jazykové znalosti - základní, pasivní, čtení jednoduchých textů, 

- ovládání výpočetní techniky – základní ovládání počítače umožňující jednoduché 

uživatelské aplikace. 

 

     Jazykové znalosti jsou žádoucí na průměrné úrovni- porozumění jednoduchým větám a 

schopnost formulace jednoduchých vět. Ve věznici je umístěno cca 10 % cizinců, z nichž 

nejčastěji hovoří rusky a anglicky. Jisté jazykové vybavení je žádoucí k základní 

komunikaci s nimi – při předvádění, vyslechnutí požadavků, uplatňování zákonných  

požadavků a norem apod.  

 

     Vězeňská služba ČR disponuje počítačovým programem VISS, který eviduje a mapuje 

celou oblast činností, organizace a pohybu odsouzených ve věznicích. Zde jsou průběžně 

ukládány závazné a nezbytné informace, a to na úrovni jednotlivých pracovníků – v rámci 

zastávaných funkcí, a to i na úrovni dozorců. Např. monitorují uložení kázeňských trestů, 

fyzického napadení apod. S ohledem na tyto skutečnosti je žádoucí základní úroveň 

ovládání PC. Celkově lze konstatovat, že úroveň mladé generace v této oblasti je poměrně 

na vysoké úrovni a nečiní tento požadavek žádný problém.  

 

 

2.13.   Profesiogram a kompetence ve VS ČR 

 

     Výše uvedené osobnostní předpoklady pro služební a pracovní poměr pouze částečně 

vymezují osobnostní dispozice, žádoucí pro výkon povolání na dané funkci. Doposud není 

vytvořený kvalifikovaný profesiogram pro jednotlivé pracovní pozice (funkce) i pro 

jednotlivé typy věznic, odpovídající metodologickým požadavkům. Profesiogram, který by 

stanovil potřebné kompetence, dovednosti a schopnosti. Chybí doporučující metodika pro  

posouzení naplnění požadovaných kompetencí s možným doporučujícím vyhodnocením.  
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Psychologové pracující ve vězeňské službě jsou v nezáviděníhodné pozici, často se 

setkávají s doporučením odkazujícím na odborné a kvalifikované vzdělání a dostatečnou 

odbornou fundovanost.  

 

     V oblasti personální práce ve VS nebyly doposud podrobněji analyzovány a následně 

zhodnoceny oblasti týkající se :  

- hlavních kompetencí pro výkon povolání dozorce, např. rozhodnost, samostatnost, 

morálka, čestnost, poctivost, smysl pro spravedlnost, inteligence, logické myšlení, 

schopnost jednat s lidmi, komunikativnost, empatie, svědomitost, vytrvalost, 

cílevědomost, odbornost, psychická odolnost, úcta k lidem, pracovitost,  apod., 

- hlavních motivů pro výkonu povolání (samostatnost, vnitřní uspokojení, obsah práce, 

jistota, hmotné ohodnocení …), 

- kritických momentů, vnímané jako negativní (přetíženost prací, neobjektivní 

hodnocení, nevyhovující pracovní prostředí, špatná spolupráce s ostatními složkami, 

malá společenská prestiž, osobní rizika, velká míra zodpovědnosti, neodpovídající  

hmotné ohodnocení …), 

- zhodnocení prostředí, 

- důvodů pro rozvázání pracovního poměru. 

 

 

2.14.   Komunikačně emergenční situace ve VS ČR 

 

     Spurný (2005, str. 163-168) uvádí:  „ Pracovníci v ozbrojených složkách (police, 

vězeňská služba) se při výkonu své profese velmi často setkávají v interakcích, které svými 

požadavky překračují rámec jejich zkušeností a jsou zdrojem zvýšeného psychického 

zatížení a základem vzniku komunikačně energenčních situací. Snahy tyto situace řešit 

rutinními postupy a prostředky obvykle nevedou k žádoucím výsledkům. Jejich reakce 

bývají nezřídka příčinou negativního hodnocení  profesionálních kompetencí. Za 

komunikačně nejnáročnější jsou považovány situace komunikace s jedincem se  

sebevražednými úmysly, odmítající komunikovat, nacházejícím se ve špatném psychickém 

stavu, s jedincem o němž má vytvořený negativní obraz, arogantním jedincem. U 

pracovníků tyto situace mohou vyvolat pocit ohrožení základních hodnot, potřebu splnit 

úkol, dostát profesní role, pocit vlastní nekompetentnosti, anticipace následků, reflexe 

kolegů, pocity narušené bezmoci. … Pro zvládnutí základů účinné komunikace vyžaduje 



 56 

pochopení psychologické podstaty vzniku problematické situace, dovednost včas zachytit 

signály možného vzniku, dovednost odhadnout příčiny vzniku komunikačně emergenčních 

situací, ovládání prostředků a postupy jejich ovlivnění, umění se vyrovnat s následky 

doznívání těchto situací ve své vlastní psychice.“ 

 

      S těmito situacemi se pracovníci ve věznici setkávají velmi často. Uchazeči o 

zaměstnání nemají větších zkušeností s touto problematikou, nemají tudíž osvojeny 

potřebné dovednosti. Reakce na tyto situace jsou převážně intuitivního charakteru, nedá se 

však říci, že se jedná o efektivní komunikaci, a taktéž se nedá říci, že dopady na 

pracovníky jsou minimální. Ba naopak dochází k různým obranným formám ega.    

 

      S ohledem na tyto skutečnosti je uchazečům v rámci přijímacího řízení předkládáno 

řešení některých výše uvedených modelových situacích, při jejich řešení je sledovány 

předpoklady, popř. kompetence pro efektivní nastolení komunikace. Kompetence žádoucí 

pro zvládnutí situace jsou uvedeny níže. Je nutné i říci, že s problematikou efektivní 

komunikace jsou pracovníci seznamování v rámci nástupních kursů, školení týkající se 

komunikace. Jako žádoucí by se jevila možnost realizace výcviku. Bohužel pro realizaci 

vlastního výcviku není vždy možné vytvořit žádoucí podmínky – potýkáme se 

s nedostatkem času, prioritou jiných činností apod.  

 

      Pracovní stres zaměstnanců vězeňství zůstává často na okraji zájmu. Studie na 132 

vězeňských dozorcích ukázala, že je stres možno predikovat v rámci modelu nároky práce – 

kontrola – podpora. Podpora nadřízených snižuje negativní následky vysokých pracovních 

požadavků. (Brough,  Williams, 2007, str. 555 - 567). 

 

      Práce vězeňského dozorce je zkoumána z hlediska pracovního stresu. Ukázalo se, že 

zaměstnanci, kteří se věnovali fyzickému cvičení (i v průběhu práce), měli obecně nižší 

úroveň pracovního stresu a lépe překonávaly stresující situace. (Kiely, Hodgson, 1990, str. 

551). 

      

      S ohledem na tyto skutečnosti je zařazováno kondiční cvičení u některých pracovníků 

VS ČR v rámci pracovní doby.  
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      V Izraeli byla zpracována studie týkající se stresových  faktorů v  práci u 496 

zaměstnanců ve vězeňství. Výsledky ukazaly, že u pracovníků ve vězeňství je vysoká úroveň 

stresu i vyhoření. Navíc jsou zde významné rozdíly mezi reakcí na stres u pracovníků 

v různém zařazení (bezpečnost, administrativa, výchova) a u pracovníků v závislosti na 

jejich pracovním postavení a délce služby. Nejvíce stresující je práce přesčas bez úhrady, 

nízký plat a velká pracovní zátěž. Byl navržen program zaměřený na snížení stresu a 

prevenci vyhoření. (Keinan,  Malach-Pines, 2007, str. 380-398). 

 

      Zajímavé je také studie týkající se závažnost násilí ve vězení. Ukázalo, že zaměstnanci 

považují násilí vězňů mezi sebou za méně důležité než násilí stejné intenzity vůči personálů. 

(Braswell, Miller,1989, str. 47). 

 

 

2.15.   Specifika v rámci jednotlivých věznic 

 

     Při posuzování osobnostní  způsobilosti uchazečů pro výkon dané funkce je nutné  

vycházet z rozdílnosti mezi jednotlivými věznicemi. Rozdíly pramení ze zařazení věznice 

do jednotlivých typů – dohled, dozor, ostraha, zvýšená ostraha a následně různorodosti 

míry zacházení s odsouzenými, a to jak z hlediska resocializačního, tak i represivního. 

 

     Různorodé jsou taktéž podmínky i v jednotypových věznicích- liší se ve profilacích, 

míře ostrahy objektu, počtu odsouzených, možností pracovního uplatnění- což se následně 

projeví na dislokaci odsouzených do jednotlivých věznic z hlediska závažnosti trestné 

činnosti, závažnosti poruch osobnosti. Z výše uvedené problematiky také vyplývá 

konkretizaci a specifikaci požadavků na jednotlivé uchazeče pro danou věznici.  

 

     Ve věznicích mírnějšího režimu jsou kladeny jiné požadavky na osobnostní profil 

dozorců a vychovatelů než ve věznicích s přísnějším režimem. Ve věznicích dohled dozor 

převažují odsouzení s trestnou činností majetkového a nedbalostního charakteru, méně pak 

s násilnou trestnou činností. Jsou taktéž i charakterističtí menší mírou narušenosti. Naopak 

ve věznicích typu ostraha, zvýšená ostraha převažují odsouzení s násilnou trestnou 

činností, poruchami osobnosti, zvýšenou mírou nebezpečnosti pro sebe i okolí.  
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     S ohledem na výše uvedené skutečnosti dochází k odlišným způsobům řešení situací ve 

věznici – od racionálního objektivního náhledu a volby adekvátního postupu po 

konfrontační, manipulující, popř. nevyzpytatelný postup vyplývající z charakteru 

narušenosti odsouzeného.    

  

    Z výše uvedeného vyplývá i nutnost jiné formy zacházení a uplatňování postupu ve 

vztahu k odsouzeným, taktéž i různé nároky na personál z hlediska frustrační zátěže, 

odolnost vůči manipulativnímu jednání a zacházení.  

 

     Při výběru uchazečů významný faktor sehrává i lokalita umístění věznice. Možnost 

výběru uchazečů ve velkých městech je z hlediska odborného vzdělání i počtu uchazečů 

nepoměrně vyšší, než v lokalitě pohraniční, vzdálených od okresních či krajských měst,  

popř. s nízkou zaměstnaností či nižší vzdělanostní úrovní. Kritéria výběru tak velmi často 

jsou ovlivněny i touto skutečností.  

 

 

2.16. Některé poznatky z oblasti personalistiky ve VS ČR 

 

Kvalifikace uchazečů a zaměstnanců 

     Na některé funkce se velmi těžce získávají pracovníci – jedná se o funkce lékaře, 

psychologa, pedagoga, je to dáno regionálně, ve větších městech to nečiní až tak velké 

potíže. U některých uchazečů není splněna podmínka vzdělání, musí si jej doplnit 

v průběhu pracovního poměru, což klade nároky na poskytování studijního volna. Ppokud 

jsou někteří pracovnici již dlouhodobě v pracovním poměru a nemuseli mít splněné 

kvalifikační předpoklady, tak nyní se jim již studovat nechce a hledají různé zástupné 

problémy. 

 

Kvalifikace pracovníků personálních referátů  

     Pracovník personálního oddělení by měl mít dostatečné předpoklady pro efektivní práci 

v oblasti náboru,  znalosti nejčastěji obsazovaných funkcí, schopnost poskytnout 

dostatečné informace  pro uchazeče, schopnost poskytnout zpětnou vazbu vedoucím 

pracovníkům, organizační schopnost, schopnost vyhodnocení situace, komunikativnost, 

schopnost upozornit kompetentní pracovníky na možnosti, limity (které jsou dány 

zákoníkem práce pro občanské zaměstnance, zákonem o služebním poměru pro 
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příslušníky), upozornit vedoucí pracovníky, že jejich požadavky lze realizovat pouze v té 

míře, kterou umožňuje  zákon a interními předpisy, nelze je překročit, upozornit na příp. 

neadekvátnost. Ne vždy však pracovník personálního oddělení splňuje výše uvedené 

kompetence.   

 

Největší problém z hlediska osobnosti  

     Zaměstnání u VS není prestižním zaměstnáním, vesměs je označení „bachař“ 

společensky vnímáno velmi negativně. Na uchazeče jsou z hlediska osobnostní 

způsobilosti kladeny poměrně vysoké nároky (psychická odolnost, schopnost objektivního 

vyhodnocení situace, komunikativnost, rozhodnost). Finanční ohodnocení je srovnatelné 

s pracovním uplatněním v psychicky méně náročných profesích v regionu. Možnost 

kariérního i profesního růstu – souvisí v největší míře se snahou jednotlivce (ochotou se 

vzdělávat), v tomto ohledu může získat podporu  zaměstnavatele – studijní volno. Musí se 

vyrovnat s převažujícím stereotypem. Dochází k postupné ztrátě motivace pro výkon 

profese. Ve velké míře je tato skutečnost ovlivněna stávající právní úpravou, zavedeným 

systémem, kvalitní zaměstnanci odcházejí (omezená možnost finančního ohodnocení a 

diferenciace, nejistota výhod – např. v oblasti výsluh).   

 

Největší problém z hlediska organizační kultury 

Zákon stanovuje požadavky, psychologické posouzení osobnostní, zdravotní a tělesné 

způsobilosti. Požadavky kladené na občanské pracovníky, příslušníky jsou vysoké, 

nekoreluje to s odpovídající finančním ohodnocením. Z hlediska kariérního růstu je rozdíl 

mezi služebním a pracovním poměrem. Civilní zaměstnanec nemůže dosáhnout 

vrcholových funkcí – vedoucí oddělení výkonu trestu, ostrahy, justiční stráže, zástupce 

ředitele, ředitele a výše. Ředitel věznice má právo nepřijetí uchazeče i přes doporučující 

stanovisko a naopak přes nedoporučující stanovisko uchazeče přijmout (zhodnocuje míru 

rizika – např. malý vzrůst, osobnostní nezpůsobilost – nezralost apod.). Ne v každé 

organizační jednotce, věznici se plně daří propojení jednotlivých složek – ředitel, vedoucí 

oddělení, personální oddělení, psycholog z hlediska práce s informacemi, jejich 

komplexním zpracováním. Ne všichni zaměstnanci jsou tomuto nakloněni. Souvisí to se 

s schopností unést zodpovědnost za své rozhodnutí, obhájit si svůj názor, konzultovat 

případné nejasnosti apod.. Není příliš podchycena oblast motivace pro výkon funkce, 

sledování klímatu a nálady na pracovišti apod. – v mnohém dáno systémem, který celkově 

ve státní správě není motivační – odcházejí zkušení zaměstnanci, poněvadž je nelze 
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zaplatit. Realizace dalšího efektivního vzdělávání pracovníků ve věznici je velmi žádoucí 

z hlediska praxe, na druhé straně je velmi omezena pro nedostatek časového prostoru, 

nutnosti plnění úkolů, nedostatek financí pro realizaci formou přesčasů.  

 

Dle mého názoru by se měla věnovat zvýšená pozornost oblastem: 

- zvýšení efektivity náboru uchazečů na obtížně obsazované funkce, 

- pracovníci podílející se na přijímacím řízení by měli mít kvalitní znalosti pracovní 

náplně a požadovaných dovedností, schopností u funkcí min. strážný, vychovatel,  

- vytvořit odpovědný nástroj pro „výběr uchazečů“ se kterými by bylo zahájeno 

přijímací řízení  – strukturovaný rozhovor, vhodně sestavený dotazník apod.,  

- nerealizovat přijímací řízení se všemi uchazeči. Pokud je již objektivně na počátku 

jasno, že zaměstnavatel nemá o uchazeče zájem, nerealizovat s ním celé vyšetření. 

Nalézt vhodnou formu, jak tuto situaci ošetřit proti případné stížnosti apod. Ponechat je 

např. v pořadníku (aby byla ošetřena oblast případné diskriminace). Může se jednat o 

uchazeče nezralé, ovlivnitelné, neschopné komunikovat apod.,  

- schopnost unést a prezentovat uchazeči odmítnutí,  

- vytvoření zpětné vazby proč lidi odchází, kde se ztrácí motivace, 

- ošetření problematiky možné motivace ve státní správě – doporučující stanoviska – jak 

přesvědčit, jak získat, osobní kontakt, zmapování situace, rady, co bych měl dělat  a 

naopak jakých chyb bych se měl vyvarovat apod.,  

- příprava personálních rezerv. 

 

 

2.17. Organizace a činnost psychologických pracovišť v útvarech pro kádrovou a     

personální práci v resortu ministerstva vnitra 

 

      Psychologická pracoviště na věznicích byla v r. 1986 personálně obsazena psychology,  

absolventy jednooborového studia psychologie na filozofických fakultách  a laboranty, 

absolventy středních škol, jejichž odborný profil byl rozšířen  pomaturitním studiem 

psychologie. Důraz psychologických pracovišť  byl kladen na posuzování psychické a 

pracovní způsobilosti uchazečů a pracovníků VS, psychologické poradenství a 

psychologickou  preventivní péče o pracovníky, osvětovou, přednášková a publikační 

činnost.   (Mitáček, 1986, str. 31-32). 
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      Na tuto problematiku bych chtěla poukázat z hlediska dlouhodobě obtížně 

obsazovaných míst psychologů ve věznicích. Ve věznicích mimo větší města (Praha, Brno, 

Olomouc) často chybí tabulkově jeden a více psychologů. Konkrétně pro věznici Nové 

Sedlo je tabulkově stanoven požadavek – tři psychologové, dlouhodobě jej nelze naplnit, 

aktuální stav nyní činí 1,6 psychologa. Tento stav se pak odráží na omezených možnostech 

výkonu psychologických služeb na věznici. V oblasti personální psychologie se psycholog 

omezuje pouze na oblast příjmu uchazečů – posouzení osobností způsobilosti. V tomto 

ohledu bych se přimlouvala pro znovuobnovení možnosti obsazování psychologických 

pracovišť laboranty. Počátek k této diskuzi byl navržen k projednání na poradě psychologů 

VS ČR v červnu 2007. Psychologickým pracovištěm v Praze, které metodicky vede 

psychology, byla tato problematika zahrnuta do vytvářené koncepce psychologických 

služeb.     

 

 

2.18. Řízení profesní kariéry 
  

      Růžička (1997, str. 91-95) uvádí: „Zasahování hospodářské organizace do životních 

drah zaměstnanců je velmi aktivní. To se mimo jiné projevuje také v orientaci hospodářské 

organizace na řízení profesní kariéry zaměstnanců. Sociální struktura hospodářské 

organizace vytváří prostor pro změnu ve společenském postavení jednotlivců, pro jejich 

vzestup, pokles, nebo dokonce pád. Na této skutečnosti je možno budovat a uskutečňovat 

koncepci profesní kariéry zaměstnanců v organizaci. Je pochopitelné, že profesní kariéra 

předpokládá soulad mezi představou organizace a kariérovou kotvou pracovníka.“ 

 

     Koncepce profesní kariéry úzce souvisí s celkovým sociálním klimatem v organizaci. 

Podnikovou koncepci může narušovat celá řada vlivů: 

- malý počet vzestupných pozic, nedaří se stanovit dostatečně přitažlivé kariérové dráhy, 

- vzestup u zaměstnanců, kteří o toto neprojevují zájem, 

- organizace nezná možnosti svých zaměstnanců, nebo tyto možnosti zná špatně, neví o 

perspektivních zaměstnancích, 

- používají se zásady a kritéria, které zaměstnanci z hlediska profesní kariéry neznají 

nebo nepřijímají, 

-  zaměstnanci znají špatně nebo zkresleně své možnosti, takže mají nereálná očekávání  

a vytyčují si nesplnitelné cíle, 
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- Zaměstnanci mají rozmanité osobní cíle, které nenavazují na úkoly a cíle organizace. 

(Růžička,1997, str. 91-95). 

 

Ve vězeňské službě se projevují v tomto ohledu následující momenty: 

- dlouhodobé ustrnutí na funkci – až 10 let , přibližně 20- 30 % pracovníků  má možnost 

dalšího postupu, 

- finanční ohodnocení není až tak výrazné, že mu bez potíží „konkuruje“ běžné jiné 

zaměstnání, 

- požadavky na osobnostní způsobilost velmi často jsou v mnohém náročnější než 

osobnostní způsobilost na méně náročně funkce stejně finančně ohodnocené,  

- kritéria profesní kariéry přijímají zaměstnanci pouze omezeně,  

- obtížně se nastoluje soulad mezi představou organizace a kariérovou kotvou 

pracovníka.  

 

     Tyto skutečnosti se taktéž promítají do přijímacího řízení, zvláště pak z hlediska zjištění 

představ uchazeče o svém zaměstnání a jeho perspektivách.  

 

      Zajímavé je také zjištění motivace k práci u Policie v USA. V zásadě se neliší 

v závislosti na pohlaví, rase. Byl zkoumán vzorek 278 nových zaměstnanců New Yorské 

Policie. Jejich motivace je altruistická – snaha pomáhat jiným, pracovní příjem a bezpečí. 

(Raganella,  White, 2004, str. 501- 513). 

 

 

2.19. Vzdělávání vězeňského personálu  

 

     Vzdělávání vězeňské personálu je u VS ČR věnována vysoká péče. Probíhá na Institutu 

vzdělávání VS ČR ve Stráží p. R. a jeho cílem je nejen zvýšit připravenost pracovnílů 

věznice pro vykonávání jejich náročné práce, ale i další vzdělávání v průběhu jejich praxe. 

Na vzdělávání se podílí nejen interní pracovníci „Institutu“, ale taktéž i externí pracovníci. 

Je navázána velmi dobrá a úzká spoluprace s katedrou psychologie Univerzity Karlovy 

v Praze. Na každý školní rok připravuje institut nabídku kursů, školení, různých 

vzdělávácích programů různých zaměření pro jednotlivé pracovníky věznice z hlediska 

jejich specializace. Tato nabídka je postoupena věznicím, záleží pak na zaměstnanci a 

věznici, jak této nabídky využije.  
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     Historie vzdělávání vězeňského personálu se datuje od r. 1960. Každý nový příslušník i 

pracovník VS ČR prochází nástupném kursem, zde se připravuje pro výkon služby. Pokud 

se týče příslušníků, na začátku kursu se seznamuje s prostředím a vybranými předpisy ve 

věznicích,   v následující sedmiměsíční etapě se systematicky střídá teorie v Institutu 

vzdělávání VS ve Stráži pod Rálskem a praxe ve věznici  nebo vazební věznici pod vedením 

lektora instruktora. Nejnáročnější část nástupního kursu tvoří zvládnutí modelových 

situací z praxe. Za pomoci kamery mají posluchači možnost zpětné vazby a následně 

analýzy svého konání, rozhodování, vystupování a prožitku.  Po osmi měsících profesní a 

odborné přípravy skládá posluchač komisionální závěrečnou zkoušku. (Primasová, 2005, 

str. 36). 

 

Úloha vězeňství nespočívá pouze v ochraně společnosti před vězni, ale i v jejich 

resocializaci. Každý člen personálu musí mít specializaci, kterou může předávat vězňům. 

Jde jak o profesní, tak i o sociální znalosti a dovednosti. S ohledem na tytu skutečnosti 

musí být personál věznice dále vzděláván. (Satir, 1998, str. 28-29). 

 

    Časopis  Corrections Forum (2000, str.  66-68) uvádí  vzdělávání dozorců ve vězeňství 

v New Yorku. Úroveň vzdělávání se zvyšuje formou on-line studia.  Dozorci musí mít 60 

kreditů (bodů získaných za studijní výsledky), aby mohli zastávat řídící pozici. To je složité 

při rotaci směn. Dozorci, kteří souhlasí s online studiem, dostávají zdarma PC Pentium II 

a III a vysokorychlostní přístup na Internet. 

 

 

2.20. Zhodnocení 
 

     Na základě vstupního psychologického vyšetření není možné zjistit, zda uchazeč bude 

schopen dlouhodobě pracovat v prostředí, které je velmi psychicky vyčerpávající a působit 

tak, jak se od něj očekává. Vzhledem k vysoce náročným požadavkům na uchazeče 

z hlediska kompetencí a celkovým možnostem poptávky se jeví s ohledem na tyto 

skutečnosti jako žádoucí pro pracovníky vězeňské služby možnost průběžného vzdělání 

z hlediska a následně získávání potřebných dovedností. V rámci posuzování způsobilosti 

uchazeče tak vystupuje i otázka motivace z hlediska dalšího vzdělávání.  
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     Na podkladě výše uvedených skutečností lze doporučit metodiku postupu příjmu 

uchazečů včetně zpracování metodiky pro vymezení důležitých kompetencí pro danou 

funkci v dané věznici. Je již na psychologovi každé věznice zpracování interní posuzovací  

škály  z hlediska jednotlivých nestandardních technik (polostrukturovaný pohovor, AC).   

  

    Výběr uchazečů je do značné míry také ovlivněn zkušenostmi psychologa. Významně se 

zde podílí praxe a znalosti v personální psychologií, zkušenosti a dostatečná informovanost 

o vězeňského prostředí,  dostatečné povědomí o jednotlivých pracovních funkcích.  

Psycholog ve věznici mimo příjem uchazečů plní taktéž řadů dalších úkolů - krizová 

intervence, psychologická diagnostika, výcviky personálu. Je otázkou, zda při takto 

širokém psychologickém záběru by nebylo vhodnější vytvořit centrální pracoviště, kde by 

pracoval úzce specializovaný tým psychologů – personalistů, vyškolených v jednotlivých 

metodách a s bohatými zkušenostmi. Jednotlivé věznice by tomuto pracovišti postupovaly 

své zakázky včetně kompetencí, které pro obsazení daného místa očekávaly. Aktuálně je 

tato situace řešena formou supervizí, která je začínajícím psychologům ve věznici 

poskytnuta.  
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3. Kritéria posuzování pracovní způsobilosti uchazečů 

      Koubek (2000, str. 223) uvádí: „Klíčovým problémem výběru pracovníků je posuzování 

míry vhodnosti každého z uchazečů pro obsazované pracovní místo. Porovnává se přitom 

povaha a požadavky pracovního místa se zjištěnými či deklarovanými charakteristikami 

uchazeče. …Uchazeči by měli být posuzováni podle specifikace pracovního místa, podle 

dovedností  a znalostí uvedených na seznamu pro dané  pracovní místo. Tam, kde je to 

možné, tak i podle osobních kvalit, i když ty mohou být lépe oceněny prostřednictvím 

rozhovoru. Obvykle je dobré získat šest kandidátu na jedno pracovní místo, ale tento počet 

se může lišit podle okolností.“  

 

3.1. Požadavky na odbornou způsobilost pracovníka na obsazované pracovní 

místo dozorce 

     Maněnová (2001) ve své práci uvádí: „Ne každý uchazeč o profesi dozorce je  schopen 

přizpůsobit se tak různorodým požadavkům, které jsou na něho v souvislosti s výkonem 

služby ve vězeňství kladeny. V náročných podmínkách vězeňství nevystačí s navyklými 

schématy myšlení a jednání, dochází k vyostřování vztahu jedince - prostředí, vztahu 

dozorce - jiní lidé. Jde o náročné podmínky života i činnosti, o vznik a působení psychické 

zátěže. Rozhodující ovšem nejsou jen situačně proměnné, ale i to jak jedinec jejich 

působení prožívá. Záleží na předpokladech osobnosti každého dozorce jak se dovede  se 

situačně proměnnými vyrovnat. …Výkon funkce dozorce má svá specifika, která nejsou 

obsažená v žádné profesi. Dozorce musí mít vyhraněné vlastnosti a schopnosti v pozitivním 

slova smyslu obecně lidské, zároveň disponovat vlastnostmi a rysy typickými pro úspěšný 

výkon  této specifické profese ve vězeňství.“ 

  

Pro vězeňskou službu, profesi dozorce jsou stanoveny dle KZAM (2007) tyto požadavky: 
- úplné střední odborné  vzdělání, 

- ochota podstoupit další vzdělání a výcvik v rámci příslušných složek ministerstva 

spravedlnosti, 

- jazykové znalosti - základní, pasivní, čtení jednoduchých textů, 
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- ovládání výpočetní techniky – základní ovládání počítače umožňující jednoduché 

uživatelské aplikace, 

- střední v oblasti zraku, myšlení, přizpůsobivosti, schopnosti přijmout odpovědnost, 

rozhodnosti, schopnosti sociálního kontaktu, 

- vysoké v oblasti pozornosti, paměti, flexibility, sebekontroly, 

- střední v oblasti zraku, myšlení, přizpůsobivosti, schopnosti přijmout odpovědnost, 

rozhodnosti, schopnosti sociálního kontaktu,  

- vysoké v oblasti pozornosti, paměti, flexibility, sebekontroly. 

 

     Z hlediska kvalitního plnění povinností na pracovní funkci dozorce bych v rovině 

osobnostních požadavků kladených na dozorce považovala za důležité rozšířit o  

komunikativnost a psychickou odolnost.  

 

Specifikace vědomosti a dovednosti pro danou věznici 

V rámci obecně definovaných vědomostí a dovedností je nutné specifikovat tyto vědomosti 

a dovednosti pro jednotlivou věznici. 

 

Oblast vědomostí - dozorce musí bezpodmínečně znát: 

- místní prostředí věznice, 

- příjmení, funkce, hodnosti nadřízených, 

- příjmení odsouzených, 

- přidělené zbraně, výzbroj, výstroj, 

- zásady bezpečnosti a protipožární ochrany, 

- zásady provádění kontrol a prohlídek , 

- zásady platné v mimořádných situacích,  

- spojovací a signalizační zabezpečovací prostředky, 

- protidrogová opatření a opatření prevence HIV/AIDS. 

 

Oblast dovedností - dozorce musí bezpodmínečně ovládat: 

- sebeobranu, zacházení se zbraní, 

- práci se spojovací technikou, radiostanicemi, počítačem, 

- zacházení s protipožárními prostředky, 
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- poskytnutí první pomoci, 

- vedení dokumentace, zpracování  úředních záznamů. 

 

Oblast zajišťování a kontrol – dozorce zajišťuje: 

- kázeň a pořádek, 

- plnění denního časového rozvrhu dne (budíček, hygienu, stlaní lůžek, úklid, vyvezení 

odpadků, prověrku početního stavu odsouzených, nástup  do zaměstnání, výdej stravy, 

veškerý pohyb vězněných osob, předvádění  odsouzených k lékaři, specialistům, 

přípravu na eskorty, vycházky, volnočasové  aktivity odsouzených, zrakové, osobní 

prohlídky a prohlídky věcí, odebrání   nepovolených věcí, koupání, večerku atp.). 

 

Oblasti plnění povinností, zodpovědnosti a spolupráce dozorce: 

- plní rozhodnutí a příkazy nadřízených (velitele směny, vrchního dozorce, vedoucího 

oddělení, inspektora Vězeňské stráže, ředitele věznice), 

- spolupracuje s ostatními dozorci, výchovnými pracovníky a specialisty, 

- zodpovídá za bezchybné předání početního stavu odsouzených, 

- zodpovídá za neustálé uzamčení vstupů, ubytoven, neumožní odsouzeným svévolný 

pohyb. 
 

 

3.2. Predikce úspěšného výkonu práce  

     Při predikci úspěšného výkonu práce se mj. vychází z dobře zpracovaného popisu 

pracovního místa, poznatků získaných v rámci vzdělání a výsledků uchazeče behěm studia, 

dosavadní praxe, dosažených výsledů, žádoucích osobnostních rysů, dovedností a 

schopností, referencí z předchozích zaměstnání. K získání výše uvedených informací se 

používá dotazníků, životopisů, výběrových pohovorů, psychodiagnostických metod apod.    
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3.2.1. Popis pracovního místa 

     Opíráme se přitom o dobře zpracovaný popis pracovního místa (požadované pracovní 

výsledky požadované pracovní chování. (Koubek, 2000, str. 223). 

Charakteristika práce dozorce vězeňské služby:  

- kvalifikovaný pracovník, který plní dozorčí služby při výkonu zákonem stanovených 

podmínek pro výkon vazby a trestu odnětí svobody,  

- výkon dozorčí služby ve vazební věznici, věznici a věznici pro místní výkon trestu, 

- plnění opatření k dodržování předpisů a řádů určených pro osoby vykonávající vazbu 

nebo trest odnětí svobody, 

- řízení činnosti osob, které vykonávají vazbu nebo trest odnětí svobody podle 

stanoveného denního řádu, 

- udržování pořádku a kázně ve vazební věznici, věznici a věznici pro místní výkon 

trestu,  

- použití donucovacích prostředků proti osobám v případě nutné potřeby nebo použití 

zbraně v situaci krajní nouze, 

- udržování součinnosti s nadřízenými dozorčími orgány a pravidelné podávání hlášení o 

počtech osob a průběhu služby. 

 

    Ke specifičnosti věznic bych chtěla blíže  popsat zkušenosti a praxi ve věznici v  Novém 

Sedle. Jedná se o věznici dozorového typu. Mimo standardních oddělení je zde zřízeno 

specializované oddělení komunitního typu pro léčení toxikomanů, oddělení pro odsouzené 

se sníženou mentální úrovní a odsouzené, kteří jsou možným objektem napadení. Oddělení 

celového typu pro jedince s psychopatickou poruchou osobnosti, jedince nepřizpůsobivé a  

jedince agresivní.  Dozorce pracuje na výše uvedených odděleních, pro vlastní práci se 

neobejde bez znalostí odsouzených zde umístěných, vlastní práce musí být doprovázena 

znalostí možných projevů odsouzených. Nutné je tedy mít zájem se vzdělávat v dané 

oblasti, osvojit si potřebné dovednosti a znalosti, důraz je kladen na komunikativnost, 

psychickou odolnost, rozhodnost a akceschopnost.    

 

     Z hlediska náplně práce je žádoucí zpracování časového snímku dne. Lze pak 

vystihnout, které činnosti jsou z hlediska plněných povinností časově nejnáročnější, tzn. na 

které aspekty jeho činností jsou kladeny největší nároky.  Nelze opomenout oblast 



 69 

kritických událostí pro práci dozorce. To znamená těch událostí, které je ovlivňují, ať již 

v pozitivním, či negativním smyslu. 

 

     V rámci personální práce je žádoucí úzce spolupracovat s vedoucím pracovníkem 

daného oddělení, získat představu ohledně jeho očekávání, manažérských cílů. V rámci 

daných pohovorů má vedoucí pracovník pro věznici Nové Sedlo zájem o kvalitní práci na 

SO, z hlediska požadavků na dozorce pak schopnost samostatně reagovat, schopnost učit 

se u mladých dozorců, akceschopnost  rozhodnost, nezávislost, důraznost.   

    

     Navrhovaný postup a navrhovaná kritéria vychází nejen z vlastních zkušeností při 

posouzení osobnostní způsobilosti uchazečů, ale i z poznatků a informací získaných 

v různých teoretických zdrojích (výzkumy, publikované profesiogramy různých  

forenzních profesí, analýzy apod.).  
 

 

3.2.2. Vzdělání a výsledky během učení nebo studia,  

V rámci přijímacího řízení uchazeč předkládá listiny dokládající jeho dosavadní vzdělání. 

V rámci polostrukturovaného pohovoru při přijímacím řízení jsou zjišťovány nejen 

informace vztahující se k typu vzdělání, studijním výsledkům, ale také i motivacím 

ohledně volby školy, výsledkům během studia, potřebě dalšího vzdělávání. Dále je nemalá 

pozornost věnována motivačně volnímu úsilí uchazeče. Je zjišťován přístup uchazeče 

k plněným povinnostem, jak  hodnotí své dosavadní výsledky, zkušenosti a poznatky, 

sledovány jsou příčiny případného selhávání.   

 

3.2.3. Dosavadní praxe 

      Taktéž uchazeč dokládá svou dosavadní praxi – zápočtový list. V oblasti dosavadní 

praxe je zjišťováno jakou má uchazeč dosavadní praxi a zkušenosti. Je taktéž zjišťováno 

jaký druh zaměstnání uchazeči vyhovuje, popř. by chtěl  v budoucnu vykonávat. Cílem 

dotazů je zjistit do jaké míry se přibližují schopnosti, dovednosti a taktéž i zájmy uchazeče 

ke kompetencím žádoucím pro kvalitní podávání výkonu ve funkci dozorce.  
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V rámci prováděného pohovoru je taktéž zkoumáno případné střídání zaměstnání, 

fluktuace.  

 

3.2.4. Hodnocení pracovního výkonu či reference z předchozích zaměstnání 

     V oblasti referencí v personální praxi ve vězeňské službě nejsou příliš dobré zkušenosti.  

Uchazeči předkládají vesměs reference pozitivního, nebo příliš obecného  charakteru. 

Důležité poznatky z předchozího zaměstnání, které by se mohly využít k posouzení 

kandidáta z  hlediska vhodných kompetencí, nejsou téměř dostupné.  Celkově lze 

konstatovat, že v personální praxi nemá tato metoda většího uplatnění. Užití referencí 

z těchto důvodů v rámci přijímacího řízení nedoporučuji.  

 

3.2.5. Výsledky pohovorů  

     Výše uvedené poznatky jsou zjišťovány a získávány  na podkladě pohovorů   

s uchazečem. Pohovor probíhá s pracovníkem personálního oddělení, vedoucím oddělení a 

psychologem. Jako nejefektivnější se v této oblasti uplatňuje vedené polostrukturovaného 

pohovoru.  

 

3.2.6. Strukturovaný životopis 

     Uchazeč při přijímacím řízení předkládá vypracovaný strukturovaný životopis, kde 

uvádí důležité anamnestické údaje. Uchazeči je taktéž předloženo zpracování životopisu 

dle Reiskupa.  

 

     Základní podmínkou jeho tvorby musí být pravdivost a konkrétnost uvedených údajů. 

Při jeho sestavování je nutné uvést: 

- příjmení a jméno, 

- osobní údaje týkající se data narození a rodinného stavu, 

- průběh školního vzdělání, 

- úspěšně dokončený vzdělávací kurs nebo výcvik, 

- jazyková připravenost, 
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- uživatelské zvládnutí personálních pořítačů, 

- dosavadní absolvovaná praxe – řazeno chronologicky, 

- dle potřeby další informace. (Matějka, 2002, str. 38 – 39). 

 

 

3.3. Žádoucí rysy osobnosti pracovníka. 

 
      Koubek (2000) definuje pojem osobnost následovně: „ … jako viditelný aspekt povahy, 

jímž člověk působí na druhé, nebo jako ucelený vzorec rysů chování jedince, popřípadě 

jako souhrn fyzických, mentálních, emocionálních a sociálních charakteristik jedince či 

jako relativně stabilní množina charakteristik a sklonů jedince apod. V souvislosti 

se stanovováním žádoucích rysů pracovníka na pracovním místě se zpravidla vychází 

z povahy práce na pracovním místě a z povahy pracovních a sociálních kontaktů 

pracovníka na daném pracovním místě s jinými lidmi. Zjistí se přitom, že práce vyžaduje 

např. důkladnost, systematičnost, spolehlivost, přizpůsobivost, schopnost spolupráce, 

toleranci k jiným, otevřenost, takt, vstřícnost apod…“ 

 

      Zahálková (2003, str. 31) uvádí osobnost příslušníka:  „Příslušník VS by měl být 

schopen reálného pohledu na sebe i okolí, zdravě sebekritický, relativně vyrovnaný tj. 

odolný vůči zátěži, ne impulzivní ani explozivní, s přiměřenými předpoklady pro vytváření 

dalších sociálních dovedností, odpovědný, dominantní bez prvků agrese a autokratičnosti, 

schopen prosadit sebe i své názory. Měl by být pozitivně motivován k práci s lidmi 

(schopen kooperace s kolegy), bez kompenzačních mechanismů ve vztahu k odsouzeným či 

obviněným. Pozitivní motivace k seberozvoji by se měla projevovat motivovaností ke 

vzdělání a ke změně postojů, bude-li to potřeba. Schopnost identifikovat se s profesí a 

reprezentovat ji na veřejnosti by měla být samozřejmostí.“ 

 

     Ze zkušeností v personální praxi se jeví jako důležité sledovat nejen aspekty do jaké 

míry uchazeč se přibližuje ve sledovaných položkách k žádoucím kompetencím, ale taktéž 

je nutné k posuzování těchto aspektů přistupovat komplexně a plasticky. Nutné je tedy 

stanovit žádoucí znaky, ale i míru a pásmo skórování  a v neposlední řadě jejich komplexní 

působení v kontextu s dalšími vlastnostmi a charakteristikami osobnosti. Jako příklad bych 

uvedla například dominanci, empatii, nezávislost. V případě, že dozorce by byl příliš 
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dominantní, neempatický, nezávislý, projevovalo by se to na jeho přílišné nadřazenosti 

vůči odsouzeným, což může být spouštěčem kolizních situací. Pokud je stejně dominantní 

jedinec schopen naslouchat, zohledňovat potřeby okolí, výraznější dominantní rys je pak 

vhodně kompenzován a dozorce se ve své práci poměrně dobře osvědčuje.  

 
Maněnová ( 2001) hodnotí nároky na dozorce následovně: 

Konkrétní nároky na psychiku dozorce VS ČR. Při výběru a posuzování vhodnosti je třeba 

brát v úvahu, že výkon funkce vyžaduje trvalé a plné nasazení osobnosti po celou dobu  

dvanáctihodinové směny. Výkon je spojen s vysokou společenskou odpovědností. 

Předpokladem úspěchu je  spolupráce s ostatním personálem. Při výkonu služby se mohou 

vyskytnout situace, které dozorce musí řešit samostatně a operativně. Dozorce musí rychle 

a operativně rozhodnout. Je nutné, aby disponoval zásobou vědomostí a dovedností 

nutných pro výkon profese.  

Nároky na senzomotoriku. Pohybové zatížení dozorce je vysoké, neměli by být proto 

zařazováni jedinci s pohybovými indispozicemi či sklony k civilizačním chorobám. Při 

výkonu služby se vyskytují úkony, které vyžadují speciální pohybové dovednosti. Neměli by 

být vybíráni jedinci s výraznými defekty či technicky nedostačiví. Výkon služby klade 

nároky na alespoň běžnou vizuální a auditivní disponabilitu.  Neměli by být vybíráni 

jedinci s poruchami zraku a sluchu. Výkon služby vyžaduje jedince, kteří se rychle vylaďují 

z klidového stavu do aktivity  (psychické i somatické). 

 

Nároky na pozornost. Výkon funkce vyžaduje zvýšený nárok na pozornost, vyžaduje 

stabilní, koncentrovanou pozornost a zároveň schopnost déledobě udržet v pozornosti více 

jevů současně. 

Nároky na paměť. Paměť by měla být spíše nadprůměrná, s dobrou složkou na tváře a 

jména. 

Nároky na myšlení a inteligenci.Dozorce by měl být schopen aplikovat dříve získané 

vědomosti a zkušenosti v nové činnosti, měl by být schopen úvahy z analogie, samostatné 

indukce i dedukce. Výkon předpokládá samostatné myšlení, schopnost měnit postup na 

základě úvahy, nečekat na schválení všech aktivit nadřízenými. Výkon služby vyžaduje 

jedince s průměrnou slovní zásobou a adekvátním písemným projevem. Celková 
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inteligence by měla být alespoň průměrná, spíše lehce nadprůměrná s převahou verbálně 

humanitních složek. 

Nároky na osobnost. Dozorce by měl  být pozitivně motivován k výkonu funkce a chtít tuto 

profesi vykonávat. Při výkonu služby se často vyskytuje stres plynoucí z naléhavosti či 

rychlosti plnění úkolů, přetíženosti či jiných nepříznivých podmínek. Dozorce Vězeňské 

služby by měl být odolný vůči stresu, neměl by být ovlivněn emocemi. Měl by být odolný 

vůči vlivu monotonie, mít pevnou vůli, nevzdávat se při potížích. Dozorce by měl být 

emočně stabilní, vyrovnaný, bez výkyvů v náladách. Dozorce pracuje převážně v týmu na 

jehož spolupráci závisí celkový výsledek, měl by být schopen aktivní spolupráce v týmu. 

Musí být sociálně zralý, umět jednat s lidmi, orientovat se v jejich motivech,  dobře 

vycházet se spolupracovníky, respektovat nadřízené při adekvátním zachování vlastní 

samostatnosti. Vykazovat kultivované jednání, budit důvěru i respekt.  Dozorce musí být 

samostatný, musí se rychle rozhodnout, být schopen anticipovat následky svého chování. 

Výkon vyžaduje jedince pozitivně charakterově formované. 

 

3.4. Zjišťování charakteristik osobnosti - stanovení faktorů a metod 

      

     V rámci testových metod bych chtěla poukázat na zkušenost s metodou SPARO. Tato 

metoda skóruje nejen různé dimenze osobnosti, ale taktéž v rámci psychometrického 

vyhodnocování lze vyčíst profilaci rysů osobnosti z tzv. taxometrických koeficientům. 

Dále bych chtěla uvést velmi dobrou zkušenost z dotazníkem MMPI. U některých 

dotazníků uchazeči mají tendenci disimuluvat své odpovědi do žádoucích z hlediska 

budoucího zaměstnání. Otázky dotazníku MMPI jsou méně čitelné z hlediska žádoucích a 

nežádoucích odpovědí. Jejich odpovědi pak více odpovídají realitě. K dalším významným 

dotazníkům, který by neměl chybět v databázi užívaných metod je dotazníková metoda 

BIP, která je zaměřena na ty aspekty osobnosti, které se vztahují k pracovní oblasti. 

 

     Na tomto místě bych chtěla uvést vlastní zkušenosti s metodou AC, která se používá 

v rámci posouzení osobnosti uchazeče. Modelové situace, kterou jsou uchazečům 

předkládány vycházejí ze zkušeností vedoucích pracovníků, dozorců a situací ze samotné 

praxe. V rámci reakcí uchazečů jsou pak sledovány různé aspekty – rozhodnost, 
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komunikativnost, nezávislost, psychická odolnost apod. Vlastní reakce uchazečů je 

následně vyhodnocována dle stanovených kritérii nezávislými proškolenými posuzovateli 

– vedoucím pracovníkem, psychologem a personalistou. Obecně můžu konstatovat, že tato 

metoda je z hlediska validity a predikce výběru uchazečů velmi spolehlivá. Její zavedení 

do personální praxe ve Věznici Nové Sedlo pozitivně hodnotí jak vedoucí pracovník 

daného oddělení, tak i dozorci samotní.  

 

3.5. Výstupy posouzení pracovní způsobilosti   

     Vyřešit problém získání objektivních, dostatečně podrobných, věrohodných a účelu 

přiměřených informací. Jde o informace, které mohou dát uspokojivou a pokud možno 

jednoznačnou odpověď na tři základní otázky:  

1) Může uchazeč vykonávat příslušnou práci? Chce uchazeč vykonávat příslušnou práci? 

Zapadne do skupiny, útvaru a instituce? 

2) Druhá otázka zkoumá, zda uchazeč má pozitivní vztah k této práci, snaží se postihnout 

míru jeho pracovitosti, jeho zájmy a pracovní a životní cíle, zda má potřebnou motivaci 

k dané práci. 

3) Třetí otázka zkoumá, zda charakteristiky osobnosti uchazeče i jeho dovednosti a 

znalosti signalizují, že je schopen přijmout hodnoty skupiny i instituce, že nebude 

zejména ve skupině cizorodým prvkem a překážkou týmové práce. (Koubek, 2000, str. 

225). 

První otázka se týká vzdělání, praxe, znalostí, dovedností a inteligence apod., které člověk 

potřebuje, aby mohl úspěšně zastávat danou práci. (Koubek, 2000, str. 225). 

      V rámci první otázky je nutno posoudit, zda uchazeč splňuje žádoucí vzdělání. Z 

hlediska výkonu funkce dozorce je nezbytné středoškolské vzdělání. Jakou má dosavadní 

praxi a jako dalece tato praxe koreluje s nově zastávanou funkcí. Jako výhodné se jeví 

zkušenost ze základní vojenské služby, armády, policie, bezpečnostních agentur, 

organizace činností kolektivů. Je nutné posoudit, jak dalece uchazeč má potřebné 

dovednosti pro vlastní činnost dozorce – komunikativnost, rozhodnost, akceschopnost, 

nezávislost, organizační schopnosti a další.. Popř. jak dalece je ochoten se učit novým 
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dovednostem. Posuzuje se taktéž inteligence uchazeče, která by minimálně měla odpovídat 

pásmu průměru.  

     Druhá otázka zkoumá, zda uchazeč má pozitivní vztah k této práci, snaží se postihnout 

míru jeho pracovitosti, jeho zájmy a pracovní a životní cíle, zda má potřebnou motivaci 

k dané práci. 

      U uchazeče se sleduje obecně jeho vztah k práci, je dotazován na různé aspekty jeho 

dosavadní činnosti a praxe. Zda má zájem studovat, jak dalece projevuje zájem a snahu 

orientovat v problematice apod. Vesměs se tyto informace vztahují k předchozím aktivitám 

uchazeče. Míra pracovitosti je sledována dle podávaných výsledků, úsilí, které vykonává 

nejen v pracovním, ale i např. v soukromém, či veřejném životě. V rámci prováděného 

pohovoru jsou sledovány cíle a zájmy uchazeče- neměly by být kontroverzní k podstatě 

zaměstnání dozorce. V neposlední řadě je sledována i motivace uchazeče o zaměstnání. 

Vesměs jsou sdělovány motivy týkající se jistoty práce ve státní službě, zabezpečení 

rodiny, osamostatnění a nezávislosti. 

     Třetí otázka zkoumá, zda charakteristiky osobnosti uchazeče i jeho dovednosti a 

znalosti signalizují, že je schopen přijmout hodnoty skupiny i instituce, že nebude zejména 

ve skupině cizorodým prvkem a překážkou týmové práce.  

     V rámci psychologického posouzení je sledováno, aby v rámci jednotlivých 

sledovaných osobnostních vlastností a dovedností uchazeč se přiblížil k žádoucím 

kompetencím dozorce.  Cílem je ošetření nejen potřeb a zájmu organizace, ale i uchazeče. 

Je nutné sledovat nejen hledisko organizace, tj. aby v organizaci pracoval spolehlivý, 

schopný uchazeče a naopak nebyl přijat uchazeč z hlediska potřeb instituce nežádoucího. 

Ale také je žádoucí ošetřit uchazeče před případným nežádoucím poškozením - 

nepřiměřenou psychosociální zátěží, stresem, nepřiměřeným tlakem ze strany odsouzených 

apod.  

 

3.6. Zásady efektivního výběru pracovníků 

 Kyriánová (2003,  str. 64) uvádí níže uvedené zásady efektivního výběru: 

- dodržovat platné zákony, zejména zákony zakazující jakoukoliv diskriminaci, 
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- vybírat pracovníka pouze na základě jeho schopností vykonávat úspěšně práci,  

- nebrat v úvahu osobní sympatie, přátelský nebo příbuzenský vztah k uchazeči, 

příslušnost uchazeče k náboženství nebo politické straně, intervence atd., 

- nezapomínat ani na to, že výběr je dvoustranná záležitost, 

- instituce by uchazeče neměla klamat, poskytovat mu záměrně nepravdivé informace, 

plýtvat jeho časem, nechávat jej ve zbytečné nejistotě či způsobovat mu osobní 

problémy (např. v dosavadním zaměstnání), 

- všechny informace poskytované uchazečem pro účely výběrového řízení by měly být 

považovány za důvěrné, neměly by být bez souhlasu uchazeče zpřístupňovány 

komukoliv a neúspěšným uchazečům by měly být všechny jimi předložené dokumenty 

vráceny, 

- při výběru pracovníků nepoužívat jen jednu metodu, ale kombinace několika metod.  

- nepoužívat testy pracovní způsobilosti jako rozhodující, ale jen jako doplňkové metody,  

- kritéria výběru a jim odpovídající prediktory a metody výběru musejí být stanoveny a 

používány přiměřeně obsazovanému místu a povaze práce na něm, 

- metody a procedury výběru musejí být přijatelné pro uchazeče, nesmějí se dotýkat 

jejich lidských práv a důstojnosti, 

- osoby zúčastňující se výběrových procedur na straně instituce a posuzující uchazeče 

musejí být důkladně vyškolené, připravené, kvalifikované, 

- osoby, které o výběru rozhodují, by se měly seznámit se všemi materiály týkajícími se 

uchazeče, 

- proces výběru pracovníků musí být dobře organizovaný, nekomplikovaný a nenáročný 

na administrativní práce a musí v maximální míře šetřit čas a prostředky obou stran, 

- výběrový pohovor musí být pevnou součástí a rozhodující metodou každé výběrové 

procedury. 
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4. Postup při výběru pracovníků 

         Štikar (2003, str. 344) uvádí: „Pro výběr pracovníků určité profese je třeba 

identifikovat požadované vědomosti, dovednosti a jiné charakteristiky. Metody výběru 

pracovníků mohou být hodnoceny různým způsobem. Nejdůležitější je hledisko validity, 

nicméně neméně důležitá jsou taktéž hlediska férovosti, využitelnosti a nákladů použité 

dané metody. Za nejvíce validní  metody při psouzení uchazeče se považují testy tělesné 

zdatnosti, assessment centre, pracovní vzorky, biografické informace. Střední hodnotu 

z hlediska validity zaujímají inteligenční testy, osobnostní testy,rozhovory, situační vzorky, 

hodnocení spolupracovníků.“ 

     Dokumenty předkládané uchazečem o zaměstnání jsou velmi významným zdrojem 

informací, o které se opírá nejen předvýběr, ale především výběr pracovníků. Od uchazečů 

se zpravidla vyžaduje dotazník, životopis, doklady o vzdělání a praxi. (Koubek, 2003, str. 

88). 

     Koubek v rámci doporučující metodiky výběru a příjmu pracovníků doporučuje 

následující postup: 

1. Zkoumání dotazníků a jiných dokumentů předložených uchazečem.  

2. Zkoumání životopisů.  

3. Předběžný pohovor, mající doplnit některé skutečnosti obsažené v dotazníku a 

písemných dokumentech (pokud nebyl uskutečněn již během získávání pracovníků, 

např. ještě ped uskutečněním předvýběru). 

4. Testování uchazečů pomocí tzv. testů pracovní způsobilosti nebo pomocí tzv. 

assessment center (diagnostický program).  

5. Výběrový pohovor (interview).  

6. Zkoumání referencí.  

7. Rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče.  

8. Informování uchazečů o rozhodnutí. (Koubek, 2007). 

Jako základní metody posouzení kandidátů v praxi mohou být  

Výběrové kritérium   Metody posouzení 

Úroveň vzdělání   Analýza životopisu 

Pracovní zkušenost   Analýza životopisu, interview 
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Technická kvalifikace Analýza životopisu, osvědčení, testy technických znalostí 

Komunikační dovednosti  Interview, jazykový test, assessment centre-hraní rolí 

Řídící schopnosti   Interview, reference, analýza životopisu 

Kvantitativní schopnosti  Numerický test, interview, případová studie 

Schopnost pracovat v týmu Psychologický test, assessment centre - skupinové cvičení 

(Petrová, 2006, str. 14-15). 

 

4.1. Základní metody výběru pracovníků  

Mezi základní metody výběru pracovníku patří zkoumání dotazníku, který bývá vytvořen 

na míru pro danou profesi. V rámci dotazníku se zjišťují o uchazeči informace týkající se 

jeho vzdělání, praxe, motivace pro dané zaměstnání, zájmů. K dalším důležitým metodám 

se řadí životopis, ať strukturovaný, či nestrukturovaný, který má taktéž důležitou 

vypovídací hodnotu o uchazeči. K velmi významné metodě používané při vyběru uchazečů 

se řadí metoda Assessment centra. Tato metoda ma za cíl poznat možný potenciál 

uchazečů o zaměstnání, stnanců, poznání jejich schopností, rozpoznání jejich silných 

stránek, vybrání správných lidi na správná místa. 

 

4.1.1. Zkoumání dotazníku 

     „Dotazník "šitý na míru" obsazovanému typu pracovního místa by  se měli užívat ve 

všech případech. Metoda spočívá v tom, že se informace obsažené v dotazníku porovnávají 

s požadavky obsazovaného pracovního místa a podle míry shody se vytváří pořadí 

uchazečů.“ (Koubek, 2003, str. 89- 90). 

Mezi výhody této metody patří:  

- dotazník poskytuje srovnatelné informace o uchazečích a umožňuje jejich snadné 

třídění, 

- dotazník, zejména je-li "šit na míru" obsazovanému pracovnímu místu, umožňuje 

relativně snadné posouzení vhodnosti uchazeče pro toto pracovní místo, 

- je to levná metoda výběru pracovníků, 
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- informace obsažené v dotazníku bývají (nepokusí-li se je uchazeč zkreslit) spolehlivé a 

v případě, že je dotazník "šit na míru" obsazovanému pracovnímu místu, i validní, 

- metoda je považována za spravedlivou a uchazeči ji akceptují, 

- je vhodným podkladem pro přípravu otázek, které budou položeny během pohovoru, 

- dotazník přijatého uchazeče může posloužit potřebám personální evidence.  

 nevýhody: 

- vytvoření dotazníku je dosti náročná práce, která u dotazníků "šitých na míru" 

vyžaduje důkladnou znalost obsazovaného pracovního místa, 

- je to neosobní metoda výběru, 

- poskytuje jen omezený okruh "konfekčních" informací, nikoliv vždy se hodí pro 

uchazeče, kteří jsou v něčem svým způsobem unikátní (vzdělání, zkušenosti),  

- nedokáže rozpoznat výkonnost uchazeče, 

- může obsahovat zkreslené či neúplné informace. Uchazeč do dotazníku nezřídka uvádí 

jen to, co chce a je ochoten sdělit, 

- je z něj obtížné zjistit motivaci uchazeče a situační souvislosti, 

- interpretace informací obsažených v dotazníku může být dosti subjektivní. 

Dotazník se zkoumá společně s dokumenty předloženými uchazečem, zejména s dokumenty 

o vzdělání a praxi. (Koubek, 2003, str. 89- 90). 

Mezi důležité okruhy dotazů, na které by uchazeč měl odpovídat jsou : 

- oblast vzdělávání (typ vzdělání, motivace volby školy, jak hodnotí získané vědomosti, 

znalosti a dovednosti v rámci studia, oblast přípravy na vzdělání, případné selhávání, 

opakování ročníků apod.), 

- oblast dosavadní praxe (dosavadní praxe uchazeče, druh zaměstnání uchazeči 

vyhovující, jakou práci by chtěl  v budoucnu vykonávat, jaké dovednosti a zkušenosti 

získal, popř. kterými disponuje, kde byl zaměstnán, jakou pracovní činnost vykonával, 

délka pracovního poměru, zdůvodnění případné změny zaměstnání),  

- oblast motivačně volního úsilí  (zda v rámci zaměstnání si doplňoval kvalifikaci, jak 

tuto problematiku doplňování si  dalších nových dovedností a znalostí vnímá, zda má 

zájem studovat, jak se projevoval jeho zájem a snaha orientovat se v dané 
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problematice, podávané výsledky, úsilí, co se mu podařilo, a to jak v pracovním, ale i 

např. v soukromém, či veřejném životě), 

- oblast zájmová (především  je sledováno, aby zájmu uchazeče nebyly v rozporu 

s vlastní náplní práce).  

 

Formy dotazníků: 

- jednoduchý dotazník, umožňující uvádět jenom holá fakta, používá spíše při obsazování 

manuálních, či nenáročných administrativních míst, 

- otevřený dotazník, umožňující uchazeči podrobněji popsat některé skutečnosti, 

zaujmout postoje, či vyjádřit se k některým otázkám. Užívá se při obsazování 

manažérských míst, či míst specialistů.  

 

Obě formy dotazníků mají první část zpravidla stejnou. Ta obsahuje základní identifikační 

údaje, zpravidla:  

- název zaměstnání, o něž se uchazeč uchází (nikoliv vždy), příjmení a 

jméno uchazeče (u žen rodné jméno),  

- tituly,  

- adresu trvalého bydliště, popř. telefon uchazeče, adresu přechodného 

bydliště, popř. telefon uchazeče, datum a místo narození uchazeče,  

- rodné číslo uchazeče,  

- číslo občanského průkazu (či jiného dokladu identifikujícího uchazeče), státní 

příslušnost uchazeče,  

- rodinný stav uchazeče,  

- počet dětí, resp. počet nezaopatřených dětí uchazeče,  

- vzdělání a odbornou přípravu uchazeče s informacemi o absolvovaném druhu 

učňovské, střední či vysoké školy a o absolvovaném oboru, včetně uvedení roku 

ukončení jednotlivých druhů škol,  

- informace o absolvovaných odborných kurzech a školeních v rámci podnikového 

vzdělávání i mimo ně, o postgraduálním studiu atd., včetně časové identifikace těchto 

vzdělávacích akcí,  

- další informace, např. o řidičském průkazu, pasu, branné povinnosti apod.  
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Ve druhé části se však obě formy dotazníku podstatně odlišují. První forma dotazníku 

umožňuje uchazeči uvést jen základní fakta o následujících skutečnostech: 

- výčet předchozích zaměstnání, včetně názvu a adresy zaměstnavatele, a to v 

chronologickém či obráceném chronologickém pořadí a s uvedením data začátku a 

konce zaměstnání,  

- jiné pracovní zkušenosti, než vyplývají z absolvovaného vzdělání a odborné přípravy, 

popřípadě z výčtu předchozích zaměstnání,  

- některé informace o posledním zaměstnání (výše platu, odměny a prémie).  

 

Druhá forma dotazníku (otevřený dotazník) však v této čísti umožňuje uchazeči, aby se 

podrobněji rozepsal o některých skutečnostech, např.:  

- své dosavadní pracovní kariéře, a to v dostatečném detailu,  

- svém současném pracovním zařazení, o pracovních podmínkách s ním souvisejících 

(např. platových),  

- detailech všech předchozích zaměstnání, především pak posledního,  

- svých zálibách a zájmech,  

- svých silných a slabých stránkách,  

- tom, co jej až dosud na jeho práci nejvíce uspokojovalo,  

- co jej přitahuje na zaměstnání, o něž se uchází,  

- čím může přispět podle svého mínění k úspěšnému vykonávání práce, o níž se uchází,  

- jak si představuje svou kariéru v průběhu příštích např. pěti let,  

- na jaké stránky rozvíjení svých pracovních schopností by se chtěl zaměřit (zájem o 

účast v podnikovém či jiném vzdělávání) apod. 

 

Závěrečná část dotazníku je opět u obou forem stejná: 

- reference, tj. uvedení jmen osob, které mohou o uchazeči podat informace, termín, kdy 

by uchazeč mohl nastoupit v případě, že bude přijat (informace o výpovědní lhůtě u 

předchozího zaměstnavatele),  

- podpis uchazeče,  

- datum. (Koubek, 2003, str. 89- 90). 
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4.1.2. Zkoumání životopisu  

     Při posuzování uchazeče na základě životopisu jsou v centru pozornosti zejména 

informace vypovídající o dosavadním vzdělání a praxi uchazeče. Životopis, zejména 

strukturovaný, však prozradí i mnohé o osobnosti uchazeče. (Matějka,  2002, str. 38 – 39). 

     Přijímací řízení probíhá z organizačních ve věznicích vícekolově. V první fázi je  

uchazeč seznámen s problematikou práce ve věznici, funkční náplní dozorce, je dotazován, 

zda splňuje základní náležitosti pro přijetí – věk, vzdělání. V této etapě přijímacího řízení 

je uchazeči poskytnut k vyplnění strukturovaný životopis a dotazník, který si přinese do 

dalšího kola. Dle vyplněných údajů a takto získaných údajů lze získat více informací o 

uchazeči a následně je využít pro přípravu rozhovoru, skladby otázek na uchazeče a taktéž 

i zaměření psychologického posouzené.   

     Strukturovaný životopis je dokument, jehož formu a obsah určuje instituce a svou 

formou i obsahem se velmi blíží dotazníku. V podstatě poskytuje tytéž informace jako 

dotazník. Také jeho struktura by měla být "šita na míru" obsazovanému pracovnímu místu 

a instituci. Výhody a nevýhody jsou totožné s výhodami a nevýhodami zmíněnými v případě 

dotazníku. (Matějka, 2002, str. 38 – 39). 

     K této problematice bych chtěla uvést, že informace uváděné v dotazníku jsou více 

podrobné, sledují se více informace týkající se motivů, zájmů dovedností uchazeče, 

vnitřních pohnutek a postojů. Strukturovaný životopis je více strukturovaný z hlediska typu 

vzdělání, praxe, časového rozložení, znalostí. V tomto ohledu mohu  zmínit, že kombinace 

strukturovaného životopisu a dotazníku se jeví jako velmi osvědčená metodika získání 

úvodních informací. Někdy taktéž lze použít životopisu dle Reiskupa, který je taktéž 

strukturovaný, nicméně vyzývá uchazeče k podrobnějšímu rozpracování sledovaných 

témat.  

     Nestrukturovaný životopis je dokument, jehož formu a obsah určuje uchazeč. Zpravidla 

je to souvislý text chronologicky popisující dosavadní život uchazeče, zejména pak 

všechno, co by mohlo být důležité pro to, aby byl shledán způsobilým pro přijetí na 

obsazované pracovní místo. (Matějka,  2002, str. 38 – 39). 
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     Nestrukturovaný životopis v personální praxi nepoužívám, nemohu tudíž uvést 

zkušenosti z této oblasti.  

     Při  sestavování životopisu je nutné uvést příjmení a jméno, osobní údaje týkající se 

data narození a rodinného stavu, průběh školního vzdělání, úspěšně dokončený, vzdělávací 

kurs nebo výcvik, jazyková připravenost, uživatelské zvládnutí personálních pořítačů, 

dosavadní absolvovaná praxe – řazeno chronologicky, dle potřeby další informace . 

(Matějka,  2002, str. 38 – 39). 

     „Uchazeči o zaměstnání nemají vždy přímou zkušenost, přesto lze právě v životopisných 

datech odvodit některé poznatky z předchozích zkušeností uchazeče. Zkušenost dosažená 

v létech není až tolik důležitá, jak dosažené výsledky.“ (Štikar, 2003,  str. 346). 

 

4.1.3. A s s e s s m e n t   c e n t r a 

 
     Komplexnější přístup k výběru pracovníků nabízí Assessnet centre (dále i AC) – česky 

diagnosticko výcvikový program. Tvoří jej řada hodnotících postupů. Armstrong (2002, 

str,. 370) uvádí následující rysy, která zpravidla AC má:  

- největší pozornost se soustřeďuje na chování, 

- používají se různé úkoly, které zachycují a simulují klíčové aspekty práce na pracovním 

místě. Tyto úkoly zahrnují hraní role, kdy se jedná s jiným člověkem, a skupinové úkoly. 

Předpokládá se, že výkon uchazeče během těchto simulací předpovídá jeho budoucí 

pracovní chování, 

- jako dodatek se ke skupinovým úkolům používají pohovory a testy, 

- výkon je měřen v několika rovinách, a to z hlediska požadovaných schopností, 

- několik uchazečů je hodnocenou najednou, aby byla umožněna interakce mezi nimi, 

klíma při plnění úkolů,.  

- za účelem zvýšení objektivity hodnocení se používá několika hodnotitelů, pozorovatelů. 

Všichni hodnotitelé musejí být pečlivě proškoleni.  

 
 

     Assessment centrum je soubor metod aplikovaných na skupinu jedinců za účelem 

obsazení pracovní pozice, identifikace rozvojových potřeb nebo zjišťování charakteristik 
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zaměstnanců za dalším účelem po dobu jednoho nebo více dnů. Hlavním rysem assessment 

centra je přítomnost více hodnotitelů. (Kyriánová, 2003, str. 8). 

 

     Tuto problematiku jsem začala používat i při přijímacím řízení ve věznici Nové Sedlo. 

Přes původní rozpaky došlo na podkladě výsledků a možnosti aktivní práce při přijímání 

uchazečů i ze stran jiných oddělení k přijetí dané metody a její užívání, a to nejen jako 

metody přijímací, ale i obsazující další personální místa pro vedoucí funkce, popř. při 

změně funkcí. 

 

     Štikar a kol. definuje AC  následovně: „Uchazeči procházejí poznávacím programem, 

jehož součástí jsou psychologické testy, strukturované rozhovory, řešení typických úkolů a 

problémů, hraní rolí v incenovaných situacích, simulace pracovních činností, skupinové 

debaty apod. Skupina posuzovatelů – psychologové, manažéři a personalisté pak hodnotí 

uchazeče podle předem stanovených kritérii a na závěr zpracovává společné hodnotící 

stanovisko.“ (Kyriánová, 2003,  str. 8). 

 

     Assessment centrum je používán taktéž jako výběrová metoda při přijímacím řízení u 

policie v USA. Je dobrým prediktorem pracovního výkonu a je vhodný k výběru 

zaměstnanců, nehledě na vyšší náklady na zavedení. (Pynes, Bernardin, 1992, str. 41). 

 

     Chtěla bych upozornit na zpracování problematiky assessment center v knize Karla 

Hroníka – Poznej své zaměstnance, neboli vše o assessment centre. Její náplň je 

soustředěna na využití potenciálu zaměstnanců, poznání jejich schopností, rozpoznání 

jejich silných stránek, vybrání správných lidi na správná místa. Současná doba přeje 

užívání metod AC a DC. Za posledních 50 let jsou dnes metody AC užívány v míře zatím 

nejhojnější. Platí to nejen pro Českou republiku, platí to celosvětově. V knize lze nalézt 

nejen teoretická východiska, které pracovník, který sestavuje AC, nezbytně potřebuje, ale 

může zde nalézt odpovědi na různé otázky a nejasnosti, který tento proces doprovází. Je 

zde podrobně zpracována oblast historie a současnosti metod AC, oblast hodnocení, 

psychometrie, typologie metod výběru, definice AC, principy AC, struktura AC, oblast 

užití, indikace , výhody a nevýhody.  

 

Mezi přednosti AC je zejména uváděno skupinová interakce, možnost srovnání, 

vícenásobný pohled na kandidáta, feadback, specifická odbornost, nezávislost. Mezi 
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omezení této metody je uváděno riziko špatně nastaveného profilu, riziko chybných 

interpretací, subjektivní výstup, rizika AC bez cíle a kritérii. (Hroník, 2002, str. 64). 

 

     V knize jsou podrobně rozpracovány různé formy pozorování, etapy a fáze (popis, 

pocit, interpretace), pozorovací schéma, uvádí různě jednotlivé autory a jejich poznatky 

v této oblasti (Balesovo pozorovací schéma, interpertační systém pozorování dle F. 

Baungaertenové). Lze zde nalézt základní kompetenční modely. Model Petra, kdy projekt 

rozlišuje pět základních kompetencí (organizace a provedení cvičných úkolů, komunikace 

a kooperace, aplikace technik učení a technik duševní práce, samostatnost a odpovědnost, 

snášení zátěže. Model  allianz cz – je spíše modelem hodnot. Dále jsou v knize uvedeny 

různé modely manažérských, prodejních kompetencí. Kniha přináší ukázky řady 

modelových situací, které slouží pro vytvoření základní představy o metodách. Mohou být 

inspirací pro vytváření dalších. Individuální modelové situace. V AC jsou individuální 

zastoupeny několika situacemi. Vhodnou kombinací je hraní rolí, rozhovor a prezentace. 

Mohou zde být také případové studie, či zkouška speciálních schopností či dovedností pro 

danou funkci. Je uveden popis a zaměření modelové situace, stanovení podmínek, 

uvědomění si omezení, návaznosti na další metody, získané zkušenosti. V knize autor 

uvádí řadu těchto modelových situací a zkušeností s nimi, jsou pro pracovníky zajímající 

se o tuto metodu a mající zájem o její zavedení do personální praxe nejen studnicí 

zkušeností a praktických rad, ale i inspirací a pomocníkem. V knize lze nalézt 

problematiku vztahující se k sebrprezentaci, prezentaci firmy , prezentaci kolegy, 

prezentace radosti a nadšení , prezentace zlepšení, prezentace doporučení. Vedení 

pohovoru, motivačně hodnotící pohovor, biografické interview, manažérské interview, 

morální dilemata, hraní rolí v různých situacích. Skupinové modelové situace jsou 

zaměřené především na sledování výkonových, interpersonálních, kognitivních  

charakteristik, sledování reakcí na stres. Je zde také podrobně rozpracována metodika užití 

psychodiagnostických metod, organizace AC,  přípravy týmu pozorovatelů – hodnotitelů a 

v neposlední řadě i výstupů z AC a zpětných vazeb.  

 
     Myslím si, že tato kniha by neměla chybět v odborné knihovně pracovníků zajímající se 

personální psychologii a personalistikou  vůbec.  
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      Způsobu možného využití AC ve vězeňské praxi se nejvíce blíží definici AC autorů 

Štikar a kol. Přijímací řízení z hlediska psychologického posouzení osobnosti s využitím 

metody assessment centra by bylo možné realizovat ve třech kolech.  

 

1. úvodní pohovor.  

Uchazeč  se dozví nezbytné informace k obsazované funkci. Je dotazován na motivační 

faktory ovlivňující jeho zájem pro danou práci. Současně je seznámen s důležitými aspekty 

na daném pracovním místě. 

 

2. Assessment centrum 

V rámci AC uchazeč zodpovídá na dotazy v rámci polostrukturovaného rozhovoru. Dále 

řeší úkoly přibližující se pracovním činnostem. Nezbytnou součástí AC je namodelována 

situace, které kladou na uchazeče nároky týkající se efektivních schopností a dovedností 

řešit zátěžové situace. Skupina posuzovatelů tvoří proškolený tým, který je sestaven z 

vedoucího oddělení výkonu trestu, psychologa a personalisty. Uchazeč je hodnocen na 

podkladě stanovených kriterii – v rámci kterých jsou posuzovány důležité aspekty daného 

pracovního místa.  

 

3. Psychologické vyšetření 

Vlastní realizace psychologického vyšetření. 

 

 

4.1.4.     Výběrový pohovor 

     Pohovor (interview) je metodou výběru pracovníků. Má posoudit pracovní způsobilost 

uchazeče pro obsazované pracovní místo, získat informace o uchazeči, jeho očekáváních a 

pracovních cílech, poskytnout uchazeči informace o organizaci a práci v ní; posoudit 

osobnost uchazeče (má se za to, že tohoto cíle může pohovor dosáhnout dokonce lépe než 

testy osobnosti), založit či vytvořit přátelské vztahy.  (Koubek, 1987, str. 168 ). 

     Štikar (2003, str. 346) uvádí: „V rámci rozhovoru je třeba věnovat pozornost především 

těm charakteristikám jednání, které jsou důležité pro zvládnutí kritických požadavků 

v zaměstnání a jež byly získány při analýze práce. V rozhovoru lze zjistit některá specifika, 
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jež by nebyla možná zjistit v rámci jiných metod, např. přátelskost, udělat dobrý dojem, 

plynulost slovního projevu apod.“ 

     V rámci úvodního pohovoru mezi zaměstnancem a uchazečem o funkci dozorce 

dochází k předání informací týkající se dané práce – uchazeč získává více konkrétnější 

představu  o činnosti dozorce, je seznámen s náplní práce, má v úvodním pohovoru 

možnost se dotázat na případné nejasnosti. Zaměstnavatel si taktéž vytváří obraz o 

uchazeči. Jaká je jeho představa o budoucím zaměstnání, v čem spatřuje jeho hlavní náplň, 

v čem spatřuje své přednosti a naopak nedostatky. Uchazeči, pokud i nadále projevuje 

zájem o zaměstnání je možno předložit vstupní dotazník k vyplnění a tiskopis 

strukturovaného životopisu.  

    Až po proběhnutí seznámení uchazeče s danou problematikou je možno jej pozvat k 

dalšímu pokračování. V této fázi by uchazeč přinesl již vyplněný dotazník a a zpracovaný 

strukturovaný životopis. Na podkladě takto získaných informací by přistoupil k 

k provedení polostrukturovaného pohovoru v rámci assessment centre a následně 

k psychologickému posouzení. Pokud by psychologickému posouzení nepředcházely výše 

uvedené kroky, byla bylo by toto posouzení z hlediska predikce méně validní. Získané 

informace lze dále cíleně zpracovat v rámci doplňujících dotazů v rámci 

polostrukturovaného pohovoru, taktéž i cíleně lze vést psychologické posouzení s ohledem 

na některé důležité aspekty struktury osobnosti uchazeče.  

     V rámci přijímacího řízení a posouzení se uplatňuje nejlépe polostrukturovaný pohovor. 

Dříve se více uplatňoval pouze nestandardní pohovor bez žádoucích výstupů na úrovni 

vedoucího oddělení, personálního oddělení. Nyní se pracuje se zpracovaným 

polostrukturovaným  pohovorem v rámci AC, výstupy jsou písmeně zaznamenávány a 

zhodnocovány pracovníky ve složení – psycholog, vedoucí oddělení, personalista.  

 
     Chtěla bych také upozornit na možnost využití metody behaviorální  interview, která  je 

založen na cíleném kladení specifických otázek zaměřených na reálné situace v minulé 

profesní i osobní historii kandidáta. Kvalifikovaným kladením otázek a vyhodnocením 

odpovědí se významně snižuje riziko přijetí nevhodného kandidáta nebo odmítnutí 

kandidáta, který by v dané profesi odvedl velmi dobrý výkon. (Personální agentura 

Specialist Service, 2007). 
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4.1.4.1.     Cíle výběrového pohovoru 

     Koubek (1987, str.168) uvádí: „Před vlastním průběhem pohovoru je nutné mít 

stanovený s jakým cílem je pohovor veden. Skupina hodnotitelů posuzuje a hodnotí 

probíhaný pohovor s ohledem na získání úsudku týkající se výběru nejvhodnějšího 

kandidáta. S ohledem na nabídku i jiných pracovních míst získat potřebné poznatky, pro 

kterou činnost se uchazeč je uchazeč nejlépe vybaven. V situaci, kdy uchazeč nemá 

představu o zastávané funkci, pak i potřebné doplňující informace, které uchazeč potřebuje 

pro své rozhodnutí.“ 

     Dozorce zodpovídá se podílí na dozorování nad odsouzenými na ubytovně z hlediska 

dodržování kázně a pořádku. Je vystaven různým situacím, kdy odsouzený má ve svých 

věcech nepořádek, je negativistický vůči autoritě, odmítne splnit příkaz dozorce. Uchazeči 

je tímto nastíněno do jaké situace v rámci svých povinností plní, je dotazován jak by danou 

situaci řešil. Uchazeč získává tak představu o práci a činnosti dozorce, v rámci představy 

řešení dané situace si zaměstnavatelů vytváří náhled na uchazeče.  

     V rámci výběrového pohovoru je nutné si prohlédnout dokumenty předložené 

uchazečem a dotazováním zjistit informace o jeho dosavadních zkušenostech, vzdělání, 

vztahu k práci, pracovních zájmech, plánech či záměrech týkajících se kariéry. (Koubek, 

1987). 

     Část dotazů směrovaných k uchazeči je věnována oblasti jeho předchozí praxi, vzdělání, 

zájmů, koníčků, představ o budoucím zaměstnání, motivech, životních cílech, pracovních 

výkonech, výsledcích, vnímání pracovního klimatu apod. Podklady pro dotazy zjišťující  

poznatky z této oblasti jsou do jisté míry syceny informacemi, které uchazeč uvedl 

v dotazníku a ve strukturovaném životopisu. Cílem těchto dotazů je potřeba získat 

porovnání 

Pokládání otázek  

Uchazeč by měl být motivován k tomu, aby mluvil většinou sám. V tomto ohledu je vhodné 

pokládat: 

- otázky s otevřeným koncem, které provokují k reakci uchazeče.  (Rád bych, kdyby jste 

mi pověděl něco o práci, kterou jste vykonával atd.), 
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- otázky jdoucí do hloubky, používající se k získání dalších podrobností (jaká byla Vaše 

úloha v projektu?), 

- konkretizující otázky, jeíž cílem je vyjasnit nějakou skutečnost (jak ta situace vznikla?), 

- hypotetické otázky jsou orientovány na situace, které mají navodit určitou situaci, 

- otázky zaměřené na chování se používají ve strukturovaných pohovorech 

orientovaných na chování, jejich cílem je přimět uchazeče, aby sdělil, jak by se choval 

v určitých situacích. (jak by jste přesvědčil ostatní, aby učinili nevšední kroky, jak by 

jste dokončil projekt navzdory velkým obtížím?), 

- otázky zaměřené na způsobilost mají za cíl zjistit, co uchazeč zná, jaké má dovednosti, 

jak používá své schopnosti ( co víte o …, jak jste získal znalosti?), 

- otázky týkající se motivace a kariéry  zjišťují míru, jak je uchazeč motivovaný pro 

zaměstnání (čeho jste dosáhl, proč jste odtud odešel, zájmy, vítězství nad potížemi 

apod.), 

- ověřovací otázky zjišťují, zda bylo dobře porozuměno tomu, co uchazeč sdělil, 

- otázky zaměřené na práci mají informovat o uchazečově pracovní hiostrii (kolik dní 

absence jste měl v minulém roce apod.), 

- otázky týkající se mimopracovních zájmů. (Armstrong, 2002, str. 387-392). 

 

 

4.1.4.2.        Struktura výběrového pohovoru 

     Strukturovaná (standardizovaná) část pohovoru musí vycházet z následujících zásad:  

- obsah, pořadí otázek i čas, jsou předem připraveny a plánovány, 

- otázky jsou položeny všem uchazečům o dané pracovní místo, a to ve stejném pořadí, a 

každé z otázek je věnován u všech pohovorů stejný čas, 

- k vyhodnocování odpovědí uchazečů slouží předem připravené modelové odpovědi. O 

efektivnosti strukturované části pohovoru rozhoduje především jeho příprava, ale i 

zvládnutí jeho průběhu. (Koubek, 1987, str. 171 ). 
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Bláha a spol. (2005,  str. 124) navrhuje níže uvedené členění: 
 

Úvodní část.  

Představení se, rekapitulace účelu návštěvy, cíle rozhovoru. Je – li to možné – ocenění, 

pochvala (přišel vřas, zkušenosti v oboru, výsledky ve škole…), uklidnění – příjemná, 

neutrální debata (jak jste nás našel, sport, počasí apod.). 

Ověření údajů z dotazníku a životopisu. 

Zájmy, očekávání, motivace kandidáta.  

Doporučené otázky: Co očekáváte od nového pracovního místa? Jaká práce Vám "sedí"? 

Proč si myslíte, že on/ona by měl(a) být přínosem pro organizaci? - se vám obzvláště 

podařilo v předchozím zaměstnání (ve škole) a co považujete za úspěch? Co považujete za 

neúspěch nebo nezdar na vašem předchozím pracovišti (ve škole)? Jaké máte důvody pro 

změnu zaměstnání? _Jaké jsou vaše cíle, z hlediska pracovního vývoje, na období přibližně 

3 let? Co by pro vás znamenalo, kdybychom vás nepřijali?  

Vzdělání a zkušenosti. 

 Doporučené otázky: Jaké školy (kursy) jste navštěvoval(a), na co jste se zejména 

zaměřil(a)? Co můžete ze svých znalostí a zkušeností nabídnout organizaci? Máte již 

určité pracovní zkušenosti? Změnil jste (2x, 3x ... ) zaměstnání? Jak a v čem byly tyto 

změny pro vás prospěšné a v čem to byla ztráta  času? Na co byste v práci kladl(a) 

důraz? Je dobré mít připravené -modelové pracovní problémy, např. krátkou pracovní 

zkoušku pro ověření dovednosti (např. práce na počítači). 

Sociální zkušenosti. 

Doporučené otázky: Jak jste vycházel(a) s kolegy, s nadřízenými? Co o nich můžete říci? 

Jak si představujete svého vedoucího? Měl(a) jste spory se svým zaměstnavatelem? Ve 

škole? Jestliže ano, čeho se týkaly? S jakými lidmi nejraději spolupracujete? S jakými 

lidmi si příliš nerozumíte? Jak byste popsal(a) své vztahy ke kolegům z jiných částí 

firmy, ve které jste pracoval(a).  

Vlastní hodnocení.  

Doporučené otázky: Máte zájem o odborný růst? Jaké jsou vaše profesní cíle? Podařilo 

se vám jich dosáhnout? Příp. daří se je vám dosahovat? Které znalosti, dovednosti byste 

chtěl(a) podle svých představ dále rozvíjet? Myslíte si, že jste dobře připraven(a) na 

svou práci? Co považujete za své osobní silné stránky? Co za slabé?  

Informace o organizaci. 

Informace o profilu pracovního místa (podá vedoucí rozhovoru). Odpovědět na 
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jakoukoliv otázku.  

Shrnutí a předběžný závěr. 

 Vyjádření k celkovému dojmu. Jsme-li již rozhodnuti kandidáta nepřijmout, odřekneme 

příjemně jeho/její nabídku. V případě, že uvažujeme o přijetí, sdělíme, kdy a jak budou 

kandidátovi sděleny výsledky - rozhodnutí.  

 
 
V rámci zhodnocení by mělo být uvedeno: 

- co uchazeč na základě existujících dovedností a zájmů může dělat. Hodí se na funkci 

dozorce, strážného, řidiče, pochybnosti a kde, 

- co uchazeč s ohledem na své zájmy a záměry chce dělat. Chce se uchazeč věnovat této 

práci, nebo inklinuje vůči jiné práci aktivitě, 

- jaké má uchazeč osobní vlastnosti, 

- názor na vhodnost přijetí uchazeče. 

 

4.1.4.3.        Příprava a průběh výběrového pohovoru 

     Pohovor musí bezpodmínečně vycházet z analýzy pracovních míst, tedy z popisu a 

specifikace pracovního místa, ale i z požadavků. (Koubek, 1987, str. 170). 

     Z popisu pracovního místa dozorce vyplývá mj., že musí dohlížet na dodržování 

pořádku a  řádu u odsouzených na ubytovnách. Pro dosažení těchto požadavků je nutné 

nejen odsouzeným sdělit, jakého prohřešku se z hlediska zákonné normy dopustili, ale také 

musí být dostatečně rázný, aby byl schopen hovor vést k cíli, byl schopen dostatečně 

přesvědčivě argumentovat, z jeho chování byla patrna důslednost a nekompromisnost. 

Takto je nutné zpracovat jednotlivé aktivity dozorce a následně vypracovat, jaké 

požadavky jsou na něj kladené. 

     Na základě znalosti požadavků pracovního místa se formulují otázky pro pohovor. 

Musejí se týkat výhradně jen práce, musejí hodnotit pouze znalosti, dovednosti, schopnosti 

a ostatní charakteristiky nezbytné pro nastoupení do práce. Pokud jde o typy otázek, pak 

může jít o otázky situační, otázky na znalost práce, simulační otázky nebo ukázky prácea 

otázky týkající se požadavků na pracovníka.  (Koubek, 1987, str. 170). 
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     V kontextu výše uvedených odstavců, jsou uchazeči pokládány různé otázky na 

konkrétní situace, které v praxi bude řešit. Např.: jak by reagoval v situaci, kdy např. 

odsouzený opakovaně nedodržuje pořádek na ložnici, i přes opakované vyzvání k nastolení 

pořádku toto neučiní.  

      Současně s formulováním otázek se formulují i odpovědi na tyto otázky.  Je třeba 

zároveň stanovit, která odpověď je dobrá, vyhovující a nevyhovující, popřípadě další 

mezistupně (doporučuje se pětibodová stupnice hodnocení u každé otázky). (Koubek, 1987, 

str. 170). 

     Je velmi důležité, aby jak modelové situace, otázky i hodnocení modelových odpovědí 

bylo prokonzultováno  s vedoucími oddělení a vycházelo taktéž z reality a potřeb praxe. 

Pouze za těchto podmínek takto zpracovaná metodika bude mít význam  nejen z hlediska 

predikce, ale i potřeb praxe.  

     Ošetření dané problematiky je nutné stanovit, které aspekty chování a jednání jsou 

sledovány. V hypotetickém výše uvedeném případě by se jednalo o cílennost vedeného 

hovoru, adekvátní argumentace zákonnou normou, přesvědčivost, důslednost a 

nekompromisnost. Z hlediska hodnocení by pak škála mohla vypadat následovně  

3 – zvládl výtečně  

Ve sledovaných složkách kladně hodnocen,  

2 – zvládl 

Ve sledovaných složkách hodnocen ambivalentně, má předpoklady pro osvojení si potřebných dovednost 

(motivačně volní úsilí, zkušenost, houževnatost, přemýšlení nad situací, zodpovědnost  apod.),  

1- nezvládl   

Přizpůsobivost, Převzetí norem odsouzeného, Zvládání situace silou, Zvládnutí situace stylem nadřízenost – 

podřízenost, ponížení apod. Nemá dostatečné předpoklady pro osvojení si potřebných dovedností (motivačně 

volní úsilí, zkušenost, houževnatost, přemýšlení nad situací, zodpovědnost  apod.). 

      Výběrový pohovor musí být podrobně dokumentován a dokumenty archivovány. To 

umožňuje nejen čelit případným stížnostem, ale zkoumat efektivnost výběru pracovníků a 

zlepšovat tak celý proces výběru. (Koubek, 1987, str. 171 ). 

Strukturovaný rozhovor je archivován v psychologickém spise. 
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4.1.4.4.        Poznatky a rady pro úspěšné vedení pohovoru  

V této kapitole bych chtěla uvést doporučující poznatky a rady  pro úspěšné vedení 

pohovoru, tak jak je uvádí Koubek (2003): 

- nedělat závěry na základě prvního dojmu,  

- nerozhodovat  o přijetí určitého uchazeče, dokud není ukončen pohovor se všemi 

uchazeči, 

- věnovat stejnou pozornost pohovorům se všemi uchazeči,  

- dávat jednoduché a jednoznačné otázky, neptejte se jedním dotazem na více věcí, 

- nedopusťit, aby uchazeč převzal iniciativu a dominoval, aby odbíhal od tématu a byl 

příliš rozvláčný. Usměrňovat slušně a nenápadně, 

- vyvarovat  se jakýchkoliv mimických náznaků, kromě zjevně pozitivních, 

- děat si raději poznámky a nespoléhat  na paměť, 

- vysvětlit uchazeči  účel pohovoru, jeho časový plán i to, na co bude tázán, seznámit 

s realizací poznámek,  

- ptát se pouze k věci, vyhnout se  osobním otázkám, 

- dodržovat časový plán pohovoru, 

- dát  uchazeči najevo např.oblečením, že pohovor je významná událost. 

 

4.1.4.5.        Validita výběrového pohovoru 

     Téměř každý zaměstnavatel zahrnuje osobní rozhovor jako část výběrového procesu. 

V rámci výběrového pohovou však může být jeho validita snížena chybou tazatelů. Mezi 

časté chyby patří dělání rychlých, unáhlených rozhodnutí, sběr pozitivních/negativních 

informací s cíle podpořit první dojem, stereotypizace, dělání předpokladů, vnucování 

osobního pohledu, shromažďování nedostatečných informací, efekt kontrastu.  …Je 

žádoucí se dotazovat na specifické dovednosti, schopnosti, pokládat uchazeči  situační 

otázky z hlediska řešení možné situace, popř. jej požádat o popis  chování v situaci, kterou 

dříve řešil. Příliš obecně kladené otázky nevedou tolik k poskytnutí relevantních informací 

o uchazeči. (Foot 2002,  str. 83 – 103). 
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Aby se vyhnulo výše uvedným chybám je žádoucí: 

- shromáždit dostatečné množství informací a na základě nich se až rozhodovat, 

nerozhodovat se příliš brzy, 

- užívání polostrukturovaných, strukturovaných rozhovorů, 

- více než jeden tazatel, 

- pohovorů by se měli účastnit trénovaní lidé. (Foot 2002,  str. 83 – 103). 

 

4.2. Doplňkové metody 

Mezi doplňkové metody výběru pracovníků patří výběrové testy. Patří sem testy pracovní 

způsobilosti, testy znalostí, schopností a dovedností a testy osobnosti. Používají se za 

účelem získání validnějších a spolehlivějších informací o úrovni inteligence, 

charakteristikách osobnosti, schopnostech, vlohách a získaných znalostech a 

dovednostech,než jaké lze získávaz z pohovorů. (Armstrong, 2002, str. 397). 

 

4.2.1. Testy pracovní způsobilosti 

     Měří nebo se pokoušejí měřit duševní schopnosti, fyzické schopnosti, znalosti, 

dovednosti, osobnost, zájmy, temperament, postoje, chování apod. (Koubek, 2000, str. 

232). 

V tomto ohledu v rámci přijímacího řízení jsou zjišťovány: 

- fyzické dispozice uchazečů, 

- znalosti cizího jazyka alespoň na základní úrovni s ohledem na umísťování cizinců ve 

věznici, 

- základní ovládání počítače. 

 

4.2.2. Testy znalostí a dovedností, schopností  

     Testy znalostí  prověují  rozsah a hloubku znalostí či ovládání odborných návyků. Patří 

zde testy získaných schopností i  testy potenciálních schopností (zjišťují např. mechanické, 

psychomotorické schopnosti, schopnost něco se naučit, vlohy, prostorovou orientaci, 

duševní schopností apod.). (Koubek, 2000, str. 232). 



 95 

Armstrong (2002, str. 401) uvádí: „Testy schopností měří charakteristiky související 

s prací, jako např. numerické, verbální, mechanické schopnosti nebo schopnosti vnímání. 

Testy potenciálních schopností mají za úkol předpovídat potenciál, který má jedinec 

k výkonu určité práce nebo jednotlivých úkolů určité práce. Testy získaných schopností 

měří schopnosti nebo dovednosti, které již člověk získal vzděláním nebo praxí.“ 

     Pokud je uchazeč přijat je pak dále v rámci složek ministerstva vnitra dále vzděláván 

v oblasti zákona a práva, sebeobrany, pravidelně prochází v tomto ohledu testy znalostí, 

schopností a dovedností v daných oblastech.  

Při posouzení kompetencí uchazeče pro výkon funkce je v rámci psychologického 

posouzení zjišťováno, zda uchazeč dosahuje  

- průměrných výsledků v oblasti logického myšlení, schopnosti přijmout odpovědnost, 

rozhodnosti, schopnosti sociálního kontaktu, komunikativnosti a psychické odolnosti, 

- nadprůměrné úrovni v oblasti  pozornosti, paměti, flexibility, sebekontroly, 

- nadprůměrné tolerance vůči zátěži.  

 

 

4.2.3. Testy osobnosti  

     Testy osobnosti mají ukázat různé stránky uchazečovy osobnosti, základní rysy jeho 

povahy.  Mají ukazovat povolání nebo oblasti práce, které ladí se zájmy dané osoby a pro 

něž je tato osoba nejvhodnější. Patří sem testy typu MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), 

CPI (California Psychological Inventory), MMPI (Minnesota Multiphasic Personality 

Inventory), Catellův 16PF (16 Personality Factors) a mnohé další. Jsou často založeny na 

rozsáhlých dotaznících, k nimž existují různé klíče pro hodnocení jednotlivých odpovědí. …  

I když některá zkoumání validity těchto testů prokázala, že může existovat určitá korelace 

mezi některými zjištěnými zájmy či stránkami osobnosti a výsledky práce, většinou byla 

tato korelace natolik malá na to, aby testy tohoto druhu byla považovány pro výběr 

pracovníků za nezbytné.  (Koubek, 2000, str. 235). 

Účelem psychologického testu je měření individuálních schopností nebo charakteristik 

jedince. Takto získané  údaje umožňují  předvídat, do jaké míry bude uchazeč úspěšný na 

daném pracovním  místě.  (Armstrong, 2002, str. 397). 
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    Z hlediska validity se do určité míry prokázala užitečnost testů osobnosti při 

předpovídání úspěšnosti u lidí, jejichž náplní práce je jednat či vyjednávat s jinými lidmi. 

(Štikar, 2003,  str. 347). 

     Jsou využívány psychometrické testy s omezeným výběrem odpovědí nebo s krátkou 

odpovědí. Určeny jsou k měření inteligence a schopností. Snaží se numericky vyjádřit, do 

jaké míry se u jednce vyskytuje specifický povahový rys a nebo soubor vlastností. V těchto 

testech psychologové používají standardní vědecké metody a statistické techniky. (Benton, 

2003,  str. 3 – 5). 

 

     Štikar (2003, str. 347) uvádí: „Minnesotský vícefázový osobnostní tet je ve světě nejvíce 

používaný objektivní osobnostní test. Používá se zvláště k posouzení uchazečů na ta 

pracovní místa, kde je potřeba emocionální stability.“  

 

      Psychometrické testy jsou testy s omezeným výběrem odpovědí nebo s krátkou 

odpovědí, které jsou určeny k měření inteligence a schopností. Snaží se numericky vyjádřit, 

do jaké míry se u jednce vyskytuje specifický povahový rys a nebo soubor vlastností. 

V těchto testech psychologové používají standardní vědecké metody a statistické techniky. 

(Benton, 2003,  str. 3 – 5). 

 

Typy testů 

      Při výběru pracovníků se nejčastěji používají testy inteligence, testy osobnosti a testy 

schopností.  

     Testy inteligence meří všeobecnou inteligenci, schopnost abstraktního a logického 

uvažování. (Armstrong, 2002, str. 399). 

      Při posouzení osobnostní způsobilosti uchazečů pro práci ve VS ČR je velmi často 

používána testové metody RAVEN. Nunto je v tomto ohledu podotknout, že u uchazečů 

lze vysledovat již jisté zacvičení. Mnoho metod prezentujících se na internetu jako testy 

inteligence vykazují jistou podobnost s výše uvedeným standardizovaným testem.     

       

     Testy osobnosti se pokoušejí posoudit osobnost uchazečů tak, aby bylo možné 

předpovědět jejich pravděpodobné chování v nějaké roli. Existuje spousta nejrůznějších 



 97 

teorii osobností a tudíž i spousta testů osobnosti. Jedním z nejčastěji akceptovaných 

způsobů klasifikace osobnosti je pětifaktorový model (extroverze – introverze, emoční 

stabilita, příjemnost, svědomitost, otevřenost vůči zážitkům, zkušenostem). (Armstrong, 

2002, str 400).   

    

       V rámci testových metod bych chtěla poukázat na zkušenost s metodou SPARO. Tato 

metoda skóruje nejen různé dimenze osobnosti, ale taktéž v rámci psychometrického 

vyhodnocování lze vyčíst profilaci rysů osobnosti z tzv. taxometrických koeficientů. Dále 

bych chtěla uvést velmi dobrou zkušenost z dotazníkem MMPI. U některých dotazníků 

uchazeči mají tendenci disimuluvat své odpovědi do profilu žádoucího pro výkon 

zaměstnání o které se ucházejí. Otázky dotazníku MMPI jsou méně čitelné z hlediska 

předvídání žádoucích, či nežádoucích odpovědí z hlediska. Odpovídají věrohodněji a 

zvyšuje se tím i spolehlivost takto získaných dat. K dalším významným dotazníkům, který 

by neměl chybět v databázi užívaných metod je dotazníková metoda Bochumský 

osobnostní inventář (dále jen BIP).  Testová metoda  BIP je zaměřena na ty aspekty 

osobnosti, které se vztahují k pracovní oblasti.  

 

     V personální psychologii a psychologii práce se na osobnost nahlíží z hlediska 

psychické regulace pracovních činností a systémových důsledků jejich mnohaúrovňové 

integrace. BIP je metoda určená pro pracovní oblast, je možné ji zadávat skupinově i 

individuálně. Její využití je při výběru nových pracovníků, umísťování pracovníků, 

trénování, klučiny, poradenství. Sledované dimenze BIP jsou motivace k výkonu, motivace 

k tvůrčí činnosti, připravenost jednat, citlivost, vnímavost, schopnost navazovat a udržovat 

kontakty, síla sebeprosazení, ochota k týmové prác). (Hametová, 2004, str. 161-170).   

 

     Výběr zaměstnanců věznic s pomocí MMPI – II je v USA nejčastějším používaným 

testem. Výsledky MMPI-2 byly korelovány s dlouhodobými pracovními výsledku. 

Statisticky významná byla korelace mezi škálou 5 (Mf) a 9 (Ma) s absentérstvím. 

(Christensen,  2000). 

 

     Pokud se týče výběr pracovníků k Policii v USA, děje se hlavně prostřednictvím 

písemných testů,  které mají nejvyšší váhu a někdy jsou jedinými testy. Jejich validita je 

však prozkoumána jen málo. (Gaines, Falkenberg, 1998, str, 175 -183). 
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4.2.3.1. Testová baterie Diaros 

      

     Testová baterie Diaros je tvořena standardizovanými psychodiagnostickými metodami 

určených k analýze bazálních struktur autoregulace osobnosti. Tvoří jí metoda SPARO, 

SIPO,  BAROM, SUPSO, DUSIN, PASKO. IHATRANS. Aautorem je prof. Mikšík 

s výzkumem více než 45 000 osob.  

 

Dotazník SPARO  představuje základní nástroj diagnostické baterie Diaros. Je určena pro 

diagnostikování struktury  a dynamiky bazální autoregulace a integrovanosti osobnosti, 

její psychické odolnosti, sleduje úroveň interakce jedince s reálnými životními kontexty. 

Dotazník metody SPARO obsahuje 300 položek u kterých proband zaškrtává  buď souhlas, 

nebo nesouhlas. Slouží ke zjišťování bazálního systému autoregulace a integrovanosti 

osobnosti. Tím je myšlen souhr vrozených i osvojených strategii, jimiž se člověk  ve své 

reálné životní praxi dynamicky vyrovnává s různými variantami situací. Jde o subjektivní 

příznačnou kvalitu pohotovosti k určitým způsobům  uplatňování interakcí s prostředím. 

(Mikšík, 2004). 

 

Dotazník SPARO sleduje následující komponenty:  

- základní komponenty bazální psychické integrovanosti (kognitivní variabilnost, 

emocionální variabilnost, regulační variabilnost, adjustační variabilnost),  

- bazálnější škály obecné variability (obecná hladina psychické vzrušivosti, motorická 

vnější hybnost),  

- jednotlivé osobnostní profily (typ klidný, typ vzrušivý, typ prožitkový, typ reaktivní),   

- dále v rámci uvedeného testu jsou posuzovány (rysy normality osobnosti, optimální 

hladina stimulace, individuální tendence riskovat, účinné integrovanosti osobnosti, 

interpersonální vztahy a vazby, vnitřní korekce a regulovanost interakcí, 

sebeprosazování). 

 

     Dotazník SIPO je orientovánn na  interpersonální tendence jedince, potřeby a 

hodnotové orientace ve vztahu k lidem v rozmanitých životních , situačních, pracovníc, 

rodinných či jiných sociálně exponovaných kontextech. Jejich postižení má zvláštní význam 

při vytváření akceschopných týmů s náročným posláním. Dotazník BAROM je modifikací 

metody SPARO určený pro diagnostikování populace ve věkovém rozmězí 13 – 18 let. 

Dotazník SIPSO postihuje jednotlivé konkrétní symptomy psychoických prožitků, pocitů a 
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stavů jedince. Dotazník DUSIN je orientován ba diagnostikování postojů a prožitků jedince 

ve vztahu k základním životním kontaxtům. Snaží se o postižení hodnotové orientace, 

postižení struktury a povahy spokojenosti, odvodit ty životní okolnosti , které jsou pro 

jedince frustrující. Dotazník PASKO je určen zjišťování interakčních tendencí a 

sebeppojetí (sebenáhled, sebereflexe, sebeprosazení, interakční hybnost, kontaktívnost). 

Sleduje jakým se daný jedinec sám sobě skutečně jeví, jakým by chtěl být a jakým se chce 

jevit. (Mikšík, 2001). 

 

4.2.3.2. Hoganovy testy  

    „V rámci tété  práce bych chtěla upozornit i na metodu Hoganových testů. Drtivá 

většina testů se věnuje popisu kompetencí, komunikačních a pracovních stylů, způsobu 

zvládání zátěže. Hoganův test  je ale určen pro normální a pracující dospělou populaci, 

nikoliv klinickou oblast, věnuje se taktéž oblasti možného selhání. …Hoganův osobnostní 

dotazník hodnotí normální osobnost a předpovídá úspěch v profesionálním životě. Byl 

navržen primárně pro použití při výběru zaměstnanců, jejich rozvoji a kariérovém 

plánování. Jeho pomocí lze měřit a srovnávat osobnostní charakteristiky, které se objevují 

při sociální interakci a které mohou být nápomocně nebo naopak škodlivé při dosahování 

cílů v pracovním kontextu. Nejedná se tedy pouze o popis osobnosti, ale i předvídání 

výkonu v určitých pozicích. …Hoganův rozvojový dotazník odhaluje dispozice 

k disfunkčním a rizikovým vzorcům chování, které se mohou projevit pouze v krizových a 

zátěžových situacích. Inventář motivů, hodnot a preferencí je zaměřen na zjištění vnitřních 

hodnot, preferencí a motivů. Na jejich základě lze odvodit, jaká profese, práce a prostředí 

bude pro zaměstnance nejvíce motivující a uspokojující. Analýza pracovního místa (JET) – 

jedná se o komplexní metodu, která identifikuje klíčové kompetence a osobnostní 

charakteristiky důležité pro optimální výkon určité pozice.“ (Assessment Systems s.r.o, 

2007).  

 Využití Hoganových testů v personálně psychologické praxi také zhodnocuje 

Wagnerová, uvádí: „Tvůrcem metod je Robert Hogan, profesor psychologie. Jeho 

myšlenky mu pomohla v praxi realizovat jeho žena Joyce Hogan. Společně založili firmu 

Hogan Assessment Systems (dále jen HAS). U nás distribuuje Hoganovy metody firma 

Assessment Systems. V současnosti u nás tyto metody používají bezpečnostní složky, IT 
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firmy, telekomunikační firmy a další progresivní organizace. Mezi klienty je řada 

nadnárodních firem. …  

 

     …Hoganovy metody mají široké využití v personálním řízení podniku. Dají se využít 

prakticky ve všech situacích, kdy je zapotřebí jedince co nejlépe poznat a porovnat 

s ostatními. Jejich využití je možné pro nábor a výběr, pracovní adaptaci, vzdělávání a 

rozvoj, hodnocení a odměňování, plánování profesní dráhy, přemístění, povýšení, 

nástupnictví, outplacement a také pro odchody zaměstnanců. … 

 

     …Metody byly vyvinuty přímo pro pracující populaci a nejsou klinicky orientovány. 

Měří spolehlivě osobnostní charakteristiky, motivy a vzorce chování, které jsou důležité 

pro úspěch v dané profesi. Pomáhají identifikovat potenciál klíčových pracovníků 

společnosti a dokáží předvídat úspěšnost jedince, pracovního týmu i firmy jako celku. 

Velkou výhodou je on-line administrace testů přes internet. Administrace probíhá přes 

zabezpečené připojení. Proband dostane přihlašovací jméno a heslo a je na něm, kdy se 

administrace testu zúčastní. Může tak učinit i z domova. Mimo on-line verze je k dispozici i 

verze tužka-papír, která se používá stále méně.“(Wagnerová, 2008, v tisku). 
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5. A s s e s s m e n t   c e n t r a 
 
 
     Kyriánová (2003, str. 8) uvádí: „ Assessment centrum  (dále jen AC) je soubor metod 

aplikovaných na skupinu jedinců za účelem obsazení pracovní pozice, identifikace 

rozvojových potřeb nebo zjišťování charakteristik zaměstnanců za dalším účelem po dobu 

jednoho nebo více dnů. Hlavním rysem assessment centra je přítomnost více hodnotitelů.“  

 

     Matějka (2002, str. 120 – 123) hodnotí AC následovně: „AC je nástrojem hodnocení a 

rozvoje manažérského potenciálu. Význam AC tkví zejména v tom, že vykazuje určitou 

míru schopnosti předvídat budoucí pracovní výkon a rozhodnutí je více kvalifikované a 

zbavené prvků nahodilosti a velké míry subjektivity. Osobnost našeho komunikačního 

partnera poukazuje na jeho temperamentové a charakterové vlastnosti. Úroveň jeho 

rozumových schopností, jakož i jeho motivační faktor, a to se výrazně promítá do průběhu 

i výsledků vzájemného jednání.“  

 

      Assesment centrum jako soubor metod se osvědčuje v rámci personální praxe 

v různých odvětvích. Jako příklad bych chtěla uvést nejen podniky obchodního a 

manažérského charakteru, ale taktéž i státní služba. Jako velmi osvědčená metoda se 

uplatnila tato metodika při výběru zdravotního personálu v nemocnici v České Lípě.  

 

     S ohledem na  vysokou validitu úspěšnosti této metodiky v rámci přijímacího řízení 

společně s dobrými výsledky a zkušenostmi ve státních organizacích rozhodla jsem se užít 

i tuto metodiku pro přijímací řízení ve věznici Nové Sedlo. Zpočátku bylo zavádění této 

metody doprovázeno rozpaky z řad pracovníků. Doprovázela jej řada vysvětlujících 

zdůvodnění, proč právě tato metoda je vhodná z hlediska posouzení způsobilosti pro výkon 

dané funkce, činnosti, zhodnocení žádoucích kompetencí. Nejednalo se pouze o vysvětlení 

dané problematiky, často bylo nutné ošetřit i ty skutečnosti, že se nejedná o přenesení 

zodpovědnosti na další pracovníky, narůst jejich práce, nárůst činnosti, kterou pro svou 

práci nepotřebují, pocit nekompetentnosti apod. Postupně, na podkladě výsledků, možností 

aktivně se podílet při přijímání uchazečů ze stran vedoucích oddělení a personálního 

oddělení, došlo k přijetí dané metodiky.  
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     Postupně s přibývajícími zkušenostmi, teoretickým vybavením došlo k zavádění této 

metodiky do praxe přijímacího řízení.  

     V Psychologii dnes 12/2003 je uvedena recenze ke knize Assessment centrum 

v současné personální praxi od Hany Kyriánové. Recenzi k dané knize zpracovala PhDr. 

Wagnerová Irena, PhD., MBA. Kniha je zaměřena prakticky, jako příručka pro 

psychology, personalisty. Je napsána stručným, srozumitelným jazykem, empiricky 

orientovaným stylem, častými příklady z praxe. Kniha je doporučována jako kvalitní 

nekomplikovaný úvod do problematiky AC nejen pro psychology, ale i další odborníky 

z oblasti personální praxe. (Wagnerová , 2003, str. 37). 

 

 
5.1. Definice Assessment centra 
 

     Štikar (2000) definují AC následovně: „Uchazeči procházejí poznávacím programem, 

jehož součástí jsou psychologické testy, strukturované rozhovory, řešení typických úkolů a 

problémů, hraní rolí v inscenovaných situacích, simulace pracovních činností, skupinové 

debaty apod. Skupina posuzovatelů – psychologové, manažéři a personalisté pak hodnotí 

uchazeče podle předem stanovených kritérii a na závěr zpracovává společné hodnotící 

stanovisko.“ 

 

     Kolman (2000) definuje AC: „ AC je postup, při kterém se kombinuje několik metod. 

Může to být např. kombinace vyšetření psychologickými testy, rozhovoru, pracovní 

zkoušky. Uchazeči se zpravidla šetření účastní po skupinách a v některých cvičeních se 

požaduje interakce s dalšími členy skupiny.“  

 

     Definice assessment centra není jednotná. Způsobu možného využití AC ve vězeňské 

praxi se nejvíce blíží definici AC autorů Štikar a kol.  

 

V současné době vlastní přijímací řízení probíhá ve věznici Nové Sedlo následovně: 

 

1. fáze 

- personalista ověří, zda uchazeč splňuje zákonem stanovené podmínky z hlediska 

přijetí, 
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- uchazeči je předložen dotazník ke zpracování –  je zjišťována oblast vzdělání, 

dosavadní praxe, oblast motivačně volního úsilí, oblast zájmová, 

- uchazeč je požádán o zpracování strukturovaného životopisu a předložení potřebných 

dokumentů při druhé fázi přijímacího řízení. 

2. fáze 

- realizace assessment centra za přítomnosti vedoucího oddělení, personalisty, 

psychologa, 

- polostrukturovaný rozhovor, jehož cílem je získat informace o tom, co uchazeč může 

dělat, poskytnout uchazeči informace o pracovním místě, útvaru a instituci, zjistit, zda 

uchazeč zapadne do týmu a instituce, 

3. fáze  

- psychologické posouzení, 

- rozhovor – doplňující dotazy, které vyplynuly z předcházejícího šetření, 

- poskytnutí zpětné vazby uchazeči, 

- seznámení uchazeče s dalším postupem. 

 

 

5.2. Využití Assessment Centre v podnikové personální  praxi 
 

AC se objevuje a užívá jako diagnostická metoda psychologie práce a personalistiky. 

Metoda AC umožňuje odhadnout lidský potenciál i motivovat k dalšímu rozvoji. Týmová 

spolupráce při plnění úkolů AC napovídá o vnitřních vztazích ve skupině a posiluje její 

soudržnost. Pokud jde o změny – AC je schopné prokázat, že zaměstnanci podniku jsou „ti 

praví“ a není potřeba změn v týmu, nebo naopak, je schopno rozeznat „slabé články 

řetězu“ a iniciovat jejich nahrazení. 

 

Je tedy zřejmé, že pro podnikovou personalistiku je AC velmi užitečným nástrojem. I 

přes jisté nevýhody, v mnoha případech je AC nejkvalitnějším a nejlepším způsobem, jak 

postoupit v plnění personální politiky společnosti. Personalista je taktéž nezbytným 

členem realizačního týmu. Personalista bývá tím členem týmu, který dodává „holým“ 

psychologickým metodám cíl – tedy stanovuje s manažery společnosti účel AC, vyslovuje, 

co by mělo AC přinést. (Mrkvica, 2006, str. 41-42). 
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5.3. Kriteria výběru vhodného kandidáta 

 

     Kriteria výběru souvisí s pracovní způsobilostí. Za základní aspekt pracovní 

způsobilosti považují Štikar a kol. odbornou , psychickou a fyzickou způsobilost. (Štikar, 

2000).  

 

S ohledem na nastavení kritérii se používá:  

- profesiogramu ( studium písemných materiálů, popisů pracovní pozice, výpovědi 

vykonavatelů práce, pozorování), 

- seznam kompetencí, které určují úspěšnost na dané pozici. Jedná se o posouzení těch 

kompetencí uchazeče, které by měl umět, nebo ke kterým by měl mít předpoklady. 

- stanovení kritérii zadavatelem. (Kyriánová, 2003,  str.19). 

Je nutné stanovit:  

- požadavky na odbornou způsobilost pracovníka na obsazované pracovní místo, 

- žádoucí rysy osobnosti pracovníka, 

- faktory, které se použijí k předvídání úspěšného výkonu práce na obsazovaném 

pracovním míst:  vzdělání a výsledky během učení nebo studia, dosavadní praxe, 

hodnocení pracovního výkonu či reference z předchozích zaměstnání, výsledky 

pohovorů, strukturovaný životopis, 

- faktory a metody, které se použijí ke zjišťování a předvídání charakteristik osobnosti.   

     Na podkladě rozboru lze pak sestavit kritéria, dle kterých je posuzována způsobilost 

uchazečů pro danou funkci.  

     Na podkladě provedeného profesiogramu, pohovoru s vedoucím pracovníkem, analýzou 

časového snímku dne, rozborem kritických událostí se postupně sestaví kritéria výběru 

uchazeče pro dané zaměstnání.  

 

     Výše podkladě výše uvedených výstupů byly pro funkci dozorce II. Tř. ve věznici 

stanoveny tyto kritéria pracovní způsobilosti - sociabilita, ráznost, rozhodnost, 

komunikativnost, psychická odolnost, spolehlivost na pracovišti, efektivnost pro 

organizaci. 
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      Kyriánová doporučuje stanovit počet kriterii v rozsahu pěti až devíti položek. 

Hodnocená kriteria lze rozdělit do jednotlivých částí AC.  S kriterii se doporučuje pracovat 

kvalitativní cestou, například formou škálování. (Kyriánová, 2003, str.19). 

 

 

5.4. Struktura assessment centra 

 

     Karianová (2003, str. 19) uvádí: „Každé assessment centrum by mělo mít svou 

strukturu. Mělo by začít uvítáním kandidátů, vysvětlením účelu, proč se assessment 

centrum koná, popsáním pozice, představením manažéra a dalších hodnotitelů. Metody by 

se měly svým zaměřením střídat – týmová hra, diagnostický blok apod., aby se lépe udržela 

pozornost uchazečů. V závěru se doporučuje vyplňování různých dotazníků, individuální 

psychodiagnostika se zpětnou vazbou kandidátů a individuální  rozhovory. Program celého 

AC se obvykle zpracovává do přehledné tabulky, kde jsou obecně a srozumitelně 

pojmenovány jednotlivé metody a připojena i jejich časová náročnost.“ 

 

Ve věznici s ohledem na časovou náročnost problematika probíhá ve dvou dnech:  

- 1. den – strukturovaný pohovor, týmová hra, 

- 2 den – diagnostický blok, individuální pohovor, dotazníky, zpětná vazba. 

 

 

5.4.1. Testové metody 

      

     Karianová (2003,  str. 19) doporučuje užívát z  psychodiagnostických metod nejvíce 

výkonových testů, testů inteligence, různé druhy osobnostních dotazníků. Účelem využití 

testových metod v AC je především dozvědět se o kandidátovi co nejvíce informací.  

 

Užívají se:  

- výkonové testy zahrnující testy inteligence a testy speciálních schopností.  

Z inteligenčních testů se nejčastěji užívá IST, Názorové řady, Ravenovy progresivní 

matice. Z testů speciálních schopností a jednotlivých psychických funkcí pak 

Bourdonova zkouška, d2, Test koncentrace pozornosti, Pracovní křivka, Číselný čtverec 

apod., 
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- osobnostní dotazníky, založené na subjektivní výpovědi vyšetřované osoby o jejích 

vlastnostech, citech, postojích, názorech, zájmech, způsobu reagování v nejrůznějších 

situacích. . Často jsou do AC zařazovány osobnostní dotazníky – SPIDO, VAPO, 16 PF, 

MMPI, ICL, IHAVEZ, FIRO, DOPEN, 

- projektivní testy. (Kyriánová,2003, str. 29-30). 

Problematice testových metod je věnována kapitola 4.2. 

 

 

5.4.2. Rozhovor  
 
     Pohovor by měl probíhat standardizovaně nebo polostandardizovaně. Rozhovor by měl 

v každém případě zahrnovat: 

- seznámení s obsahem rozhovoru, 

- informace o vzdělání a praxi,  

- informace o důvodech odchodu z jednotlivých pracovních míst, 

- plány do budoucna, 

- postoj vůči stávající pracovní nabídce, 

- platové požadavky,  možný termín nástupu,  

- dotaz na nejasnosti ze strany kandidáta, manažéra. (Kyriánová, 2003, str.35). 

Problematice vedení rozhovoru je podrobněji věnována kapitola č. 4.1.4. 

 

 

5.4.3. Úkoly pro kandidáta 

      

Případové studie 

     Uchazeči nepředložen úkol, se kterým se může v pracovní činnosti setkat. Zadání by 

mělo být pokud možno obecně zadané, kandidát je vyzván, aby v bodech napsal řešení na 

papír. Případové studie slouží k posouzení jak se kandidát orientuje v dané situaci, jak 

přistupuje k řešení dané situace, kde vnímá priority, apod.  Před vlastní interpretací je 

nutné vyslechnout obhajobu kandidáta pro zvolenou volbu postupu. (Kyriánová, 2003, 

str.37). 

 

     Pro danou konkrétné situaci lze zájemci o zaměstnání předložit  modelovou situaci se 

kterou se může setkat ve své praxi. V rámci předložené modelové situace je nutné také 
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stanovit, které roviny a oblasti výstupů budou sledovány a posuzovány. Taktéž je nutné 

stanovit posouzení vástupů.  

Př.: 

Odsouzený opakovaně nedodržuje pořádek na ložnici, i přes opakované vyzvání k nastolení pořádku toto 

neučiní. Následně je odsouzenému uložen kázeňský trest, platný dle zákonných norem. Odsouzený si stěžuje 

na špatný postup dozorce. Je trestán za něco, za co druhý byl řešen mírnějším trestem. Jednání odsouzeného 

je neadekvátní (nátlakovému jednání, vyhrožování). 

Vyslechnutí  

Jsou sledovány roviny  

- Rámec – norma. Při nerespektování – užití zákonných prostředků.  

- Pomoc nadřízeného, kolegy 

- Získání potřebných informací 

Vyhodnocení  

3 – zvládl výtečně  

Uchazeč schopen zpracování dané problematiky v  různých rovinách  

2 – zvládl 

Uchazeč schopen zpracování dané problematiky pouze ve dvou  rovinách 

1- nezvládl  

Uchazeč schopen zpracování dané problematiky v jedné rovině, popř. situaci řeší bez potřebného zhodnocení  

In- Basket methods 

     Jedná se o kombinaci rolové hry, případové studie a testu. Uchazeč  musí zajistit řešení 

určitého problému, navrhnout postup řešení a priority. Posuzují se schopnosti práce 

s časem, rozumný přístup k práci, schopnost poznat, co je důležité apod. Před vlastní 

interpretací je opět důležité si vyslechnout uchazeče, proč volil daný postup. (Kyriánová, 

2003, str.37). 

 

     Problém, který je uchazeči předložen, musí vycházet ze situací, se kterými se bude 

setkat ve své praxi, současně je kladena podmínka, že pro vlastní řešení dané situace bude 

vycházet ze svých dosavadních zkušeností a nepotřebuje pro jejich řešení specifických 

dovedností a schopností.  

Př.: rozpoznat manipulativní jednání jedince od oprávněného požadavku, jak bude v dané situaci postupovat, 

jak bude spolupracovat v tomto ohledu s kolegy a nadřízenými, apod. Odsouzený opakovaně nedodržuje 

pořádek na ložnici, byl mu uložen kázeňský trest, platný dle zákonných norem. Odsouzený kontaktuje 

dozorce (uchazeče). Sděluje, že byl trestán nepřiměřeně tvrdě jeho kolegou, poukazuje, že on postupuje jinak 

– „lidsky“, snaží získat dozorce ve svůj prospěch, dosáhnout přímluvu). Poukazuje na nespravedlnost, KT, 

dostane negativní hodnocení k PP …). Žádá o pomoc při řešení 
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Dialogové úkoly 

     Jedná se o simulaci rozhovoru na pracovišti.  Témata mají vazbu na situace, které se na 

pracovišti vyskytují – různé konfliktní situace, dialog s kolegou, nadřízený s podřízeným 

ohedně řešení různých problémů apod. (Kyriánová, 2003, str.39). 

 

     V tomto ohledu se sleduje oblast sociální interakce, zaujímaní rolí a pozice, schopnost 

prosazení, schopnost týmové spolupráce apod.  

 

Př.: 

Konflikt s kolegou – splnění příkazu, se kterým nesouhlasí. Ubytovna je z hlediska kázně a pořádku na 

průměrné úrovni, dle časového rozvrhu dne se TV vypíná v 10.00 hod. v tuto dobu probíhá poslední 0,5 

hodina pro dohrání fotbalového utkání. Lze udělit výjimku a čas prodloužit, nicméně ubytovna nepracuje na 

nadstandardní úrovni, v případě ukončení sledování zápasu hrozí zvednutí ubytovny, je patrné napětí mezi 

odsouzenými.  

 
 
 

5.4.4. Další metody 

 

      V závěru AC  lze pro doplnění zařadit různě  dotazníky a úkoly. Je nutné dbát na 

přehlednost, rozumný obsah a množství. Jsou to různé osobnostní dotazníky, životopisy 

apod. (Kyriánová, 2003, str.44). 

 

 

5.5. Příprava assesment centra 

 

     Při realizaci AC je nezbytná jeho kvalitní příprava. Rozlišuje se interně zajištěné AC, 

v rámci dané nebo AC zabezpečené externím dodavatelem.  U interně zajištěného AC je 

výhodou stabilní skupina interních hodnotitelů. (Kyriánová, 2003, str.45-46). 
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5.5.1. Zajištění Assessment centra  

     

 Ve věznici bylo nutné přistoupit k interně zajištěnému assessment centru, a to především 

s ohledem na finanční možnosti a časové hledisko. Externě zpracované assessment 

centrum vedením věznice akceptovatelný.  

Časové hledisko  

     Optimální trvání AC odpovídá náročnosti pozice. Doporučuje se osm hodin jako horní 

limit.  Přestávky jsou důležitou součásti Assessment centra. Je nutné, aby uchazeči byli 

schopni aktivní práce do odpoledních hodin. (Kyriánová, 2003,  str.47-49). 

Ve věznici byl zvolen následující časový postup: 

1. den - úvod, představení, polostrukturovaný rozhovor, přestávka, případová studie, 

příprava a prezentace, přestávka, týmová hra, 

2. den - psychodiagnostický blok I, přestávka, psychodiagnostický blok II, přestávka na 

oběd, individuální rozhovory, zpětná vazba, uzavření AC. 

 

Zvaní kandidátů- postupně 

     Kandidáti by se měli pozvat s předstihem asi jednoho týdne. Je to s ohledem na 

respektování plánování  vlastního programu uchazečů. Není vhodné ponechat delší odstup, 

uchazeč si může nají jinou práci. Vhodné je uchazeči poskytnout informaci o tom, co je AC 

a s jakým časem by měl kandidát počítat. (Kyriánová, 2003, str.47-49). 

Kandidáti jsou pozvání k AC na podkladě domluvy, tak aby termín vyhovoval 

zaměstnavateli, pracovníkům zajišťující AC i uchazeči. S vlastním členěním přijímacího 

procesu, AC je uchazeč seznamován při hned v úvodním rozhovoru. Zodpovědnost za 

zabezpečení kandidátu k přijímacímu řízení má personální oddělení věznice. 

Prostorové zajištění 

     Na AC je zapotřebí minimálně jedné velké místnosti s dobrou klimatizací nebo větráním 

a minimálně jedné další místnosti (menší) pro individuální rozhovory. (Kyriánová, 2003, 

str.47-49). 
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Pro psychologické posouzení i AC je věznici zřízeno psychologické pracoviště, kde se 

nachází kancelář psychologa, místnost pro vyšetření uchazečů, k dispozici je taktéž 

zasedací místnost.  

 Materiální zajištění 

     Má-li AC trvat přes poledne, měli bychom počít s přestávkou na oběd nebo zajistit 

občerstvení. Před AC můžeme připravit psací pomůcky. (Kyriánová, 2003, str.47-49). 

     Veškeré materiální vybavení je předem připraveno. Uchazečům je k dispozici možnost 

občerstvení v místní kantýně, popř. je možné objednání oběda. 

 

 

5.5.2. Role Assessment centra 

 

     Základním vlivem, který působí na průběh a výsledky AC, jsou postoje a role osob, které 

se AC účastní v různých rolích.  

Moderátor 

   Moderátor je člověk, který většinu AC vede, poskytuje odpovědi na případné dotazy a 

většinou je odpovědná  za celý projekt. Ve většině případů se jedná o osobu, která  AC 

sestavila a je odborným garantem. Moderátor zajišťuje úvod, zadává instrukce k většině 

modelových úkolů,  koordinuje ostatní hodnotitele.  (Kyriánová, 2003, str.49-60). 

Moderátorem AC ve věznici je psycholog, který sestavuje strukturu AC. Při jeho 

sestavování vychází z teoretických zdrojů, konzultací se zadavatelem (ředitel věznice, 

vedoucí oddělení vedoucím oddělení) i praktických zkušeností.  

 

Zhodnocení vlastních zkušeností: 

- Při konzultacích se zadavatelem jsem obtížně získávala ujasněná kritéria, popř. 

kompetence, které by uchazeč měl splňovat. Naopak velmi často jsem se setkala 

s názorem, že pro posouzení způsobilosti a vhodnosti příjmu uchazeče nezodpovídají a 

nedokáží tudíž danou problematiku zhodnotit. V tomto ohledu bylo žádoucí poskytnout 

vysvětlení týkající se vysvětlení dané problematiky a konkrétně co je vlastně 

požadováno na jedné straně  (představy, jakého jedince by si na dotyčném místě 
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představoval – rozhodnost, akceschopnost, schopnost domluvit se apod.) a naopak, co 

již je v kompetencích psychologa, popř. jiného pracovníka. 

- Postupně na podkladě získaných poznatků a informací byly zpracovány otázky 

vztahující se ke strukturovaných pohovorů a byl zpracována struktura a obsah vlastního  

assessment centra  a tyto byly následně předloženy k připomínkování.  

- Celý tento postup sledoval cíl získání důvěry v užití dané metodiky, uvědomění si její 

validity z hlediska predikce vhodného uchazeče, perspektivně pak i vklad do kvalitního 

výběru uchazečů z hlediska plnění pracovních povinností, schopností řešit problémy, 

týmové spolupráce, efektivního zvládání zátěže na pracovišti apod.  

 

Manažér  

     Manažér – zadavatel je to člověk, který si vybírá své podřízené. Je nutné věnovat 

pozornost hodnotitelským chybám. Manažér, který má rozhodovací pravomoc může 

rozhodnout na přesvědčení vyplývající z hodnotitelské chyby - předčasná diagnóza, haló 

efekt, autoprojekce.   (Kyriánová, 2003, str.49-60). 

     Za největší potíže v tomto ohledu vystoupil problém, kdy byl do skupiny hodnotitelů 

navržen zástupce manažéra bez potřebného proškolení. K tomuto docházelo v situaci, kdy 

vedoucí manažér byl časově zaneprázdněný, pověřený plnění, jiných povinností. Navržení 

zástupce neměl potřebný vhled do situace, místy si ani tento „handicap“ neuvědomoval a 

nepřipouštěl. Uchazeč  byl pozvaný k přijímacímu pohovoru, bylo velmi obtížné situaci 

odvolat. Bylo nutné situaci zvládnout a zvládnout s ohledem na změněné skutečnosti. 

V tomto směru tedy minimalizovat  a eliminovat chybovost, popř. působnost hodnotitele.  

 

Pro uvědomení si kompetencí a ošetření celé situace bylo možné realizovat následující 

postup: 

- zastupující manažer, pokud měl přílišnou tendence prosazovat svůj „neodborný“ vhled 

vést k uvědomění z hlediska náhledu, výstupů a zodpovědnosti z toho plynoucí, 

- převzetí zodpovědnosti psychologa za posouzení osobností způsobilosti,  a to i proti 

zájmu manažera, pokud tento byl „nekompetentní“.  
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Hodnotitel  

     Kyriánová (2003, str. 49 – 60) popisuje hodnotitele následovně: „Hodnotiteli jsou 

všichni kromě kandidáta, včetně moderátora a zadávajícího manažéra.. Na roli hodnotitele 

je nutná příprava, ideální je psychologické vzdělání, ale i zájem, osobnostní předpoklady a 

dostatečná praxe. Hodnotitel by měl vědět jaká kritéria má hodnotit, měl by rozumět tomu, 

co jednotlivá slova označující kritéria znamenají, měl by mít dost zkušeností na to, aby 

dokázal porovnat jednotlivé kandidáty a dost sebevědomí prosadit svůj názor. AC vychází 

z předpokladu, že větší počet hodnotitelů poskytne plastičtější a objektivnější pohled na 

kandidáta.  

     V pozici hodnotitele vystupoval personalista. Chtěla bych v tomto místě uvést některé 

zkušenosti, poznatky: 

- hodnotitel – personalista velmi často tendence zaujímat stanovisko pouhé účasti, 

- v rámci proškolení sice danou problematiku akceptoval jako žádoucí z hlediska 

přijímacího řízení, nicméně se nechtěl podílet na dané problematice,  

- chyběla mi potřebná zainteresovanost a získání potřebných informací a zkušeností, 

které lze využít pro další náborovou činnost, 

- místy personalista hodnotitel vystupoval pouze jako jedinec zodpovídající za správnost 

personálních podkladů, 

- zpočátku svou účast vnímal jako aktivitu, která přesahuje jeho kompetence, odbornost a 

možnosti.  

 

Opakovaně bylo nutné proškolování hodnotitelů a předávání potřebných informací, 

především sdělení smyslu AC, ujasnění smyslu, významu a úlohy hodnotitele na AC. 

Nenese zodpovědnost za osobností posouzení uchazeče.   

 

Chyby v rámci AC 

V rámci AC se mohou vyskytovat  některé chyby. Kyriánová uvádí: 

1) Hodnotitelské chyby  

- haló efekt, 

- předčasná diagnóza, 

- efekt shovívavosti, efekt přísnosti (vcházející ze sympatie, antipatie), 

- snaha neublížit (obavy neublížit, když rozhoduje hodnotitel o něčí budoucnosti), 
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- stereotypie (vychází z nesprávného předpokladu, že určitý rys se spojuje s dalšími 

charakteristikami). 

2) Metodické chyby 

- vliv centrální tendence (snaha vyhýbat se extrémním hodnotám), 

- efekt blízkosti (tendence podobně hodnotit položky, které jsou na hodnotícím archu 

umístěny u sebe), 

- chyba z přecenění vztahu (hodnotitel vyhodnotí souvislost mezi dvěma kritérii, 

hodnocení jednoho podepírá hodnocením druhého). 

3) Chyby z osobnosti hodnotitele 

- vnitřní paradigma hodnotitele (každý má své názory, postoje, skrze ně se dívá na svět a 

tak to, co pro jednoho je bíle, je pro druhého šedé), 

- burn – out (vyhoření), 

- zkreslení hodnocení na základě dříve utvořeného postoje nebo protekce (zkušenost 

s kandidátem v předcházejícím období, tuto situaci při hodnocení zohlední, nebo je již 

rozhodnut). (Kyriánová, 2003, str. 49 -60) . 

 

Záznam hodnocení 

     Pro záznam hodnocení využít  čistý papír nebo záznamový arch. Doporučuje se 

záznamových arch strukturovaný podle kritérii, obsahující škály nebo stupně verbálního 

hodnocení. Poznámky se využijí na konci přijímacího řízení při poradě hodnotitelů.  

(Kyriánová, 2003, str. 49-60). 

     Pro vlastní AC pro přijímací řízení ve věznici byl zpracován hodnotitelský arch, kde 

jsou specifikována jednotlivá kritéria a taktéž i obsahuje škály verbálního hodnocení 

posuzovaného. Aktuálně danou situaci vnímám jako proces na kterém je nutné dále 

pracovat a vylepšovat z hlediska potřeb zaměstnavatele, dané funkce. 

 
 
 
5.5.3. Školení hodnotitelů 
      
     AC by se měli účastnit kvalifikování a zkušení hodnotitelé. Je vhodné, ahy hodnotitel  

absolvoval alespoň trénink hodnotitelů, onášející seznámení s atribučními chybami, 

etickými aspekty AC, způsobem záznamu hodnocení, stručné seznámení s možnostmi 

psychodiagnostiky. Doporučuji se, aby školení mělo  sebezkušenostní ráz. (Kyriánová, 

2003, str.60). 
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     Vlastní školení hodnotitelů z hlediska interní realizace AC se projevuje jako částečně 

problematické z hlediska zájmů, cílů, profesionálního růstu a taktéž i poměrně značného 

pracovního vytížení jinými povinnostmi. Potíže se kterými se psycholog, popř. moderátor a 

sestavitel AC pro věznici potýká jsou:  

- obavy z další pracovní činnosti navíc, která není součástí pracovní náplně, pokud není 

vedoucí oddělení potřebně „osvícený“, pak ani nebude tato aktivita zhodnocena, 

- subjektivní obavy a projekce z převzetí zodpovědnosti, která mu nenáleží, 

- obavy z nedostatečné odbornosti a neprofesionality tuto činnost vykonávat, 

- menší zájem o celkovou problematiku a potřebu dalšího vzdělání, 

- cíle z hlediska své profese, potřeba dalšího vhledu do dané problematiku, 

- nezúčastněnost,  

- školení formou sebezkušenostního zážitku byla vnímána ambivalentně. 

 

     Posuv vpřed v této oblasti vnímám v možnosti navázání spolupráce s psychologickým 

pracovištěm Ministerstva spravedlnosti, kde se metoda assessment centre používá a je 

pravidelně realizována její supervize.  

 

 

5.5.4. Porada hodnotitelů 
 
     Kyrianová (2003, str. 64) uvádí: „ Porada hodnotitelů může vycházet z kvalitativního i 

kvantitativního přístupu. V praxi se většinou užívá postup, kdy se kvalitativně definují 

kritéria a hodnotitelé pak mají za úkol je hodnotit kvantitativně – např. na hodnotících 

škálách. Škála by měla být dost široká, aby umožnila diferenciaci a současně dost úzká na 

to, aby si hodnotitel dokázal představit konkrétní míru dané vlastnosti, nebo konkrétní 

výrok. Kvalitativní přístup – hodnotitel kvalitativně popisně hodnotí sledovaná kriteria 

nebo popisně hodnotí výskyt něčeho, co považují za důležité. Při sdělování hodnocení lze 

postupovat různě. Každý z hodnotitelů se může vyjádřit ke každému kritériu zvlášť, to je 

vhodné zejména pokud se používá kvantitativní způsob hodnocení. Lze hovořit v celku 

k hodnocení jednoho kandidáta.  

 

     Vlastní vyhodnocení vychází se z jednotlivých kritérii a jejich posouzení z hlediska 

stanovených škál. Významnou úlohou moderátora jsem spatřovala především v té oblasti, 

aby byly vytvořeny podmínky i pro sdělení kontraverzních informací. Jako žádoucí se 
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jevilo vytvoření takových podmínek spolupráce a komunikativnosti,  kdy rozdílné názory 

nezpůsobí konflikt, pasivitu, popř. obavu, nýbrž podmínky pro diskuzi a následně využití 

možností  lidského potenciálu.   

Cílem porady je:  

- získat názory všech hodnotitelů na každého kandidáta, 

- alespoň rámcově se shodnout na hodnocení jednotlivých kandidátů nebo kritérii, 

- shodnout se na tom, které kandidáty je možné rovnou zamítnout a u kterých je nutné 

pro další rozhodování připravit psychologický posudek.  (Kyriánová, 2003, str.64). 

 

 

5.6. Výstupy 

 

V rámci výstupů by měla být ujasněna forma, tj. charakter uspořádání. Dále by měl být 

stanoven její rozsah a v neposlední řadě je nutné poskytnout zpětnou vazbu kandidátovi.  

 

5.6.1. Forma výstupů 

 

     Kyrianová (2003, str.64 -68) uvádí různé formy výstupů, mohou být uspořádány 

graficky, v bodech  nebo písemně. Výstup může být uspořádán podle sledoványých kritérií, 

dle teorie osobnosti,  dle použitých metod, zpráva jako odpověď na otázky, 

nestrukturovaná zpráva.  

 

Uspořádání v bodech 

     U každého bodu je uvedeno hodnocení, popř. včetně způsobu sledovaného kritéria a 

popisu  pozorování. 

     Pro posouzení jsou stanoveny jednotlivá kritéria, která jsou posuzována dle škál 

jednotlivými hodnotili. V rámci posuzování jednotlivých kritérii je nutné stanovit roviny, 

kde je možné tento projev uchazeče dosledovat, stanovit žádoucí způsoby projevu v dané 

oblasti, ke kterým by se uchazeč měl přibližovat. Tím i splnit podmínku žádoucích 

kompetencí pro dané zaměstnání, zastávanou funkci.  

 

     Jako ukázku uvádím výstupu AC u uchazeče při posuzování jednoho z kritérii, a to 

ráznosti: 
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Př.: 

Ráznost   
- Cíleně  vést hovor a jednání  k dosažení cíle 
- Argumentovat normou danou zákonem 
- Přesvědčivost  
- Důslednost a nekompromisnost 

 
3 – zvládl výtečně  
Ve sledovaných složkách kladně hodnocen,  
2 – zvládl 
Ve sledovaných složkách hodnocen ambivalentně, má předpoklady pro osvojení si potřebných dovednost 
(motivačně volní úsilí, zkušenost, houževnatost, přemýšlení nad situací, zodpovědnost  apod.) 
1- nezvládl   
Přizpůsobivost, Převzetí norem odsouzeného, Zvládání situace silou, Zvládnutí situace stylem nadřízenost – 
podřízenost, ponížení apod. Nnemá dostatečné předpoklady pro osvojení si potřebných dovedností 
(motivačně volní úsilí, zkušenost, houževnatost, přemýšlení nad situací, zodpovědnost  apod.) 
Vyhodnocení  

Ráznost 
- Ve sledovaných složkách uplatňuje své postoje pouze částečně, schopen postupně si osvojit další 

potřebné dovednosti, místy náznak převzetí norem odsouzeného  
- Schopen unést zodpovědnost za své rozhodnutí 
- Schopen uvědomění si dopadů svého jednání  
Vyhodnocení – splnil  

 

Uspořádání podle teorie psychologie osobnosti 

    Uspořádání psychologické zprávy podle některé z teorií osobnosti.  

     Výstup tohoto typu se nejčastěji používá v rámci psychologického posouzení. 

 

Př.:  

Sebehodnocení: Zodpovědný, rozhodný, nezávislý, udělá si svůj odhad. Vůči zaměstnavateli loajální, rád 

organizuje, řídí lidi, k tomuto však potřebuje potřebné zkušenosti a dovednosti. Nechá si poradit od chytrých 

lidí. Myslí si, že situace řeší s nadhledem. Má rád adrenalinové sporty,  nejde však do nepřiměřeného rizika.     

Intelektová kapacita a výkonová kapacita: Rozumové schopnosti se pohybují v pásmu nadprůměru. Osobní 

tempo pružné.  Testově  nadprůměrná úroveň kognitivní dynamičnosti.   

Osobnostní kapacita: Cílesměrný, sebeprosazující hybný typ, taxometrické koeficienty – tíhnutí k emoční 

reakci. Nezjištěny rizikové aktivity  – promýšlí možné dopady svého jednání, vysoký stupeň obtížnosti 

volby,  nespoléhá na náhodu, snaží se být v dané situaci připraven. Testově dobrá integrita osobnosti 

uchazeče – daná psychickou odolností, vpravováním se do situace. V zátěžových situacích je schopen 

zachovat se racionálně.  

Sociálně interakční kapacita: Ambivert, mírná dominance, nižší konformitě, kontakt s okolím a vnímaní jeho 

potřeb ošetřeno empatii. Schopen vnímat skupinové normy, tyto  akceptovat. Nevyhledává konfliktní situace.  

Motivační kapacita: Ctižádostivý, snaha po uplatnění, začleňuje požadavky svého okolí. Klade si přiměřené, 

reálné cíle,  prakticky orientované. Ochotný se učit novým dovednostem.  
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Uspořádání podle použitých metod 

     Jedná se o popis výkonu po jednotlivých metodách. Popis jednotlivých metod uvádí 

jednotlivé reakce kandidáta v určitých situacích. Zpráva má vesměs kontinuitu a dobrou 

vypovídací schopnost.  

 

      V tomto ohledu lze použít hodnocení uchazeče dle výstupu v jednotlivých 

diagnostických metodách. S ohledem na dosažení vyšší plastičnosti výstupu, dosledování 

dynamiky psychických procesů uchazeče a v neposlední řadě získání celostního pohledu 

na osobnost uchazeče tento postup nepoužívám. V rámci psychologického posouzení 

uvádím použité psychodiagnostické metody.  

 

Zpráva jako odpověď na otázky 

     V některých případech má zpráva charakter odpovědi na otázky zadavatele. .  

     V případě jednoznačných a konkrétních otázek zadavatele lze tyto výstupu realizovat. 

Obedně dle zkušeností mohu konstatovat, že otázky tohoto typu se vyskytují pouze 

ojediněle.  

 

Nestrukturovaná zpráva 

     Nestrukturovaná zpráva bývá velmi často málo přehledná.  

     Nemám zkušenosti s nestrukturovanou zprávou, nemohu tudíž objektivně zhodnotit 

výhody, nevýhody. Obecně se přikláním ke strukturované zprávě, kde je daná struktura 

podávaných výstupů z hlediska sledovaných kritérii posouzení. Pro další doplňují důležité 

informace lze vytvořit v rámci výstupu potřebný prostor, popř. lze volit 

polostrukturovanou formu výstupu, kde zadavatel bude mít uvedeny údaje nutné a 

nezbytné a údaje doplňující.  

 

 

5.6.2. Rozsah 

 

     Rozsah zprávy zpravidla vychází z množství informací, které jsou žádané a které je 

nutné následně zadavateli sdělit. Nejčastější rozsah zprávy bývá  0,5 – 1,5 normované 

stránky. Pokud se zvolí menší rozsah, může výše uvedené  vypovídat  o malé pozornosti 

věnované dané problematice, větší rozsah naopak může  zatěžovat. (Kyriánová, 2003, str. 

68). 
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     Psychologické posouzení v rámci kterého je realizována metoda assessment centre  je 

zpracována v rozsahu dvou stránek A4. Výstup z psychologického posouzení není 

předkládán zadavateli, je uložen u psychologa. Nicméně s ohledem na kariérní růst, další 

personální práci je za písemného souhlasu uchazeče vyhotoven výstup vztahující se 

k dalšímu kariérnímu růstu. Jsou zde uváděny ty aspekty osobnosti, které mají vztah 

k budoucím pracovním kompetencím kandidáta o zaměstnání, a to jak v pozitivním, tak i 

negativním směru.   

 
 
 

5.6.3. Zpětná vazba kandidátovi 

 

     Zpětnou vazbou se poskytně uchazeči informace,  jak jej hodnotilé viděli v rámci AC. 

Uchazeč může tímto získat informaci jak jej v dané situaci vidí jiné lidé. Je žádoucí, aby 

zpětnou vazbu  poskytoval pracovník, která v tomto ohledu potřebné zkušenosti. Nesmí 

probíhat písmenou formou, sděluje se šetrně, vychází se z vlastních  zkušeností uchazeče. 

(Kyriánová, 2003, str. 68-72). 

 

      V rámci psychologického posouzení i AC je velmi vhodné poskytovat zpětnou vazbu. 

V tomto ohledu je potřeba upozornit na tu skutečnost, že není možné si plést zpětnou 

vazbu se sdělením důvodů přijetí, či nepřijetí uchazeče. Zpětná vazba poskytuje uchazeči 

informaci ohledně kritérii výběru, jak dalece se jim přiblížil, o jaký typ zaměstnání by se 

mohl ucházet apod.  

 

Kyriánová ( 2003 , str. 68-72) uvádí některé příklady zpětných vazeb: 

 

Dotaz uchazeče - Proč jste si mě nevybrali? 

Někoho, kdo má méně zkušeností může tato otázka vyprovokovat k odpovědi vyjmenováních slabých stránek 

kandidáta. Diskuze se pak může obrátit k obhajování metody, která je kandidátem napadena.  

Žádoucí odpověď není v dimenzi dobrý-špatný, ale ve vysvětlení, že byla stanovena určitá kritéria výběru, 

kterým se měl kandidát co nejvíce blížit. Ten, kdo se jim neblíží, může být velmi dobrý pro jiné místo nebo 

v jiné firmě, kde jsou jinak nastavena kritéria.  

Konfliktní situace při zpětní vazbě 

Odmítnutí může být pro některé kandidáty samo o sobě velmi traumatizující. Někteří kandidáti mohli být 

jinde velmi úspěšní, a proto očekávají úspěch. Nutné je mít stále na vědomí, že v rámci AC je zastupován 

zaměstnavatel a v rámci etiky nelze poškodit klienta. Je pravděpodobné , že takovýto kandidát napadne 
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odbornost, kvality metody apod. Jako žádoucí se osvědčuje technika otevřených dveří. Požádat o zadání o 

zpětnou vazbu, odpovědět na otázky, vyslechnout kritiku, sdělování pocitů. Je nutné dávat pozor na intonaci – 

sdělování by nemělo být charakteru poučování, hádky. Je nutné udržet hranice z hlediska případného 

snižování či napadání firmy, zadavatele. Kandidátovi je nutné dát jasně  najevo, že daným směrem se nebude 

diskuze odvíjet.  

   

 
5.7. Validita a reliabilita Assessment centra 

 

     Kyriánová (2003, str. 73-74) se k problematice validity a reliability vyjadřuje 

následovně: „ Otázka validity a reliability je u AC velmi problematická. Všeobecně se 

soudí, že jde o metodu, která má obě charakteristiky poměrně vysoké. Na druhé straně AC 

realizuje pokaždé někdo jiný, s využitím jiných metod a za jiným účelem. Proto nelze tuto 

metodu označit číslem určující validitu a reliabilitu, jako je tomu např. u standardních 

inteligenčních testů.“ 

 

 Taktéž i já mám s touto metodou velmi dobré zkušenosti. Celkově došlo ke:  

- zkvalitnění výběru uchazečů,  

- zvýšení zájmu dalších pracovníků o přijímací řízení, 

- promítnutí zkušeností z AC do jejich vlastní práce, 

- uvědomění si vlastních očekávání vůči zaměstnancům,  

- schopnost více pracovat na konkrétních cílech a oblastech, 

- zvýšení zodpovědnosti vůči přijímacímu řízení, 

- dosažení vyšší dynamičnosti přijímacího řízení (spolupráce, přenos informací, 

společná důležitá  rozhodnutí apod.), 

- získání více uceleného pohledu na uchazeče. 

 

 

5.8. Etika Assessment centra 

   

     Kyriánová ( 2003, str. 77) k problematice etiky uvádí: „ Oblasti etiky v AC má mnoho 

společného s etikou v psychologii práce jako celku. Mezi nejzákladnější principy, které se 

k etice váží, patří tyto: 

- dobrá znalost metod a etických principů s ní spojených, 

- zajištění etického přístupu ze strany manažéra a hodnotitelů, 
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- ohleduplný a lidský přístup ke kandidátům, zátěž jen v nezbytně nutné míře, 

- nabídka a v případě zájmu sdělování zpětné vazby, 

- adekvátní vycházení s výstupy z AC. 

 

     Uplatnění etických principů považuji za velmi důležité hledisko, které je nutné 

uplatňovat, a to i přes případnou snahu některých pracovníků – kolegů tuto oblast méně 

ošetřit, popř. některá hlediska nerespektovat. Vesměs je pak tento přístup 

kontraproduktivní z hlediska budoucích aktivit nejen zaměstnance, ale i zaměstnavatele. 

Uplatnění etických norem vnímám jako faktor, který umožňuje růst lidského potenciálu v 

různých rovinách. Naopak jejich nerespektování, popř. vědomé porušování může způsobit 

řadu negativních dopadů, a to i nevratného charakteru. 

 

Za důležité považuji:  

- Znalost testových metod. Je velmi důležité testové metody zvládnout nejen po 

teoretické rovině, ale i mít s nimi potřebnou praktickou zkušenosti, popř. v jejich 

počátečním užívání pracovat pod supervizí, či zkušenějším kolegou a mít tak možnost 

získané informace konzultovat. Mně osobně se osvědčuje pracovat s metodami, kterým 

„důvěřuji“ – pra vlastní práci mi zabezpečují informace vyšší validity. Zde např. 

zařazuji testovou metodu SPARO, MMPI, polostrukturovaný rozhovor. 

- Ukládání písemných materiálů v trezorech, možnost nahlížení do psychologických 

posouzení pouze pracovníkům, kteří jsou k tomuto oprávnění (tím je pouze metodik 

GŘ – psycholog). Jasně stanovená forma skartování, popř. anonimizace. 

- Poskytnout  informace uchazečům týkající se průběhu a struktury přijímacího řízení. 

- Ošetřit oblast zacházení se získanými daty. Data jsou uloženy v psychologickém spise 

v trezoru psychologa. Psycholog poskytuje pouze informace týkající se kariérního 

postupu. 
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6. Zhodnocení teoretické části  

  

     Cílem teoretické části rigorózní práce bylo zmapování teoretických východisek, která 

následně budou využity pro vytvoření  návrhu metodiky pro psychologické posouzení 

osobnostní způsobilosti uchazečů o práci ve vězeňství. 

 

      Pozornost byla věnována především oblasti specifikace pracovního místa, stanovení 

žádoucích kompetencí, poznávání osobnosti, poznatků z příbuzných oborů – z oblasti 

policie, armády, státní správy i soudců. Další část je věnována náhledu na výběr 

pracovníků ve vězeňské službě, profesiogramu a kompetencí, stanovení kritérii pro 

posouzení způsobilosti, postupu při výběru pracovníků, oblasti fluktuace, profilace 

uchazečů, některým poznatkům z oblasti  personalistiky ve VS ČR a specifikám pro 

jednotlivé věznice. 

      

     Zhodnoceny jsou požadavky na odbornou způsobilost. Zjišťování žádoucích 

osobnostních rysů pracovníka, jeho schopností a dovedností. Pozornost je věnována 

problematice výběrového pohovorů, životopisu, psychodiagnostických metod  a metodě 

Assessmen centre.   

  

     Kapitoly jsou zpracovány tak, aby v nich byly uvedeny nejen teoretické poznatky, ale 

taktéž i jejich konkrétní aplikace v praxi, popř. zhodnocení poznatků a zkušenosti.   
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E M P I R I C K Á  Č Á S T  

     

      V rámci empirické části jsem si vytyčila následující cíle: 

1) Zpracování profesiografické studie pro funkční zařazení dozorce.  

2) Sestavení strukturovaného rozhovoru v rámci výběrového řízení pro funkci dozorce.  

3) Sestavení metody  Assessment centrum v rámci výběrového řízení pro funkci dozorce. 

 

      Ke zpracování dané problematiky mě přivedla potřeba zkvalitnění procesu přijímacího 

řízení uchazečů o služební poměr dozorce. Jeho součástí je psychologické posouzení 

osobnostní způsobilosti. Vesměs toto posouzení probíhá na podkladě analýzy výsledků 

psychologického vyšetření, vycházejících z výstupů realizovaných v rámci 

standardizovaných psychodiagnostických metod. Psycholog by měl garantovat 

zabezpečení odborné práce vůči zaměstnavateli, dodržení etických zásad vůči uchazeči při 

přijímacím řízení a taktéž i dodržení odborných východisek personální psychologie. Pokud 

chce dostát těmto kritériím, neobejde se bez zpracovaného profesigramu a z něj 

vyplývajících žádoucích kompetencí pro dané funkční zařazení. V rámci psychologického 

posouzení zohledňuje, ve kterých oblastech uchazeč nesmí selhávat, které jsou z hlediska 

výkonu profese nezbytné. Je nutné současně mít na zřeteli, že není téměř reálné, aby byl 

přijat pouze ten uchazeč, který profiluje ve všech sledovaných oblastech. Je nutné stanovit, 

kdy je možné doporučit přijetí uchazeče s výhradou. Poznatky získané v rámci empirické 

části mohou být dále využitelné taktéž v oblasti dalšího kariérního vývoje a růstu 

zaměstnance. Další jejich využití se nabízí v oblasti dalšího vzdělávání a profesní přípravy 

v týkající se zvládnutí efektivní komunikace, zátěžových situací, rozvoje týmové 

spolupráce a mezilidských vztahů. V rámci psychologického posouzení je žádoucí 

využívat širší spektrum metod, nejen standardizované psychodiagnostické metody. Jako 

vhodná technika se jeví metoda AC, která vykazuje vysokou míru spolehlivosti. Její 

modifikace pro přijímací řízení k VS ČR by postihovala schopnosti a dovednosti uchazečů 

v praktické rovině, a to schopnost koncepčního myšlení, sociability, rozhodnosti, ráznosti, 

komunikativnosti, psychické odolnosti. Polostrukturovaný rozhovor, zaměření otázek i 

jejich vyhodnocení mohou být využity k získání potřebných informací o uchazeči, 

současně mohou být využity k objasnění nejasností získaných v průběhu psychologického 

vyšetření a vyžadují si doplnění.  
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1. Profesiografická studie pro funkční zařazení dozorce VS ČR  

 

     Prvním dílčím cílem empirické části je zpracování profesiografické studie. Poznatky 

takto získané lze následně využit v oblasti: 

- personální psychologie při sestavování potřebných kompetencí pro danou funkci,  

- dalšího vzdělávání dozorců a profesní přípravy pro kvalitnější vykonávání zastávané 

funkce,  

- zmapování oblastí vhodné motivace a možností efektivního působení, 

- využití v oblasti objektivního hodnocení pracovníků zastávající danou funkci.  

 

     Výběr respondentů byl vytvořen z úspěšných a kladně hodnocených dozorců ve věznici 

Nové Sedlo. Vzorek čítal 15 respondentů, jejichž minimální délka praxe činila pět let. 

Profesigrafická analýza byla realizována na podkladě kvantitativního a kvalitativního 

rozboru práce dozorce.  

 

      Pro zpracování dané problematiky byla využita metodika:  

a) metoda denního snímku pro časový rozbor pracovní činnosti, 

b) metoda kritických událostí, 

c) profesiografický dotazník. 

 

     Za důležité považuji dále tuto práci doplnit o zpracování oblasti: 

- psychodiagnostiky, vymezit skupinu rozhodujících faktorů, významných faktorů a 

podpůrně působících faktorů z hlediska osobnostní způsobilosti,  

- zmapování žádoucích dovedností (zmapování žádoucí techniky komunikace, techniky 

řešení krizových situací, sociální dovednosti), 

- zmapování efektivní pracovní motivace a faktorů uplatňujících se nemotivačně a 

následně se podílející na fluktuaci pracovníků, nebo jejich vyhoření.  

 

     S ohledem na časovou náročnost, která by pro dozorce znamenala nepřiměřené časové 

zatížení, jsem zpracovala tuto problematiku pouze na úrovni zhodnocení praktických 

poznatků a zkušeností. Uvedené jsou v rámci jednotlivých kapitol v teoretické části 

rigorózní práce.  
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1.1. Metoda časového snímku dne  

Dozorci byli instruovány, aby zachytily dva kompletní po sobě jsoucí týdny, mohli uvádět 

i práci mimo pracoviště, minimální zachycený interval činil 15 minut. V rámci časového 

snímku dne byly sledovány tyto kategorie:  

 

- výchovná práce s odsouzenými, 

- příprava na aktivity, 

- studium osobních karet a spisů, 

- ztrátový čas, 

- kázeňské řízení, 

- analýza situace, 

- rozhodování, 

- administrativa a organizace, 

- studium, 

- konzultace, 

- porady, školení, 

- komise, 

- jiná činnost. 

 

Návrh dotazníku je uveden v příloze č. 3. 

 

Získané výsledky  

Zabezpečení kázně a pořádku – průměr 120 minut, rozptyl od 30 do 165 minut 

Sledování činnosti odsouzených - průměrně 105 minut, rozptyl od 30 do 150 minut 

Organizace činnosti odsouzených - průměr 90 minut, rozptyl od 75 do 120 minut  

Použití donucovacích prostředků - průměr 0 

Součinnosti s nadřízenými dozorčími orgány - průměr 15 minut, rozptyl od 0 o 45 minut 

Podávání hlášení - průměr 15 minut, rozptyl od 0 od 30 minut 

Kázeňské řízení - neprobíhá denně, rozptyl od 15 do 60 minut 

Administrativa a organizace - průměr 30 minut, rozptyl od 0 do 60 minut 

Porady a školení - neprobíhá denně, rozptyl od 15 do 120 min.  

Kontrolní činnost - průměr 90 minut, rozptyl od 30 do 135 minut 

Analýza situace - průměrně 15minut, rozptyl od 0 do 60 minut 
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Rozhodování - průměrně 30 minut, rozptyl od 0 do 45 minut 

Konzultace - průměrně 30 minut, rozptyl od 0 do 60 minut 

Studium - průměrně 15 minut, rozptyl od 0 do 30 minut 

Ztrátový čas - neprobíhá denně, nepravidelně 15 minut 

 

 

Zabezpečení kázně a pořádku 
 

120 

Sledování činnosti odsouzených  
 

105 

Organizace činnosti odsouzených  
 

90 

Použití donucovacích prostředků 
 

0 

Součinnost s nadřízenými dozorčími orgány 
 

15 

Podávání hlášení  
 

15 

Kázeňské řízení 
 

30 

Administrativa a organizace 
 

30 

Porady a školení 
 

30 

Kontrolní činnost 
 

90 

Analýza situace 
 

15 

Rozhodování 
 

30 

Konzultace 
 

30 

Studium 
 

15 

Ztrátový čas 
 

15 

 

Celkově získaná data jsou uvedeny v příloze č. 5. 
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Z výše uvedených poznatků a zjištění vyplývá, že největší těžiště práce dozorce spočívá 

v přímé každodenní práci s odsouzenými  

- v zabezpečení kázně a pořádku odsouzených (2 hod.) … 16,6 % 

- sledování činnosti odsouzených (1,25) … 10,42 % 

- organizace činnosti odsouzených (1,5) … 12,5 % 

- kontrolní činnosti (1,5) … 12, 5 % 

celkem: 6,5 hodiny … 52,02  % pracovní doby, zaokrouhleno 52% 

časový snímek dne

20%

17%

14%

0%

2%

2%

5%

5%

5%

14%
2% 5%

5%
2%
2%

zabezpečení      kázně             pořádku 
sledování            činnosti odsouzených

organizace       činnosti            odsouzených
použití donucovacích prostředků
součinnost s nadřízenými dozorč.orgány

podávání         hlášení
kázeňské           řízení
administrativa a organizace 

porady                    a školení
kontrolní           činnmost
analýza          situace

rozhodování
konzultace
studium

ztrátový čas
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Dále je poměrně vetší část pracovního dne věnována  

- administrativě a organizaci (0,5 hod) … 4,2 % 

- konzultacím (0,5 hod.) … 4,2 % 

- analýze situace (0,25 hod.) … 2,1 % 

- kázeňské řízení (0,5 hod.) … 4,2 % 

- rozhodování (0,5 hod. ) … 4,2 % 

- konzultace (0,5 hod.) … 4, 2 % 

celkem: 3,5 hodiny … 23,1 % pracovní doby, zaokrouhleno 23%  

 

Menší část pracovního dne pak zaujímá  

- součinnost s nadřízenými dozorčími orgány – 15 minut … 2,1 % 

- podávání hlášení – 15 minut … 2,1 % 

- porady a školení – 30 minut … 4,2 % 

- studium – 15 minut … 2,1 % 

- ztrátový čas – 15 minut … 2,1 % 

 

celkem 1 hodina … 10,5 %, zaokrouhleno 11% pracovní doby 

 

Příprava do zaměstnání a oběd – 1 hodina … 8,4 %, zaokrouhleno 9% pracovní doby 

Různé 0,5 hodiny                   … 4,2 %, zaokrouhleno 5 % pracovní doby 

 

Celkem: 52+23+11+9+5 …celkově 100 % pracovní doby.  

Nutno podotknout, že uvedené výsledky jsou pouze orientační, mající charakter pilotní 

studie. Při analýze poskytnutých informací ze stran dozorců nutno taktéž uvést, že ne 

všechny poskytnuté údaje jsou plně validní. S ohledem na toto zjištění doporučuji 

v případě pokračovací studie klást důraz na zodpovědné vyplnění dotazníku.  
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1.2. Metoda kritických událostí 

     Tato metodika směřuje k získání informace týkajících se podstaty profese. V instrukci 

je vysvětlen obsah pojmu klíčové (kritické) události a postup pro uplatnění metody. 

Respondentům bude dána možnost 2 měsíců k provádění záznamů a zapsání záznamů. 

 

     Dozorcům byl zadán dotazník z hlediska vyhodnocení kritických události, pilotní studií 

bylo zjištěny následující informace : 

 

Pracovní kladné: 

- navýšení platu, 

- kladné hodnocení ze strany vedoucího, 

- zvládnutí komunikace s odsouzenými, 

- jisté nepatrní snížení administrativy. 

 

Pracovní záporné: 

- nejistota zákona, 

- nejistota do jaké směny bude dozorce zařazen, 

- agresivita odsouzeného a nutná reakce na danou skutečnost – negativní doprovodná 

emoční reakce, 

- negativní postoj odsouzeného při komunikaci- napětí v komunikaci, 

- zbytečná administrativa – na úkor vlastní práce s odsouzenými, 

- nadbytečná kontrola IDS – pocit zaujatosti, 

- upozornění nadřízeného na nepořádek – pocit provinění, 

- prodloužení zkušební doby nových příslušníků – tíha zodpovědnosti je na déle 

sloužících dozorcích, 

- neustálé zvyšování požadavků na úkor bezpečnosti, nejistota z dané skutečnosti 

vyplývající, 

- snížení počtu příslušníků ve službě – nejistota a obavy vyplývající se snížení 

bezpečnosti, 

- odmítání provedení úkolu ze strany odsouzených,  

- chybovost v úkonech dozorce. Pocit selhání, při zájmu vykonávat vlastní činnost 

zodpovědně. 
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Veřejně kladné: 

- vytvoření chodníku v obci. 

Veřejné záporné: 

- pád staršího pána na ulici. Poměrně dlouho trvalo, než mu někdo pomohl. 

Osobní kladné:  

- koupě kola, omluva otce, 

- narození neteře, 

- pobyt s kamarádem z doby studii, 

- navázání bližšího vztahu s přítelkyní. 

Osobní záporné: 

- pro nerozhodnost přišel o vztah s přítelkyní,  

- onemocnění dcery. 

 

Příklad dotazníku je uveden v příloze č. 4. 

 

     Vyhodnocení a závěr  

     Z hlediska vlivu na pracovní výkon a výsledky nejvíce převažují kritické oblasti 

vztahující se k oblastem mající přímý vztah k práci. Výrazněji pak vystupuje oblast 

negativně pracovních kritických události. Nejvýznamněji je zastoupena oblast vztahových 

potíží, negativního hodnocení s nadřízenými, popř. kolegy, nárůstu administrativy a 

pocitově vnímaném snížení bezpečnosti. Naopak výrazněji nevystupuje oblast komunikace 

a zvládání zátěžové situace s odsouzenými.  

       

     S pozitivních pracovních situací vystupuje oblast zlepšení materiálního zabezpečení, 

zvýšení platu, zvládnutí komunikace s odsouzenými. Oblast osobní a veřejná není již tak 

výrazněji zastoupena v oblasti kritických událostí. Daná oblast ve vztahu k plnění 

pracovních úkonů je zastoupena spíše okrajově. Z hlediska uváděných kategorii pak 

nejvíce vystupuje oblast vztahů v osobním životě, a to jak kladně, tak i negativně 

vnímaných.  
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1.3. Profesiografický dotazník 

      V dotazníku by měli respondenti uvést 5 libovolných charakteristik, které považují za 

nejpodstatnější pro výkon povolání dozorce (např. rozhodnost, samostatnost, morálka, 

čestnost, poctivost, smysl pro spravedlnost, inteligence, logické myšlení, schopnost jednat 

s lidmi, komunikativnost, empatie, svědomitost, vytrvalost, cílevědomost, odbornost, 

psychická odolnost, úcta k lidem, pracovitost, snaha o sebezdokonalování …). Dále se 

respondenti vyjadřovali co je motivuje při výkonu povolání (samostatnost, vnitřní 

uspokojení, obsah práce, jistota, hmotné ohodnocení, kde spatřují negativní momenty 

(přetíženost prací, neobjektivní hodnocení, nevyhovující pracovní prostředí, špatná 

spolupráce s ostatními složkami, malá společenská prestiž, osobní rizika, velká míra 

zodpovědnosti, neodpovídající hmotné ohodnocení …). V čem spatřují podstatu povolání 

(ochrana společnosti, státní služba, výchovné působení …). Kolik hodin týdně stráví nad 

pracovní činností – nemusí se jednat vždy o práci na pracovišti). Nakolik jsou spokojeni 

s prostředím. Jak vnímají mezilidské vztahy, vybavení pracoviště, odbornou připravenost, 

možnost dalšího vzdělávání. Návrh dotazníku je uveden v příloze č. 2.. 

 

1.3.1. Kompetence  

     Jednou z ústředních otázek při analýze profese bylo, jaké osobnostní charakteristiky, 

rysy a návyky měl mít pracovník, aby mohl tuto profesi úspěšně a dobře vykonávat. 

Dozorci měli za úkol uvést pět libovolných charakteristik, které považují za nejpodstatnější 

pro výkon povolání dozorce.  

 

Vyhodnocením odpovědí bylo získáno toto pořadí:  

Psychická odolnost, rozvážnost, orientace ve stresových situacích, 

sebeovládání  

21,54 % 

Schopnost jednat s lidmi 18,46 % 

Rozhodnost, důraznost, sebejistý projev 17,00 % 

Morálka, neúplatnost, spravedlnost, respekt k zákonům, zodpovědnost 15,40 % 

Samostatnost 7,70 % 

Odbornost  6,15 % 

Možnost uplatnění logického myšlení 4,62 % 
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Svědomitost a důslednost 4,51% 

Vytrvalost 3,08 % 

Schopnost týmové spolupráce 1,54 % 

 

kompetence 

21,54%
18,46%

17,00%

15,40%
7,70%

6,15%

4,62%

4,51%

3,08%

1,54%

Psychická odolnost, rozvážnost, orientace ve stresových situacích,
sebeovládání 
Schopnost jednat s lidmi

Rozhodnost, důraznost, sebejistý projev

Morálka, neúplatnost, spravedlnost, respekt k zákonům, zodpovědnost

 

 

     Psychická odolnost se projevuje jak v situacích,kde je nutné obstát ve stresových 

zátěžových situacích, tak i při běžném režimu dne, kdy je nutné realizovat dodržování řádu 

a norem a dozorci se potýkají s nevolí a nechutí odsouzených. Aby v tomto procesu 

úspěšně obstáli, je nutné být nejen odolný, ale také je nutné být vybaven průměrnými, 

popř. nadprůměrnými schopnostmi jednání s lidmi, přičemž důraz je v tomto jednání 

kladen na komunikativnost, důslednost a rozhodnost. S ohledem na výše uvedenou 

analýzu, spatřuji právě v těchto oblastech možnost dalšího vzdělávání a výcviku dozorců. 

V rámci pohovorů s nimi často i tato témata vyplývají z hlediska potřebnosti a zájmu.  
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1.3.2. Motivační faktory  

Každé povolání vyžaduje motivaci, které umožňuje pracovníkovi profesi vykonávat 

kvalitně a překonávat nepříznivé momenty se kterými se setkává.  

 

Dozorce nejvíce motivuje pro výkon zaměstnání  

Finanční ohodnocení 32,26 % 

Jistota zaměstnání, sociální jistoty (volno po práci, dovolená) 32,26 % 

Obsah práce (rozhodování, samostatnost, vedení lidí) 25,80 % 

Úcta kolegů 3,23 % 

Hodnocení nadřízených  3,23 % 

Vnitřní uspokojení  3,23 % 

 

     Do popředí motivace pro výkon práce vystupuje výrazněji hledisko finančního 

ohodnocení, jistoty zaměstnání a vlastní obsah práce. V poměrně malé míře se pak 

uplatňuje hledisko mezilidských vztahů, kladného hodnocení nadřízeným a vnitřního 

uspokojení z práce. Tato skutečnost může být upozorněním na závažnou situaci. Charakter 

práce dozorce předpokládá a vychází z týmové spolupráce, koordinace a spolupráce 

s dalšímu složkami ve věznici, pokud zde nedochází k výraznější pozitivní motivaci 

složkami, vyvolává zde možná potíž a oblast, kde by měla být ve větší míře soustředěna do 

budoucnosti pozornost a to především z hlediska personální politiky. Z výše uvedených 

poznatků může vyplývat i menší stabilizace v profesi. Lze zde i vysledovat jednu 

z možných rovin zvýšené fluktuace na uvedené profesi.  
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Motiva ční faktory

33%

32%

26%

3%

3%

3%

Finanční ohodnocení

Jistota zaměstnání, sociální jistoty (volno po práci, dovolená)

Obsah práce (rozhodování, samostatnost, vedení lidí)

Úcta kolegů

Hodnocení nadřízených 

Vnitřní uspokojení 

 

1.3.3. Negativní faktory 

Každá profese přináší také mnohé negativní momenty. Oslovení dozorci uvedli tyto 

negativní momenty.  

Neobjektivní hodnocení některých, přezírání nadřízených – stres 18,75 % 

Malá prestiž, pozice dozorce a odsouzených 18, 75 % 

Přetížení prací, přezkušování, strojová kázeň, velká míra odpovědnosti 18,75 % 

Osobní rizika, vyhrožování pomstou 12,3 % 

Malé finanční ohodnocení  9,38 % 
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Špatná spolupráce s ostatními složkami, vychovateli  9,38 % 

Nevyhovující pracovní prostředí – nehygienické   9,38 % 

Zakládání na nesmyslných věcech  3,13 % 

negativní faktory

20%19%

19%

12% 9%

9%

9%

3%

Neobjektivní hodnocení, stres, přetížení  

Malá prestiž 

Velká míra odpovědnosti

Osobní rizika, vyhrožování pomstou

Malé finanční ohodnocení

Špatná spolupráce s ostatními složkami, vychovateli

Nevyhovující pracovní prostředí 

Zakládání na nesmyslných věcech
 

 

     Nejvíce dozorci negativně vnímají neobjektivní hodnocení nadřízených, popř. přezírání 

jejich práce. Taktéž je negativně vnímána malá prestiž funkce jak ve společností tak i na 

pracovišti. Někdy tuto situací vnímají i tak, že postavení a pozice odsouzených je na vyšší 

úrovni, pokud potřebují řešit nějaký problém, popř. uplatnění práv. Tyto potíže jsou pak 

umocňováni pracovním přetížením, velkou mírou odpovědnosti. Menší měrou pak 

negativně se na jejich práci projevuje riziko vyplývající ze zaměstnání vnímání, že finanční 

ohodnocení je nedostatečné úměrně vykonané práci.  

1.3.4. Smysl pracovní činnosti  

Důvodem pro zařazení těchto otázek bylo nalezení smyslu pracovní činnosti.  

Státní služba, ochrana společnosti 55,55 % 

Plnění účelu výkonu trestu, dodržování zákona 11,10 % 

Finanční jistota 11,10 % 

Výchovné působení 11,10 % 
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Spravedlnost, odplata  5,60 % 

Nenechat se „buzerovat“  5,60 % 

 

smysl pracovní činnosti 

55%

11% 11%

11%

6%

6%

Státní služba, ochrana společnosti

Plnění účelu výkonu trestu, dodržování zákona

Finanční jistota

Výchovné působení

Spravedlnost, odplata

Nenechat se „buzerovat“
 

     

    Nejvýznamnější podíl smyslu pracovní činnosti, podstaty povolání dozorci spatřovali 

v oblasti naplnění státní služby formou ochrany společnosti (více jak 55 %). Lze usuzovat i 

na tu skutečnost, že daný faktor je i méně emočně a sociálně podbarvený, určený 

zákonnými normami společnosti. V menší míře tento je smysl práce sycen také z oblasti 

přímého působení na odsouzené - plnění účelu výkonu trestu, dodržování zákona, 

výchovného působení, dosažení spravedlnosti a jisté společenské odplaty.  

 

     Počet hodin týdně věnovaných práci 

      Počet hodin práce v týdnu je dán počtem odpracovaných směn. Vzhledem 

k nedostatečném počtu dozorců, popř. z důvodu nemocnosti odpracuje dozorce týdně čtyři 

nebo pět směn, což činí 48 až 60 hod. týdně. Čas věnovaný práci je přímo úměrný plněným 

služebním povinnostem. Mimo tuto službu je pak pouze minimální, formou různých 

diskuzí s kolegy, cca 2 hodiny.  
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1.3.5. Spokojenost s pracovním uplatněním 

spokojený s pracovním uplatněním  7,7 % 

Spíše spokojený 

(negativně vnímán tlak odsouzených) 

15,4 % 

Ambivalentní postoj  

(mladý kolektiv, nenadřu se, soustavný tlak ze strany vedoucích a 

odsouzených, nárůst administrativy, nemohu se jednoznačně vyjádřit, 

prostředí si nevybere, špatná spolupráce s ostatními složkami, nejsou 

moc veliké prostředky, jak by bylo možné prostředí změnit) 

61,54 % 

spíše nespokojený s pracovním uplatněním 7,7 % 

Nespokojený s pracovním uplatněním 7,7 % 

 

spokojenost s pracovním uplatněním

8%

15%

61%

8%

8%

spokojený Spíše spokojený Ambivalentní postoj spíše nespokojený Nespokojený 
 

 

     Největší měrou je zastoupena průměrná spokojenost s prostředím, za kladnou stránku je 

považována především ta skutečnost, že se jedná o mladý kolektiv. Za důležitý moment, 

který je potřeba vyzdvihnout je i ten fakt, že dozorci tento atribut svého zaměstnání 

vnímají jako fakt, který nemohou příliš ovlivnit svým působením, z hlediska emočního 
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podbarvení je vnímán spíše neutrálně. Pokud se vyskytuje negativní faktor, je pak více 

sycen jinou oblastí, a to mezilidskými vztahy, spolupráci jednotlivých oddělení - např. 

nakládání s materiálními prostředky mezi jednotlivými odděleními. 

 

1.3.6. Mezilidské vztahy 

Výrazně mě ovlivňují  30,77  

Spíše mě ovlivňují 30,77  

Nemohu se vyjádřit  38,46 

Spíše mě neovlivňují  0 

Neovlivňují 0 

 

 

mezilidské vztahy

31%31%

38% 0%

0%

výrazně ovlivňují Spíše ovlivňují nemohu se vyjádřit   

spíše neovlivňují Neovlivňují  

 

     Mezilidské vztahy významně ovlivňují spokojenost dozorců v práci – jedná se více jak 

60% dozorců, zbývající část se nemůže jednoznačně vyjádřit. Nevyskytující se dozorci, 

které by mezilidské vztahy neovlivňovaly. V rámci hodnocení těchto vztahů významněji 

převažovalo negativní hodnocení těchto vztahů – zvláště pak nezdravá loajalita, 

neupřímnost, faleš, která následně pak snižuje týmovou spolupráci, která je ovšem pro 

práci dozorce nezbytná. Jistě by stálo za analýzu zhodnocení důsledky tohoto neutěšeného 

stavu – práce bez zájmu, bez angažovanosti, přenášení zodpovědnosti, ulehčení si práce, 

její přenesení na kolegu apod. Z hlediska managementu věznice pak volba vhodných 

postupů na řešení této situace.   



 138 

1.3.7. Spokojenost s vybavením pracoviště 

Velmi spokojený  

(kvalitní dorozumívací zařízení, donucovací prostředky, PC 

a sociální zařízení) 

7,70 %  

 

 

Spíše spokojený  

(vybavení je na dobré úrovni, v poslední době se zlepšuje) 

15,38 % 

 

Nemůžu se jednoznačně vyjádřit 30,46 % 

Spíše nespokojený  

(špatné vybavení, chybějící sociální zařízení, preference 

odsouzených) 

30,46 % 

 

 

Nespokojený  18 % 

 

spokojenost s vybavením pracoviště

8%

15%

29%
30%

18%

Velmi spokojený Spíše spokojený 

Nemůžu se jednoznačně vyjádřit Spíše nespokojený

Nespokojený 
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1.3.8. Důležitost vybavení pracoviště 

Je velmi důležité 23,08 % 

 Důležité  53,85 % 

Nemohu se jednoznačně vyjádřit 15,38 % 

méně důležité 7,70 % 

nepodstatné  0 % 

  

důležitost vybavení pracoviště

23%

54%

15%

8%
0%

Je velmi důležité  Důležité nemohu se jednoznačně vyjádřit méně důležité nepodstatné 

 

    

  Pro velkou část dozorců je vybavení pracoviště důležité (více jak 76 %), úroveň vybavení 

je považována celkově za mírně podprůměrnou – více jak 30 %, za průměrnou ji považuje 

30 % dozorců, jisté zlepšení nad běžným průměrem považuje 22 % dozorců. Jako i 

v jiných oblastech negativně je vnímáno přesouvání nábytku z jiných pracovišť, kde se 

následně nábytek pak modernizuje, celá tato situace je vnímána za podřadnost funkce 

z hlediska jednotlivých pracovních pozic v rámci vnitřní struktury pracoviště.  
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1.3.9. Možnost dalšího vzdělání  

zaměstnavatel vychází vstříc ve studiu  0 % 

zaměstnavatel vychází vstříc dle možností  

od spolupracovníků, praxe, starších příslušníků 

7,70 % 

nemohu se jednoznačně vyjádřit  

odbornou připravenost získávám z praxe  

Samostudiun, nadřízení, zákony, různě 

Odborná literatura, vzdělání. Internet, VŠ, sebereflexí, ze strany 

zaměstnavatele není nic možné  

77,00 % 

zaměstnavatel vychází vstříc pouze částečně Zájem studovat VŠ, 

nebylo umožněno, podprůměrná 

15,38 % 

nevychází vstříc 0 % 

  

vzdělání

0%

8%

77%

15%

0%

zaměstnavatel vychází vstříc ve studiu zaměstnavatel vychází vstříc dle možností

nemohu se jednoznačně vyjádřit zaměstnavatel vychází vstříc pouze omezeně

nevychází vstříc

 

     Velká část dozorců vnímá odbornou připravenost a možnost dalšího vzdělávání za 

průměrnou, potřebné poznatky získávají především z praxe, od kolegů, studiem, 
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sebereflexí. Menší část pak považuje omezené možnost studia poskytované 

zaměstnavatelem. Za důležité vnímám ošetřit následující oblasti: 

- Vysvětlení, za jakých podmínek se studijní volno poskytuje a jaké požadavky je nutné 

zohledňovat, jak ze strany požadujícího, tak i zaměstnavatele, 

- možnost dalšího vzdělávání a poskytování informací ze stran specialistů a odborníků 

z příbuzných oblastí a navazujících profesí – pedagogika, psychologie, apod. Otevřít 

popř. rozšířit multidisciplinární vhled do daných oblastí, dané problematice věnovat 

větší pozornost. Jeto jeden z možných preventivních kroků vysoké fluktuace ve 

vězeňství. Nicméně tento fenomén je charakteristický i pro další funkce. Mám za to, že 

se jedná o problematiku překračující hranice regionálních věznic a je charakteristická 

téměř pro všechny věznice.  

 

     Charakter práce dozorce předpokládá a vychází z týmové spolupráce, koordinace a 

spolupráce s dalšímu složkami ve věznici, a to na různé úrovni nadřízenosti a podřízenosti. 

Pokud zde nedochází k výraznější pozitivní motivaci, ba naopak ji doprovází spíše 

negativní momenty, lze usuzovat na možnost vývoje nesnází v dané oblasti. Z výše 

uvedených poznatků může vyplývat menší stabilizace dozorce v dané profesi a ve věznici. 

Lze zde i vysledovat jednu z možných příčin zvýšené fluktuace v uvedené profesi. Z mého 

pohledu by se měli pracovnici zastávající manažérskou funkci v rámci personální politiky 

této oblasti a problematice věnovat.  

 

 

1.4. Zhodnocení profesiografické studie  

 
     Velká část činností dozorců je věnována každodenní práci s odsouzenými, 

administrativě a různým konzultacím, jak s nadřízenými, tak i se svými kolegy. Z hlediska 

vlivu na pracovní výkon a výsledky nejvíce převažují kritické oblasti vztahující se 

k oblastem mající přímý vztah k práci. Výrazně negativně jsou vnímány vztahové 

problémy s kolegy, nárůst administrativy. Pozitivně je hodnoceno zlepšení materiálního 

zabezpečení, zvýšení platu, schopnost zvládání problematických situací s odsouzenými. 

Oblast osobní a veřejná není již tak výrazněji zastoupena v oblasti kritických událostí. Za 

důležité kompetence pro výkon funkcí je považována psychická odolnost se projevuje jak 

v situacích, kde je nutné obstát ve stresových zátěžových situacích, schopnost jednat 

s lidmi, komunikativnost, důslednost a rozhodnost. S ohledem na výše uvedenou analýzu, 
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spatřuji právě v těchto oblastech možnost dalšího vzdělávání a výcviku dozorců. V rámci 

pohovorů s nimi často i tato témata vyplývají z hlediska potřebnosti a zájmu. Do popředí 

motivace pro výkon práce vystupuje výrazněji hledisko finančního ohodnocení, jistoty 

zaměstnání a vlastní obsah práce. Smysl pracovní činnosti a podstaty povolání je 

spatřována v oblasti naplnění státní služby formou ochrany společnosti. Charakter práce 

dozorce vychází z týmové spolupráce, koordinace a spolupráce s dalšímu složkami ve 

věznici, a to na různé úrovni nadřízenosti a podřízenosti. Pokud zde nedochází k výraznější 

pozitivní motivaci, ba naopak ji doprovází spíše negativní momenty, lze usuzovat na 

možnost vývoje nesnází v dané oblasti. Z výše uvedených poznatků může vyplývat menší 

stabilizace dozorce v dané profesi a ve věznici. Lze zde i vysledovat jednu z možných 

příčin zvýšené fluktuace v uvedené profesi. Z mého pohledu by se měli pracovnici 

zastávající manažérskou funkci v rámci personální politiky této oblasti a problematice 

věnovat.  
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2. Návrh strukturovaného rozhovoru v rámci výběrového řízení pro funkci 

dozorce 

        Potřebné informace o uchazeči získáváme taktéž v rámci realizovaného pohovoru. 

Uchazeč získává představu  o činnosti vykonávaní práce, může se dotázat na případné 

nejasnosti. Zaměstnavatel si taktéž vytváří obraz o uchazeči. Jaká je jeho představa o 

budoucím zaměstnání, v čem spatřuje jeho hlavní náplň, v čem spatřuje své přednosti a 

naopak nedostatky.  Dotazy kladené uchazeči jsou orientovány do oblasti jeho předchozí 

praxi, vzdělání, zájmů, koníčků, představ o budoucím zaměstnání, motivech, životních 

cílech, pracovních výkonech, výsledcích. 

 

2.1. Úvodní informace 

     S ohledem na skutečnosti, že výběrový pohovor je pouze jedním z nástrojů získávaných 

informací, je vhodné využití polostrukturovaného rozhovoru, přičemž volba otázek  je 

determinována náležitostmi přijímacího řízení, tzn. získání potřebných informací, 

doplnění, ujasnění, ověření apod.  Navržené otázky vycházejí z analýzy pracovního místa, 

které se promítá při vyhodnocení odpovědí.      

     V úvodní části rozhovoru se naváže kontakt s uchazečem, který by měl získat informace 

týkající se cíle rozhovoru a organizace. Další část rozhovoru je věnována k ověření 

získaných, popř. nejasných informací o uchazeči, dotazování se na zájmy, očekávání, 

motivace, vzdělání a zkušenosti. Nedílná část rozhovoru je taktéž věnována informacím o 

organizaci a dotazům uchazeče.  

       Vyhodnocení rozhovoru obsahuje, zda uchazeč na podkladě dovedností je způsobilý 

pro vykonání dané funkce. Má-li uchazeč zájem danou funkci vykonávat. Jaké má osobní 

vlastnosti. Názor na přijetí uchazeče. 
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2.2. Příklady doporučujících otázek a jejich vyhodnocení  

 

     V následující kapitole jsou uvedeny příklady otázek a jejich vyhodnocení, které lze 

použít v rámci polostrukturovaného rozhovoru.  Hodnocení je realizována následující 

klasifikací:   

3-  vhodná a žádoucí reakce, 

2-  přijatelná reakce, 

1- nepřijatelná reakce. 

 

2.2.1. Otázky zkoumající osobnost  

 

Čím si myslíte, že tuto práci obohatíte? 

Otázka má zjistit, co si myslí kandidát o požadavcích na danou funkci, co může udělat, aby tyto požadavky 

splnil, jaký má náhled do interpersonálních dovedností (skromnost, chlubivost, plachost …). 

3 uchazeč má náhled na funkcí dozorce, požadavky na danou funkcí odpovídající reálné situaci, 

uchazeč uvádí příklady, jak může dané pracovní místo obohatit (znalost zákonů, komunikační 

dovednosti, organizační schopnosti …) 

2 uchazeč má zkreslený náhled na funkci dozorce, pod vedením schopen zamyslet se nad požadavky 

kladené na danou funkci, je schopen uvést některé příklady, jak může danou práci obohatit 

1 uchazeč nemá náhled na funkci dozorce, uvádí pouze některé požadavky na danou funkci, obtížně 

se orientuje, kde a čím by byl schopen danou práci obohatit.  

 

Jaká byla nejlepší (nejhorší) věc na Vaší předchozí práci 

Otázka má sledovat věci, které se neshodují s povahou práce, o níž se kandidát uchází. Chce-li uchazeč 

vyváznout, navést jej, že přece jen bylo něco horšího,  

3 získané poznatky mají návaznost na povahu práce dozorce, lze využít zkušeností z předchozího 

zaměstnání 

2 uchazeč uvádí některé poznatky mající návaznost na povahu práce dozorce, zkušenosti 

z předchozího zaměstnání je schopen využít pouze omezeně 

1 poznatky nemají návaznost na povahu práce dozorce, nemůže využít předchozích zkušeností  
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Jaká je Vaše nejsilnější stránka 

Otázka má sledovat více specifické příklady silných stránek než obecných. Specifické silné stránky by měly 

korespondovat s požadavky kladenými na kandidáta. 

3 příklady silných stránek korespondují s požadavky na kandidáta 

2 příklady silných stránek částečně korespondují s požadavky na kandidáta 

1 příklady silných stránek nekorespondují s požadavky na kandidáta 

 

Jaká byla obtížná situace, se kterou jste se musel vypořádat 

Posouzení s ohledem na tíživé situace, které musí řešit na zastávaném místě:  

- sledovat způsob jakým kandidát hodnotí problematickou situaci, 

- zda ji porozuměl a našel více řešení,  

- zda vybral vhodný postup, naplánoval a provedl vhodnou realizaci, 

- zda pochopil, proč byla daná situace obtížná.  

3 volba žádoucích řešení (znalost situace, postupy, cíle …) při zvládání tíživé situace, lze využít 

zkušeností pro pracovní místo dozorce 

2 částečně chybné postupy, částečně lze využít zkušeností pro pracovní místo dozorce 

1 potíže ve zvládnutí obtížné situace 

 

 

2.2.2. Otázky zkoumající dovednosti  

 

Jaká je podle Vašeho názoru odpovědnost na pracovním místě 

Kandidát by měl mít představu o požadavcích na pracovní místo dozorce. 

 3 uchazeč má rámcovou představu o požadavcích, které jsou kladeny na obsazované pracovní místo 

dozorce, je schopen zhodnocení, kde spočívá odpovědnost dozorce 

2 uchazeč nemá představu o požadavcích, které jsou na něj kladeny, po seznámení s pracovní náplní 

obsazovaného místa je schopen částečně zhodnotit oblast odpovědnosti kladené na funkci dozorce 

1 uchazeč nemá představu o požadavcích na danou funkci, po seznámení obtížně specifikuje 

odpovědnost kladenou na pracovníka ve funkci dozorce.  

 

Která aspekty této práce jsou podle Vás nejdůležitější 

Je dobré mít základní dovednosti pro danou funkci, každý post má odlišné priority a porozumění jim je 

rozhodující pro výkon zaměstnání. 

3 uchazeč má rámcovou představu o nejdůležitějších aspektech zastávané funkce dozorce 

2 uchazeč nemá představu o nejdůležitějších aspektech zastávané funkce dozorce, po seznámení 

s pracovní náplní obsazovaného místa je schopen adekvátně zhodnotit výše uvedené aspekty 

1 uchazeč nemá představu o nejdůležitějších aspektech zastávané funkce dozorce, po seznámení 

s danou problematikou není schopen zhodnocení žádoucích aspektů.  
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Pro které oblasti tohoto místa jste nejvíce kvalifikován 

Tato otázka je zaměřena na to, jak kandidát vidí své dovednosti a jak je používá. Je žádoucí odpověď 

porovnat s popisem pracovního místa. 

 

Na čem Vaše tvrzení zakládáte 

Dotaz na zdůvodnění toho, co kandidát tvrdí. Bez uvedeného potvrzení se značně snižuje validita odpovědí.  

 

Kdyby jste pracoval v malém týmu, jaké dovednosti byste považoval za   chvályhodné 

Otázka zkoumá porozumění týmové práci i jaké dovednosti může uchazeč postrádat.  

3 uchazeč je nakloněn týmové práci, spolupráci vnímá jako doplňující se činnosti jednotlivých členů týmu, 

dovednosti, která postrádá nejsou z hlediska výkonu funkce dozorce podstatné. 

2 uchazeč je pouze částečně nakloněn týmové práci, vědom si dovedností svých kolegů, postrádá některé 

důležité dovednosti důležité pro výkon funkce dozorce, schopen kompenzace (nácvik, kolega) 

1 uchazeč není příliš nakloněn pro týmovou práci, postrádá důležité dovednosti pro výkon funkce. 

 

  

2.2.3. Otázky zkoumající schopnost týmové práce 

 

Popište okolnosti, kdy raději pracujete sám a kdy v týmu 

Otázka zjišťuje schopnost uchazeče rozlišit, která činnost vyžaduje týmové, nezávislé, samostatné řešení.  

3 uchazeč je schopen rozložení činností na týmovou a samostatnou – schopen samostatného 

rozhodnutí i společného řešení v týmu, adekvátně z hlediska činnosti dozorce rozliší okolnosti 

vyžadující týmovou nebo naopak samostatné nezávislé řešení.  

2 uchazeč je schopen rozložení činností na týmovou a samostatnou – schopen samostatného 

rozhodnutí i společného řešení v týmu, preferuje samostatné nezávislé řešení.  

1 uchazeč je schopen rozložení činností na týmovou a samostatnou, preferuje týmovou práci jako 

rozložení, pouze s obtížemi je schopen samostatně, nezávisle pracovat 

 

3 uchazeč vidí své dovednosti v souladu s žádoucími dovednostmi pro dané pracovní místo dozorce, je 

schopen zdůraznit oblasti, pro které se cítí nejvíce kvalifikován (schopnost řešení problémů, usměrnění, 

komunikace…) 

2 uchazeč vidí své dovednosti pouze částečně s žádoucími dovednostmi pro dané  pracovní místo, je 

ochotný se novým dovednostem učit, je schopen uvést některé oblasti pracovního místa dozorce, pro 

které se cítí nejvíce kvalifikován 

1 uchazeč vidí své dovednosti vůči činnostem, které lze pouze minimálně využít pro dané pracovní místo, 

obtížně uvádí oblasti pracovního místa, pro které se cítí nejvíce kvalifikován 

3 uchazeč je schopen zdůvodnit svá tvrzení 

2 kandidát je schopen zdůvodnit svá tvrzení pouze částečně 

1 kandidát není schopen zdůvodnit svá tvrzení 
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Co v práci nesnášíte 

        Je žádoucí hledat takové odpovědi, které naznačují něco, co bude mít tendenci zkazit činnost s porozuměním 

příčiny. 

3 uchazeč reaguje adekvátně na nežádoucí projevy, schopen jejich zpracování s nadhledem 

2 uchazeč reaguje adekvátně na nežádoucí projevy, schopen jejich zpracování se zvýšenou emoční 

doprovodnou reakcí 

1 uchazeč reaguje negativně na normální chování 

 

Jaká role v týmu Vám vyhovuje 

Otázka zkouší, jak uchazeč rozumí pojmu tým a jaká role mu vyhovuje. V podstatě každý se v nějaké role 

cítí lépe.  

3 uchazeč rozumí pojmu tým, je schopen zastávání určité role, nést odpovědnost za svou roli ke 

spolupracovníkům i k odsouzeným (nezávislost, udržování zákonného rámce, usměrnění). 

2 uchazeč rozumí pojmu tým, obtížněji se orientuje v zastávané roli, s dopomocí je schopen 

uvědomění si významu role, kterou zastává – ve vztahu ke spolupracovníkům i k odsouzeným, 

schopen kompenzace zjištěných nedostatků.  

1 Uchazeč rozumí pojmu tým velmi málo, obtížně se orientuje v zastávané roli, obtíže s uvědoměním 

si odpovědnosti v dané roli, tendence k zaujímání submisivní role, popř. příliš dominantní role, role 

neodpovídající jeho funkci 

 

Co činí tým dobrým 

Tato otázka sleduje, jak uchazeč porozuměl pojmu tým. Nemělo by se jednat pouze spolupráci, ale mělo by 

být vyzdviženo – doplňování rolí, synergie apod. 

3 uchazeč rozumí pojmu tým, porozuměl problematice doplnění rolí, společné spolupráce, synergie  

2 uchazeč má představu týmu, spolupráce, prvky nadstavby týmové práce schopen vystihnout 

s dopomocí, navedením. 

1 uchazeč pojmu tým rozumí pouze částečně, hovoří pouze o spolupráci.Obtížně hledá prvky 

nadstavby v týmové práci.  

 

Proč je týmová práce důležitá pro toto oddělení  

Tato otázka sleduje,jak je schopen uchazeč přeložit teoretickou znalost hodnoty týmové práce do specifické 

analýzy požadavků na danou funkci. 

3 uchazeč je schopen aplikovat teoretickou představu týmové práce do praxe dozorce, schopen 

zhodnocení rozdělení rolí, plnění jednotlivých povinností  

2 uchazeč je schopen aplikovat teoretickou představu týmové práce do praxe pouze částečně. 

1 uchazeč není schopen aplikovat teoretickou představu týmové práce do praxe 
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Jak vycházíte s různými lidmi 

Na tuto otázku je žádoucí požadovat konkrétní odpověď. Podstatou otázky je zjistit jak je schopen uchazeč 

vycházet s různými typy lidí se kterými může v budoucnu spolupracovat.  

3 uchazeč je schopen uvést jak vychází s různými lidmi, jaké volí komunikační strategie, je schopen 

zvládat, efektivně řešit konfliktní situace. 

2 uchazeč je schopen uvést, jak vychází s různými lidmi, je schopen uvést se kterými lidmi se mu 

spolupráce nedaří, ochotný učit se novým dovednostem.  

1 ochotný se hůře orientuje v různých typech lidí, neví jak s některými lidmi jednat.  

 

 

  

2.2.4. Otázky zkoumající vůdčí schopnosti 

 

Jak by jste vedl odsouzené, sledovat oblast  

odpovědnosti (je nutné hledat konkrétní situaci, kdy jedinec měl zodpovědnost za určitý úsek, popř. 

svěřený kolektiv). 

3 uchazeč uvádí příklady z praxe, kdy byl za určité věci zodpovědný, je schopen sdělení, na které 

aspekty kladl důraz. 

2 uchazeč uvádí příklady z praxe, kdy byl za určité věci zodpovědný, není schopen sdělení, na které 

aspekty kladl důraz.  

1 uchazeč obtížně uvádí příklady z praxe, kdy byl za určité věci zodpovědný, není schopen sdělení, 

na které aspekty kladl důraz.  

schopnost samostatného vedení, týmové spolupráce   

3 uchazeč je schopen rozložení činnost dozorce na týmovou a samostatnou – schopen samostatného 

rozhodnutí i společného řešení v týmu. Autoritu je schopen vytvářet na podkladě – znalostí dané 

problematiky, zákona, forem efektivní komunikace  

2 uchazeč má tendenci preferovat týmovou činnost, schopen společné odpovědnosti, aktivní 

spolupráce, nerad vystupuje sám jako jednotlivec. Užívá některé formy efektivní komunikace. 

1 uchazeč práci v týmu vnímá jako rozložení, popř. přenesení odpovědnosti, není schopen se 

samostatně rozhodnout …popř. výrazně preferuje individuální činnost bez potřebné konzultace. 

Neznalost forem efektivní komunikace.  

vybudování autority (tradiční vedení se opírá o tři mechanismy – síla odměny, síla nátlaku (cukr a bič) 

a síla zákona. ) 

3 uchazeč aplikuje výše uvedené mechanismy pro vybudování autority 

2 uchazeč uvádí pouze jeden mechanismus pro vybudování autority, popř. ne všechny formy postupů 

mohou vést k vybudování autority.  

1 uchazeč není schopen uvést mechanismy, kterými by si vybudoval autoritu, popř. uvádí nežádoucí 

formy postupů pro vybudování autority.  
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2.2.5. Otázky zkoumající ovladatelnost 

 

Kde chcete být za pět let  

       Otázka zjišťuje, jaké reálné aspirace i sebehodnocení. Zda je současné místo vnímání jako přestupní stanice, 

nebo konečná.  

3 uchazeč má reálné aspirace, sebehodnocení, zamýšlí se nad pracovní kariérou, současnou profesi 

vnímá pozitivně, v rámci které sleduje určitý postup 

2 uchazeč má reálné aspirace, sebehodnocení, zamýšlí se nad pracovní kariérou, současnou profesi 

vnímá pozitivně, v rámci které sleduje určitý postup 

1 uchazeč nemá reálné aspirace, sebehodnocení, nezamýšlí se nad pracovní kariérou, přemýšlí o 

jiných zaměstnáních 

 

Co byste udělal, když by Vám někdo řekl, že něco děláte špatně 

       Tato otázka zjišťuje jaké zkušenosti má uchazeč s kritikou, zvládáním výtek. Je žádoucí hledat  pochopení, 

porozumění.  

3 schopen přijímat kritiku, poskytovat zpětnou vazbu, schopen forem efektivní komunikace 

2 uchazeč je z kritiky schopen částečného poučení, místy potíže s efektivní komunikací 

1 na kritiku reaguje nepřiměřeně, tendence kritiku řešit konfrontačně 

 

Jak reagujete na tlak v práci  

Tato otázka zjišťuje jak uchazeč je schopen pracovat pod tlakem. Uchazeče vést, aby uvedl konkrétní příklad.  

 3 uchazeč je schopen pracovat v týmu, zátěž rozložit, má určité „potěšení“ z občasného tlaku 

2 uchazeč uvádí, kdy pracoval pod tlakem, jednání pod tlakem na něj působí ambivalentně.  

1 uchazeč obtížně nalézá konkrétní příklad, kdy jednal pod tlakem, popř. jednání pod tlakem na něj 

působí negativně.  

 

Mohl byste vykonávat práci vašeho současného nadřízeného  

Tato otázka testuje rovnováhu mezi sebedůvěrou a arogancí.  

3 uchazeč by danou práci mohl vykonávat, kdyby se vyskytovala tato příležitost, měl by odpovídající 

zkušenosti a nácvik 

2 uchazeč může mít manažérské schopnosti, popř. zkušenosti, ale lépe mu bude vyhovovat pracovní 

pozice o kterou se uchází 

1 sdělující, že by tuto práci nemohli vykonávat, popř. že by danou práci vykonávali lépe.  
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Co by jste udělal, kdybyste si myslel, že Váš kolega by mohl dělat svoji práci lépe 

Tato otázka zjišťuje hranici mezi být „prospěšný“ a být „nesnesitelný“.  

3 uchazeč by situaci prodiskutoval s daným kolegou, snažil se jej zamyslet nad danou skutečností, 

nešlo by mu o kritiku samotnou 

2 uchazeč by vyslovil kritiku, zájem řešit danou problematiku, místy volba méně efektivní 

komunikace 

1 uchazeč příliš uvolněný ve svých názorech, popř. bude neustále kritizovat, stěžovat si. 

 

Mohl by jste uvést příklad, kdy jste byl iniciativní 

Uchazeč by měl uvést několik příkladů. Otázka by měla sledovat, zda kandidát rozumí tomu, co je to 

iniciativa, čemu slouží, a rozdíl být iniciativní a být otravný neustálým zatěžováním vedení.  

3 uchazeč rozumí slovu iniciativa, dokáže prezentovat příklady iniciativy z hlediska rozvoje dané 

podnikové problematiky  

2 uchazeč částečně rozumí slovu iniciativa- je schopen částečného zhodnocení přínosu menší znalost 

podnikové problematiky  

1 uchazeč nerozumí pojmu iniciativa. Příklady, které uvádí, jsou uplatňovány z hlediska vlastních 

pohledů na danou problematiku. 

 

Jaký máte dojem z vaší dosavadní pracovní kariéry 

Otázka sleduje s jakými ambicemi uchazeč přistupuje k zaměstnání, zda již učinil nějaký postup.  

3 uchazeč projevuje jisté ambice pro dané zaměstnání i zaměstnání vůbec. Lze dosledovat obecné i 

specifické ambice 

2 uchazeč projevuje pouze obecné ambice pro dané zaměstnání (pracovat, finanční a sociální 

zabezpečení …) 

1 uchazeč uvádí neadekvátní ambice pro dané zaměstnání (zájem rodičů, abych někde pracoval, je to 

jediné místo, které jsem nyní našel ….) 

 

Preferujete mít naprosto jasno, co se od vás očekává, nebo pracovat ve volnějším 

kontextu 

Obě alternativy mají svou váhu, na funkci dozorce je žádoucí odpověď vyvážená.  

3 uchazeč specifikuje, kde konkrétně mu vyhovuje pracovat s jasnými pravidly (normy dané pro 

dané zaměstnání) a kde jedná iniciativně (komunikace, …) 

2 uchazeč inklinuje k zaměstnání s jasnými pravidly, zaměstnání s volnějším kontextem je pro něj 

méně vyhovující ( vyhovují mu předem jasně stanovené postupy).  

1 uchazeč výrazně inklinuje k pracovnímu uplatnění s volnějším kontextem, jasná pravidla mu 

svazují ruce (postupy si vytváří sám) 
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3. Sestavení metody  Assessment centrum v rámci výběrového řízení pro funkci 

dozorce 

     Zadání – doporučit k přijetí kandidáta na pozici dozorce II. tř. u VS ČR. Předložen byl 

popis pracovní činnosti, požadavky na technické a odborné znalosti a dovednosti a na 

osobnostní předpoklady se zaměřením na pracovní charakteristiku. 

 

3.1. Popis práce 

- kvalifikovaný pracovník, který plní dozorčí služby při výkonu zákonem stanovených 

podmínek pro výkon vazby a trestu odnětí svobody, 

- výkon dozorčí služby ve vazební věznici, věznici a věznici pro místní výkon trestu, 

- plnění opatření k dodržování předpisů a řádů určených pro osoby vykonávající vazbu 

nebo trest odnětí svobody, 

- řízení činnosti osob, které vykonávají vazbu nebo trest odnětí svobody podle 

stanoveného denního řádu, 

- udržování pořádku a kázně ve vazební věznici, věznici a věznici pro místní výkon 

trestu,  

- použití donucovacích prostředků proti osobám v případě nutné potřeby nebo použití 

zbraně v situaci krajní nouze, 

- udržování součinnosti s nadřízenými dozorčími orgány a pravidelné podávání hlášení o 

počtech osob a průběhu služby. 

 

 

3.2. Požadované vlastnosti 

 

- obecná inteligence v pásmu průměrném a vyšším, 

- emoční stabilita, 

- odolnost vůči zátěži – stresová tolerance, 

- samostatnost, 

- rozhodnost, 

- odpovědnost, 

- bez sklonu k riziku, 

- bez sklonu k nadměrné opatrnosti, 
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- bez znaků nežádoucí agresivity, 

- bez znaků impulsivity, 

- bez psychopatologické symptomaticky, 

- seberegulace, 

- sebedůvěra, 

- přizpůsobivost se podmínkám, 

- organizační schopnosti na průměrné úrovni, 

- sebeovládání na mírně nadprůměrné úrovni, 

- dovednost komunikovat na mírně nadprůměrné úrovn, 

- odolnost vůči tlaku okolí na průměrné úrovni, 

- psychická odolnost vůči zátěži na mírně nadprůměrné úrovni, 

- schopnost odhadovat osobnost člověka na mírně nadprůměrné úrovni, 

- schopnost domluvy a dohody na průměrné úrovni. 

 

3. 3.   Průřezové znalosti a dovednosti  

Jazykové znalosti - základní, pasivní, čtení jednoduchých textů. 

Ovládání výpočetní techniky – základní ovládání počítače umožňující jednoduché 

uživatelské aplikace. 

 

3. 4. Výběr testů a modelových situací 

Časový program – přibližně sedm hodin, při větším počtu uchazečů je AC rozložen do 

dvou dnů. Počet pozorovatelů – 2-3. 

 

Ověřované charakteristiky jsou seskupeny do šesti okruhů : 

Koncepční myšlení: 

- schopnost analýzy a vyhodnocení informací,  

- schopnost vystihnout podstatu věci a pojmenovat priority, 

-  vnímání souvislostí. 

Sociabilita – navázání přiměřeného kontaktu s odsouzeným:  

- vykání, znalost jména, 

- dominance – submise – oblast středu až mírnou dominance, 
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- extrovert 

- získání přirozené autority (rámec, porozumění), 

- vztahová oblast - odsouzený je povinen je dodržovat - dozorce dbá na jejich 

dodržování. 

Ráznost:  

- cíleně vést hovor a jednání k dosažení cíle, 

- argumentovat normou danou zákonem, 

- přesvědčivost, 

- důslednost a nekompromisnost. 

Rozhodnost:  

- požádat kolegu o pomoc, 

- řešení postoupit nadřízenému akceptovat, 

- schopnost unést zodpovědnost za své rozhodnutí, 

- uvědomění si dopadů svého jednání. 

Komunikativnost:  

- schopnost nezávislého postoje, nenechat se ovlivnit, zmanipulovat, 

- schopnost vystihnout těžiště problému, 

- schopnost nabídnout akceptovatelné řešení. 

Psychická odolnost:  

- nepropadat panice ve vypjaté situace, 

- neprojevit nejistotu a obavy, 

- akceschopnost, 

- schopnost zklidnění vypjaté situace. 

 

Z psychodiagnostických standardizovaných metod byla zvoleny následující baterie: 

SPARO. Představuje základní nástroj diagnostické bateroe DIAROS. Je přepracovanou a 

dále rozvinutou variantou vývojové řady SPIDO – IIHAVEZ- VAROS- IHARO- 

IHATRANS. Postihuje základní komponenty bazální psychické integrovanosti, banálnější 

škály obecné variability, rysy normality osobnosti, hladinu stimulace, tendence riskovat, 

integrovanost osobnosti, interpersonální vztahy a vazby, regulovanost interakcí, 

sebeprosazení. 
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Minnesota Multiphasic Personality Inventory. jedná se o širokospektrální test sloužící ke 

zjišťování důležitých vlastností osobnosti a psychických poruch. Zjišťuje standardní 

klinické škály (hypochondrie, deprese, hysterie, psychopatické odchylky, maskulinita – 

feminita, paranoia, psychastenie, schizofrenie, hypomanie, sociální intzroverze), obsahové 

škály (oblast vnitřních symptomů, oblast negativního sebepojetí, oblast obecných 

problémů – sociálních, rodinných, pracovních a léčebných), doplňkové škály (škály 

potlačení a anxiety,, škály reflektující generalizovaný emocionální distres). 

Bochumský osobnostní dotazník. Dotazník je orientován na diagnostiku schopností, které 

jsou rozhodující pro úspěch v zaměstnání. Obsahuje celkem 14 dimenzí osobnosti, které 

jsou přiřazeny ke 4 různým oblastem profesních předpokladů. Jedná se o oblast profesní 

orientace (motivace k výkonu, motivace k utváření, motivace k vedení, pracovní chování, 

svědomitost, flexibilita, rozhodnost), oblast sociální kompetence (senzitivita, schopnost 

kontaktů, sociabilita, orientace na tým, schopnost prosadit se), oblast psychické konstituce 

(emocionální stabilita, odolnost vůči zátěži, sebevědomí). 

Kochův Baum test.  Jedná o vývojový test a test struktury osobnosti. Autor testu považuje 

strom za ideálního nositele projekce, neboť strom patří k nejstarším symbolům lidstva. 

Kresba stromu může vypovídat o emocionální zralosti, o poruchách v emocionální a 

sociální oblasti. Při hodnocení je věnována pozornost jednak celku (umístění stromu na 

ploše a jeho velikost), jednak detailům kresby. Pracuje se s prostorově symbolickými a 

grafologickými hledisky.  Kresba se vyhodnocuje podle 59 znaků, všímá si kořenů, kmene, 

koruny, listů atd.  

Individuální práce  

Individuální práce 1 - Prezentace „Představa o pozici a své uplatnění v ní“. Máte zájem o 

práci v bezpečnostní agentuře. Čím by jste se chtěl představit u svého nadřízeného, aby 

jste jej přesvědčil, že právě Vás by měl přijmout. Co v tomto ohledu považujete za 

nejdůležitější sdělit.  

Individuální práce 2 – Jednání s nespokojeným odsouzeným. Máte před sebou jednání 

s nespokojeným odsouzeným (lze i modifikaci – nespokojeným člověkem). Jak se na něj 

připravíte. Které důležité roviny bude sledovat.  

Individuální práce 3 – Příprava na rozhovor s kolegou. Máte s připravit na rozhovor 

s kolegou, se kterým se nemůžete názorově shodnout. Které důležité aspekty budete 

sledovat, jaké věci považuje v daném problému ošetřit.  
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Skupinová práce  

Skupinová práce 1 – Diskuze – jednání s konfliktním jedincem. Uchazeči o zaměstnání 

jsou vyzváni k diskuzi o formě nastolení pořádku u odsouzeného (modifikace – negativní 

jedinec na pracovišti), který opakovaně nedodržuje pořádek na ložnici.  Odsouzený si 

opakovaně stěžuje na špatný postup dozorce. Jednání odsouzeného je neadekvátní 

(nátlakovému jednání, vyhrožování). 

Skupinová práce 2  - Modelová situace – manipulativního jednání odsouzeného. 

Odsouzený (popř. modifikace) opakovaně nedodržuje pořádek na ložnici, byl mu uložen 

kázeňský trest, platný dle zákonných norem. Odsouzený kontaktuje dozorce (uchazeče). 

Sděluje, že byl trestán nepřiměřeně tvrdě jeho kolegou, poukazuje, že on postupuje jinak – 

„lidsky“, snaží získat dozorce ve svůj prospěch, dosáhnout přímluvu). Poukazuje na 

nespravedlnost, KT, dostane negativní hodnocení k PP …). Žádá o pomoc při řešení.  

Skupinová práce 3 – Modelová situace – názorová nejednotnost. Rozhovor s kolegou – 

splnění příkazu, se kterým nesouhlasí. Ubytovna je z hlediska kázně a pořádku na 

průměrné úrovni, dle časového rozvrhu dne se TV vypíná v 10.00 hod. v tuto dobu probíhá 

poslední 0,5 hodina pro dohrání fotbalového utkání. Lze udělit výjimku a čas prodloužit, 

nicméně ubytovna nepracuje na nadstandardní úrovni, v případě ukončení sledování 

zápasu hrozí zvednutí ubytovny, je patrné napětí mezi odsouzenými.  

  Tabulka: Matice metod 

Metoda 

Kriterium 
1 2 3 4 5 6 

Komplexní myšlení 
X X X  X X 

Sociabilita 
 X  X  X 

Ráznost 
X X  X   

Rozhodnost 
X X X X X     X 

Komunikativnost  
X X X X X X 

Psychická odolnost  
 X  X    

 

Modelové situace jsou hodnoceny škálou v rozmezí 0 - 3 
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Doplňková Metoda – Sebereflexe 

Po skončení AC každý účastník zhodnotí písemně svůj výkon při AC. Výstup by měl 

obsahovat odpovědi na otázky: 

- Co se mi během AC podařilo? 

- Co se mi během AC nepodařilo? 

- Proč bych měl být na pozici vybrán? 

 

     Součástí celkového hodnocení kandidátů je i vyhodnocení pozorování jejich chování 

mimo testové situace, kdy jejich projevy mnohé napoví o jejich společenskosti, 

přátelskosti.  

 

     Hodnocení ověřovaných charakteristik kandidátů při skupinových i individuálních 

pracích probíhá v bodové škále od 0 do 18 bodů. Při tomto hodnocení je nastaven pět 

bodových hranic : 

0 – 4 bodů, kandidát je zcela nezpůsobilý  

5 – 8 bodů, kandidát má velmi nerozvinuté sledované charakteristiky, vložená investice do 

jejich rozvinutí by se jen stěží vrátila 

9 - 12 bodů, sledované charakteristiky jsou na požadované úrovni, je vhodné investovat do 

jejich dalšího rozvoje a investice se vrátí 

13 – 16 bodů, optimální kandidát, zde je velký předpoklad, že vybraný kandidát bude na 

dané pozici úspěšný 

Více jak 17 bodů, tzv. „přeskvalifikace“. V tomto případě hrozí, že pozice nebude 

uchazeči dostačovat.  

 

     AC se zúčastní celkem tři pozorovatelé. Všichni budou z věznice Nové Sedlo. Jedním 

je psycholog, který se ve věznici specializuje na realizaci AC, je současně ustanovený 

moderátorem. Druhým je budoucí přímý nadřízený, který zná podrobně úkoly a cíle 

oddělení. Při výběru vhodného kandidáta je žádoucí, aby si nadřízený a pracovník 

„osobnostně vyhovovali“, je mezi nimi nezbytná úzká součinnost. Třetím členem je 

personalista. Prozatím proběhlo jednoduché zaškolení vedoucího nadřízeného pracovníka 

a personalisty.  
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3. 5. Realizace  Assessment centre ve vězeňské praxi 

Časová délka AC je v délce cca šest až sedm hodin. Program je plánován takto: 

- AC probíhá v zasedací místnosti oddělení výkonu trestu Věznice Nové Sedlo. Kde je 

zajištěn klidný prostor pro individuální prezentace, sociální zázemí a občerstvení. 

- Účastníci jsou nejprve uvítáni, poté proběhne rekapitulace a doplnění informací o 

zadávající funkci ve věznici na pozici dozorce a dalším průběhu výběrového řízení. 

Účastníci jsou seznámeni s programem AC, možnostmi přestávek. 

- Je zadána první skupinová práce. Účastníci jsou vedeni k diskuzi jak reagovat na 

jedince, který soustavně porušuje normy.  

- Následuje krátká přestávka.  

- Dle časového plánu probíhá zadání individuálních prací moderátorem. Účastník 

předloží své výstupy, jsou mu položeny některé doplňující otázky. 

- Následuje krátká přestávka na občerstvení.  

- Je zadána druhá a třetí skupinová práce za pomocí figuranta.  

- Následuje krátká přestávka. 

- Závěr tvoří závěrečná sebereflexe.  

- Další samostatný celek tvoří psychodiagnostické vyšetření.  

 

3. 6. Výsledky  Assessment centre 

Při zpracování AC by u každého z uchazečů měly být vyhodnoceny následující 

položky: 

- silné stránky, 

- rozvojové potřeby, 

- osobnostní profil. 
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3. 7. Doporučení pro praxi 

S výsledky AC je možné zadavateli předat další doporučení – pokud někdo vyniká 

v určité oblasti nadstandardně, popř. jeho využití v jiné funkci, popř. zda lze s daným 

jedincem počítat i na manažérskou funkci apod.  

      Tuto metodu jsem postupně zařazovala do praxe, nesplňuje plně kritéria  Assessment 

centre, jedná se o jeho modifikaci. Plně si uvědomuji možnosti snížení validity získaných 

údajů s ohledem na nedodržení požadovaných standardů (supervize, omezená možnost 

proškolování posuzovatelů apod.). Omezení je dáno finančními, časovými i personálními 

možnostmi v resortu VS ČR.   

     Velmi dobrá spolupráce byla v tomto ohledu navázána s vedoucím oddělení výkonu 

trestu, který tento nový krok při přijímacím procesu uchazečů vnímá velmi pozitivně. 

Především nesporný klad vnímá v získání potřebných informací k uchazeči, které jsou 

důležité pro další pracovní proces. Možnost zkvalitnění stávajícího AC spatřuji v oblasti 

supervize. Nelze ji zajistit přímo na podmínky věznice, kde pracuji, ale jako možnost lze 

využít navázané spolupráce s psychologickým pracovištěm Ministerstva spravedlnosti, 

kde se AC realizují a kde probíhá jejich supervize. Taktéž jako další možnost získávání 

informací spatřuji v účasti na odborných konferencích. V neposlední řadě vnímám získání 

větší pozitivní motivace ze strany posuzovatelů, zájmu se proškolovat, získávat informace 

a obohatit tím i svou personální prací o nové zkušenosti a dovednosti.  

 

3. 8. Záznamový list –  Assessment centre 

Záznamový list assessment centre pro funkci dozorce je uveden v příloze č. 6. 
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Závěr  

 

     Závěrem bych chtěla shrnout některé poznatky získané při zpracování této práce.  

Při výběru uchazečů se nelze obejít bez stanovených kompetencí pro dané funkční 

zařazení. Psycholog neposuzuje pouze oblast klinické způsobilosti pro danou funkci, ale 

taktéž i oblast osobnostní způsobilosti. Je nutné na svém zaměstnavateli požadovat 

sestavení profesiogramu a specifických kompetencí. V tomto ohledu vnímám možnost širší 

spolupráce s GŘ, psychologickým pracovištěm. Je velmi důležité, aby si psycholog na 

tomto požadavku trval, velmi často se může setkávat se sdělením obecné odbornosti, že 

potřebné informace si musí získat sám.  

 

     S hlediska jednotlivých věznic a tím i proměnlivou možností získávání pracovníku pro 

dané místo a následně výběru je nutné, aby psycholog ve spolupráci s manažery věznice 

stanovil hranice pro možnost doporučení uchazeče s výhradou. Dle mého názoru by 

uchazeč neměl vykazovat klinické škály, lze doporučit s výhradou, pokud nesplňuje 

kritéria max. v jednom sledovaném hledisku. Dalo by se na toto téma jistě vést další 

polemiky. Pokud bude uchazeči stanoveno doporučení s výhradou, je nutné pak přistoupit 

individuálně k jeho profesionálnímu a odbornému růstu a soustředit se na oblasti, kde 

vykazoval případné potíže. Nutné je v rámci psychologického posouzení vždy sledovat, 

zda je schopen uchazeč slabá místa kompenzovat, zda je schopen učit se novým věcem. 

Věznice zřejmě budou dlouhodobě řešit problém týkající se nedostatku zaměstnanců a 

volbou mezi kvalitním a kompetentním pracovníkem a nutnosti zabezpečit provoz a 

vycházet z reality jaká je aktuálně na trhu práce. 

 

     Poznatky, které signalizují jistou ambivalenci, rozpor nelze potvrdit pouze jednou 

metodou, V tomto ohledu se mi osvědčuje využití různorodosti metod – 

psychodiagnostické, standardizované v kombinaci s projektivními, popř. modelovými 

situacemi. Psychologické posouzení tak může být časově velmi náročné, z hlediska 

efektivnosti přijmu uchazečů pak výsledky psychologického vyšetření mají vyšší 

vypovídací i validní hodnotu.  

 

     Doporučuji spolupráci s vedoucími pracovníky oddělení ohledně poskytnutí nezbytných 

informací týkajících se výstupu pro kariérní postup. Uchazeč nemusí ve všech 
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požadovaných kompetencích vykazovat požadovanou míru úrovně jejich naplnění, pro 

vedoucí pracovníky je to důležitá informace z hlediska budoucího odborného vedení 

daného pracovníka. Je nutné na tomto místě uvést, že ne každý vedoucí o tyto informace 

projevuje zájem.  

 

     Z vlastních zkušeností bych chtěla uvést, že poměrně velmi mnoho informací je 

získaných užitím metody AC. V literatuře je uváděno, je tato metoda charakteristická 

vysokou spolehlivostí. Musím na tomto místě i já sdělit, že získané informace o uchazeči 

se potvrzují posléze po jeho přijetí v praxi. Pokud totiž má tendenci uchazeč se v rámci 

dotazníkových metod stylizovat a zkreslovat výpovědi o sobě, je totiž v danou chvíli 

motivován získáním zaměstnání, tak pak již v rámci modelových situací, na které není 

připraven, reaguje dle svých schopností, dovedností i náhledu.  

 

     V rámci strukturovaného pohovoru je důležité sledovat jak je ochoten se uchazeč učit 

novým věcem, jaké výsledky dosahoval ve své dosavadní praxi. Od těchto výpovědí lze do 

určité míry předvídat obdobné vzorce chování i ve stávajícím zaměstnání. O uchazeči 

nevypovídá až tolik délka jeho praxe, jak jeho výsledky – tj. zájem učit se novým věcem, 

zájem zvládnout úkol, který je před něj předložen apod.  

 

     V případě statistického zpracování získaných údajů lze taktéž získat potřebné informace 

a podněty pro aktivity orientované do oblasti vzdělávání a výcviku zaměstnanců. Za 

nejvíce potřebné se jeví rozvíjet dovednosti efektivní komunikace, týmové spolupráci, 

zvládání krizových a zátěžových situací (např. agresivních, nepřizpůsobivých jedinců, 

hromadná vystoupení). Dále je velmi důležité propracovat oblast motivačních faktorů 

pracovníků jako prevence možného vyhoření, popř. fluktuace.  

 

     Na tomto místě je nutné konstatovat, že se jednalo pouze o pilotní studii na úrovni 

Věznice Nové Sedlo, v případě širší aplikace získaných zkušeností je nutné rozšíření a 

propracování této práce tak, aby odpovídal požadavkům metodologickým (zahrnutí 

respondentů z různých věznic, počet respondentů musí odpovídat potřebám statistického 

výzkumu). Z hlediska praktické realizace by pak zakázka byla stanovena GŘ.  
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     V daném čase je jistě možné v rámci metodických konzultací a porad nadále do praxe 

uplatnit zkušenosti jednotlivých pracovníků, aplikace metod personální psychologie 

v praxi, kdy by se nejednalo pouze o obecná východiska, ale i jejich konkrétní naplnění.  

Za žádoucí vnímám i rozvoj spolupráce s dalšími psychologickými pracovišti 

bezpečnostních složek, podílet se na předávání zkušeností a poznatků, podporovat 

prezentaci do odborných časopisů, podílet se na osvětě. Za zvážení stojí i realizace 

odborné supervize v metodologických postupech, poskytnutí potřebného dalšího vzdělání 

psychologa v dané oblasti jako celku. Bylo by nutné stanovit, které kvalifikační 

předpoklady jsou nezbytné pro posuzování osobnostní způsobilosti. Jako dostačující jistě 

nebude ukončené studium jednooborové psychologie, či určitý počet let praxe.   
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Příloha č.1    Klasifikace zaměstnání: profil práce 

 
Alternativní názvy:  

Jailer Warder 
 

Typové pozice:Toto povolání nemá nyní definovány žádné typové pozice. 
 

Kvalifika ční úroveň: 

Úplné střední odborné vzdělání 
 

Obor činnosti: 

Vězeňská služba 
 

Statistická klasifikace (KZAM) 
51634 Dozorce vězeňské stráže 

Podrobnosti 
 

Pracovní činnosti 

 Výkon dozorčí služby ve vazební věznici, věznici a věznici 
pro místní výkon trestu. 

 Plnění opatření k dodržování předpisů a řádů určených pro 
osoby vykonávající vazbu nebo trest odnětí svobody. 

 Řízení činnosti osob, které vykonávají vazbu nebo trest odnětí 
svobody podle stanoveného denního řádu. 

 Udržování pořádku a kázně ve vazební věznici, věznici a 
věznici pro místní výkon trestu.  

 

Typová pozice na trhu práce 
Údaje bohužel nejsou k dispozici. 

Podrobnosti 
 

Obvyklé pracovní podmínky 
Člověk je vystaven významné zátěži pracovní dobou na směny. 

Podrobnosti 
 

Kvalifika ční požadavky 
 

Odborná příprava a certifikáty 

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje úplné střední vzdělání, úplné střední odborné vzdělání s vyučením i 
maturitou a úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení). 

 

Pro vykonávání většiny pracovních činností v této typové pozici se zpravidla požaduje osvědčení:  

 Vzdělání a 
výcvik v 
rámci 
příslušných 
složek 
ministerstva 
spravedlnosti  

 

Běžně bývají požadovány tyto dovednosti a znalosti:  

 Základní, pasivní jazykové znalosti (čtení jednoduchých 
textů) 

 Základní ovládání počítače umožňující jednoduché 
uživatelské aplikace (např. tisk faktur)  

Podrobnosti 
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Osobnostní požadavky 
U této pozice jsou obvykle kladeny vysoké požadavky na rozdělení pozornosti, krátkodobou paměť, flexibilitu a 
sebekontrolu a sebeovládání. Dále se objevují požadavky na rozsah zrakového pole, praktické myšlení, samostatné myšlení, 
přizpůsobivost, schopnost přijmout odpovědnost, rozhodnost a schopnost sociálního kontaktu. 

Podrobnosti 
 

Zdravotní požadavky 
Tuto pozici nemohou vykonávat lidé, kteří mají jedno či více z těchto onemocnění:  

 Chladová alergie. 

 Záchvatovité a kolapsové stavy.  
Podrobnosti 
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Příloha č. 2 – Profesiografický dotazník 

P r o f e s i o g r a f i c k ý   d o t a z n í k 

Vážení dozorci, obracím se na Vás s žádostí o zpracování předloženého dotazníku  

A. Kompetence  

- Uveďte pět nejpodstatnějších libovolných charakteristik - kompetencí, které považujete za 

nejdůležitější pro výkon povolání dozorce (např. rozhodnost, samostatnost, morálka, čestnost, 

poctivost, smysl pro spravedlnost, inteligence, logické myšlení, schopnost jednat s lidmi, 

komunikativnost, empatie, svědomitost, vytrvalost, cílevědomost, odbornost, psychická 

odolnost, úcta k lidem, pracovitost, ... ).  

- Zdůvodněte proč právě dané charakteristiky stojí v popředí důležitosti pro výkon dozorce.  

- Sestavte jejich pořadí z hlediska důležitosti.  

B. Motivace  

- Uveďte co Vás motivuje při výkonu povolání (samostatnost, jistota zaměstnání, vnitřní 

uspokojení, obsah práce, hmotné ohodnocení, vedení, rozhodování ... ).  

- Sestavte jejich pořadí.  

C. Negativní momenty  

- Uveďte které momenty vnímáte jako negativní (přetíženost prací, neobjektivní hodnocení, 

nevyhovující pracovní prostředí, špatná spolupráce s ostatními složkami, malá společenská 

prestiž, osobní rizika, velká míra zodpovědnosti, neodpovídající hmotné ohodnocení ... ).  

- Zhodnoťte působení negativních momentů na Vás, jak Vás ovlivňují.  

D. Podstata povolání  

- Uveďte kde spatřujete podstatu povolání (ochrana společnosti, státní služba, výchovné 

působení, dodržování zákona, ... ).  

E. Počet hodin týdně věnovaných práci  

- Zhodnoťte kolik hodin týdně v průměru strávíte nad pracovní činností, nemusí se jednat vždy o 

práci na pracovišti).  

- Napište kolik pracovních směn průměrně je v týdnu odslouženo  
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F. Spokojenost s prostředím  

- Uveďte které aspekty pracovního prostředí vnímáte jako pozitivní, či negativní. Konkretizujte 

je.  

- Zhodnoťte nakolik jste spokojeni s prostředím (5- spokojený, 4- pouze částečně spokojený, 3 - 

nemohu se jednoznačně vyjádřit, 2 - částečně nespokojený, 1 - velmi nespokojený). 

G. Mezilidské vztahy  

- Uveďte, jak vnímáte mezilidské vztahy. Pokuste se je specifikovat.. 

- Zhodnoťte nakolik ovlivňují mezilidské vztahy Vaší spokojenost v práci (5- významně ovlivňují, 

4- pouze částečně ovlivňují, 3 - nemohu se jednoznačně vyjádřit, 2 - téměř neovlivňují, 1 - 

neovlivňují).  

H. Vybavení pracoviště  

- Napište které vybavení na pracovišti považujete za důležité.  

- Zhodnoťte vybavení Vašeho pracoviště (5- velmi dobré, 4 - dostatečné, 3 - průměrné, 2--

podprůměrné, 1- nedostatečné).  

- Zhodnoťte jak důležité vybavení pracoviště pro efektivitu Vaší práce (5- velmi důležité, 

ovlivňuje mě, 4 - důležité, 3 - nemohu se jednoznačně vyjádřit, 2 - méně důležité, 1-

nepodstatné).  

CH. Odborná připravenost a možnost dalšího vzdělání 

- Zhodnoťte jak Vám zaměstnavatel vychází vstříc z hlediska dalšího vzdělávání (5 – téměř vždy, 

4- dle možností, 3 – nemohu se jednoznačně vyjádřit, 2 – pouze částečně, 1 – nevychází 

vstříc). 

- Napište kde získáváte potřebné odborné informace. Napište které další vzdělání považujete za 

důležité Napište jak se dále vzděláváte.  

Výše uvedené poznatku budou použity pro vytvoření profesiogramu a reálného 

pohledu na práci dozorce.  

Vyplnění proběhne anonymně, žádám o maximální možnou objektivitu při jejím 

vyplňování.  

Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a vstřícnost.  
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Důležité charakteristiky pro výkon zaměstnání  

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Motivace pro výkon zaměstnání 
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Negativní momenty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstata povolání 

 

 

 

 

 

 

 

Počet hodin týdně věnovaných práci  
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Mezilidské vztahy  

 

 

 

 

 

 

 

Vybavenost pracoviště 
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Příloha č. 3 – Časový snímek dne 
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Příloha č. 4 – Záznam kritických událostí  
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Příloha č. 5 – Časový snímek dne – data  
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Příloha č. 6 – Návrh Assessment centra na funkci dozorce   
 

A S S E S S M E N T  C E N T R E 

Dozorce  

TÝMOVÉ POSOUZENÍ (nadřízený, psycholog, personalista).  

Cíl.: zjistit, zda uchazeč zapadne do týmu a instituce. 

 

1) Hlavní povinnosti a odpovědnost práce na této funkci:  

- zabezpečuje a provádí veškerou činnost s odsouzenými - povědomí, co daná problematika 

obsahuje (úklidy, stravování, ČRD apod.), 

- odpovídá za kázeň, pořádek a bezpečnost na svěřeném úseku – adekvátní způsoby dosažení, 

- sleduje činnost odsouzených, nálady a způsob chování, 

- věnuje pozornost narušitelům kázně a nebezpečným odsouzeným. 

3 – zvládl výtečně  

Uchazeč má představu o zastávané funkci, dokáže zhodnotit jaké dovednosti jsou žádoucí pro výkon dané funkce  

2 – zvládl 

Uchazeč nemá představu o zastávané funkci. Po seznámení s náplní práce dokáže zhodnotit jaké dovednosti jsou žádoucí 

pro zastávanou funkci 

1- nezvládl  

Uchazeč nemá představu o zastávané funkci. Po seznámení s náplní práce dokáže zhodnotit jaké dovednosti jsou žádoucí 

pro zastávanou funkci pouze částečně, popř. selhává.  

 

 

2) Spolehlivost na pracovišti  

- zjištění v rámci dosavadního způsobu života, 

- studium, 

- plnění úkolů, podávané návrhy,  

- jak by jste zhodnotil předchozí zaměstnání, 

- plnění domácích úkolů a povinností,  

- spolupracující, nezávislost. 

3 – zvládl výtečně  

Schopen zhodnotit pozitiva i negativa, uvědomění si osobní odpovědnosti, nepřenášení odpovědnosti na okolí, schopen 

cílené záměrné činnosti 

2 – zvládl 

Pod vedením schopen odpovědnosti, schopen dokončení započaté činnosti  

1- nezvládl  

Soustředění se pouze na negativa, pouze hledání pozitivních obrazů, důraz na činnost po svém, potřeba opakovaného 

úkolování  
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3) Efektivnost pro organizaci: 

- spokojenost s platovými podmínkamu,  

- schopnost zvládání drobných konfliktních situací na pracovišti, 

- zájem o danou problematiku, 

- vědomí, co by vadilo v pokračování v dané práci, 

- dlouhodobé motivy. 

3 – zvládl výtečně  

Dlouhodobé motivy, zájem o danou problematiku, schopnost dalšího vzdělávání, ochota se učit novým dovednostem, 

aktivní přístup k plněným povinnostem,  

2 – zvládl 

Pod vedením schopen zaujmout aktivní přístup k plněným povinnostem,  

1- nezvládl  

Krátkodobé motivy, inklinace k jiné formě zaměstnání, obtížná orientace v kritických událostech  

 

4) Jaké jsou životní plány, jaké jsou záměry, pokud jde o kariéru 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5) Vlastní pracovní zájmy   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

_________________________________________________________________________ 

 

Praktická část:  

 

6) Modelové situace  

Individuální práce  

Individuální práce I – Prezentace „Představa o pozici a své uplatnění v ní“ 

Máte zájem o práci v bezpečnostní agentuře. Čím by jste se chtěl představit u svého nadřízeného, 

aby jste jej přesvědčil, že právě Vás by měl přijmout. Co v tomto ohledu považujete za 

nejdůležitější sdělit.  

Individuální práce II  

Máte před sebou jednání s nespokojeným odsouzeným. Jak se na něj připravíte. Které důležité 

roviny bude sledovat.  

Individuální práce III – Příprava na rozhovor s kolegou, se kterým se nemůžete názorově 

shodnout. Které důležité apekty budete sledovat, jaké věci považuje v daném problému ošetřit.  
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Skupinová práce  

Skupinová práce 1 

Uchazeči o zaměstnání jsou vyzváni k diskuzi o formě nastolení pořádku u odsouzeného, který 

opakovaně nedodržuje pořádek na ložnici, který i přes opakované vyzvání k nastolení pořádku toto 

neučiní. Odsouzený si opakovaně stěžuje na špatný postup dozorce. Je trestán za něco, za co druhý 

byl řešen mírnějším trestem. Jednání odsouzeného je neadekvátní (nátlakovému jednání, 

vyhrožování). 

Skupinová práce 2  

Odsouzený opakovaně nedodržuje pořádek na ložnici, byl mu uložen kázeňský trest, platný dle 

zákonných norem. Odsouzený kontaktuje dozorce (uchazeče). Sděluje, že byl trestán nepřiměřeně 

tvrdě jeho kolegou, poukazuje, že on postupuje jinak – „lidsky“, snaží získat dozorce ve svůj 

prospěch, dosáhnout přímluvu). Poukazuje na nespravedlnost, KT, dostane negativní hodnocení 

k PP …). Žádá o pomoc při řešení.  

Skupinová práce 3 

Rozhovor s kolegou – splnění příkazu, se kterým nesouhlasí. Ubytovna je z hlediska kázně a 

pořádku na průměrné úrovni, dle časového rozvrhu dne se TV vypíná v 10.00 hod. v tuto dobu 

probíhá poslední 0,5 hodina pro dohrání fotbalového utkání. Lze udělit výjimku a čas prodloužit, 

nicméně ubytovna nepracuje na nadstandardní úrovni, v případě ukončení sledování zápasu hrozí 

zvednutí ubytovny, je patrné napětí mezi odsouzenými.  

 

 

a)  Příprava, teoretická rovina: 

- vyslechnutí, 

- rámec – norma, při nerespektování – užití zákonných prostředků,   

- pomoc nadřízeného, kolegy, 

- získání potřebných informací, 

3 – zvládl výtečně  

Uchazeč schopen zpracování dané problematiky v různých rovinách  

2 – zvládl 

Uchazeč schopen zpracování dané problematiky pouze ve dvou rovinách 

1- nezvládl  

Uchazeč schopen zpracování dané problematiky v jedné rovině, popř. situaci řeší bez potřebného zhodnocení  
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b) Koncepční myšlení:  

- schopnost analýzy a vyhodnocení informací,  

- schopnost vystihnout podstatu věci a pojmenovat priority, 

- vnímání souvislostí. 

3 – zvládl výtečně  

Ve sledovaných složkách kladně hodnocen  

2 – zvládl 

Ve sledovaných složkách hodnocen ambivalentně, některá složka méně zvládnuta, schopen dílčí nedostatky vhodně 

kompenzovat  

1- nezvládl, jedná intuitivně, není schopen kompenzace   

 

c) Sociabilita – navázání přiměřeného kontaktu s odsouzeným:  

- vykání, znalost jména, 

- dominance – submise – oblast středu až mírnou dominance, 

- extrovert, 

- získání přirozené autority (rámec, porozumění), 

- vztahová oblast - odsouzený je povinen je dodržovat - dozorce dbá na jejich dodržování. 

3 – zvládl výtečně  

Ve sledovaných složkách kladně hodnocen  

2 – zvládl 

Ve sledovaných složkách hodnocen ambivalentně, nicméně schopen dílčí nedostatky vhodně kompenzovat  

1- nezvládl  

Tykání, snižování důstojnosti, nadřazenost, podřízenost, neúměrná dominance , submise, ustoupení od požadavku  

 

d) Ráznost: 

- cleně vést hovor a jednání k dosažení cíle, 

- agumentovat normou danou zákonem, 

- přesvědčivost, 

- důslednost a nekompromisnost. 

3 – zvládl výtečně  

Ve sledovaných složkách kladně hodnocen,  

2 – zvládl 

Ve sledovaných složkách hodnocen ambivalentně, má předpoklady pro osvojení si potřebných dovednost (motivačně 

volní úsilí, zkušenost, houževnatost, přemýšlení nad situací, zodpovědnost apod.) 

1- nezvládl  

Přizpůsobivost, Převzetí norem odsouzeného, Zvládání situace silou, Zvládnutí situace stylem nadřízenost – podřízenost, 

ponížení apod. Nemá dostatečné předpoklady pro osvojení si potřebných dovedností (motivačně volní úsilí, zkušenost, 

houževnatost, přemýšlení nad situací, zodpovědnost apod.) 
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e) Rozhodnost: 

- požádat kolegu o pomoc, 

- řešení postoupit nadřízenému akceptovat, 

- schopnost unést zodpovědnost za své rozhodnutí, 

- uvědomění si dopadů svého jednání.  

3 – zvládl výtečně  

2 – zvládl 

1- nezvládl  

Přizpůsobivost, Převzetí norem odsouzeného, Zvládání situace silou, Přehlédnutí důležitých informací, Situaci 

nekonzultovat, zvládat po „svém“. 

 

f) Komunikativnost:  

- schopnost nezávislého postoje, nenechat se ovlivnit, zmanipulovat  

- schopnost vystihnout těžiště problému 

- schopnost nabídnout akceptovatelné řešení  

3 – zvládl výtečně  

Schopnost rozpoznat manipulativní jednání, poskytnout zpětnou vazbu a nepokračovat v dané situaci, schopnost vytěžit 

poznatky vztahující se k dané problematice a poskytnout informaci pro řešení, popř. postoupení dané situace.  

2 – zvládl 

Schopnost rozpoznat manipulativní jednání – přenést je do neutrální polohy, problematickou situaci postoupit k řešení 

zkušenějšímu kolegovi 

1- nezvládl  

Přizpůsobivost, Převzetí norem odsouzeného, Zvládání situace silou, neposkytnutí možnosti projevu odsouzenému 

 

g) Psychická odolnost: 

- nepropadat panice ve vypjaté situace 

- neprojevit nejistotu a obavy 

- akceschopnost  

- schopnost zklidnění vypjaté situace 

3 – zvládl výtečně  

ve vypjaté situaci vytěžit poznatky vztahující se k dané problematice a poskytnout informaci pro řešení, popř. postoupení 

dané situace a následně snížit napětí, stanovit rámec pro možný postup a řešení v obdobné situaci, pohotovost pro 

jednání, při neadekvátní a vypjaté situaci připravenost pro zásah, informovanost nadřízených pracovníků .  

2 – zvládl 

ve vypjaté situaci požádat kolegu o pomoc, popř. postoupení dané situace, snaha učinit kroky, které by vedly ke snížení 

napětí, pohotovost pro jednání, při neadekvátní a vypjaté situaci připravenost pro zásah, informovanost nadřízených 

pracovníků .  

1- nezvládl  

Neinformovanost, jednat pod strachem, přistoupení na plnění požadavků stanovenými odsouzenými 


