
Posudek na rigorózní práci Mgr. Terezy Nezbedové "Proces výběru uchazečů k PČR, 

jeho efektivita, potřeby a trendy" 

Předložená rigorózní práce navazuje na diplomovou práci autorky, která byla věnována 

výběru uchazečů k vysoce specializovaným útvarům Policie ČR. V této práci se autorka 

zaměřuje na přijímací řízení do "řadových" útvarů, ze kterých vybírá Oddělení služební 

kynologie, Službu kriminální policie a vyšetřování a Službu dopravní policie. Práce si klade 

za cíl přiblížit proceduru výběru, ale hlavně stanovit požadavky na osobnostní charakteristiky, 

nutné pro úspěšné vykonávání služby u těchto policejních útvarů. V souladu s novými cíli je 

přepracována teoretická část, zcela nová je část empirická, protože pracuje s jiným vzorkem 

osob a s jinou metodologií sběru dat. Autorka navíc využívá osobní zkušenost s prací 

psychologa v Oddělení psychologických služeb Krajského ředitelství Policie Středočeského 

kraje. 

V teoretické části podává autorka přehled o psychologických službách, které jsou 

realizovány v rámci Policie ČR. Zde mimo jiné nově poukazuje na obrovský nárůst počtu 

uchazečů o práci u policie a s tím spojené enormní zatížení všech, kteří se na přijímacím 

řízení účastní. V důsledku nových trendů a požadavků (doložených v 2. kap.) vyvstala potřeba 

nové koncepce poskytování psychologických služeb v rámci Policie ČR, jež autorka 

přehledně uvádí v nově zařazené 3. kap. Pro lepší orientaci v činnosti psychologů ajejich 

napojení na jednotlivé útvary je v kap. 4 uvedena organizační struktura Policie ČR. Zevrubně 

se autorka v 5. kap. věnuje problematice výběru uchazečů k policii, a to z hlediska požadavků 

stanovených zákonem i specifikovaných do podoby fyzické, zdravotní či psychické 

způsobilosti a s důrazem na psychologické vyšetření. Závěr teoretické části je věnován popisu 

činnosti kynologů, kriminalistů a dopravních policistů. 

Cílem empirické části rigorózní práce bylo srovnat úspěšné a neúspěšné policisty u 

vybraných policejních útvarů, stanovit osobnostní charakteristiky podmiňující úspěšnost 

vykonávání specializovaných profesí a případně navrhnout metody, které by tyto 

charakteristiky spolehlivě zjišťovaly. Autorka postupovala tak, že na základě hodnocení 

nadřízených bylo z každého útvaru vybráno 15 úspěšných a 15 neúspěšných policistů, kteří 

byli při přijímacím řízení vyšetřeni určitou testovou baterií, jejichž výsledky měla autorka 

k dispozici. Po charakteristice zkoumaného souboru následuje rozsáhlá 4. kap. (takřka 100 

stran) ve které jsou analyzovány u jednotlivých skupin data získaná psychologickým 

vyšetřením u úspěšných a neúspěšných policistů. Autorka si potom klade klíčovou otázku (5. 

kap.): Může psychologické vyšetření predikovat úspěšnost výkonu služby u policie? Zároveň 



poukazuje na to, že neexistují jednotná psychologická kritéria pro výběr uchazečů o práci u 

policie. Tato pátá kapitola je cenná tím, že shrnuje, které z dosud používaných metod 

diskriminují (resp. jsou dobrým prediktorem) mezi úspěšnými a neúspěšnými policisty. 

V závěrečné kapitole empirické části jsou prezentovány mnohé úvahy o tom, jak na jedné 

straně zdokonalit přijímací řízení, na druhé straně o tom, jak motivovat kvalitnější uchazeče o 

práci u policie. 

Celkově považuji práci za velmi promyšlenou, dobře koncipovanou z hlediska 

teoretické a empirické části, zajímavou z metodologického hlediska. Zvláště chci vyzvednout 

preciznost a pracnost 4. kap. empirické části, která nesporně zásadním způsobem přispívá 

k celkovému pozitivnímu vyznění práce. Způsob zpracování celého zvoleného tématu zřetelně 

vypovídá nejen o autorčině znalosti řešené problematiky, ale také o osobním zaujetí pokročit 

ve zdokonalování psychologické části přijímacího řízení do řad policistů. Domnívám se, že 

prezentované výsledky analýz, četné úvahy a doporučení by se měly stát předmětem zájmu o 

jejich reálné využití v praxi Policie ČR. 

Závěr: Předložená rigorózní práce Mgr. Terezy Nezbedové splňuje po všech stránkách 

požadavky na ni kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Praha, 16. 10.2009 I. Slaměník 


