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PROCES VÝBĚRU UCHAZEČŮ K PČR, 
JEHO EFEKTIVITA, POTŘEBY A TRENDY 

Využití psychologických služeb ve forenzní praxi (policie, soudnictví, vězeňství) 
je převážně orientováno na posouzení psychické způsobilosti uchazečů k výkonu 
služby v uvedených oblastech. Pouze rámcově jsou však stanoveny základní 
osobnostní předpoklady, které se následně jeví v řadě specifických profesí jako 
nedostačující. Analýze uvedeného problému je věnována předložená rigorózní 
práce. 

Autorka koncipovala práci do dvou na sebe navazujících bloků. V poněkud 
netradičně pojaté teoretické části jsou popsány jednotlivé druhy psychologické 
činnosti v rámci organizační struktury Policie ČR ( vstupní psychologická vyšetření 
uchazečů, výcviky a vzdělávání policistů, konzultace a poradenství, posttraumatická 
intervenční péče a řešení problematických situacích na pracovištích, konzultační a 
expertizní činnosti). Představena je i nová koncepce psychologických služeb v P ČR. 

Rozsáhlá kapitola je věnována obecným a specifickým podmínkám výběru 
uchazečů k P ČR. V daném kontextu jsou uvedeny požadavky na zjišťování 
osobnostní způsobilosti, jejichž kladný výsledek je zákonnou podmínkou přijetí 
(rozhovor, složení testovací baterie, formulace závěrů). 

Závěrečná kapitola teoretické části představuje charakteristiky a náplň práce 
specifických skupin policie - pracovníků služební kynologie, služby kriminální policie 
a vyšetřování a služby dopravní policie. Každá z uvedených skupin vyžaduje 
specifické odborné i osobnostní předpoklady zařazených pracovníků, které nejsou 
pro výběrová řízení jasně stanoveny. 

V praktické části práce jsou stanoveny cíle výzkumné sondáže (kvantitativního 
a kvalitativního zaměření) - srovnání úspěšných a neúspěšných policistů v rámci 
uvedených tří skupin. V návaznosti na cíle byly formulovány výzkumné hypotézy. 
Dále jsou uvedeny použité psychodiagnostické metody ze vstupního vyšetření 
uchazečů (osobní anamnéza, 1ST 70, PASKO, SPARO, EPQ-R, FIRO-B, DRČ), 
popis zkoumaného souboru (rozdělený na dvě skupiny - úspěšných a problémových 
policistů při výkonu služebních povinností). Kvalitativní výzkumný cíl směřoval ke 
specifikaci požadavků na jednotlivé pozice - pokus o vytvoření profesiogramu. 

Získané výsledky jsou prezentovány podrobně pro sledované skupiny dle 
jednotlivých použitých metod v přehledných tabulkách se statistickým vyhodnocením 
a následnou interpretací. V textu lze však obtížně dohledat potvrzení či vyvrácení 
stanovených hypotéz. Závěr tvoří výsledky získané profesiografickým schématem. 



S kritickým náhledem jsou shrnuta zjištěná osobnostní a pracovní kriteria 
úspěšnosti, event. neúspěšnosti v jednotlivých sledovaných pracovních skupinách. 
Diskutovány jsou možnosti, které by proces přijímacího, event. výběrového řízení -
především v oblasti zjišťování psychické způsobilosti - zkvalitnily. 

Závěr 

Předložená rigorózní práce je věnována důležité oblasti psychologické činnosti 
v rámci bezpečnostních sborů, konkrétně zjišťování psychické způsobilosti uchazečů 
o službu v Policii ČR. Autorka si vytkla za cíl odkrýt na základě empirické sondáže 
nedostatky a také možnosti, jak zkvalitnit proces výběrového řízení. Prezentovaná 
diskuse a závěry jsou podnětné především pro praktickou činnost policejních 
psychologů. 

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