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ABSTRAKT

PRÁCE PODÁVÁ PŘEHLED O SOUČASNÉ PODOBĚ PERSONÁLNÍCH VÝBĚRŮ 

K POLICII ČR, S DŮRAZEM NA VÝBĚRY DO ŘADOVÝCH POZIC,  JAKÝMI JSOU 

SKUPINA SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE,  SLUŽBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A 

VYŠETŘOVÁNÍ A SLUŽBA DOPRAVNÍ POLICIE. PRÁCE TAK SVÝM ZPŮSOBEM 

NAVAZUJE NA PRÁCI DIPLOMOVOU, KDE BYLO POJEDNÁVÁNO O VÝBĚRECH DO 

SPECIALIZOVANÝCH ÚTVARŮ.  TĚŽIŠTĚ PRÁCE SPOČÍVÁ MIMO JINÉ 

V NALEZENÍ OSOBNOSTNÍCH A PRACOVNÍCH CHARAKTERISTIK NUTNÝCH PRO 

ÚSPĚŠNÉ VYKONÁVÁNÍ SLUŽBY V TĚCHTO SLOŽKÁCH A DÁLE VE ZJIŠTĚNÍ, 

JAKÉ JSOU NOVÉ POŽADAVKY A POTŘEBY,  KTERÉ S SEBOU TENTO VÝBĚR 

PŘINÁŠÍ,  DO BUDOUCNA.  SNAŽÍ SE POSKYTNOUT NĚKTERÉ NÁVRHY NA 

VYLEPŠENÍ A MODERNIZACI VÝBĚROVÉHO PROCESU.



ABSTRACT 
MY THESIS GIVES AN OVERVIEW OF THE CURRENT FORM OF PERSONNEL 

ASSESSMENT OF THE POLICE OF THE CZECH REPUBLIC WITH ACCENT ON 

ASSESSMENTS INTO THE ORDINARY POSITIONS,  SUCH AS GROUP OF THE 

CYNOLOGY DUTY, SERVICE OF CRIMINAL POLICE AND INVESTIGATIONS AND 

TRAFFIC POLICE SERVICE. WORK ITS WAY BUILDS ON THE FORMER THESIS, 

WHERE WAS THE SELECTION TO A SPECIALIZED DEPARTMENTS DISCUSSED. 

THE FOCUS OF THE THESIS IS TO FIND OUT CHARACTER AND OCCUPATIONAL 

CHARACTERISTICS THAT ARE NECESSARY FOR SUCCESFUL SERVE IN THESE 

UNITS, AS WELL AS THE FINDINGS, WHAT ARE THE NEW REQUIREMENTS AND 

NEEDS,  WHICH OF THIS SELECTION BRINGS,  TO THE FUTURE. IT WANTS TO 

PROVIDE SOME IMPROVEMENTS AND SUGGESTIONS FOR MODERNIZATION OF 

THE SELECTION PROCESS.
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TEORETICKÁ ČÁST  

ÚVOD A CÍLE RIGORÓZNÍ PRÁCE

Už od dob,  kdy mi  byly  vyprávěny  pohádky,  mě  fascinuje  souboj 

mezi dobrem a zlem. Je to souboj starý jako lidstvo samo a zřejmě nebude 

mít nikdy konce. Vždy mě také zajímalo, proč se různí lidé dávají na tu či 

onu stranu. Co je k tomu vede, co tím riskují a co tím získávají. K tomu se 

přidružil můj zájem o takové instituce jakými jsou např. policie, armáda, 

věznice, apod.

Splnil  se mi  dlouholetý cíl,  když  se naskytla  možnost  nastoupit  po 

studiích jako policejní psycholog a pracovat na tak slavné adrese, jakou je 

ulice  Bartolomějská,  na  tzv.  „Čtyřce“.  Je  to  ulice  známá  velkými 

osobnostmi, ale v jistém období proslula bohužel i velice nechvalně.

Jistě je všem velmi dobře znám seriál Hříšní lidé města pražského, kde 

ztvárnil hlavní roli rady Vacátka vynikající herec Jaroslav Marvan. Příběhy 

jsou založeny na případech, které řešil skutečný vrchní policejní rada Josef 

Vaňásek, v jehož kanceláři mám dnes tu čest sedět já.

Z okna  se  dívám  na  dvůr,  kde  byly  v září  roku  1933  veřejnosti 

vystavovány  kufry,  v nichž  byla  rozčtvrcená  Otýlie  Vranská,  snad 

nejznámější  případ  vraždy  v  celé  české  kriminalistice,  bohužel  zároveň 

případ, který se radu Vaňáskovi nikdy nepodařilo vyřešit a vrah nebyl nikdy 

vypátrán. (Poslední anonymní udání přišlo ještě v roce 1966). Kufry jsou 

dodnes vystavovány v Policejním muzeu.

Na  tom  samém  dvoře  se  nachází  věznice,  kde  byl  držen  snad 

nejslavnější vězeň všech dob, Karel Havlíček Borovský.

Celou  atmosféru  dotvářejí  dva  bary,  z každé  strany  Bartolomějské 

ulice jeden, bar Al Capone´s a bar Sherlocka Holmese.

Do období  komunistického  režimu je  do  „Čtyřky“  situován i  seriál 

Třicet případů majora Zemana.



První  policejní  útvary se zde ale  usídlily  již za  Rakouska-Uherska, 

v 18. století  za Josefa II.  V době druhé světové války,  odtud z velitelství 

„Bartoš“ bojovala jízdní policie proti SS. Je zde i kryt protiletecké policie.

Ale také sem byli  v dobách komunistického režimu zatahováni  lidé 

v rámci „boje proti vnitřnímu nepříteli“, kteří byli bezdůvodně vyslýcháni, 

vězněni, biti…

I přes toto období mě mnohdy mrzí postoj velké části české populace 

k Policii  ČR.  Celková  image  policie  není  v současné  době  stále  nijak 

závratná,  ale  je  rozhodně  lepší  než  tomu  bylo  např.  právě  v onom 

předrevolučním období a má tendenci se stále zlepšovat. Také se mimo jiné 

neustále zvyšuje zájem o práci u policie.

Postoje  společnosti  se  však  mění  jen  pomalu  a  to  i  přesto,  že 

v porevolučním období nastala řada změn, samozřejmě i ve vyhledávání a 

výběru uchazečů k Policii ČR. Mezi lidmi koluje mnoho vtipů narážejících 

zejména na intelektovou úroveň policistů. Jsou nasnadě otázky typu, zda-li 

je onen výběr uchazečů skutečně tak špatný, zda-li tento výsledek není dán 

úrovní vzorku lidí,  jaký se obecně k policii  hlásí (jací  jsou lidé ve státě, 

taková je i jeho policie), zda třeba není o špatné zkušenosti s policistou jen 

více  slyšet  než  o  dobré,  nebo  zda-li  toto  mínění  nevzniká  na  základě 

zkušeností  lidí  pouze  s určitým  nereprezentativním  vzorkem  policistů. 

Neboť kolik  lidí  má  možnost  za  život  hovořit  s policisty  pracujícími  ve 

výzkumu, s vyšetřovateli, pyrotechniky, kynology atd. Určitě by si spousta 

těchto policistů zasloužila náš obdiv a úctu.

Do roku 1989 bylo doplňování tehdejšího Sboru národní bezpečnosti 

svěřováno takzvaným „kádrovákům", kteří museli dbát zejména na „třídní 

původ“ uchazečů o práci v tomto ozbrojeném bezpečnostním sboru. Výběr 

byl  tedy zaměřen na užší  okruh cílových skupin,  tak aby bylo  naplněno 

třídní  hledisko.  Po  roce  1989  však  před  Policií  ČR  vyvstala  celá  řada 

nových úkolů spojených zejména s určením nových bezpečnostních rizik, 

jako jsou finanční a drogová kriminalita, extremismus včetně terorismu či 

organizovaný  zločin.  S tímto  obdobím  nově  vznikající  Policie  ČR  je 

spojena  také  zvýšená  obměna  zaměstnanců  celého  resortu,  a  proto  bylo 



nutné  přijmout  i  účinná  opatření  v oblasti  personální  strategie.  Jednou 

z jejích součástí je vyhledávání a výběr příslušníků Policie ČR.

Za cíl své práce považuji přiblížení celého procesu výběru uchazečů 

pro přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR s důrazem na popis 

přijímacího řízení do tří vybraných „řadových“ útvarů (a na následný popis 

pracovního  a  osobnostního  profilu,  protože  s tím  velmi  úzce  souvisí), 

jakými jsou Skupina/Oddělení služební kynologie (dále jen SSK, případně 

OSK), Služba kriminální policie a vyšetřování (dále jen SKPV) a Služba 

dopravní  policie  (dále  jen SDP).  Pro výběr  pracovníků určité  profese  je 

třeba  identifikovat  požadované  vědomosti,  dovednosti  a  jiné 

charakteristiky. (Štikar et al., 2003).

Význam  a  budoucí  využití  této  práce  spatřuji  zejména  v tom,  že 

uchazeči o přijetí do služebního poměru, budou mít ucelený obraz o této 

problematice  a  budou  se  moci  na  celý  tento  proces  lépe  připravit  a 

v žádném případě jej nepodcení. Další využití vidím i v tom, že tato práce 

může být i jakýmsi manuálem pro začínající pracovníky oddělení či skupin 

personální  práce  na  útvarech  Policie  ČR,  včetně  psychologů,  kteří  mají 

problematiku  vyhledávání  nebo výběru  uchazečů v náplni  práce.  Znalost 

této  problematiky  je  jedním  z důležitých  aspektů  činnosti  personálního 

oddělení,  neboť  správný  výběr  pracovníků  otevírá  široké  možnosti  ke 

zlepšování  a  zvyšování  kvality práce v celé  Policii  ČR. Na druhé straně 

špatná činnost personálního oddělení v této oblasti může být brzdou anebo 

dokonce překážkou v cestě  k efektivnímu fungování  v oblasti  doplňování 

lidskými zdroji.

Cíli mé rigorózní práce je tedy v jistém smyslu myšlenkové navázání 

na práci diplomovou a její rozšíření o další útvary, s poněkud jinak pojatou 

metodologií  zkoumání  jednotlivých  útvarů.  Cílem  předchozí  práce  byla 

tedy  zjištění  ohledně  pracovních  a  osobnostních  profilů  příslušníků 

pracujících v KÚP (Kriminalistický ústav Praha) a ZJ (Zásahové jednotce), 

tak  jak  nám  to  umožnila  část  použité  testové  baterie,  používané  při 

výběrech  na  tyto  pozice.  Zjištění  nutných  schopností,  dovedností  a 

vědomostí  pro  výkon  těchto  profesí,  kde  zdrojem těchto  informací  byli 

samotní  příslušníci,  jejich  nadřízení  a  psychologové.  Dále  vytvoření 



jakýchsi  ideálních  profilů  pro  tyto  pozice,  a  následné  porovnání  se 

stávajícími profily (metodou PASKO) a srovnání profilů příslušníků ZJ a 

KÚP navzájem.

Již na počátku zpracovávání diplomové práce se nabízel úkol zkoumat 

větší  část  Policie  a  zjišťovat  nejen srovnání  meziútvarové  odlišnosti,  ale 

snažit se podchytit i srovnání efektivity psychologického výběru do těchto 

útvarů.  Tedy  zjistit,  zda-li  se  nějak  výrazně  osobnostně  liší  příslušníci 

označení za úspěšné a za neúspěšné. Pokud ano, v čem a zda-li je možné 

onen psychologický výběr ještě něčím vylepšit a oživit. Zda by bylo vhodné 

zavést  speciální  kritéria  pro  jednotlivé  útvary,  tak  jako  to  mají  některé 

specializované útvary typu ZJ a ne jen zjišťovat osobnostní způsobilost pro 

služební  poměr  příslušníka PČR, bez ohledu na jeho konkrétní  zařazení. 

(Tedy lhostejno, zda bude uchazeč zařazen na Službu dopravní policie nebo 

Službu kriminální policie a vyšetřování atd.)

A  proč  zrovna  tato  problematika?  Jako  psycholog  Oddělení 

psychologických  služeb  PČR  se  právě  těmito  výběry  zabývám.  Po 

absolvování  stáží  na  několika  pracovištích  jsem si  sama  mohla  vytvořit 

poměrně jasnou představu o nárocích jednotlivých „profesí“ v rámci Policie 

a dospěla jsem k závěru, že je nutné stávající postupy výběru příslušníků 

zrevidovat.

Nejcennějším přínosem pro sepsání této práce byla  opět spolupráce 

s personálním pracovištěm, konkrétně s naším Oddělením psychologických 

služeb,  dále  s  pracovníky  skupiny  personálního  výběru  Krajského 

ředitelství Policie Středočeského kraje a samozřejmě poskytnutí informací a 

materiálů  z oddělení personálního rozvoje Odboru personálního MV. Ale 

náročnost tohoto úkolu si samozřejmě vyžádala návštěvu mnoha pracovišť 

a  konzultací  se  zasvěcenými  odborníky.  Navštívila  jsem  například 

následující  pracoviště:  Skupinu  služební  kynologie,  Službu  kriminální 

policie a vyšetřování,  Službu dopravní policie  a Policejní  prezidium ČR. 

Dostávat  se  ke  zdrojům  s tímto  tématem  bylo  opět  velmi  obtížné,  o 

dostupné literatuře pak ani nemluvě.



PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE VE SLUŽBÁCH POLICIE 

ČR – ANEB I DALŠÍ ČINNOSTI PSYCHOLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ

V posledních  letech  se  psychologové  stávají  postupně  nedílnou 

součástí  všech bezpečnostních  sborů.  Nazveme-li  psychologa  pracujícího 

pro  Policii  ČR policejním psychologem,  pak  i  jeho  obor  musíme  nutně 

nazvat  policejní  psychologií,  je  ovšem otázkou,  co  všechno tento  široký 

obor v sobě zahrnuje. Postupně vyvstává potřeba integrace poznatků z řady 

disciplín, jakými jsou psychologie soudní, kriminalistická, penitenciární, ale 

i  klinická  a  samozřejmě  i  psychologie  práce  a  organizace,  z ní  pak 

především  psychologie  personální.  S tím  souvisí  i  typologie  „klientů“, 

kterými se musí policejní psycholog zabývat. Jsou jimi: uchazeči o službu u 

policie, občanští zaměstnanci, policisté (často i jejich rodinní příslušníci), 

oběti trestných činů, svědci, pozůstalí, pachatelé trestných činů, ale i lidé 

stižení  různými  živelnými  katastrofami,  jako  jsou  například  povodně,  či 

oběti dopravních nehod. To vše znamená nesmírnou náročnost na odborné 

zázemí policejního psychologa, který se tak musí neustále vzdělávat, aby 

obsáhl tak široký záběr činností.

Zcela  přesně  vymezit  stav  poskytování  psychologických  služeb 

v policii  není  samozřejmě  možné,  neboť  v tomto  systému  panuje  určitá 

nepřehlednost.  Některá  pracoviště  totiž  nevykazují  svou činnost,  protože 

prostě mnohdy ani nemohou (např. psychologové v programu na ochranu 

svědků), nebo jsou psychologové angažováni i v činnostech spadajících pod 

Ministerstvo vnitra  (účastní  se činností  týmu posttraumatické  intervenční 

péče,  provádějí  výcvik v transakční analýze apod.)  a o těchto činnostech 

nejsou  statistické  informace  k dispozici  (nejsou  tedy  zahrnuty  ani  do 

tabulek, které jsou dále v práci uváděny).

Zcela nově by měla přinést právě připravovaná koncepce další úkol 

pro policejní psychology a tím je vzdělávání managementu policie, jednalo 

by se o rozvoj měkkých manažerských dovedností.

Nejdůležitějšími  body  náplně  práce  našeho  psychologického 

pracoviště  jsou:  psychologická  vyšetření  v situaci  personálního  výběru, 

preventivní  psychologická  vyšetření,  vyšetření  pro  NBÚ,  výcviky  a 



vzdělávání,  specializované  projekty,  konzultace  a  poradenství, 

posttraumatická  intervenční  péče,  řešení  sociálních  problémů  na 

pracovištích, konzultačně expertizní činnost. (Intranet OVSPŠ MVČR).

2.1 PSYCHOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ

a) Uchazeči

V rámci  přijímacího  řízení  k PČR je  podle  zákona  361/2003 Sb.  o 

služebním  poměru  příslušníků   Policie  České  republiky,  každý  uchazeč 

povinen  absolvovat  psychologické  vyšetření  za  účelem  posouzení  jeho 

duševní  způsobilosti  pro výkon služby.  Postup  při  zjišťování  osobnostní 

způsobilosti občanů či příslušníků stanovuje vyhláška č. 487/2004 Sb. Toto 

psychologické  vyšetření  má  standardizovanou  formu,  která  je  stanovena 

Oddělením psychologie  a  sociologie  Ministerstva  vnitra  ČR.  Předmětem 

zkoumání jsou především výkonové a osobnostní charakteristiky uchazeče 

a jejich slučitelnost s výkonem služby. Kromě vyšetření uchazečů o běžný 

výkon  služby  jsou  prováděna  také  zvláštní  psychologická  vyšetření 

uchazečů pro práci na specializovaných odděleních (např. Kriminalistický 

ústav,  Odbor  operativní  dokumentace  a  další).  Zadavatelem 

psychologického  vyšetření  je  obligatorně  personalista,  který  vede  celé 

výběrové  řízení.  Výstupem psychologického  vyšetření  je  doporučující  či 

nedoporučující  stanovisko  psychologa  k přijetí  daného  uchazeče  do 

služebního poměru.  Psychologická vyšetření  se konají   průběžně po celý 

rok,  jejich  provádění  tvoří   podstatnou  součást  náplně  práce 

psychologického pracoviště.

Uchazeč má podle § 6 vyhlášky č. 487/2004 Sb. právo podat návrh na 

přezkoumání  závěru  vyšetřujícího  psychologa  (o  jeho  psychické 

nezpůsobilosti) do 15 dní od jeho doručení vedoucímu psychologovi, jehož 

rozhodnutí  je  potom konečné  a  má  platnost  dva  roky.  Ve  výjimečných 

případech lze tuto dobu zkrátit na jeden rok. Pokud se po uplynutí této doby 

hlásí  uchazeč  znovu,  vyšetřovat  ho  bude  již  jiný  psycholog.  Materiály 

uchazeče z předchozího vyšetření jsou psychologům k dispozici v archivu 

po dobu tří let od jejich vyplnění, po uplynutí této lhůty jsou skartovány.



Graf. 1 Vývoj počtu psychologických vyšetření uchazečů o služební 

poměr PČR v letech 2000-2008 (celorepublikové výsledky)
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V rámci snahy urychlit celý proces přijímacího řízení uchazečů k PČR 

přistoupilo  OPŘO (Odbor  personálního  řízení  a  odměňování)  Krajského 

ředitelství  Policie  Středočeského  kraje  k nové  eventualitě  přijímání 

uchazečů. Jedná se o tzv. policejní kempy. Princip spočívá v tom, že zhruba 

jednou  měsíčně  je  pozváno  cca  30  uchazečů  na  „víkendový  pobyt“  ve 

Školním  policejním  středisku  ve  Vinoři,  kde  během  soboty,  neděle  a 

pondělí stihnout absolvovat všechny druhy testů, které potřebují splnit, tzn. 

psychologické  vyšetření,  fyzické  testy  a  zdravotní  testy.  To  ovšem 

znamená, že jsou s nimi po celou dobu všichni pracovníci výběru, kteří se 

na  celém  procesu  přijímacího  řízení  podílí,  od  psychologů,  výcvikářů, 

personalistů  až po zdravotnický personál.  Hlavní  výhodou je,  že  se tedy 

celý proces výrazně urychlí, uchazeč si může vybrat, zda se chce dostavit na 

daná vyšetření v běžném režimu, nebo pokud spěchá či nemůže čerpat pro 

přijímací řízení tolik dovolené, může si vybrat režim kempu. Další výhodou 

je, že můžeme na kemp upřednostňovat uchazeče, kteří nejsou na ÚP, ale 

jsou stále ještě zaměstnáni a nemusí si tak brát kvůli přijímacímu řízení tři 

dny dovolené,  nýbrž pouze jeden.  Snažíme se tak motivovat  uchazeče a 

všemožně jim tak vyjít  vstříc.  Výhodou také bezesporu je,  že psycholog 

vidí uchazeče celý víkend při  různých aktivitách a vidí,  jak se pohybuje 



v novém kolektivu, jak snáší zátěž, jak se dokáže angažovat pro druhé, zda 

přidělené  úkoly  snadno  vzdává,  snaží  se  jim  vyhnout,  nebo  je  naopak 

přijímá jako výzvu atp.

Nevýhodou  potom  je  obrovská  finanční  náročnost  (pobyt  je 

uchazečům plně hrazen,  nákladné jsou i  přesčasy pracovníků,  strava pro 

všechny účastníky atd.)

b) Výběrová řízení a konkurzy

V rámci obsazování vedoucích funkcí ve výběrovém řízení a ostatních 

řídících  funkcích  nabízí  psychologické  pracoviště  možnost  provedení 

specializovaného  psychologického  vyšetření  za  účelem  výběru 

nejvhodnějšího kandidáta pro obsazení vedoucí nebo řídící funkce na všech 

úrovních  řízení  správy.  Specializované  psychologické  vyšetření  je 

zaměřeno na zjišťování takových psychologických charakteristik kandidátů, 

které jsou jedním z předpokladů pro úspěšné vykonávání vedoucí funkce. 

Psychologické  vyšetření  se  tím  stává  součástí  komplexního  výběrového 

procesu  a  je  zohledňováno  jako  jeden  z podkladů  pro  rozhodování 

vedoucího funkcionáře o obsazení jemu podřízené funkce (Balcar, Vymětal, 

2002).

Zadavatelem  výběrového  řízení  je  vedoucí  funkcionář.  Výstupem 

psychologického  vyšetření  za  účelem  výběru  kandidáta  pro  obsazení 

vedoucí  funkce  v rámci  krajského  ředitelství  je  stručná  psychologická 

charakteristika každého zúčastněného kandidáta včetně určení pořadí podle 

vhodnosti zařazení na obsazovanou funkci. Psychologické služby spojené 

s výběrem nejvhodnějšího  kandidáta  na  vedoucí  funkci  byly  využity  již 

v celé  řadě případů.  Jako příklad může být uvedeno obsazování  vedoucí 

pozice v rámci Územních odborů vnější služby, či Územního odboru SKPV 

Kladno, Praha – venkov, vedoucí pozice v rámci OOD Krajského ředitelství 

Policie  Středočeského kraje atd.  

c) Vyšetření pro  NBÚ podle zákona č. 148/1998 Sb.



Podle zákona č.  148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností  a 

změně některých zákonů podle pozdějších předpisů je každý, kdo přichází 

do styku s utajovanými skutečnostmi (pozice se stupněm utajení Tajné a 

Přísně tajné) povinen absolvovat  psychologické vyšetření,  jež je součástí 

prověrky  Národního  bezpečnostního  úřadu.  Psychologické  pracoviště 

Krajského  ředitelství  Policie  Středočeského  kraje  je  ve  smyslu  tohoto 

zákona akreditováno k provádění  těchto  vyšetření  a  v případě  potřeby je 

realizuje.  Zadavatelem  tohoto  psychologického  vyšetření  je  v podstatě 

NBÚ,  potažmo  každý  pracovník,  na  něhož  se  vztahuje  příslušný zákon. 

Výstupem  tohoto  vyšetření  je  posudek  o  osobní  způsobilosti  pro  práci 

s utajovanými skutečnostmi, který je povinnou součástí podkladů pro NBÚ. 

Psychologická vyšetření pro NBÚ se realizovala zejména v letech 1999 – 

2000, kdy bylo takto vyšetřeno cca 2 tisíce osob.

2.2 VÝCVIKY A VZDĚLÁVÁNÍ

Psychologické  pracoviště  nabízí  speciální  programy,  jejichž 

účelem  je  vzdělávání  a  výcvik  pracovníků  v oblasti  psychologie  se 

zaměřením  na  výkon  policejní  praxe.  Tyto  programy  zahrnují  jednak 

získávání teoretických poznatků z oblasti psychologie a dále také formování 

žádoucích vlastností, schopností a dovedností pracovníka. Tímto způsobem 

lze rozvíjet  sociální  dovednosti a kompetence,  tedy charakteristiky,  které 

jsou základem jak pro úspěšné a bezproblémové jednání s občany, tak pro 

pozitivní vztahy na pracovišti, ale také některé schopnosti a vlastnosti, které 

napomáhají  k podání  optimálního  výkonu  v určitých  specifických 

(krizových) situacích. Vzdělávání a rozvoj pracovníků lze realizovat různou 

formou  –  teoretickou,  praktickou  nebo  kombinovanou,  programy 

připravené psychologickým pracovištěm pak mají tedy podobu přednášek, 

výcviků či specializovaných projektů (Kahle, Stýblo, 1994).

Zadavatelem programu  vzdělávání  či výcviku je vedoucí funkcionář, 

který na základě získaných poznatků zvážil  potřebu dalšího vzdělávání a 

prohlubování  znalostí,  vědomostí  a  praktických  dovedností  v oblasti 

psychologie jemu podřízených policistů (zaměstnanců).

a) Přednášky



Přednášky  představují  teoretickou  formu  vzdělávání.  Jde  o  způsob 

vzdělávání  zaměřený především na zprostředkování  teoretických znalostí 

z psychologie a faktických informací. Mezi přednášená témata patří např.:

  Komunikace

  Stres a techniky jeho zvládání

  Posttraumatická intervenční péče

  Syndrom vyhoření

  Abnormální osobnosti apod.

Pro  různé  skupiny  příslušníků  PČR  se  pravidelně  pořádají  různě 

zaměřené přednášky v Solenicích.

b) Výcviky

Výcviky  jsou  praktickou  formou  vzdělávání.  Výcviky  jsou  totiž 

založeny  téměř  výhradně  na  osobních  prožitkových  zkušenostech 

účastníků,  které  se  dodatečně  propojují  s relevantními  teoretickými 

poznatky. Jedná se o programy sestavené ze speciálně zaměřených cvičení, 

úkolů  a  her,  které  zprostředkovávají  lepší  vzájemné  poznání  účastníků  i 

sebepoznání  každého  z nich  a  slouží  k vytváření  příležitostí  k osvojení, 

zdokonalení  a  procvičení  sociálních  dovedností  účastníků.  Jedním 

specifickým používaným druhem výcviků jsou tzv. outdoor tréninky, tedy 

akční,  psychicky  i  fyzicky  náročné  tréninky  realizované  v terénu,  které 

bývají velmi efektivní.

Mezi schopnosti a dovednosti, na jejichž formování a trénování může 

být výcvik zaměřen, patří např.:

 Komunikace

 Týmová spolupráce

 Zvládání konfliktů

 Styly vedení

 Asertivita

 Odolnost vůči zátěži

 Koncentrace

 Práce s informacemi

 Tvořivost



 Flexibilita a samostatnost

Příkladem může být výcvik v transakční analýze policejních mluvčí či 

vyšetřovatelů.

c) Specializované projekty

Kombinaci  obou  výše  uvedených  forem  vznikají  specializované 

projekty, které využívají předností a přínosů obou typů a zároveň vhodně 

překonávají některé jejich nedostatky. V případě specializovaných projektů 

se většinou jedná o kombinaci přednášek s různými praktickými cvičeními 

či  úkoly  –  např.  s analýzami  případových  studií,  simulacemi  reálných 

situací,  hraní  rolí  apod.  Tento  přístup  umožňuje  díky  aktivní  účasti 

zúčastněných lepší pochopení a rychlejší osvojení přednášené problematiky 

a  také  zvyšuje  pravděpodobnost  úspěšného  přenosu  nově  nabytých 

poznatků do praxe.

Specializované  projekty  reprezentuje  např.  přednáška  pro 

příslušníky dopravní služby Územního odboru vnější služby Mělník, která 

byla zčásti založena na analýzách videozáznamů reálných situací řešených 

těmito příslušníky a jejich chování v nich. 

2.3 KONZULTACE A PORADENSTVÍ

Psychologické  pracoviště  provádí  konzultace  a  poradenství  pro 

policisty  a  zaměstnance,  kteří  se  dostanou  do  obtížně  řešitelné  životní 

situace,  nebo  mohou  mít  i  jiné  psychické  problémy.  Zadavatelem 

konzultačně poradenské činnosti může být policista (zaměstnanec), který se 

do těžko řešitelné životní situace dostal, nadřízený policista (zaměstnance), 

který  má  pochybnosti  o  psychické  kondici  nebo  psychické  způsobilosti 

policisty (zaměstnance) pro výkon služby. Je-li zadavatelem nadřízený, je 

pro poskytnutí psychologické služby nutný souhlas policisty (zaměstnance). 

Výstupem konzultačně poradenské činnosti je psychologická pomoc 

s návrhem na řešení situace pro policistu. Zadal-li konzultaci a poradenství 

nadřízený, sdělí mu psychologické pracoviště relevantní informace, které se 

týkají opatření a strategie řešení.



Konzultační a poradenská činnost je poskytována policistům a jejich 

rodinným  příslušníkům  průběžně  v počtu  několika  desítek  konkrétních 

situací  za  rok.  Nejčastějšími  obtížemi,  které  jsou  řešeny  jsou  problémy 

týkající  se  partnerských  a  rodinných  vztahů,  problémy  s alkoholem  či 

hráčstvím atd. (Čírtková, 2000)

Všechny  konkrétní  informace  a  citlivé  údaje  sdělené  v rámci 

konzultační a poradenské činnosti jsou přísně důvěrné.

Graf. 2 Počet pracovníků (včetně rodinných příslušníků), kteří 

využili poradenských služeb oddělení psychologických 

služeb na jednotlivých krajích PČR v roce 2008.
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Činnost oddělení je tedy výrazně ovlivňována poptávkou po provádění 

různých typů vyšetření, především zjišťování osobnostní způsobilosti.  Na 

většině pracovišť je tedy činnost poradenská pouze činností okrajovou. Na 

činnost preventivní nebo na poskytování odborných konzultací  k podpoře 

policejních  činností  nezbývá  prakticky  prostor.  Jihočeský  kraj  nemá  tak 

velké podstavy policistů  jako jiné kraje a  to  je znát  na nižší  zatíženosti 

výběrem,  to  se  tím  pádem projevuje  na  větších  možnostech  věnovat  se 

poradenské péči.



Pro větší názornost uvádím níže uvedenou tabulku, ze které je patrné 

vytížení  policejních  psychologů  vzhledem  k množství  policistů  a 

zaměstnanců PČR.

Tab. 1 Počet psychologů na oddělení psychologických služeb KŘP a 

poměr počtu pracovníků na jednoho psychologa

počet 
psychologů

počet 
pracovníků

počet 
pracovníků na 
1 psychologa

Praha 3 8622 2874
Středočeský kraj 3 4771 1590
Západočeský kraj 3 5147 1716
Severočeský kraj 3 5797 1932

Východočeský kraj 3 4602 1534
Jihočeský kraj 2 3469 1735

Jihomoravský kraj 6 7095 1182
Severomoravský kraj 5 7497 1499
Policejní prezidium 4 4281 1070

Deset  let  starý  standard  považuje  za  optimální  poměr  psycholog  x 

pracovník  1:1500.  Je  patrné,  že  KŘP  správy  hl.města  Prahy  tohoto 

standardu  zdaleka  nedosahuje.  Momentálně  je  u  policie  zaměstnáno  32 

psychologů v pracovním poměru a 19 ve služebním.

2.4. POSTTRAUMATICKÁ INTERVENČNÍ PÉČE

Rozkazem ředitele Krajského ředitelství policie Stčk. č. 24/2002 byl 

v souladu  s čl.  3  odst.  1  a  čl.  4  odst.  2  závazného  pokynu  PP  ČR  č. 

129/2001  zřízen  intervenční  tým  pro  poskytování  posttraumatické 

intervenční péče příslušníkům Krajského ředitelství policie Středočeského 

kraje.

Účelem  týmu  je  poskytování  péče  policistům,  kteří  v souvislosti 

s plněním služebních úkolů prožili traumatizující zátěžovou událost (použití 

střelné zbraně, smrt kolegy, braní rukojmí, pokus o sebevraždu, sebevražda 

kolegy, pronásledování nebezpečného pachatele, pohled na usmrcení osob, 

výslech oběti a vlastní zranění).  Zadavatelem posttraumatické intervenční 

péče může být policista, kterého se traumatizující událost týká, nebo jeho 

nadřízený.



Výstupem poskytnuté péče je především pomoc a příslušné návrhy na 

řešení  situace  pro  policistu.  Zadal-li  intervenci  nadřízený,  sdělí  mu 

psychologické  pracoviště  informace,  které  se  týkají  opatření,  strategie 

řešení  a  působení  na  policistu,  který  prožil  traumatizující  událost. 

Rozhodujícím prvkem a  úkolem péče  je  osobnost  policisty,  normalizace 

stavu policisty po prožití traumatizující události a jeho vrácení do služby ve 

stavu, aby byl schopen opět plnit úkoly Policie ČR.

Posttraumatická  intervenční  péče  byla  v hojné  míře  využívána 

v období  povodní,  dále  potom  v souvislosti  s užitím  střelné  zbraně 

policistou, v případě úmrtí a sdělovaní tragických zpráv pozůstalým (ZJ).

Součástí systému posttraumatické intervenční péče je i Linka pomoci 

v krizi.  Je  to  rezortní  linka  důvěry,  určená  policistům,  hasičům,  jejich 

rodinným příslušníkům, případně i veřejnosti za mimořádných okolností.

Tuto službu již nezajišťuje naše pracoviště, ale zajišťuje ji zhruba pět 

stálých odborníků, jejichž jména nejsou zveřejňovány. Linka je anonymní, 

nevyžaduje  se  jméno  volajícího,  nic  se  nenahrává,  nezobrazuje  se  číslo 

volajícího.  Nejčastější  problematikou  jsou  zdravotní  potíže,  partnerské  a 

rodinné vztahy, sebevražedné úvahy, nadužívání alkoholu, pocity osamění, 

úzkostné stavy, traumatické události, atmosféra v zaměstnání, šikana.

Je zajímavé, že podle statistik z roku 2007 tvořily ženy 43% klientely, 

muži  pak  zbývajících  57%.  (Z  propagačních  materiálů  Linky  pomoci 

v krizi)

2.5. ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍCH PROBLÉMŮ NA PRACOVIŠTÍCH, PSYCHOLOGICKO-SOCIÁLNÍ 

AUDITY

Za  účelem  řešení  sociálních  problémů,  zjišťování  překážek 

v optimálním  fungování  a  zlepšení  mezilidských  vztahů  a  celkové 

atmosféry  na  pracovišti,  nabízí  psychologické  pracoviště,  realizaci  tzv. 

sociálně psychologického auditu. Sociálně psychologický audit je metodou 

sociálně psychologického šetření, která umožňuje zjišťovat a mapovat: 

a) interpersonální vztahy a vazby na pracovišti

b) pracovní spokojenost pracovníků

c) komunikace a styl řízení vedoucích pracovníků



d) fluktuační tendence pracovníků

Zadavatelem sociálně psychologického auditu je vedoucí funkcionář, 

který  zjistí,  že  na  jemu  podřízeném  pracovišti  dochází  k mezilidským 

konfliktům,  odchodům  do  civilního  sektoru  nebo  přechodům  na  jiné 

součásti  PČR,  k výraznějšímu  zhoršení  komunikace  a  spolupráce  mezi 

pracovníky atd..

Výstupem  sociálně  psychologického  auditu  je  závěrečná  zpráva  o 

aktuálním stavu příslušného pracoviště  a  možném trendu vývoje,  včetně 

doporučení pro řešení případných problémů.

2.6 OSTATNÍ PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY

a) Konzultačně expertizní činnost

V rámci  konzultačně  expertizní  činnosti  poskytuje  psychologické 

pracoviště  odborná  vyjádření  z oblasti  aplikovaných  psychologických 

disciplín  (policejní  psychologie,  kriminalistické  psychologie, 

kriminologické  psychologie  a  forenzní  psychologie)  i  jiných  odborných 

sdělení  souvisejících  s řešením  současných  problémů  vyplývajících 

z požadavků kriminalistiky a vyšetřování. Součástí konzultačně expertizní 

činnosti je i spolupůsobení pracovníků skupiny psychologických služeb na 

přípravě výslechu, přípravě vyšetřovacího pokusu, rekonstrukce, jakož i při 

výslechu  svědka (zejména  osoby mladší  15 let).  Dalším druhem je  také 

podání odborných vyjádření pro posouzení osobnosti pachatele, osobnosti 

poškozeného, opatření v rámci poradensko-preventivní činnosti v institutu 

krátkodobé ochrany svědků atd. (Čírtková, 2000).

Zadavatelem  je  zpravidla  vedoucí  funkcionář  na  úseku  služby 

kriminální policie a vyšetřování, respektive vedoucí příslušných oddělení a 

skupin  SKPV.  Výsledek  konzultačně  expertizní  činnosti  má  nejčastěji 

podobu odborných vyjádření, rad, doporučení a návrhů na řešení či další 

postup v daném případě.

b) Problémoví pracovníci

V rámci služeb poskytovaných psychologickým pracovištěm existuje 

možnost psychologického vyšetření a individuálních konzultací v případech 



policistů,  kteří  se  jeví  z hlediska  výkonu  služby  jako  problémoví. 

Problémovost  může  mít  podobu  například  opakovaného  neadekvátního 

jednání policisty s občany, nedostatečného plnění pracovních povinností či 

závažnějších  konfliktů  policisty  s nadřízenými  funkcionáři  nebo 

spolupracovníky.  Zadavatelem  služby  je  obvykle  vedoucí  funkcionář. 

Předpokladem  optimálního  fungování  této  služby  je  dobrovolná  účast 

dotyčného policisty.

Výsledkem práce  s problémovým  policistou  je  podrobnější  analýza 

problému,  jeho zdrojů a příčin  a dále  pak doporučení  a návrhy způsobů 

řešení jak pro daného policistu tak i pro jeho nadřízené.

2.7. PLÁNOVANÉ PROJEKTY

Kromě  realizace  projektů,  které  vycházejí  z aktuálních  požadavků 

zadavatelů  Krajského  ředitelství  policie  Středočeského  kraje  připravuje 

psychologické  pracoviště  rozsáhlé  projekty  zaměřené  na:  vzdělávání  a 

výcvik vedoucích funkcionářů v oblasti psychologie řízení lidských zdrojů, 

práci s mladými nově nastoupivšími policisty s cílem formovat u nich od 

počátku optimální pracovní návyky a sociální dovednosti.



NOVÁ KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB 

V POLICII ČR
Ani  policie  se  neubrání  (a  já  v to  doufám)  novým  trendům,  nově 

vyvstávajícím potřebám v poskytování  psychologické  péče  a bude muset 

zahájit  „přestavbu“  psychologických  služeb.  Dle  návrhu  nové  koncepce, 

předkládané  vedoucím  psychologem,  by  měly  činnosti  psychologických 

pracovišť splňovat požadavek tří pilířů.

1. Pilíř = personální výběr

2. Pilíř = psychologická péče o příslušníky a zaměstnance

3. Pilíř = psychologická podpora policejních činností

První pilíř se tedy týká personálního výběru, jak je popsán v dalších 

kapitolách a jak byl již popsán v rámci práce diplomové. Navíc sem spadají 

i výběry na řídící funkce převážně metodou Assessment centre. Základem 

této práce je tedy rozhodování o vhodnosti uchazeče pro obsazení místa. 

K psychologickým  vyšetření  patří  i  průběžná  výzkumná  činnost,  která 

spočívá v neustálé aktualizaci norem.

S tím souvisí  dávné  volání  po  vzdělávacích  kurzech  v jednotlivých 

psychodiagnostických  metodách,  ale  samozřejmě  také  možnost  stáží 

psychologů  na  jiných  psychologických  pracovištích,  ale  hlavně  a  to  je 

potřeba  zdůraznit,  na  jednotlivých  policejních  odděleních,  typu  obvodní 

oddělení, oddělení dopravní policie, kriminální policie atd. Tímto způsobem 

si nejlépe sami psychologové utvoří obrázek o tom, jak vypadá náplň práce 

na odděleních a jaké požadavky jsou na policisty kladeny.

Druhý  pilíř  psychologické  péče  by  rozvíjel  především  preventivní 

působení  psychologů  (jak  lze  předcházet  dopadům  specifické  psychické 

zátěže, konfliktům apod.). Sem tedy spadá i vzdělávání policistů, protože 

jím se zajišťuje právě zmiňovaná prevence.

Ale  také  by  sem  měl  spadat  tzv.  outplacement,  neboli  pomoc  při 

psychické adaptaci propouštěného pracovníka na ztrátu zaměstnání. To je 

dosud prakticky zcela neposkytovaná služba.



Další bod druhého pilíře se již částečně kryje s již existující službou, 

kterou  poskytuje  tým  posttraumatické  intervenční  péče,  v němž  je  však 

účast psychologů dobrovolná. (Řeší případy použití  střelné zbraně, úmrtí 

kolegy  apod.)  Součástí  tohoto  týmu  je  mnoho  speciálně  proškolených 

policistů, několik psychologů, ale například i kněz.

Naprosto chybějící článek představuje dlouhodobější péče o policisty 

ve  smyslu  psychoterapie,  neboť  většina  policejních  psychologů  postrádá 

jakýkoli psychoterapeutický výcvik.

V nové  koncepci  se  počítá  dokonce  s tím,  že  budou  policejní 

psychologové  co  nejvíce  podporováni  v tom,  aby  si  patřičné  vzdělání 

doplnili. Podpora by měla být nejen ve formě finančního příspěvku, ale i ve 

formě udělení  studijního volna pro výcvik.  Bude již na zvážení  každého 

psychologa,  jaký  výcvik  zvolí  (samozřejmě  s podmínkou  požadované 

garance). Žádoucí jsou pochopitelně nejen psychoterapeutické výcviky, ale 

i výcviky v krizové intervenci, posttraumatické intervenční péči, transakční 

analýze.

Součástí návrhu je i projekt supervize. Nicméně není to supervize ve 

smyslu  dohledu,  tak  jak  jej  možná  mnoho  z  nás  chápe,  ale  je  to  spíše 

poskytování podpory policistům, že svou práci vykonávají dobře a že jejich 

city a pocity,  které je v jejich profesi provázejí, jsou naprosto normální a 

mnohdy dokonce žádoucí.

Třetí pilíř má zaručit, aby byla policistům, obzvláště vyšetřovatelům 

poskytována  podpora  v jejich  činnosti.  Specifickou  oblastí  využití 

psychologie  je  totiž  kriminalistika,  kde  může  psycholog  pomoci  při 

výsleších, obzvláště pak při výsleších dětí. Dále při profilování pachatelů aj. 

(jedná  se  především  o  posouzení  kriminální  motivace,  nebezpečnosti 

pachatele, možné predikce páchání dalších trestných činů). (Čírtková, 2004)

Spadá sem ale i asistence při sdělování nepříjemných zpráv, např. při 

nedávné srážce osobního automobilu  s vlakem,  kde byly  dvě mrtvé  děti, 

bylo na policejním psychologovi, aby tuto zprávu sdělil rodičům.

Dále do této kategorie  spadá pomoc obětem trestných činů,  zvláště 

pak  rodinám s pohřešovanými  dětmi.  Je  nutné  pečovat  o  duševní  zdraví 

obětí v akutním stavu  těsně po činu, nejlépe již na místě činu – poskytnutí 



pocitu  bezpečí,  vnější  i  vnitřní  jistoty (už mi  nic  nehrozí,  mám nějakou 

kontrolu nad situací atd.). (Čírtková, Vitoušová, 2007)

Patří  sem  i  jednání  s občany  postiženými  živelnou  pohromou, 

hromadným  neštěstím,  dopravní  nehodou.  Nebo  třeba  vyjednávání, 

případně účast v antikonfliktních týmech.

Z těchto  potřeb  tedy  jasně  vyplývá  nutné  vzdělávání  psychologů 

v oblasti forenzní psychologie a pochopitelně bezpodmínečně nutné stáže 

na policejních odděleních.

Tab. 2 Shrnutí 3 pilířů náplně práce policejních psychologů

Psychologové ve služebním poměru
Personální výběr Psychologická péče Podpora policejních 

činností
zjišťování osobnostní 

způsobilosti,
psychologické 

poradenství
psychologická péče o 
oběti trestných činů

srovnávací 
psychologická 

vyšetření v rámci 
výběrových řízení

posttraumatická 
intervenční péče

poskytování krizové 
intervence rodinám 

pohřešovaných

další 
psychodiagnostická 

vyšetření

psychoterapie asistence u sdělování 
nepříjemných zpráv

tvorba norem pro 
zjišťování osobnostní 

způsobilosti

vzdělávací programy 
(řešení konfliktů 
pomocí analýzy 

transakcí, vzdělávání 
managementu)

účast v 
antikonfliktních 

týmech

tvorba profilů pro 
obsazování řídících 

funkcí

zjišťování 
psychosociálního 

klimatu na pracovišti

účast při vyjednávání

výzkum v oblasti 
zjišťování potřeb 

psychologické péče o 
policisty

asistence u výslechu, 
posuzování 

věrohodnosti 
výpovědi, profilování 

pachatele atd.
spolupráce s týmem 
Linky pomoci v krizi

Psychologové v pracovním poměru



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA POLICIE ČR
Na  úvod  považuji  za  nutné  představit  v jednoduchosti  strukturu 

Policie ČR, protože bez jistého vhledu do této struktury, by mohlo docházet 

ke značným nedorozuměním. Neboť z vlastní  zkušenosti  vím,  že se laici 

v této struktuře vůbec neorientují a mnohdy používají názvy útvarů zcela 

neadekvátně,  ne-li  nahodile  a  v nesprávných  kontextech.  Pro  tento  účel 

jsem zvolila přehledný obrázek, viz. obr. č. 1.

Obr. 1 Schéma organizační struktury PČR













V rámci  krajového  rozdělení  funguje  jakási  samospráva  a  finančí 

soběstačnost,  každý kraj  má své personální  oddělení (a tím pádem i své 

psychologické pracoviště), své ekonomické oddělení, svou kriminálku, svá 

obvodní oddělení atd.

Když nás něco bolí, vyhledáme svého obvodního lékaře, zrovna tak 

staneme-li  se  obětí  trestného  činu,  vyhledáme  místně  příslušné  obvodní 

oddělení Policie.



I v rámci těchto oddělení funguje určitá posloupnost – např. mírnější 

trestné  činy  (typu  krádeže  automobilu)  bude  řešit  obvodní  oddělení,  ale 

trestné činy vyššího stupně (typu vraždy), řeší vždy kriminálka.

Na  obrázku  je  uvedena  struktura  Krajského  ředitelství  Policie 

Středočeského  kraje,  která  zde  principiálně  zastupuje  i  všechny  ostatní 

kraje. Jinou záležitostí jsou potom útvary a oddělení s celostátní působností, 

jako  jsou  např.  Útvar  rychlého  nasazení,  Útvar  pro  odhalování 

organizovaného zločinu, a pak jsou zde i některá specifika některých krajů 

– např. Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy a Krajské ředitelství policie 

Jihomoravského kraje mají navíc Jízdní policii, kterou ostatní kraje nemají. 

Samostatným orgánem je pak také Policejní prezidium atd.

Z této struktury nás pochopitelně nejvíce zajímá, kam vlastně spadají 

policejní psychologové. Možností je několik:

1) Ředitel  útvaru  policie  s celostátní  působností  má  pod  sebou 

psychologické pracoviště (Útvar rychlého nasazení = ÚRN, Útvar pro 

odhalování organizovaného zločinu = ÚOOZ)

2) Ředitel ředitelství pro řízení lidských zdrojů (ŘŘLZ) má pod sebou 

Odbor personálního řízení a odměňování (OPŘO) a to má pod sebou 

Oddělení psychologických služeb (OPS)

3) Vedoucí  útvaru  krajského  ředitelství  policie  (KŘP)  –  například 

Zásahové jednotky má pod sebou psychologa

Všechny  tři  varianty  spadají  metodicky  pod  oddělení  vedoucího 

psychologa.

Přičemž první a poslední varianta znamená, že psycholog plní úkoly 

vyplývající především ze specifického zaměření útvarů, při kterých působí 

a tyto úkoly tím pádem odůvodňují, proč jsou tito psychologové zařazeni ve 

služebním  poměru  a  ostatní  jsou  tzv.  občanští  zaměstnanci  v klasickém 

pracovním  poměru.  Služební  poměr  umožňuje  útvarům  optimálně 

uspokojovat své specifické potřeby. Psycholog ve služebním poměru je „ve 

službě pořád“.

Varianta  s číslem  2  znamená,  že  psychologická  oddělení  zajišťují 

psychologické  služby pro celá krajská ředitelství  s výjimkou útvarů, kde 



mají svého psychologa (viz.  bod č.3). Z toho tedy plyne,  že jsou jakousi 

páteří systému, jednak co do početnosti psychologů, tak do šíře působnosti. 

Těžištěm práce je ovšem personální práce, poradenská činnost, vzdělávání, 

jak  již  bylo  popsáno  výše.  Psychologové  na  těchto  pracovištích  se  tedy 

prakticky  nemohou  věnovat  podpoře  klasické  policejní  činnosti  (např. 

konzultace s SKPV, výslechy obětí trestných činů, pomoc obětem trestných 

činů,  případně  jejich  pozůstalým,  intervence  rodinám  pohřešovaných, 

asistence  u  sdělování  nepříznivých  zpráv,  profilování  pachatelů  trestné 

činnosti atp.). 



VÝBĚR UCHAZEČŮ K P ČR
Obecné charakteristiky získávání a výběru pracovníků

„Získávání pracovníků je činnost, která má zajistit, aby volná pracovní 

místa v podniku přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů o 

tato  místa,  a  to  s přiměřenými  náklady  a  v žádoucím  termínu  (včas).“ 

(Koubek, 1995, str. 100).

Osvědčené způsoby vyhledávání vhodných uchazečů:

• inzerce v hromadných sdělovacích prostředcích, reklamní spoty v 

televizi

• spolupráce s úřady práce

• besedy na civilních středních a vysokých školách, ale samozřejmě i 

besedy se studenty středních policejních škol a s civilními studenty PA 

ČR

Zda  volné  pracovní  místo  přiláká  dostatečné  množství  uchazečů, 

závisí na mnoha faktorech. Obecně lze tyto faktory dělit na vnitřní a vnější. 

Mezi vnitřní  faktory patří  povaha práce na konkrétním pracovním místě, 

požadavky, které klade na pracovníka (vzdělání, kvalifikace aj.), organizace 

práce a  pracovní  doby,  pracovní  podmínky (odměna,  pracovní  prostředí, 

zaměstnanecké  výhody  aj.),  význam  podniku,  jeho  pověst,  možnost 

vzdělávání  a  personálního  rozvoje,  mezilidské  vztahy  a  sociální  klima 

v podniku. Nejvýznamnějšími vnějšími faktory jsou ekonomické a sociální 

podmínky, sídelní a politicko-legislativní podmínky aj. (Armstrong, 1999).

Po procesu identifikace potřeby získávání pracovníků a identifikace 

zdrojů  případných  uchazečů  je  potřeba  zvolit  určitou  metodu  získávání 

těchto uchazečů. „Volba metody musí vycházet z toho, že je třeba vhodným 

lidem dát na vědomí existenci volných pracovních míst v podniku a zlákat 

je k tomu, aby se o tato místa ucházeli.“ (Koubek, 1995, str. 108)

Dalším krokem v procesu získávání pracovníků je volba dokumentů 

požadovaných od uchazeče o zaměstnání, formulace a uveřejnění nabídky 



zaměstnání,  předvýběr  (během  něhož  se  z celého  souboru  uchazečů, 

zpravidla na základě jimi předložených dokumentů, vybírají ti, kteří se zdají 

být vhodní pro zařazení do vlastního výběrového procesu) a závěrem ještě 

sestavení  seznamu  uchazečů,  kteří  by  měli  být  pozváni  k výběrovým 

procedurám. (Stýblo, 1993)

„Výběrový proces je sérií určitých kroků, které odborníkům pomáhají 

rozhodnout o tom, který z uchazečů o práci by měl být přijat. Tento proces 

začíná  v momentě,  kdy  uchazeč  podá  žádost  o  přijetí  do  zaměstnání,  a 

končí v momentě, kdy je rozhodnuto o jeho přijetí.“ (Werther, Davis, 1992)

Rozhodnutí provedená při výběru uchazečů získaných náborem nejsou 

vlastně  nic  jiného  než  předpovědi.  Organizace  se  snaží  podle  vlastností 

zájemce předpovědět, jak se bude projevovat a jaké výkony bude podávat 

jako  zaměstnanec.  Při  tomto  výběru  vychází  z víceméně  nepřímých 

náznaků. Tyto  signály jsou při  výběru uchazeče porovnávány s tím,  jaké 

informace by měly charakterizovat profil daného pracovníka v budoucnosti, 

zejména  co  se  týká  jeho  znalostí,  schopností  a  dovedností,  motivace  a 

podobných faktorů. (Bartošová, 1998)

Validita  informací  získaných  při  výběru  zaměstnanců  je  stupeň 

věrohodnosti předpovědí plynoucí z daných podkladů. Zjišťování validity 

informací  slouží  k posouzení  přesnosti  předpovědí  a  umožňuje  tedy 

organizaci  volit  takové  prediktory,  které  by  jí  umožnily  zvýšit  účinnost 

výběru  a  tím  i  kvalitu  vybraných  zaměstnanců  (Milkovich,  Boudreau, 

1993).

Předpověď budoucí úspěšnosti pracovníka je vždy, jak již bylo řečeno, 

pouze pravděpodobnostní. Do predikce úspěšnosti totiž zasahují okolnosti, 

které nelze ovlivnit.  Na straně člověka to je jistá proměnlivost vlastností 

osobnosti  v čase,  především  však  dynamičtěji  se  měnící  motivace. 

Proměnlivost  v nárocích  práce  a  pracoviště  vyplývá  ze  zavedení  nové 

technologie,  ze  změny  organizace,  režimu  práce,  stylu  řízení  apod. 

(Milkovich, Boudreau, 1993).



5.1 OBECNÉ POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ K P ČR

5.1.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA STÁTNÍ ZAMĚSTNANCE

V obecné  rovině  se  dá  říci,  že  požadavky  na  zaměstnance  na 

kterékoliv  pracovní  pozici  jsou  v základních  rysech  totožné.  Ve  státní 

správě obecně by měly kopírovat ustanovení Kodexu etiky zaměstnanců ve 

veřejné správě. 

Dne 21. ledna 2005 byl vydán rozkaz policejního prezidenta, kterým 

se vydává „Etický kodex Policie České republiky“. Ten obsahuje 5 částí, 

mimo jiné cíle Policie ČR, její základní hodnoty atd. Podle něj by měl mít 

zaměstnanec veřejné správy zájem na efektivním výkonu této správy. S tím 

souvisí  i  požadavek  na  sebevzdělávání  zaměstnance.  Samozřejmostí  by 

měla  být vysoká míra slušnosti,  porozumění,  ochoty a to bez jakýchkoli 

předsudků, protože jde o službu veřejnosti. 

Zaměstnanec  nesmí  připustit,  aby došlo ke střetu  jeho soukromého 

zájmu s jeho postavením a výkonem jeho funkce. Jeho soukromým zájmem 

se rozumí i zájem jeho rodiny, blízkých, fyzických i právnických osob, se 

kterými měl nebo má obchodní nebo politické styky.

Zaměstnanec nesmí vyžadovat ani přijímat různé dary, laskavosti, ani 

žádná jiná zvýhodnění, a učiněnou nabídku musí odmítnout a informovat 

svého  nadřízeného.  Informace  získané  při  výkonu veřejné  správy nesmí 

využít ve svém soukromém životě.

Jedině  tak  bude  mít  veřejná  správa,  jakožto  služba  veřejnosti, 

dostatečně  dobrý kredit,  a  její  rozhodnutí  budou náležitě  respektovány a 

dodržovány (Etický kodex P ČR, 2005).

5.1.2 KONKRÉTNÍ ÚKOLY BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

Vzhledem k tomu, že zákony, které upravují působnost jednotlivých 

organizací,  v nichž  příslušníci  vykonávají  službu,  používají  nejednotné 

označení  pro  vyjádření  jejich  povahy  a  postavení,  zavádí  pro  ně  zákon 

jednotné  označení  „bezpečnostní  sbor“  (Zákon  č.  361/2003  Sb.,  o 

služebním  poměru  příslušníků  bezpečnostních  sborů),  přestože  všechny 

neplní bezpečnostní úkoly. 



V případě Policie ČR se jedná o plnění úkolů na základě zákona č. 

273/2008 Sb.; o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, na úseku ochrany 

bezpečnosti  osob  a  majetku,  zajišťování  veřejného  pořádku,  boje  proti 

terorismu, odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů,  včetně 

odhalování  a  prověřování  skutečnosti  nasvědčující  tomu,  že  byl  spáchán 

trestný čin, jehož pachatelem je policista, vyšetřování o trestných činech, 

ochrany státních hranic, ochrany ústavních činitelů ČR a chráněných osob, 

ochrany stanovených objektů, dohledu na bezpečnost a plynulost silničního 

provozu  a  jeho  řízení,  odhalování  a  projednávání  přestupků  a  jiných 

správních  deliktů,  provádění  úkonů  souvisejících  s bezprostředním 

pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby nebo z výkonu trestu 

odnětí svobody nebo zajišťování pohotovostní ochrany jaderných zařízení a 

bezpečnostní podpora plnění těchto úkolů leteckou službou nebo činnostmi 

vykonávanými  v oblasti  informatiky,  analytiky,  prevence,  kontroly  a 

výcviku příslušníků.

5.1.3 PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKA POLICIE ČR

Vzhledem  k postavení  policisty  ve  společnosti,  které  vyplývá 

z rozsahu oprávnění,  jimiž disponuje ve vztahu k ostatním občanům a ke 

specifičnosti  jím plněných úkolů není možné,  aby do služebního poměru 

byl přijat každý občan, který o to požádá. Jsou proto zákonem stanoveny 

podmínky, které musí uchazeč o přijetí do služebního poměru splňovat, aby 

se mohl stát policistou. 

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR, 

ve  znění  pozdějších  předpisů,  je  hlavním  pramenem  právní  úpravy  pro 

přijetí  do  služebního  poměru  příslušníka  Policie  ČR.  Vzhledem  ke 

skutečnosti, že při praktické realizaci vlastního přijímacího řízení dochází 

často k obtížně řešitelným situacím v návaznosti na interpretaci některých 

pojmů,  které  jsou  v zákoně  uvedeny,  požadují  personální  pracoviště  na 

Ministerstvu  vnitra,  konkrétně  na  Oddělení  metodiky  a  kontroly  odboru 

personálního,  výklad  nejasných  ustanovení  zákona.  Proto  za  další 

významný pramen právní úpravy lze považovat tato odborná stanoviska a 

metodické pokyny vydávané Odborem personálním MV. 



V zákoně 361/2003 Sb., jsou stanoveny následující podmínky pro 

přijetí do služebního poměru:

a) občanství ČR

b) věk vyšší než 18 let

c) bezúhonnost

d) splnění kvalifikačních předpokladů stanovených pro výkon funkce, do 

které má být policista ustanoven

e) fyzická, zdravotní a psychická způsobilost

g) úspěšné absolvování přijímacího řízení

Nejpozději ke dni přijetí do služebního poměru musí občan ukončit 

členství  v politické  straně  nebo hnutí  a  po  přijetí  do služebního poměru 

nesmí  ani  v jejich  prospěch  vyvíjet  jakoukoliv  činnost,  která  nesouvisí 

s plněním  jeho  služebních  úkolů.  Ostatně  zákon  se  zabývá  zvláštními 

omezeními a jednou ze součástí  dokladů přijímacího řízení  jsou i čestná 

prohlášení, ve kterých se deklaruje, že taková činnost již není vykonávána. 

Při nástupu do služebního poměru skládá policista služební slib. Pokud by 

tento slib odmítl podepsat, služební poměr nevznikne.

Zákonem stanovené podmínky pro přijetí do služebního poměru musí 

policista splňovat po celou dobu trvání služebního poměru.

Pokud  závěr  informačního  pohovoru  svědčí  o  vhodnosti  přijetí 

uchazeče do služebního poměru, vyzve personalista nebo pracovník, který 

provádí pohovor, uchazeče k předložení žádosti o přijetí. Uchazeč je dále 

již  jen  pracovníkem  personálního  pracoviště  informován  o  organizaci 

přijímacího řízení a je vyzván k předložení stanovených dokladů. Služební 

funkcionář  si  zároveň  opatří  potřebné  výsledky  a  informace.  Současně 

s převzetím žádosti  o přijetí  do služebního poměru  je zahájeno přijímací 

řízení a personalista zakládá Spis uchazeče o přijetí do služebního poměru 

k PČR. Do něj jsou postupně zakládány jednotlivé dokumenty z přijímacího 

řízení.

Personalista  shromažďuje  osobní  data  uchazeče  na  základě  jeho 

písemného souhlasu. Ověří správnost předložených dokladů či jejich kopií, 

a  pokud nejsou v rozporu se  zákonnými podmínkami  přijímacího  řízení, 



založí  je  do  spisu  uchazeče.  V případě,  že  se  v materiálech  objeví 

informace,  které znamenají  nesplnění zákonných podmínek pro přijetí,  je 

přijímací řízení ukončeno a osobní doklady (kopie rodného listu, doklad o 

dosažení  požadovaného  stupně  vzdělání,  kopie  příslušnosti  k zdravotní 

pojišťovně  apod.)  se  předají  zpět  uchazeči.  Zbylé  písemné  materiály 

(dotazník  uchazeče,  zápis  z informačního  rozhovoru  a  žádost  o  přijetí, 

záznam o ukončení přijímacího řízení a další) budou odeslány do archivu 

MV ČR.

5.1.4 MORÁLNÍ A OBČANSKÁ BEZÚHONNOST

Bezprostředně po založení spisu provede personalista nezbytné úkony 

k ověření  bezúhonnosti  uchazeče.  Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  pojem 

„bezúhonnost“  je  velmi  obtížně  definovatelný  a  docházelo  tak k různým 

výkladům,  hledají  personální  pracovníci  pomoc  v odborném  stanovisku 

vydaném  odborem  personálním  MV  pod.  č.j.  SP-297/PR-2002,  kde  je 

řečeno v nejobecnějším slova smyslu, že lze konstatovat, že bezúhonností 

se rozumí zejména souhrn morálních a charakterových kvalit občana. Tento 

závěr vychází  ze zákona o služebním poměru,  která na rozdíl  od úpravy 

bezúhonnosti  v některých dalších zákonech např.  §44 zákona č.119/2002 

Sb., o střelných zbraních a střelivu, pojem bezúhonnosti blíže nevymezuje. 

Nelze  proto  ztotožňovat  bezúhonnost  s trestní  zachovalostí.  Pro  službu 

v policii nemusí být například vhodná osoba, která spáchala přestupek proti 

majetku,  ale  naopak  vhodná  může  být  i  osoba,  která  se  dopustila 

společensky méně závažného trestného činu. Při posuzování bezúhonnosti 

je nutné přihlédnout k době spáchání protiprávního činu, k okolnostem, za 

nichž byl spáchán, k tomu, zda šlo o „exces“, apod. Podstatnou okolností je 

také chování osoby v posuzovaném období.

Neexistuje proto jednoznačná odpověď na to, zda je osoba, která se 

dopustila jednání, které má znaky trestného činu a vůči níž orgány činné 

v trestním  řízení  podmíněně  zastavily  trestní  stíhání  nebo  rozhodly  o 

schválení narovnání ve smyslu § 307 a 309 trestního řádu, bezúhonná nebo 

nikoliv.  Záleží  vždy na  charakteru  spáchaného  trestného  činu  a  dalších, 

výše zmíněných okolnostech.



Podle názoru odboru personálního MV mohou být rozhodnutí orgánů 

činných  v trestním  řízení  o  zastavení  trestního  stíhání  nebo  o  schválení 

narovnání v konkrétním případě podkladem pro rozhodnutí o propuštění ze 

služebního  poměru  pro  porušení  služebního  slibu  zvlášť  závažným 

způsobem, protože tato rozhodnutí vycházejí ze skutečnosti, že trestný čin 

spáchal obviněný policista. Nemůže tudíž jít o porušení zásady presumpce 

neviny.

5.2 FYZICKÁ ZPŮSOBILOST

Tab. 3 Fyzická způsobilost uchazečů k PČR za rok 2006

Rok 2006
Fyzická způsobilost

uchazeči neuspělo neuspělo v %
4774 1082 22,7

Tab. 4 Fyzická způsobilost uchazečů k PČR za rok 2007

(Roční 

statistické 

šetření personální evidence policistů a zaměstnanců MV a Policie ČR 2006, 

2007.)

Fyzická způsobilost prověřuje úroveň rozvoje pohybových schopností 

a dovedností, zejména pak dynamickou sílu, akceleraci, ohebnost, svalovou 

sílu  a  vytrvalost.  Toto  prověřování  je  organizováno  formou  testů  před 

komisí,  která  je  složena  z pracovníků  skupiny  služební  přípravy  a 

personálního  pracoviště.  Výkony  v jednotlivých  disciplínách  jsou 

převáděny do bodového ohodnocení podle převodních tabulek. Uchazeči již 

nově nejsou rozděleni na kategorii ženy a muži, ani do skupin podle věku. 

Uchazeči  musí  dosáhnout  v celkovém  součtu  minimálně  32 

bodů, z toho  minimální  výkon  pro  uznání  disciplíny  jsou  u  člunkového 

běhu 4 body, v celomotorickém testu 4 body, u kliku vzpor-ležmo 2 body a 

u  běhu  na  1000m 2 body.  Nadstandardní  výkon  v jedné  disciplině  není 

Rok 2007
Fyzická způsobilost

uchazeči neuspělo neuspělo v %
2745 480 17,5



důvodem  pro  zproštění  od  absolvování  jiné  disciplíny.  Bodově  jsou 

hodnoceny  pouze  cviky  provedené  stanoveným  způsobem.  Policie  ČR 

[online]. 2008

Uchazeči jsou hodnoceni:

a) splnil

b) nesplnil

Obsah,  popis  a  bodové  hodnocení  jednotlivých  testů (Pokyn  ředitele 

odboru tělesné přípravy a sportu MV č. 8/97 ze dne 20.5.1997)

Test č. 1 - člunkový běh 4 x 10 m

Úkol:  uběhnout  vzdálenost  4  x  10  m  stanoveným způsobem v  co 

nejkratším čase.

Popis: start (na povel) vedle mety, běží se šikmo mezi metami, meta č. 

2 se obíhá, stejným způsobem se vrací zpět a obíhá se meta č. 1; třetí úsek 

se běží přímo, následuje dotek mety č. 2, rychlý obrat a při doteku mety č. 1 

se zastavuje čas.

Měření: na 0,1 s.

Ověřovaná schopnost: rychlostní obratnost převážně dolních končetin.

Tab. 5 Bodové hodnocení člunkového běhu

Body Výkon Body Výkon
1 16,0 11 11,4
2 15,5 12 11,2
3 15,0 13 11,0
4 14,5 14 10,8
5 14,0 15 10,5
6 13,4 16 10,3
7 12,8 17 10,1
8 12,3 18 9,8
9 11,9 19 9,6
10 11,6 20 9,4

Za každé další zrychlení o 0,2 s připočítat 1 bod.



Test č. 2 - klik-vzpor ležmo (opakovaně)

Úkol: maximální počet „kliků“ bez přerušení, stanoveným způsobem 

a bez zapření nohou.

Popis: leh na břiše, skrčené paže opřít dlaněmi o zem špičky prstů v 

úrovni ramen směřují vpřed, hlava směřuje vpřed. Dopnutím paží v loktech 

vzpor  ležmo.  Pokrčením  paží  v loktech  lehkým  dotekem  hrudníku  o 

podložku a zpět do kliku. Trup je zpříma, pánev nevysazuje, ani neprohýbá.

Měření: počet správně provedených cviků bez přerušení.

Ověřovaná schopnost: vytrvalostní síla převážně svalstva hrudníku a 

svalů pletence ramenního.

Tab. 6 Bodové hodnocení kliků i celomotorického testu

Body Výkon Body Výkon
1 12 11 32
2 14 12 34
3 16 13 36
4 18 14 38
5 20 15 40
6 22 16 41
7 24 17 43
8 26 18 45
9 28 19 47
10 30 20 49

Za každé další dva kliky připočítat 1 bod.

Test č. 3 – celomotorický test, CMT test (opakovaně), 2 minuty

Úkol: maximální počet cviků stanoveným způsobem.

Popis: ze stoje spatného přes dřep do lehu na břiše, zvednout ruce z 

podložky,  přejít zpět opět přes dřep do stoje spatného, dále se pokračuje 

přes dřep do lehu na napřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a 

zpět přes sed a dřep do stoje spatného. Za každý přechod do stoje spatného 

je počítáno jedno provedení cviku.

Měření: počet správně provedených cviků.

Ověřovaná schopnost: silově-obratnostní vytrvalost svalů fázických i 

posturálních.

Bodové hodnocení je stejné jako u testu č. 2



Test č. 4 - běh na 1000 m

Úkol: uběhnout vzdálenost 1000 m v co nejkratším čase.

Popis: skupinový start (počet běžců se volí podle počtu organizátorů, 

na dva organizátory maximálně 15 běžců), běžícím se průběžně sděluje čas.

Měření: čas měříme s přesností na 1 s.

Tab. 7 Bodové hodnocení běhu na 100 m 

Body Výkon Body Výkon
1 6:00 11 4:00
2 5:45 12 3:50
3 5:30 13 3:40
4 5:15 14 3:30
5 5:00 15 3:20
6 4:50 16 3:10
7 4:40 17 3:05
8 4:30 18 3:00
9 4:20 19 2:55
10 4:10 20 2:50

Za každé další zrychlení o 5 s připočítat 1 bod.

Pracovníky výběru  a  zejména  služebními  funkcionáři  všech  stupňů 

bylo  častým předmětem  kritiky  rozdělení  do  kategorií  muži  a  ženy  pro 

účely  bodového  ohodnocení.  Domnívají  se  i  v návaznosti  na  zahraniční 

zkušenosti,  že  se  jedná  o  „pozitivní  diskriminaci  žen“,  přičemž  fyzická 

náročnost  při  plnění  služebních  úkolů,  zejména při  služebních  zákrocích 

neumožňuje  diferencovat  použití  menší  či  větší  síly.  Toto  rozdělení 

(kategorie muži X ženy) tedy dnes již neplatí.

5.3 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

Tab. 8 Zdravotní způsobilost uchazečů k PČR za rok 2006

Rok 2006
Zdravotní způsobilost

uchazeči neuspělo neuspělo v %
2796 449 16,1

Tab. 9 Zdravotní způsobilost uchazečů k PČR za rok 2007



Rok 2007
Zdravotní způsobilost

uchazeči neuspělo neuspělo v %
1016 91 9

(Roční statistické šetření personální evidence policistů a zaměstnanců 

MV a Policie ČR 2006, 2007.)

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o přijetí stanoví podrobně 

vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Každý uchazeč se podrobí lékařské prohlídce,  na jejímž základě se 

stanoví zdravotní klasifikace. Výsledky lékařských prohlídek ke stanovení 

zdravotní klasifikace se zaznamenávají do lékařského vysvědčení. Uchazeči 

jsou povinni při zahájení této lékařské prohlídky předložit výpis z  občanské 

zdravotnické  dokumentace,  na  předtištěném  formuláři,  který  je  součástí 

lékařského  vysvědčení.  Stanovená  vyšetření  na  lékařském  vysvědčení 

nesmí  být  starší  tří  měsíců  včetně  výpisu ze  zdravotnické  dokumentace. 

Posouzení  zdravotní  způsobilosti  uchazeče  provádějí  příslušné  lékařské 

komise stanovením zdravotní klasifikace; v závěru lékařského vysvědčení 

uvedou, že uchazeč je:

a) schopen výkonu služby – „A“ nebo

b) schopen výkonu služby s omezením – „C“ anebo

c) neschopen výkonu služby – „D“.

Posouzením se rozumí posouzení aktuálního zdravotního stavu, tzn. 

má-li uchazeč v anamnéze abusus drog, nemusí to ještě nutně znamenat, že 

bude proto z přijímacího řízení vyřazen. Podstatné je, zda přetrval nějaký 

negativní vliv drog na jeho současný zdravotní a psychický stav. Nicméně o 

tomto abusu by měl být informován případný nadřízený pracovník a ten by 

měl  mít  poslední  slovo,  zda takového člověka ve svém týmu chce nebo 

nechce, zda je ochoten toto eventuální riziko přijmout.

Mimo stanovené zdravotní klasifikace a případně stanovených úlev a 

omezení k výkonu služby, příslušná lékařská komise v závěru „Lékařského 



vysvědčení  uchazeči“  uvede  zjištěné  nemoci,  úrazy  a  jejich  následky. 

„Lékařské vysvědčení o uchazeči“ se nezakládá do osobního spisu. Další 

manipulace  s tímto  dokladem  je  výhradně  věcí  resortního  zdravotnictví. 

Archivace je upravena platnými resortními předpisy. Personální pracoviště 

obdrží od příslušné lékařské komise závěr lékařského vyšetření o zdravotní 

způsobilosti uchazeče, v němž je uvedena zdravotní klasifikace uchazeče a 

případné úlevy a omezení  pro výkon služby.  V tomto  závěru se neuvádí 

diagnostický souhrn ani slovně ani číselným diagnostickým znakem.

Jednotné  a  důsledné  posuzování  zdravotní  způsobilosti  uchazečů  o 

přijetí  do  služebního  poměru  umožňuje  objektivní  hodnocení  všech 

případných  změn  zdravotního  stavu  příslušníka  Policie  ČR,  vzniklých 

během výkonu jeho služby.

Součástí  lékařské  prohlídky  je  pochopitelně  zjišťování 

anamnestických dat, posouzení výše jmenovaného výpisu ze zdravotnické 

dokumentace  registrující  lékaře  a  samozřejmě  výsledek  oné  lékařské 

prohlídky.

Provádí se komplexní fyzikální vyšetření, elektrografické vyšetření a 

další odborná vyšetření, dle nároků vyplývajících ze služebního místa.

Lékařská prohlídka se periodicky opakuje jednou za dva roky, pokud 

nenastanou  podmínky  pro  mimořádnou  lékařskou  prohlídku,  což  je 

v případech, kdy byl výkon služby přerušen z důvodu nemoci na déle než 6 

týdnů, nebo došlo-li k přerušení výkonu službu na dobu delší než 6 měsíců.

5.4 PSYCHICKÁ ZPŮSOBILOST

Jednou  z podmínek  přijetí  do  služebního  poměru  je  duševní 

(psychická)  způsobilost,  jako  zákonná  podmínka  spolu  s fyzickou  a 

zdravotní způsobilostí.

Tuto  problematiku  velmi  obecně  upravuje  §  1  vyhlášky  ze  dne 

7.9.2004  zákona  487/2004  Sb.  o  osobnostní  způsobilosti,  která  je 

předpokladem pro  výkon služby v bezpečnostním sboru.  Příslušník  musí 

být:

a) intelektově v pásmu průměru nebo vyšším,

b) emočně stabilní,

c) psychosociálně vyzrálý,



d) odolný vůči psychické zátěži,

e) s žádoucí motivací, postoji, hodnotami,

f) bez nedostačivosti v oblasti volních procesů,

g) bez nedostačivosti v oblasti poznávacích procesů,

h) bez nedostačivosti v oblasti autoregulace,

i) bez znaků nežádoucí agresivity,

j) bez psychopatologické symptomatiky.

Kontraindikacemi k přijetí jsou potom blíže:

Neintegrovaná osobnost, emoční labilita, impulzivita, snížený intelekt, 

nežádoucí  agresivita,  výrazný  sklon  k riziku,  ale  i  výrazný  sklon 

k opatrnosti,  nesamostatnost,  nerozhodnost,  lehkovážnost,  závislost, 

intolerance, extremita a samozřejmě jakákoli psychopatologie.

Důvodem pro zjišťování osobnostní způsobilosti je tedy pochopitelně 

přijetí do služebního poměru, ale i domněnka, že je příslušník dočasně nebo 

trvale  osobnostně  nezpůsobilý  k výkonu  služby  v bezpečnostním  sboru, 

nebo ustanovení příslušníka jiného bezpečnostního sboru na volné služební 

místo.

První  informace,  které  psycholog o uchazeči  o  zaměstnání  obvykle 

získá,  pramení  z vyplněného  formuláře  Žádosti  o  přijetí  do  zaměstnání. 

Tento formulář uchazeč obdrží při prvním kontaktu s personálním útvarem, 

jestliže splňuje podmínky pro přijetí do zaměstnání, které byly stanoveny 

pro předběžný výběr uchazečů.  Formulář  žádosti  o přijetí  do zaměstnání 

slouží  jednak  jako  doklad  o  tom,  že  určitý  člověk  má  zájem  o  práci 

v organizaci, a jednak poskytuje informace o zájemci, které je možné využít 

při výběru kandidátů. 

Tento  formulář  má  v podstatě  charakter  anamnézy.  V anamnéze  se 

vyskytují  jednak  objektivní  data  (věk,  rodinný  stav,  atd.)  a  jednak 

subjektivní data.



Psychologické  vyšetření  zahrnuje  jednak  rozhovor,  kdy  jsou 

doplňována  a  upřesňována  data  z vyplněného  formuláře  (v  podstatě 

autoanamnéza, kdy zdrojem informací je subjekt sám, má v našem případě 

formu autobiografie,  vlastního  životopisu,  který  je  napsán  podle  předem 

daných bodů. Anamnestické údaje jsou objektivizovány srovnáváním s tzv. 

tvrdými  daty  (datum  narození,  počet  dětí  atd.)  i  s výsledky  jiných 

psychodiagnostických  postupů.)  a  zjišťována  údaje  o  motivaci  a  dalších 

důležitých  faktorech  u  uchazeče,  které  by  mohly  být  významné  při 

posuzování  psychické  způsobilosti  uchazeče,  a  jednak  baterii 

psychologických testů.

Hlavní okruhy, na které se v anamnéze zaměřuje psycholog, jsou:

1) Původní rodina (počet sourozenců, výchovné styly rodičů, úplnost či 

neúplnost  původní  rodiny,  emocionální  klima,  ekonomické  poměry 

původní rodiny atd.)

2) Emocionální  a  intelektuální  vývoj  (citové  odpoutávání  od  původní 

rodiny,  prospěch  ve  škole,  oblíbené  a  neoblíbené  předměty,  volba 

povolání atd.)

3) Vývoj  sociálních  vztahů  (vztahy mezi  spolužáky,  kamarády,  vztahy 

k nadřízeným, vztahy k příslušníkům vlastní rodiny atd.)

4) Pracovní  vývoj  (změny  povolání  a  jejich  příčiny,  konflikty  na 

pracovišti a jejich řešení, profesionální plány atd.)

5) Vývoj  postojů  k hodnotám  (hodnotová  orientace,  mimopracovní 

koníčky a záliby atd.) (Vokurka, 1998)

Rozhovor  jako  výzkumná  a  diagnostická  metoda  je  bezprostřední 

formou dotazování, založenou na přímé ústní komunikaci mezi výzkumným 

pracovníkem nebo diagnostikem na jedné straně a zkoumanou osobou na 

straně druhé. (Svoboda, 1992)

Během rozhovoru se psycholog zaměřuje  nejen na získávání údajů, 

které doplňují data z vyplněného formuláře žádosti o přijetí do zaměstnání, 

ale také na údaje, které případně zpřesňují či dokreslují výsledky uchazeče 

z použité  baterie  psychologických testů,  a dále  i  na chování  vyšetřované 

osoby a  její  nonverbální  projevy,  zvláště  pak  na  to,  zda  jsou  či  nejsou 

v souladu s verbální produkcí.



Celý rozhovor probíhá v několika fázích. V úvodní fázi rozhovoru jde 

především  o  navázání  kontaktu  s vyšetřovanou  osobou,  jde  o  vytvoření 

vhodné  atmosféry  pro  další  vedení  rozhovoru  a  o  vlastní  naladění 

psychologa na vyjadřovací úroveň vyšetřované osoby.

V druhé fázi  (jádro rozhovoru)  jde psychologovi  o  získání  maxima 

informací o vyšetřované osobě vzhledem k účelu, za jakým byl rozhovor 

veden.

V závěru rozhovoru jde o uvolnění tenze, jež mohla být případně u 

uchazeče navozena, a o jeho naladění na možnou další spolupráci.

Validita  rozhovoru  je  značně  kolísavá.  Závisí  jednak  na  osobnosti 

psychologa a jeho zkušenostech, jednak na vlastnostech vyšetřované osoby 

(upřímnost, úroveň inteligence, schopnost sebe posouzení aj.) a na tématu 

rozhovoru. (Svoboda, 1992)

Kromě  anamnézy  a  rozhovoru  se  při  vyšetřování  psychické 

způsobilosti uchazečů uplatňují také testové metody.

Testové  metody  představují  standardizovaný  způsob  vyšetření,  při 

kterém  dodržujeme  určitá  pravidla,  užíváme  jednotných  pomůcek  a 

jednotným  způsobem  vyhodnocujeme  získané  informace  (odpovědi, 

výkony,  výtvory).  Test  je  v podstatě  experimentem,  neboť  vyvolává 

chování  vyšetřované  osoby  v kontrolovaných  podmínkách.  Test  je 

standardní  postup,  při  kterém  u  probanda  navozujeme  jevy,  které 

registrujeme tak, aby bylo možné výsledky testovaných objektů navzájem 

srovnávat. (Říčan, 1977)

Duševní  způsobilost  je  zjišťována  standardizovanými 

psychologickými metodami, resp. psychologickými testy.

Psychologické  testy  jsou  standardizované,  diagnosticky  zaměřené 

zkoušky, určené ke zjištění určitých duševních vlastností člověka. Aktuálně 

jsou používány testy, které lze použít současně pro vyšetření skupiny osob 

(testy hromadné). V tomto případě se jedná o administraci testů schopností, 

zaměření  osobnosti  (osobnostní  dotazníky)  a  jednotlivých  psychických 

funkcí  (např.  testy  inteligence,  testy  paměti,  testy  psychomotorického 



tempa).  Formou  individuální  (během  pohovoru  u  psychologa)  jsou 

administrovány testy projektivní.

Připravené jednotné instrukce a vůbec administraci provádí vyškolení 

pracovníci – asistentky psychologa.

Vzhledem k náplni práce a vůbec výkonu profese příslušníka P ČR, 

lze  jen konstatovat  v souladu s tím,  že inteligence  je nezbytnou obecnou 

schopností,  umožňující  řešit  nové  situace  a  úkoly  na  základě  zobecnění 

dosavadních  zkušeností  a  znalostí.  Je  tedy  předpokladem  pro  podávání 

mentálního výkonu nezbytného pro zvládání nových životních i pracovních 

(služebních) podmínek a úkolů.

Význam  sociálně  interakčních  dovedností  a  schopností  vyplývá  ze 

sociální povahy pracovní činnosti policisty. Sociálně interakční dovednosti 

a schopnosti se projevují jednak na úrovni policista – občan, (poškozený, 

jedinec páchající trestnou činnost) nebo ve vztazích nadřízený – podřízený 

(resp. vzájemných vztahů mezi policisty).  Zde je důraz kladen na jevy a 

procesy,  jako  jsou  sociální  interakce,  komunikace,  kooperace,  postoje, 

sociální  role,  vedení pracovníků apod. V oblasti  interpersonálních vztahů 

vystupuje  do  popředí  koncept  sociální  inteligence,  jakožto  schopnosti 

adekvátního jednání v mezilidských vztazích. Ve vztahu k práci policisty se 

uplatňují  některé  specifické  schopnosti  související  jednak  s přesným 

sociálním vnímáním situace, vnímáním jiných osob a odhadem jejich snah a 

záměrů, tak i s vhodným uplatněním přiměřeného jednání a dosažení svých 

záměrů.

Testová baterie

Testová baterie  existuje samozřejmě jakási  základní,  která obsahuje 

níže  uvedené  testy  a  pak  případně  speciální  doplňkové  testy,  např.  pro 

výběry do řídících  funkcí,  kam se zařazují  ještě další  dotazníky a úkoly 

(Balcar, Vymětal 2002).

Testová  baterie  se  může  samozřejmě  také  lišit  od  jednoho 

psychologického  pracoviště  k  druhému  a  v případě  nutnosti  opětovného 

testování se využívají jiné ekvivalentní metody (například se místo různých 

forem IST používá Váňův inteligenční test, Ravenovy matice atd.)



(Mezi  další  základní  metody  patří  např.  ještě  nedokončené  věty, 

kresba stromu, kresba lidské postavy).

Z těch  nejdůležitějších  (a  hlavně  námi  využitých  při  výzkumu)  si 

uvedeme blíže následující:

IST 70 = Test struktury inteligence

o Vyšetřovací  postup  k určení  inteligence,  vhodný  pro  skupinová 

vyšetření  (u  P  ČR  je  maximální  počet  uchazečů  ve  skupině  devět), 

poskytuje  spolehlivý obraz o úrovni inteligence,  ale  i  o její  struktuře. 

Inteligence  je  zde  chápána  jako  substruktura  v celku  osobnostní 

struktury člověka, v testu je devět subtestů. (Amthauer, 1993)

PASKO  =  Dotazník  zjišťování  interakčních  tendencí  a  sebepojetí 

osobnosti

o Zjišťuje, jak na sobě hodnotím kvalitu daných vlastností, sebepojetí. 

Lze  použít  i  na  zjišťování  sociálního  klimatu  v práci  apod.  (Mikšík, 

2004)

SPARO = Systém bazální psychické autoregulace osobnosti

o Nástroj  pro  zjišťování  bazální  struktury  a  dynamiky  autoregulace, 

integrovanosti vnitřních a vnějších aktivit osobnosti, psychické odolnosti 

osobnosti  a  její  kolektivnosti,  osobnostních  zdrojů  individuálně 

příznačné povahy a úrovně interakcí s reálnými životními podmínkami a 

situacemi. (Mikšík, 2004)

FIRO-B = Fundamentals Interpersonal Relations Orientation

o Dotazník  interpersonální  orientace  je  založen  na  teorii 

interpersonálních  vztahů  –  orientace  jedince  na  ostatní  lidi.  Každý 

jedinec  má charakteristický  způsob sociální  orientace  vůči  ostatním a 

především tato orientace určuje jeho interpersonální chování, dobře měří 

i otázku efektivity pracovní skupiny. (Schutz, 1976)

DRČ = Disjunkční reakční čas



o Metoda na měření jednoduchého nebo složitého reakčního času, test 

lze brát i jako míru psychického tempa. (Vonkomer, 1973)

Duševní způsobilost občanů, zjišťovaná psychologickým vyšetřením, 

je tradičně největší  překážkou pro přijetí  většího počtu nových policistů. 

(viz. níže uvedené tabulky)

Tab. 10 Psychická způsobilost uchazečů k PČR za rok 2006

Rok 2006
Psychická způsobilost

uchazeči neuspělo neuspělo v %
5668 2647 46,7

Tab. 11 Psychická způsobilost uchazečů k PČR za rok 2007

Rok 2007
Psychická způsobilost

uchazeči neuspělo neuspělo v %
5627 2488 44,2

(Roční statistické šetření personální evidence policistů a zaměstnanců 

MV a Policie ČR 2006, 2007.)

Termín vyšetření osobnostní způsobilosti je stanoven v návaznosti na 

vytíženost  psychologického  pracoviště  a  o  termínu  tohoto  vyšetření  je 

uchazeč písemně informován. Současně je upozorněn na časovou náročnost 

tohoto vyšetření spolu s podmínkami dobré psychické a zdravotní kondice.

Při  vstupním  vyšetření  uchazeče  je  vzhledem  k ekonomickým 

důvodům, vždy hromadně vyšetřováno ne méně než tři a ne výše než devět 

uchazečů.

Snahou je samozřejmě co nejčastěji  testovou baterii  „aktualizovat“, 

zvláště  využíváním  duálních  forem  testů,  tak  i  zařazováním  stávajících 

(praxí  ověřených)  či  nových  přesnějších  a  citlivějších,  diagnostických 

metod do vhodného souboru dalších psychologických  instrumentů, který 



zjistí o jedinci co nejvíce informací. Zřejmý je zde trend, který prosazuje a 

směřuje k co nejvíce komplexnímu poznávání pracovníků.

Personální  policejní  praxe,  aktuálně  vyjadřuje  míru  souladu 

požadavků  a  předpokladů  dimenzí:  způsobilost  –  nezpůsobilost  (tak  je 

formulováno  i  stanovisko  psychologa  k přijetí  uchazeče  do  služebního 

poměru příslušníka Policie  ČR dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním 

poměru příslušníků Policie ČR, resp. závěr: A – splňuje podmínky duševní 

způsobilosti  k přijetí  či  B  –  nesplňuje  podmínky  duševní  způsobilosti 

k přijetí).

Na základě komplexního vyšetření je psychologem vydán závěr, ten 

musí obsahovat  pochopitelně následující náležitosti, jakými jsou:

a) jméno, příjmení, titul, datum narození,

b) sdělení, zda posuzovaná osoba je nebo není osobnostně způsobilá 

pro výkon služby,

c) název psychologického pracoviště, jeho razítko,

d) titul,  jméno a příjmení psychologa,  který osobnostní způsobilost 

zjišťoval, vlastnoruční podpis,

e) datum,

f) sdělení  o  postupu  při  podání  návrhu  na  přezkoumání  závěru 

vedoucímu psychologovi PČR.

V případě,  že  se  uchazeč  o  přijetí  do  služebního  poměru  odvolá 

k vedoucímu  psychologovi,  ten  vydá  do  30  dnů  závěr  o  přezkoumání 

výsledku.

Platnost  závěru psychologického vyšetření  je  dva  roky,  po uplynutí 

této doby se může uchazeč hlásit k PČR znovu, ale pochopitelně za stejných 

podmínek.



ZKOUMANÁ ODDĚLENÍ

Co se týče psychologických testů, používá se pro všechny tyto útvary 

stejná  testová  baterie,  se  stejnými  výběrovými  kritérii.  V zásadě  nelze 

mluvit konkrétně o žádných specifických skórech, kterých by měli uchazeči 

do těchto  útvarů  dosahovat  (vyjma  přesně  vymezené  dolní  hranice 

intelektu,  viz  vyhláška),  ale  obecně  můžeme  předpokládat,  že  profese 

policisty klade nároky především na:

a) schopnost sebenáhledu a kontroly vlastního jednání

b) emoční stabilitu, schopnost zvládat náročné životní situace, odolnost vůči zátěži

c) komunikační  dovednosti,  umění  jednat s lidmi,  schopnost předvídat,  schopnost 

získat autoritu, rozhodnost

d) kognitivní schopnosti,  jejich úroveň, hlavně paměť,  úsudek, schopnost rozboru 

situace, schopnost samostatné práce, flexibilitu

e) morálně charakterové vlastnosti, psychosociální vyzrálost

Vzhledem k tomu, že nebylo možné vyzískat v praxi žádný konkrétní 

odpovídající profil, o to zajímavější a napínavější budou výsledky našeho 

vlastního  výzkumu,  kde  se  právě  snažím  tyto  vlastnosti  vypátrat  a 

podchytit.

6.1 SKUPINA SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE (SSK)

CHARAKTERISTIKA A NÁPLŇ PRÁCE

Policisté  –  kynologové  se  dělí  do  dvou  skupin  –  je  to  skupina 

základních  kynologických  činností  a  skupina  speciálních  kynologických 

činností.

Skupina základních kynologických činností se zaměřuje na výcvik psů 

za účelem zadržení pachatele, zde jsou psi s přidělenou kategorií „P“ nebo 

„H“,  neboli  pátrací  a  hlídkoví.  Pátrací  se  zabývají  závažnou  trestnou 

činností (dále jsou ještě děleni do podkategorií  P1…pachové stopy do tří 

hodin,  P2…nad  tři  hodiny),  hlídkoví  jsou  využíváni  hlídkovou  nebo 

pořádkovou  službou  (při  obchůzkách,  při  událostech  typu  fotbalových 

utkání apod.). Tito psi mají tři odbornosti – poslušnost, pachové a obranné 



práce.  Jak  napovídají  ony  obranné  práce  –  pes  musí  být  agresivní,  je 

používán  pro  zadržení  pachatele.  Pes  může  být  využíván  především 

v případech zásahů proti nebezpečným pachatelům násilné trestné činnosti, 

ozbrojeným  útočníkům  atd.  Pes  dokáže  v takových  případech  působit 

hlavně psychologicky,  často tlumí agresivitu útočníka.  (Náchodský et al., 

1993)

Skupina  speciálních  kynologických  činností  se  zaměřuje  na 

vyhledávání drog, výbušnin, zbraní, živých osob, identifikace živých osob, 

vyhledávání neživých osob, nebo jejich částí, ostatků nebo původního místa 

uložení, dále vyhledávání akcelerantů (hořlavé kapaliny na místech požáru), 

vypalovaných CD atd. metodou pachové identifikace. Většinou má každý 

psovod jednoho nebo dva psy a jednu nebo dvě specializace – například 

kombinace  drogy  a  zbraně,  nebo  drogy  a  neživé  osoby.  Tito  psi  mají 

odbornost  poslušnost  a  pachové  práce,  musí  být  velice  klidní  a  mírní. 

Speciální skupina je náročnější na psychiku psa, na jeho výchovu a výcvik, 

protože zde dochází k potlačování přirozené potřeby psa – štěkat a kousat. 

Pes vlastně neustále jen čichá, musí být tedy mnohem více odreagováván 

hraním, přetahováním apod. Způsob značení nalezení předmětu je dvojí – 

pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že pes si tiše a v dostatečné vzdálenosti 

lehne vedle dotyčné věci a tím dá najevo její nález. Je to z toho důvodu, že 

by dotykem nebo hlukem mohl spustit výbušné zařízení. V žádném případě 

se nesmí stát, aby nalezenou věc vzal do tlamy. Aktivní značení znamená, 

že pes štěká na nalezenou věc.

Také na psovody jsou kladeny větší psychické nároky tím, že „odpad“ 

psů je vyšší než na skupině základních kynologických činností. I střídání 

psů znamená velké nebezpečí, protože mění-li pes pána, jeho psychika tím 

trpí  a  pak se  dokonce může stát,  že  bude  muset  být  z výcviku  vyřazen. 

V dobách největší slávy policejní kynologie, měl psovod s velkým „P“ za 

celou svou celoživotní kariéru u policie 3 psy.

Pro  všechny  uvedené  specializace  musí  psovodi  absolvovat  kurzy. 

Z klasické  kynologie  jsou  také  nutné  kurzy,  jsou  to  kurzy:  základní, 

doškolovací,  kondiční,  pro  mladé  služební  psy,  pro  figuranty,  pro  psy 

připravené  ke  splnění  podmínek  chovnosti,  pro  psi  speciálně  pátrací  a 

strážní.  Psovod  před  nástupem  do  speciálního  kurzu  (viz.  skupina 



speciálních  kynologických  činností  a  její  odbornosti)  musí  splňovat 

nejméně  3  roky  praxe  ve  výkonu  služby  psovoda.  Pes  může  začít  se 

základním kurzem (ten je vždy první v pořadí) nejdříve ve věku 16 měsíců.

Kategorie  praktického  použití  služebního  psa  hlídkového  nebo 

pátracího má platnost dva roky, u psů specialistů jeden rok.

Kynologické pracoviště má pochopitelně 24hodinový provoz, neboť 

nelze psa po úderu konce pracovní doby zavřít do kotce a jít domů. Většina 

kynologů  se věnuje psům i  ve svém osobním volnu,  není  výjimkou,  že 

kynolog například přespává od pondělí do pátku na pracovišti a domů jede 

pouze na víkend, někdy ani to ne. Pes a kynolog jsou dvojice - partneři, 

kteří se na sebe navzájem mohou spolehnout.

Policejní kynologové jsou převážně muži a také se shodují na tom, že 

by kynolog měl  být v ideálním případě muž,  protože kromě jiného žena 

může otěhotnět a psa musí převzít někdo jiný, čímž pes psychicky strádá a 

to může mít neblahý vliv na jeho pracovní výkon a další „kariéru“. Dále se 

mohdy stává, že žena kynoložka se na svého psa natolik citově naváže, že 

ho pak odmítá pustit do potenciálně nebezpečné akce.

6.2 SLUŽBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ (SKPV)

CHARAKTERISTIKA A NÁPLŇ PRÁCE

Policisté  z SKPV  se  v podstatě  zabývají  výkonem  nejnáročnějších 

policejních  činností  v  trestním  řízení  (odhalování,  dokumentace  a 

vyšetřování skutkově a právně složité trestné činnosti).

Existují různá oddělení spadající pod SKPV:

a) Odbor obecné kriminality – objasňování majetkové 

trestné činnosti,  pátrání po osobách,  věcech,  ale patří  sem i 

vraždy.

b) Odbor hospodářské kriminality – řeší  zpronevěry, 

podvody, úvěrové podvody atd.

c) Skupiny  případových  analýz,  analytiky  a 

informatiky  –  zajišťují  analýzy  vybraných  případů  závažné 



trestné činnosti, mají na starost statistické údaje o kriminalitě 

v ČR.

d) Národní protidrogová centrála – odhaluje drogovou 

kriminalitu.

e) Útvar odhalování korupce a finanční kriminality – 

řeší nejnebezpečnější formy korupce, závažnou hospodářskou 

a finanční kriminalitu.

f) Útvar pro odhalování organizovaného zločinu – se 

zaměřuje  na  nejzávažnější  a  organizované  formy  násilné 

kriminality,  nelegální  obchod  se  zbraněmi  a  nebezpečnými 

látkami,  případy  obchodu  s lidmi,  padělání  měny,  šeků, 

platebních  karet  a  dále  se  zabývá  projevy  mezinárodního 

terorismu v ČR.

g) Odbor  operativní  dokumentace  –  zajišťuje 

sledování.

SKPV  tedy  provádí  operativní  rozpracování,  šetření,  prověřování, 

vyšetřování a další úkoly potřebné k objasnění věci a ke zjištění pachatele. 

Policisté  pochopitelně  vedou přidělené  písemnosti  a  spisové  materiály  a 

odpovídají za jejich řádné a včasné vyřizování.

Vyhodnocují důkazní situaci, sestavují plán prověřování a vyšetřování 

a  rozhodují  o  použití  odpovídajících  důkazních  prostředků  za  využití 

odborných kriminalisticko-technických, expertizních a znaleckých činností 

a prostředků.

Získávají  informace  a  pronikají  do  prostředí  za  účelem  získání 

operativních informací, pracují s osobami jednajícími ve prospěch SKPV.

Při  předcházení,  odhalování  a  objasňování  trestné  činnosti 

spolupracují  v potřebném  rozsahu  s ostatními  útvary  a  službami  Policie 

České republiky a mimoresortními subjekty.

Plní  úkoly  na  úseku  evidence  trestných  činů  a  jejich  pachatelů  a 

vedení kriminalistických informačních systémů.

Při své činnosti se samozřejmě řídí právními předpisy a interními akty 

řízení  Ministerstva  vnitra  a  Policie  České  republiky,  odpovídají  za 

dodržování  zásad  ochrany  utajovaných  informací  v rozsahu  příslušného 



stupně  utajení  a  přiděleného  zmocnění  a  za  hospodárné  nakládání  se 

svěřenými služebními prostředky.

I tato práce je velice časově náročná, čas zde působí možná jako ten 

největší stresor v tom smyslu, že příslušníci SKPV, respektive OOD (Odbor 

operativní  dokumentace),  nikdy  nevědí,  do  kolika  hodin  budou  v práci, 

nebo zda nebudou muset  sloužit  i  o víkendu, čímž trpí  především jejich 

osobní  a  rodinný  život.  Například  sleduje-li  jednotka  pachatele,  či 

podezřelého, musí se ho držet, kamkoli jede po České republice. Může se 

dokonce stát, že ho budou muset sledovat i za hranice, vše záleží na tom, co 

si dotyčný usmyslí udělat.

Další velkou zátěž představují výslechy, podle ustanovení § 164 odst. 

1  trestního  řádu  je  totiž  jednou  z povinných  podmínek  pro  provedení 

výslechu svědka to, že se jedná o osobu schopnou správně a úplně vnímat a 

že  nejsou  v rámci  jejího  psychického  stavu  pochybnosti  o  tom,  že  je 

schopna reprodukovat události. (Spurný, 2003) K tomuto posouzení mohou 

posloužit diagnostické schopnosti a metody psychologa.

Speciální kapitolou jsou výslechy dětských obětí, k nimž by měl být 

psycholog přizván vždy, aby se zabránilo případné sekundární viktimizaci 

oběti procesem vyšetřování. (Gillernová, Boukalová, 2006)

S výslechy  pochopitelně  souvisí  posuzování  obecné  a  speciální 

věrohodnosti. Obecná věrohodnost v podstatě označuje schopnost svědka či 

obviněného  obecně  podat  věrohodnou  výpověď; speciální  věrohodnost 

potom znamená věrohodnost výpovědi samotné, tedy konkrétní výpovědi. 

Ostatně  nevěrohodnou  výpověď  může  podat  i  jinak  věrohodný 

svědek/obviněný a naopak. (Netík, 1997) Věrohodnost posuzuje výhradně 

psycholog.

Vyšetřovatel  nebo  operativec  by  měl  mít  schopnosti  a  dovednosti 

získané  jednak  specializovaným  výcvikem  a  jednak  pracovními 

zkušenostmi.  Ty  by  se  měly  snoubit  s jeho  schopností  dávat  do  vztahu 

mnohá  fakta  z podobných  nebo  souvisejících  vyšetřování.  (International 

Association of Chiefs of Police, 1989)



6.3. SLUŽBA DOPRAVNÍ POLICIE (SDP)

CHARAKTERISTIKA A NÁPLŇ PRÁCE

Služba  dopravní  policie  v sobě  zahrnuje  také  několik  dalších 

podskupin, je to:

a) Skupina silničního dohledu

b) Skupina dopravních nehod

c) Dálniční oddělení

Dopravní  policisté,  případně  dálniční  policisté  dohlíží  na  plnění 

základních  úkolů  policie  v  oblasti  dohledu  nad  veřejným  pořádkem  a 

bezpečností,  dopravou,  vstupem  a  pobytem  cizinců  na  území  České 

republiky s případným odhalováním a vyřizováním přestupků svěřených do 

působnosti policie v blokovém řízení. 

Plní  úkoly  výjezdové  služby,  na  místě  dopravní  nehody  zejména 

provádí  prvotní  a  neodkladné  úkony  na  místě  dopravní  nehody  a  dílčí 

úkony v trestním řízení, provádí ohledání místa dopravní nehody ke zjištění 

a  zajištění  důkazů  a  zjištění  porušení  pravidel  silničního  provozu 

jednotlivými účastníky dopravní nehody, v rámci šetření dopravní nehody 

projednává  na  místě  přestupky  účastníků  silničního  provozu;  prošetřuje 

škodní  události  vzniklé  v souvislosti  s provozem  vozidla  na  pozemní 

komunikaci,  provádí  dohled  nad  bezpečností  a  plynulostí  provozu  na 

dálnicích a dodržováním veřejného pořádku, provádí pátrání po hledaných 

osobách a věcech, kontrolují technický stav vozidel, předávají poznatky o 

stavu dálničního tělesa a dopravního značení, podávají potřebné informace 

účastníkům dálničního provozu.

I dopravní policista nebo policista dálničního oddělení má hmotnou 

odpovědnost za pokutové bloky, automobilovou a další techniku, za jejich 

hospodárné využívání, údržbu a provoz.



PRAKTICKÁ ČÁST  
Pro  účely  rigorózní  práce  jsem  si  vybrala  srovnání  osobnostních 

profilů  úspěšných  a  neúspěšných  policistů,  vždy  v rámci  jednoho 

konkrétního  oddělení.  Jedná  se  o  Skupinu  služební  kynologie,  Službu 

kriminální policie a vyšetřování a Službu dopravní policie. Nicméně toto 

srovnání není pro rigorózní práci stěžejním počinem, ale spíše bonusem.

Další  část  výzkumu  je  část  kvalitativní,  která  již  není  součástí 

přijímacího  řízení  do  výše  vyjmenovaných  útvarů,  ale  je  pouze  mým 

vlastním šetřením k profesiografické  analýze  těchto  pozic,  neboť  v praxi 

v rámci Policie neexistují žádné profesiogramy, pokud si je nevytvoří každý 

psycholog sám pro svou potřebu. Pokouším se tedy zjistit, jaký by měl být 

příslušník na těchto pozicích a jaké jsou na něj kladeny nároky.

VÝZKUMNÉ OTÁZKY, HYPOTÉZY

Stanovení  výzkumných  otázek  bylo  v návaznosti  na  použité 

psychodiagnostické metody. (Disman, 2005)

a. Jaké  budou  rozdíly  v inteligenci  (v  IST  70)  mezi 

oběma  soubory  (vždy  úspěšní  X  neúspěšní)?  Tedy  nulová 

hypotéza  H0 zní:  Není  rozdíl  v jednotlivých kategoriích  IST 70 

mezi oběma soubory.

b. Jaké budou rozdíly ve škálách PASKO? Tedy nulová 

hypotéza H0 zní: Není rozdíl v jednotlivých kategoriích dotazníku 

PASKO mezi oběma soubory.

c. Jaké budou rozdíly ve škálách SPARO? Tedy nulová 

hypotéza H0 zní: Není rozdíl v jednotlivých kategoriích dotazníku 

SPARO mezi oběma soubory.

d. Jaké budou rozdíly  ve škálách  EPQ-R? Tedy nulová 

hypotéza H0 zní: Není rozdíl v jednotlivých kategoriích dotazníku 

EPQ-R mezi oběma soubory.

e. Jaké budou rozdíly v dotazníku FIRO-B? Tedy nulová 

hypotéza  H0 zní:  Není  rozdíl  ve  výsledcích  získaných metodou 

FIRO-B mezi oběma soubory.



f. Jaké budou rozdíly v DRČ? Tedy nulová hypotéza H0 

zní:  Není rozdíl  ve skóre získaném metodou DRČ mezi  oběma 

soubory.

g. Dále,  jak  budou  úspěšní  policisté  vnímat  ideálního 

pracovníka pro svou konkrétně specifikovanou profesi (zjišťováno 

metodou PASKO)?

Dále v kvalitativní části:

h. Jaké  další  požadavky  musí  splňovat  uchazeč  o  tyto 

pozice (metoda profesiografického schématu)?

Všechny  výpočty  byly  prováděny  na  hladině  významnosti  0,05  a 

nulová  hypotéza  byla  tedy  vyvrácena  všude,  kde  nám  vyšly  statisticky 

významné rozdíly na výše zmiňované hladině, což je vždy zřejmé jednak 

z tabulek a jednak z interpretací, které jsou vždy k tabulce připojeny.

METODY

Pro účely experimentu  byly  využity  některé  výsledky z přijímacího 

řízení, tedy výsledky z části testové baterie:

 Stručné údaje z osobní anamnézy

 IST 70 = Test struktury inteligence

 PASKO = Interakční tendence a sebepojetí osobnosti

 SPARO = Systém bazální psychické autoregulace osobnosti

 EPQ-R = Eysenckovy osobnostní dotazníky pro dospělé

 FIRO-B = Fundamentals Interpersonal Relations Orientation

 DRČ = Disjunkční reakční čas

Data  z výše  jmenovaných  testů  byla  zpracována  statistickým 

programem SPSS za použití základních statistických charakteristik, F testu, 

T testu (Hendl, 2004), frekvenčních analýz, a byla následně interpretována 

v souladu s manuály jednotlivých metod.



Další metody využité v kvalitativní části:

 Profesiografické  schéma  (viz.  příloha  č.  1)  –  rozborem  tohoto 

schématu zjišťuji nároky kladené na profese policistů v jednotlivých útvarech

POPIS VZORKU

Pro výběr vzorku do určitých kategorií (úspěšný X neúspěšný) bylo 

nutno stanovit kritéria úspěšnosti v jednotlivých „profesích“. Za součinnosti 

s vedoucími  pracovníky jednotlivých oddělení  byli  policisté  rozděleni  do 

dvou extrémních skupin, vždy na 15 nejlepších a 15 nejhorších pracovníků. 

Kritérii  byly  objektivní  údaje  typu:  kvantita  výsledků  práce  (statistiky 

vyřešených  případů,  množství  výjezdů  k případům,  množství  udělených 

pokut), ale také samozřejmě kvalita výsledků práce (pečlivost a korektnost 

při  řešení  případů).  Dále  se  na  rozdělení  do  skupin  podílely  částečně 

záznamy o případných nehodách a absencích. Ze subjektivních údajů pak 

bylo přihlédnuto k hodnocení samotným vedoucím funkcionářem/velitelem 

oddělení či jednotky.

Vzorek  tedy  čítá  dohromady  30  policistů  ze  Skupiny  služební 

kynologie (SKS), 30 policistů ze Služby kriminální policie a vyšetřování 

(SKPV) a 30 ze Služby dopravní policie (SDP).

Jednalo  se  o  metodu  záměrného  (účelového)  výběru,  neboť  jsme 

cíleně vyhledávali účastníky, kteří splňují kritérium příslušnosti k určitému 

útvaru  a  splňují  kritéria  pro  zařazení  do  úspěšné  či  neúspěšné  skupiny 

(Maršálová,  Mikšík,  1990).  Tito  byli  následně  vyhledáni  v archivu 

Oddělení  psychologických  služeb,  kde  jsou  schraňovány výsledky jejich 

psychologických vyšetření. Následné zpracování dat proběhlo pochopitelně 

zcela anonymně pod přiděleným kódem.

Tab. 12 Základní charakteristiky souboru úspěšných kynologů 

z hlediska pohlaví a věku

 VĚK (v 
letech)

POHLAV
Í (1=muž, 
0=žena)

SSK + 1 19 1



SSK + 2 26 1

SSK + 3 30 1

SSK + 4 31 1

SSK + 5 20 1

SSK + 6 22 0

SSK + 7 42 1

SSK + 8 24 1

SSK + 9 23 0

SSK + 10 23 1

SSK + 11 30 1

SSK + 12 40 1

SSK + 13 32 1

SSK + 14 28 1

SSK + 15 26 0

průměr 27,7 0,8

V souboru úspěšných kynologů je tedy 12 mužů a 3 ženy.  Věkový 

průměr činí 27,7 roku, nejnižší věk je 19 let, nejvyšší 42.

Tab. 13 Základní charakteristiky souboru neúspěšných kynologů 

z hlediska pohlaví a věku

 VĚK (v 
letech)

POHLAV
Í (1=muž, 
0=žena)

SSK - 1 25 1
SSK - 2 36 1

SSK - 3 22 1

SSK - 4 24 1

SSK - 5 19 1

SSK - 6 32 1

SSK - 7 23 1

SSK - 8 21 1

SSK - 9 22 1

SSK - 10 23 0

SSK - 11 24 1

SSK - 12 33 1

SSK - 13 22 1

SSK - 14 20 1

SSK - 15 24 0

průměr 24,7 0,9



V souboru neúspěšných kynologů je potom 13 mužů a 2 ženy. Věkový 

průměr činí 24,7 roku, nejnižší věk je 19 let, nejvyšší 36.

Tab. 14 Základní charakteristiky souboru úspěšných vyšetřovatelů 

z hlediska pohlaví a věku

 VĚK (v 
letech)

POHLAV
Í (1=muž, 
0=žena)

SKPV + 1 26 1
SKPV + 2 23 1

SKPV + 3 43 1

SKPV + 4 28 1

SKPV + 5 30 1

SKPV + 6 25 0

SKPV + 7 34 1

SKPV + 8 29 1

SKPV + 9 21 1

SKPV + 10 34 1

SKPV + 11 31 1

SKPV + 12 33 1

SKPV + 13 50 1

SKPV + 14 37 0

SKPV + 15 44 1

průměr 32,5 0,9

V souboru  úspěšných  kriminalistů  je  13  mužů  a  2  ženy.  Věkový 

průměr činí 32,5 roku, nejnižší věk je 21 let, nejvyšší 44.

Tab. 15 Základní charakteristiky souboru neúspěšných vyšetřovatelů 

z hlediska pohlaví a věku

 VĚK (v 
letech)

POHLAV
Í (1=muž, 
0=žena)

SKPV -1 29 0
SKPV -2 26 1

SKPV -3 23 0

SKPV -4 31 1

SKPV -5 39 1

SKPV -6 35 1

SKPV -7 23 1



SKPV -8 31 0

SKPV -9 40 1

SKPV -10 27 1

SKPV -11 27 0

SKPV -12 28 0

SKPV -13 18 1

SKPV -14 22 0

SKPV -15 24 0

průměr 28,2 0,5

V souboru  neúspěšných  kriminalistů  je  potom  8  mužů  a  7  žen. 

Věkový průměr činí 28,2 roku, nejnižší věk je 18 let, nejvyšší 40.

Tab. 16 Základní charakteristiky souboru úspěšných dopravních 

policistů z hlediska pohlaví a věku

 VĚK (v 
letech)

POHLAV
Í (1=muž, 
0=žena)

SDP + 1 24 1
SDP + 2 28 1

SDP + 3 40 1

SDP + 4 36 1

SDP + 5 28 1

SDP + 6 38 1

SDP + 7 36 1

SDP + 8 27 1

SDP + 9 24 1

SDP + 10 20 0

SDP + 11 21 0

SDP + 12 21 1

SDP + 13 23 1

SDP + 14 27 1

SDP + 15 29 1

průměr 28,1 0,9

V souboru  úspěšných  dopravních  policistů  je  13  mužů  a  2  ženy. 

Věkový průměr činí 28,1 roku, nejnižší věk je 20 let, nejvyšší 40.



Tab. 17 Základní charakteristiky souboru neúspěšných dopravních 

policistů z hlediska pohlaví a věku

 VĚK (v 
letech)

POHLAV
Í (1=muž, 
0=žena)

OSDP -1 21 0
OSDP -2 25 1

OSDP -3 41 1

OSDP -4 26 1

OSDP -5 28 1

OSDP -6 26 0

OSDP -7 19 1

OSDP -8 35 0

OSDP -9 25 0

OSDP -10 42 1

OSDP -11 20 1

OSDP -12 28 1

OSDP -13 38 0

OSDP -14 25 1

OSDP -15 23 0

průměr 28,1 0,6

V souboru  neúspěšných  dopravních  policistů  je  9  mužů  a  6  žen. 

Věkový průměr činí taktéž 28,1 roku, nejnižší věk je 19 let, nejvyšší 42.

Vzorek pro kvalitativní část výzkumu

Vzorek byl taktéž záměrný a čítal 5 příslušníků z SSK, 5 z SKPV a 5 z 

SDP. Anamnestická data tohoto vzorku nebyla k dispozici, vyjma nutného 

věku  a  pohlaví  (bez  nich  by  totiž  nebylo  možné  vyhodnocovat  metodu 

PASKO), neboť sběr dat proběhl zcela anonymně, kvůli zaručení motivace 

vypovídat bez obav pravdivě a také kvůli zaručení návratnosti dotazníků.



STATISTICKÝ POPIS SEBRANÝCH DAT, ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACE

4.1 SKUPINA SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE

4.1.1 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU IST – 70

Z hlediska  statistického  srovnání  souboru  úspěšných  a  neúspěšných  kynologů  není  tento  test  vlastně  příliš  zajímavý. 

Statisticky signifikantní rozdíly ve výsledcích obou skupin totiž nebyly nalezeny ani v jednom ze subtestů.

Při takto podobných výsledcích, je těžké pouštět se do nějaké izolované interpretace. Při bližším ohledání ovšem nalezneme 

zajímavosti psychologické a byla by škoda přejít je bez příslušného komentáře. Pokud se podíváme na níže uvedené tabulky a 

stanovíme si, že hledáme rozdíly větší alespoň o jeden a půl bodu, nalezneme je u všech subtestů, vyjma jazykového citu a 

celkového  skóru.  Co je  ovšem zarážejícím zjištěním,  je  fakt,  že  i  neúspěšní  kynologové  občas  svým skóre  předčí  úspěšné 

kynology.  Mají  například  lepší  schopnost chápání  vztahů (je  trochu paradoxní,  že  dle  Amthauera  subtest  „Analogie“  dobře 

predikuje  úspěšnost  v povolání),  lepší  paměť,  teoretické  početní  myšlení,  plošnou  i  prostorovou  představivost.  Úspěšní 

kynologové naopak lépe skórují  ve verbálních subtestech – schopnost tvorby úsudku, schopnost generalizace – abstraktního 

myšlení a dále v praktickém početním myšlení.

Jelikož subtest tvorby úsudku je prvním subtestem, lze předpokládat, že u anxióznějších jedinců vyvolá testová situace 

zhoršený výkon v tomto subtestu. Možná i z toho se lze domnívat, že skupina úspěšných kynologů pracuje ve stresu o něco lépe. 

Dalším subtestem je „Generalizace“, jedná se jakousi schopnost abstrakce, o rozumovou vzdělavatelnost. Tento subtest je velmi 

citlivý na vzdělání, kulturnost rodinného a širšího sociálního prostředí.

Snad můžeme velmi opatrně shrnout, že pro úspěšnější výkon služby ve skupině služební kynologie je zřejmě důležitější 

verbální složka inteligence než matematická. V celkovém hodnocení ovšem není rozdíl.



Tab. 18 Statistické zpracování dat získaných v IST

Group Statistics

úspěšnost N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
IST_IN úspěšný 15 101,53 9,395 2,426

neúspěšný 15 99,80 9,267 2,393
IST_EL úspěšný 15 99,80 11,428 2,951

neúspěšný 15 99,20 10,988 2,837
IST_AN úspěšný 15 98,13 11,370 2,936

neúspěšný 15 100,73 7,833 2,022
IST_GE úspěšný 15 98,20 12,957 3,346

neúspěšný 15 96,13 13,835 3,572
IST_ME úspěšný 15 97,67 10,991 2,838

neúspěšný 15 100,60 10,716 2,767
IST_AR úspěšný 15 101,67 9,084 2,346

neúspěšný 15 97,93 7,382 1,906
IST_NU úspěšný 15 96,87 10,419 2,690

neúspěšný 15 102,27 10,010 2,585
IST_PL úspěšný 15 102,20 8,300 2,143

neúspěšný 15 103,80 7,646 1,974
IST_SP úspěšný 15 101,13 11,211 2,895

neúspěšný 15 104,20 6,646 1,716
IST_IQ úspěšný 15 99,53 7,269 1,877

neúspěšný 15 100,40 6,127 1,582



Tab. 19 Výsledky statistických testů z výsledků v IST

Independent Samples Test

  
Levene's Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means

  
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

  F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

IST_IN Equal variances 
assumed

,004 ,948 ,509 28 ,615 1,733 3,407 -5,246 8,713

Equal variances 
not assumed   ,509 27,995 ,615 1,733 3,407 -5,246 8,713

IST_EL Equal variances 
assumed

,000 ,983 ,147 28 ,885 ,600 4,093 -7,785 8,985

Equal variances 
not assumed   ,147 27,957 ,885 ,600 4,093 -7,786 8,986

IST_AN Equal variances 
assumed

1,666 ,207 -,729 28 ,472 -2,600 3,565 -9,902 4,702

Equal variances 
not assumed   -,729 24,846 ,473 -2,600 3,565 -9,944 4,744

IST_GE Equal variances 
assumed

,433 ,516 ,422 28 ,676 2,067 4,894 -7,959 12,092

Equal variances 
not assumed   ,422 27,880 ,676 2,067 4,894 -7,961 12,094

IST_ME Equal variances 
assumed

,435 ,515 -,740 28 ,465 -2,933 3,963 -11,052 5,185

Equal variances 
not assumed   -,740 27,982 ,465 -2,933 3,963 -11,052 5,186

IST_AR Equal variances 
assumed

1,121 ,299 1,235 28 ,227 3,733 3,022 -2,458 9,924

Equal variances 
not assumed   1,235 26,875 ,227 3,733 3,022 -2,469 9,936



IST_NU Equal variances 
assumed

,025 ,874 -1,447 28 ,159 -5,400 3,731 -13,042 2,242

Equal variances 
not assumed   -1,447 27,955 ,159 -5,400 3,731 -13,042 2,242

IST_PL Equal variances 
assumed

,258 ,616 -,549 28 ,587 -1,600 2,914 -7,568 4,368

Equal variances 
not assumed   -,549 27,813 ,587 -1,600 2,914 -7,570 4,370

IST_SP Equal variances 
assumed

1,559 ,222 -,911 28 ,370 -3,067 3,365 -9,960 3,827

Equal variances 
not assumed   -,911 22,758 ,372 -3,067 3,365 -10,032 3,899

IST_IQ Equal variances 
assumed

2,323 ,139 -,353 28 ,727 -,867 2,455 -5,895 4,161

Equal variances 
not assumed   -,353 27,220 ,727 -,867 2,455 -5,901 4,168

4.1.2 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU PASKO

Jak vyplývá z níže uvedených tabulek statisticky významné rozdíly mezi oběma soubory jsou ve škálách PA, PB, PC, AB, 

AC, SA, SB, SC, KA, KB, KC, DIS, SPO, UVZ, OBZ, TRF, SLF a KOF. Čili rozdílů je skutečně mnoho. Na úvod je důležité 

zdůraznit, že metoda je koncipována tak, že výsledkem je pohled respondenta na sebe sama. To znamená také, na kolik je člověk 

schopen a ochoten o sobě vypovídat. Při použití většího množství metod je zajímavé dávat do souvislosti míru shody v přímých a 

nepřímých výpovědích respondenta.

Tedy můžeme říci, že úspěšní kynologové jsou přece jen o něco málo průbojnější než ti neúspěšní, ačkoli se nám výsledky 

pohybují  velmi  blízko  nuly  (každopádně  vždy  do  jedné  směrodatné  odchylky,  tzn.  charakteristiky  nejsou  příliš  výrazné.) 

Neúspěšní kynologové jsou trochu více nerozhodní, neprůbojní. Vyšší průbojnost souvisí s vyšší úrovní sebedůvěry a také se 

sklonem soutěžit, směřuje k dosahování maximálních výsledků.



S tím souvisí  i  další  faktor  –  adaptivnost,  zjišťujeme  podle  toho,  jak  proband  přijímá  či  zamítá  adjektiva  týkající  se 

přiznávání či zamítání potřeby přizpůsobovat se. Neúspěšní kynologové se jeví jako adaptivnější. Zrovna tak o tom svědčí i 

předchozí škála průbojnosti. Neúspěšní kynologové mají větší snahu se přizpůsobit a nenarážet, na rozdíl od úspěšných, kteří jsou 

dle výsledků v této škále prakticky ve středu populačního průměru. Snad bychom mohli předpokládat, že úspěšní kynologové 

usilují více o jednání podle vlastních představ, mají větší tendenci k nezávislosti. 

Neúspěšní  kynologové vykazují  na škále  stability  skutečně  daleko vyšší  míru  potřeby klidu a  životní  jistoty.  Úspěšná 

skupina  je  daleko dynamičtější,  hybnější,  má  větší  sklon k dobrodružnosti,  temperamentnosti.  Mají  větší  potřebu činnosti  a 

novosti.

Faktory  kontaktivnosti  ukazují,  že  úspěšní  kynologové  jsou  značně  výrazněji  kontaktivní.  Mají  tendenci  vyhledávat  a 

rozvíjet sociální kontakty. Potřebují být přijati do kolektivu a potřebují do jisté míry i obdiv. Jsou sociálně flexibilní, přístupní a 

družnější,  mají  dobré vystupování,  úspěšně komunikují  s novými i  neznámými lidmi.  Nejsou tak podezíraví  jako neúspěšná 

skupina, mají větší důvěru v lidi. Působí srdečněji, budí větší důvěru, jsou ochotnější se angažovat pro druhé. Naopak neúspěšní 

jsou sociálně zdrženlivější, jsou orientováni spíše na užší skupinu přátel. 

Dále můžeme úspěšné kynology popisovat jako lidi s bohatým vnitřním prožíváním, spontánnější, s tendencí více riskovat, 

více se předvádět, více překračovat vlastní síly, ale zároveň se schopností předcházet nejhoršímu. Jsou více pohotoví, bystří, mají 

vyšší potřebu činnosti.

Neúspěšní se naopak možná řídí heslem, kdo nic neudělá, nic nezkazí, možná více anticipují možné selhání, ale také je to 

možná tím, že si méně věří. Jsou vytrvalejší, plánovitější. Mohou se obtížněji vpravovat do nových, neobvyklých situací, jsou 

méně činorodí.



Tab. 20 Statistické zpracování dat získaných v PASKO

Group Statistics

 úspěšnost N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
PASKO_PA úspěšný 15 -,0240 ,14985 ,03869

neúspěšný 15 -,7033 ,61406 ,15855
PASKO_PB úspěšný 15 -,5473 ,24621 ,06357

neúspěšný 15 ,2353 ,69300 ,17893
PASKO_PC úspěšný 15 ,3140 ,20504 ,05294

neúspěšný 15 -,4680 ,65384 ,16882
PASKO_AA úspěšný 15 ,0947 ,34811 ,08988

neúspěšný 15 ,3733 ,94684 ,24447
PASKO_AB úspěšný 15 ,2547 ,43040 ,11113

neúspěšný 15 -,4147 ,69031 ,17824
PASKO_AC úspěšný 15 -,2133 ,28083 ,07251

neúspěšný 15 ,4087 ,84310 ,21769
PASKO_SA úspěšný 15 -,7400 ,58316 ,15057

neúspěšný 15 ,5520 ,54054 ,13957
PASKO_SB úspěšný 15 1,3973 ,41640 ,10752

neúspěšný 15 ,0720 ,60666 ,15664
PASKO_SC úspěšný 15 -1,1333 ,50219 ,12967

neúspěšný 15 ,2320 ,49160 ,12693
PASKO_KA úspěšný 15 1,0673 ,39469 ,10191

neúspěšný 15 ,2173 1,01652 ,26247
PASKO_KB úspěšný 15 -1,0220 ,57004 ,14718

neúspěšný 15 ,3493 ,93894 ,24243
PASKO_KC úspěšný 15 1,4493 ,54863 ,14166

neúspěšný 15 ,1260 1,06962 ,27618
PASKO_DIS úspěšný 15 ,6287 ,52079 ,13447

neúspěšný 15 -,4507 ,67289 ,17374
PASKO_SPO úspěšný 15 1,5440 ,61363 ,15844



neúspěšný 15 ,4593 ,46737 ,12067
PASKO_UVZ úspěšný 15 -1,0747 ,46502 ,12007

neúspěšný 15 -,3300 ,58687 ,15153
PASKO_OBZ úspěšný 15 ,5793 ,86671 ,22378

neúspěšný 15 -,4313 ,80890 ,20886
PASKO_TRF úspěšný 15 ,4333 ,34694 ,08958

neúspěšný 15 -,3040 ,66259 ,17108
PASKO_PAF úspěšný 15 -,1331 ,16639 ,04296

neúspěšný 15 -,2217 ,66362 ,17135
PASKO_SLF úspěšný 15 -1,08420 ,281889 ,072783

neúspěšný 15 ,29667 ,551832 ,142483
PASKO_KOF úspěšný 15 1,3745 ,24522 ,06332

neúspěšný 15 ,4479 1,01941 ,26321

Tab. 21 Výsledky statistických testů z výsledků v PASKO

Independent Samples Test

  
Levene's Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means

  
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

  F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

PASKO_PA Equal variances 
assumed

17,696 ,000 4,163 28 ,000 ,67933 ,16320 ,34503 1,01364

Equal variances 
not assumed   4,163 15,662 ,001 ,67933 ,16320 ,33275 1,02591

PASKO_PB Equal variances 
assumed

1,708 ,202 -4,122 28 ,000 -,78267 ,18989 -1,17164 -,39369

Equal variances 
not assumed   -4,122 17,479 ,001 -,78267 ,18989 -1,18247 -,38287



PASKO_PC Equal variances 
assumed

13,037 ,001 4,420 28 ,000 ,78200 ,17693 ,41958 1,14442

Equal variances 
not assumed   4,420 16,727 ,000 ,78200 ,17693 ,40825 1,15575

PASKO_AA Equal variances 
assumed

12,104 ,002 -1,070 28 ,294 -,27867 ,26047 -,81222 ,25489

Equal variances 
not assumed   -1,070 17,717 ,299 -,27867 ,26047 -,82653 ,26919

PASKO_AB Equal variances 
assumed

1,920 ,177 3,187 28 ,004 ,66933 ,21004 ,23908 1,09959

Equal variances 
not assumed   3,187 23,456 ,004 ,66933 ,21004 ,23529 1,10337

PASKO_AC Equal variances 
assumed

12,420 ,001 -2,711 28 ,011 -,62200 ,22945 -1,09200 -,15200

Equal variances 
not assumed   -2,711 17,069 ,015 -,62200 ,22945 -1,10594 -,13806

PASKO_SA Equal variances 
assumed

,356 ,555 -6,293 28 ,000 -1,29200 ,20531 -1,71255 -,87145

Equal variances 
not assumed   -6,293 27,840 ,000 -1,29200 ,20531 -1,71266 -,87134

PASKO_SB Equal variances 
assumed

2,548 ,122 6,976 28 ,000 1,32533 ,18999 ,93616 1,71450

Equal variances 
not assumed   6,976 24,796 ,000 1,32533 ,18999 ,93388 1,71678

PASKO_SC Equal variances 
assumed

,092 ,764 -7,525 28 ,000 -1,36533 ,18145 -1,73702 -,99365

Equal variances 
not assumed   -7,525 27,987 ,000 -1,36533 ,18145 -1,73703 -,99364

PASKO_KA Equal variances 
assumed

8,794 ,006 3,019 28 ,005 ,85000 ,28156 ,27326 1,42674

Equal variances 
not assumed   3,019 18,127 ,007 ,85000 ,28156 ,25877 1,44123

PASKO_KB Equal variances 
assumed

6,093 ,020 -4,835 28 ,000 -1,37133 ,28361 -1,95229 -,79038

Equal variances 
not assumed   -4,835 23,086 ,000 -1,37133 ,28361 -1,95791 -,78475



PASKO_KC Equal variances 
assumed

9,440 ,005 4,264 28 ,000 1,32333 ,31039 ,68754 1,95913

Equal variances 
not assumed   4,264 20,889 ,000 1,32333 ,31039 ,67764 1,96902

PASKO_DIS Equal variances 
assumed

,079 ,781 4,913 28 ,000 1,07933 ,21970 ,62930 1,52936

Equal variances 
not assumed   4,913 26,344 ,000 1,07933 ,21970 ,62803 1,53064

PASKO_SPO Equal variances 
assumed

2,396 ,133 5,446 28 ,000 1,08467 ,19916 ,67670 1,49263

Equal variances 
not assumed   5,446 26,153 ,000 1,08467 ,19916 ,67540 1,49393

PASKO_UVZ Equal variances 
assumed

1,095 ,304 -3,852 28 ,001 -,74467 ,19333 -1,14069 -,34865

Equal variances 
not assumed   -3,852 26,609 ,001 -,74467 ,19333 -1,14162 -,34771

PASKO_OBZ Equal variances 
assumed

,194 ,663 3,302 28 ,003 1,01067 ,30611 ,38364 1,63769

Equal variances 
not assumed   3,302 27,868 ,003 1,01067 ,30611 ,38350 1,63783

PASKO_TRF Equal variances 
assumed

7,466 ,011 3,818 28 ,001 ,73733 ,19311 ,34176 1,13291

Equal variances 
not assumed   3,818 21,140 ,001 ,73733 ,19311 ,33589 1,13877

PASKO_PAF Equal variances 
assumed

17,715 ,000 ,502 28 ,620 ,08860 ,17665 -,27325 ,45045

Equal variances 
not assumed   ,502 15,753 ,623 ,08860 ,17665 -,28636 ,46356

PASKO_SLF Equal variances 
assumed

3,703 ,065 -8,631 28 ,000 -1,380867 ,159996 -1,708603 -1,053130

Equal variances 
not assumed   -8,631 20,841 ,000 -1,380867 ,159996 -1,713751 -1,047982

PASKO_KOF Equal variances 
assumed

13,450 ,001 3,423 28 ,002 ,92660 ,27072 ,37206 1,48114

Equal variances 
not assumed   3,423 15,615 ,004 ,92660 ,27072 ,35155 1,50165



4.1.3 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU SPARO

Profily

Podíváme-li se tabulku níže,  zjistíme,  že v obou skupinách celkově převažuje typ A. Zatímco ve skupině neúspěšných 

kynologů jsou „áčkaři“ poměrně rovnoměrně rozloženi, u úspěšných jednoznačně vede typ A2. (Patrné velice dobře z grafického 

znázornění). Typ A2 spadá mezi klidné typy a konkrétně se jedná o typ odolný (stabilní), typ tendující ke kognitivní, emocionální 

a regulační stálosti, se schopností aktivně se vyrovnávat s novými vlivy. 

Typ A4, který je nejčetnějším typem ve skupině neúspěšných kynologů, znamená sice také klidný typ, ale spíše ve smyslu 

rigidní, „stažené“ osobnosti.

Jinak lze shrnout, že v úspěšné skupině se vyskytuje 7x typ A2 odolný, 2x A1 adjustativní, 1x A3 cílesměrný a 1x A4 rigidní, 

dále 3x typ D1 improvizující, 1x D2 pragmatický; v neúspěšné skupině 4x typ A4 rigidní, 3x A1 adjustativní, 3x A2 odolný, 1x A3 

cílesměrný a 2x C2  obezřetný a 2x D3 sebeprosazující.

Rozlišování obou skupin na základě SPARO typů není tedy pro naše potřeby výběru příliš využitelné.

Tab. 22 Frekvence výskytu jednotlivých typů ve SPARO

SPARO_TYP
Frequency Percent

Úspěšní A1 2 13,3
A2 7 46,7
A3 1 6,7
A4 1 6,7
C2 0 0,0
D1 3 20,0



D2 1 6,7
D3 0 0,0

Total 15 100,0
Frequency Percent

Neúspěšní A1 3 20,0
A2 3 20,0
A3 1 6,7
A4 4 26,7
C2 2 13,3
D1 0 0,0
D2 0 0,0
D3 2 13,3

Total 15 100,0



Graf. 3 Frekvence výskytu jednotlivých typů ve SPARO

2

7

1 1

0

3

1

0

3 3

1

4

2

0 0

2

A1 A2 A3 A4 C2 D1 D2 D3 A1 A2 A3 A4 C2 D1 D2 D3

Úspěšní Neúspěšní

Většina  výsledků  z testu  SPARO se  pohybuje  v rámci  jedné  směrodatné  odchylky,  tudíž  se  nejedná  o  žádné  výrazné 

osobnostní charakteristiky.

Statisticky významné rozdíly jsou v následujících škálách, MH, L, IP, SD, OS, UZ, KT, a NU. 

Komponenty bazální psychické integrovanosti

Obě skupiny jsou  kognitivně  klidnější,  nebaží  po  podnětech.  Emocionálně  jsou  méně  vzrušiví,  nemají  sklon  prožívat 

situační napětí nebo tenzi či euforii. Obě skupiny jsou též schopny anticipační regulace a dokáží se přizpůsobit, ať už účelným 

vpravením se nebo principem poddajnosti.



Obecnější faktory

Škála MH, neboli motorická hybnost, nám ukazuje, že skupina neúspěšných kynologů je hybnější, neboli více se projevují 

vyhledáváním změn při menších regulačních zábranách. Naopak úspěšní jsou regulovanější a přizpůsobivější, nicméně v obou 

případech je nižší emocionální vzrušivost.

Dimenze N = hladina normality osobnosti

Na škálách normality nevykazuje ani jedna ze skupin žádné známky anomálií ani extremit. Obě skupiny jsou osobnostně 

stabilní a nejsou paranoidně nastaveny.

Dimenze S = optimální hladina stimulace

Škála IP je intenzita vnitřního prožívání. Obě skupiny ji mají mínusovou, ale úspěšná skupina statisticky významně nižší 

než neúspěšná. Tzn. obě skupiny spíše tendují k uměřenosti, reálnosti a klidu. Svědčí o tom i další škály této dimenze, respektive 

záporný pohybový neklid, záporná dynamičnost interakcí, záporná sociální disinhibitovanost i obecná hladina stimulace, jako 

výsledný faktor. 

Dimenze R = tendence riskovat

V této dimenzi není jediný statisticky významný rozdíl. Nicméně platí, že jsou obě skupiny schopny předjímat, přiměřeně 

aspirují,  nespoléhají se na náhodu, nepředvádí se a nemají sklony riskovat.

Dimenze I = účinná integrovanost

Škála UZ, neboli úzkostnost, je v neúspěšné skupině statisticky významně vyšší než u úspěšné, nicméně stále je třeba brát 

zřetel na to, že ji mají obě skupiny pod populačním průměrem.

Škála EC je emocionalita, dynamika emocionálních stavů a celkové psychické vyladění pod vlivem situačních faktorů, je to 

stupeň a rychlost prožívání. Zatímco u neúspěšné skupiny je tato kategorie v rámci jedné směrodatné odchylky, u úspěšné již tuto 

odchylku překračuje, mohou se tedy jevit poněkud emočně méně citliví.



Škála UR je účinná kapacita rozumu, kterou bychom mohli vysvětlit jako schopnost využívání té kapacity rozumu, kterou 

daný jedinec disponuje, nikoli tedy jako obecnou inteligenci. Zároveň je ukazatelem psychické odolnosti vůči emociogenním 

účinkům situací. Ve vyhrocené situaci se tedy budou schopny obě skupiny účinně zachovat.

Škála RR je hladina resistence vůči rušivým vlivům. Obě skupiny vykazují,  že budou schopny za pomoci volního úsilí 

překonávat vnitřní i vnější překážky, i v případě zjevné aktualizace hrozby v cílové činnosti pokračovat.

Škála OI, neboli dimenze účinné integrovanosti osobnosti. Jde o jakousi globální škálu výše uvedených rysů. Oba soubory 

se nacházejí nad průměrem v rámci jedné standardní odchylky.

Dimenze V = vztahová dimenze

Dimenze  interpersonálních  vztahů a vazeb má pouze na jedné škále  signifikantní  rozdíl  a to  v kontaktivnosti.  Úspěšná 

skupina se zdá ještě opatrnější při navazování kontaktů s druhými lidmi než neúspěšná skupina.

Ostatní  rozdíly jsou již nepatrné,  ale  v souhrnu se jedná ve skupině úspěšných kynologů o tolerantnější  a  flexibilnější 

osobnosti, závislejší na sociální opoře a zároveň poskytující více sociální opory.

Dimenze K = korektivnosti

Všichni policisté jsou odpovědné typy. Jsou schopni korigovat své jednání, ti úspěšní jsou výrazně usedlejší (což ale v této 

míře jinými slovy znamená spíše sklon k opatrnosti).

Dimenze P = sebeprosazování

Škála US, neboli potlačená versus vysoká sebejistota, je hladinou sebedůvěry obecně, důvěrou ve své vlastní schopnosti a 

síly.  Obě skupiny si  věří,  přičemž ti  úspěšní  více.  Méně se spoléhají  na druhé,  nemusí  si  úplně připouštět  možnost  vlastní 

nedostačivosti.

Škála TO, neboli trudomyslnost versus optimismus. Obě skupiny jsou výrazně optimisticky naladěny, mají určitý životní 

elán a celkovou životní spokojenost, nicméně pohybují se stále v normě, tedy v mezích jedné směrodatné odchylky.



Škála  PR,  neboli  prožitkový  versus  reagující  přístup,  popisuje,  jakou  máme  tendenci  se  zachovat  ve  vyhrocených 

emociogenních situacích. U obou převažuje reagující přístup nad prožitkovým, čili tendence vzniklé situace řešit, zachovat se.

Škála  NS,  neboli  nenápadnost  versus  sebeprosazování,  tady jde  o  protikladnost  konvenčních  a  ambiciózních  přístupů. 

Úspěšná skupina je nenápadnější a zdrženlivější, neprosazuje se tolik.

Škála FM, neboli  femininní  versus maskulinní  typ  interakce,  jde o vykazování  postojů a aktivit  adekvátních  pro dané 

pohlaví. Zatímco úspěšná skupina je na tom v podstatě shodně jako populační průměr, neúspěšná je výrazně maskulinní, tedy 

manifestuje preferování „mužství“.

Tab. 23 Statistické zpracování dat získaných v SPARO

Group Statistics

 úspěšnost N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
SPARO_KO úspěšný 15 -,7413 1,38048 ,35644

neúspěšný 15 -,2927 1,14303 ,29513
SPARO_EM úspěšný 15 -,856 ,3480 ,0898

neúspěšný 15 -,539 ,6111 ,1578
SPARO_RE úspěšný 15 -,4580 ,82787 ,21376

neúspěšný 15 -,5827 ,62110 ,16037
SPARO_AD úspěšný 15 ,1853 ,69620 ,17976

neúspěšný 15 ,1987 ,80178 ,20702
SPARO_PV úspěšný 15 -,7333 ,67605 ,17455

neúspěšný 15 -,6233 ,53213 ,13740
SPARO_MH úspěšný 15 -,5960 1,09866 ,28367

neúspěšný 15 ,4220 ,68923 ,17796
SPARO_VZ úspěšný 15 -,5293 ,96552 ,24930

neúspěšný 15 -,6013 ,71568 ,18479
SPARO_LS úspěšný 15 ,871 ,7639 ,1972



neúspěšný 15 ,705 ,5090 ,1314
SPARO_AN úspěšný 15 -,397 ,8647 ,2233

neúspěšný 15 -,217 ,6732 ,1738
SPARO_EX úspěšný 15 -,4387 ,90420 ,23346

neúspěšný 15 -,0767 ,48531 ,12531
SPARO_L úspěšný 15 -,7327 ,62372 ,16104

neúspěšný 15 ,1147 ,50473 ,13032
SPARO_SI úspěšný 15 -,7387 1,37959 ,35621

neúspěšný 15 -,1827 1,15555 ,29836
SPARO_IP úspěšný 15 -1,2507 ,76051 ,19636

neúspěšný 15 -,3027 ,58726 ,15163
SPARO_PN úspěšný 15 -,8027 1,18819 ,30679

neúspěšný 15 -,0167 ,73443 ,18963
SPARO_DI úspěšný 15 -,7880 1,07053 ,27641

neúspěšný 15 -,3587 ,66552 ,17184
SPARO_SD úspěšný 15 -,7567 ,46012 ,11880

neúspěšný 15 -,1760 ,80440 ,20769
SPARO_OS úspěšný 15 -1,0660 ,65284 ,16856

neúspěšný 15 -,4940 ,60031 ,15500
SPARO_AS úspěšný 15 -,0053 ,54379 ,14041

neúspěšný 15 -,0233 ,82359 ,21265
SPARO_AC úspěšný 15 ,1387 1,12344 ,29007

neúspěšný 15 ,3340 1,18326 ,30552
SPARO_TN úspěšný 15 -,7727 ,87014 ,22467

neúspěšný 15 -,7260 ,59516 ,15367
SPARO_SE úspěšný 15 -,3927 1,04782 ,27055

neúspěšný 15 -,2780 ,43098 ,11128
SPARO_OR úspěšný 15 -,8033 ,63428 ,16377

neúspěšný 15 -,5647 ,71526 ,18468
SPARO_UZ úspěšný 15 -1,1127 ,27559 ,07116

neúspěšný 15 -,5740 ,55251 ,14266
SPARO_EC úspěšný 15 -1,1547 ,57292 ,14793



neúspěšný 15 -,9087 ,56793 ,14664
SPARO_UR úspěšný 15 ,4653 ,79902 ,20631

neúspěšný 15 ,3520 ,94290 ,24346
SPARO_RR úspěšný 15 ,3107 ,84778 ,21890

neúspěšný 15 ,4060 ,60320 ,15575
SPARO_OI úspěšný 15 ,8260 ,64458 ,16643

neúspěšný 15 ,4187 ,55424 ,14310
SPARO_KT úspěšný 15 -1,0580 ,53578 ,13834

neúspěšný 15 -,5567 ,53188 ,13733
SPARO_BE úspěšný 15 ,3100 1,15774 ,29893

neúspěšný 15 -,2227 ,95123 ,24561
SPARO_KN úspěšný 15 -,1833 ,60073 ,15511

neúspěšný 15 -,5173 ,82471 ,21294
SPARO_NE úspěšný 15 -,6200 ,59898 ,15465

neúspěšný 15 -,3373 ,71037 ,18342
SPARO_RF úspěšný 15 ,7480 ,83936 ,21672

neúspěšný 15 ,3940 ,78365 ,20234
SPARO_LO úspěšný 15 ,6413 ,58773 ,15175

neúspěšný 15 ,5920 ,86486 ,22331
SPARO_NU úspěšný 15 ,7567 ,94606 ,24427

neúspěšný 15 ,0893 ,53549 ,13826
SPARO_FC úspěšný 15 ,259 ,6923 ,1787

neúspěšný 15 -,017 1,0550 ,2724
SPARO_KI úspěšný 15 -,67 ,562 ,145

neúspěšný 15 -,88 ,542 ,140
SPARO_US úspěšný 15 1,0233 ,78575 ,20288

neúspěšný 15 ,7887 ,48267 ,12462
SPARO_TO úspěšný 15 ,7407 ,78331 ,20225

neúspěšný 15 ,8853 ,89047 ,22992
SPARO_PR úspěšný 15 ,6967 ,85380 ,22045

neúspěšný 15 ,8653 ,85367 ,22042
SPARO_NS úspěšný 15 -,2493 1,21912 ,31478



neúspěšný 15 ,4593 ,69159 ,17857
SPARO_FM úspěšný 15 ,2587 ,93550 ,24155

neúspěšný 15 ,7460 ,67282 ,17372

Tab. 24 Výsledky statistických testů z výsledků v SPARO

Independent Samples Test
Levene's Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval 
of the Difference

F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

SPARO_KO Equal variances 
assumed

1,107 ,302 -,970 28 ,341 -,44867 ,46276 -1,39659 ,49926

Equal variances not 
assumed

-,970 27,058 ,341 -,44867 ,46276 -1,39808 ,50075

SPARO_EM Equal variances 
assumed

9,034 ,006 -1,748 28 ,091 -,3173 ,1816 -,6893 ,0546

Equal variances not 
assumed

-1,748 22,215 ,094 -,3173 ,1816 -,6937 ,0590

SPARO_RE Equal variances 
assumed

2,975 ,096 ,467 28 ,644 ,12467 ,26723 -,42272 ,67205

Equal variances not 
assumed

,467 25,968 ,645 ,12467 ,26723 -,42465 ,67399

SPARO_AD Equal variances 
assumed

,346 ,561 -,049 28 ,962 -,01333 ,27417 -,57495 ,54828

Equal variances not 
assumed

-,049 27,460 ,962 -,01333 ,27417 -,57545 ,54878

SPARO_PV Equal variances 
assumed

2,608 ,118 -,495 28 ,624 -,11000 ,22214 -,56504 ,34504

Equal variances not 
assumed

-,495 26,536 ,625 -,11000 ,22214 -,56617 ,34617

SPARO_M
H

Equal variances 
assumed

6,063 ,020 -3,040 28 ,005 -1,01800 ,33487 -1,70395 -,33205



Equal variances not 
assumed

-3,040 23,542 ,006 -1,01800 ,33487 -1,70985 -,32615

SPARO_VZ Equal variances 
assumed

,091 ,765 ,232 28 ,818 ,07200 ,31032 -,56365 ,70765

Equal variances not 
assumed

,232 25,817 ,818 ,07200 ,31032 -,56608 ,71008

SPARO_LS Equal variances 
assumed

5,233 ,030 ,703 28 ,488 ,1667 ,2370 -,3188 ,6522

Equal variances not 
assumed

,703 24,385 ,489 ,1667 ,2370 -,3221 ,6554

SPARO_AN Equal variances 
assumed

3,406 ,076 -,636 28 ,530 -,1800 ,2830 -,7596 ,3996

Equal variances not 
assumed

-,636 26,411 ,530 -,1800 ,2830 -,7612 ,4012

SPARO_EX Equal variances 
assumed

5,842 ,022 -1,366 28 ,183 -,36200 ,26497 -,90476 ,18076

Equal variances not 
assumed

-1,366 21,448 ,186 -,36200 ,26497 -,91233 ,18833

SPARO_L Equal variances 
assumed

,117 ,735 -4,090 28 ,000 -,84733 ,20717 -1,27170 -,42297

Equal variances not 
assumed

-4,090 26,833 ,000 -,84733 ,20717 -1,27253 -,42214

SPARO_SI Equal variances 
assumed

1,573 ,220 -1,197 28 ,242 -,55600 ,46466 -1,50780 ,39580

Equal variances not 
assumed

-1,197 27,165 ,242 -,55600 ,46466 -1,50912 ,39712

SPARO_IP Equal variances 
assumed

,735 ,398 -3,821 28 ,001 -,94800 ,24809 -1,45620 -,43980

Equal variances not 
assumed

-3,821 26,317 ,001 -,94800 ,24809 -1,45767 -,43833

SPARO_PN Equal variances 
assumed

2,316 ,139 -2,179 28 ,038 -,78600 ,36066 -1,52479 -,04721

Equal variances not 
assumed

-2,179 23,335 ,040 -,78600 ,36066 -1,53150 -,04050

SPARO_DI Equal variances 
assumed

5,801 ,023 -1,319 28 ,198 -,42933 ,32547 -1,09602 ,23736



Equal variances not 
assumed

-1,319 23,415 ,200 -,42933 ,32547 -1,10196 ,24329

SPARO_SD Equal variances 
assumed

6,918 ,014 -2,427 28 ,022 -,58067 ,23927 -1,07079 -,09054

Equal variances not 
assumed

-2,427 22,275 ,024 -,58067 ,23927 -1,07653 -,08480

SPARO_OS Equal variances 
assumed

,407 ,529 -2,498 28 ,019 -,57200 ,22899 -1,04107 -,10293

Equal variances not 
assumed

-2,498 27,805 ,019 -,57200 ,22899 -1,04122 -,10278

SPARO_AS Equal variances 
assumed

1,527 ,227 ,071 28 ,944 ,01800 ,25482 -,50398 ,53998

Equal variances not 
assumed

,071 24,257 ,944 ,01800 ,25482 -,50763 ,54363

SPARO_AC Equal variances 
assumed

,529 ,473 -,464 28 ,646 -,19533 ,42128 -1,05830 ,66763

Equal variances not 
assumed

-,464 27,925 ,646 -,19533 ,42128 -1,05840 ,66773

SPARO_TN Equal variances 
assumed

1,776 ,193 -,171 28 ,865 -,04667 ,27220 -,60424 ,51090

Equal variances not 
assumed

-,171 24,747 ,865 -,04667 ,27220 -,60756 ,51422

SPARO_SE Equal variances 
assumed

13,100 ,001 -,392 28 ,698 -,11467 ,29254 -,71390 ,48457

Equal variances not 
assumed

-,392 18,605 ,700 -,11467 ,29254 -,72783 ,49850

SPARO_OR Equal variances 
assumed

,571 ,456 -,967 28 ,342 -,23867 ,24683 -,74428 ,26695

Equal variances not 
assumed

-,967 27,605 ,342 -,23867 ,24683 -,74461 ,26728

SPARO_UZ Equal variances 
assumed

10,827 ,003 -3,379 28 ,002 -,53867 ,15942 -,86522 -,21211

Equal variances not 
assumed

-3,379 20,560 ,003 -,53867 ,15942 -,87063 -,20670

SPARO_EC Equal variances 
assumed

,021 ,887 -1,181 28 ,248 -,24600 ,20829 -,67267 ,18067



Equal variances not 
assumed

-1,181 27,998 ,248 -,24600 ,20829 -,67267 ,18067

SPARO_UR Equal variances 
assumed

,099 ,755 ,355 28 ,725 ,11333 ,31911 -,54034 ,76700

Equal variances not 
assumed

,355 27,266 ,725 ,11333 ,31911 -,54113 ,76780

SPARO_RR Equal variances 
assumed

2,142 ,154 -,355 28 ,725 -,09533 ,26865 -,64564 ,45497

Equal variances not 
assumed

-,355 25,283 ,726 -,09533 ,26865 -,64831 ,45765

SPARO_OI Equal variances 
assumed

,844 ,366 1,856 28 ,074 ,40733 ,21949 -,04228 ,85695

Equal variances not 
assumed

1,856 27,385 ,074 ,40733 ,21949 -,04274 ,85740

SPARO_KT Equal variances 
assumed

,395 ,535 -2,572 28 ,016 -,50133 ,19493 -,90063 -,10204

Equal variances not 
assumed

-2,572 27,999 ,016 -,50133 ,19493 -,90063 -,10204

SPARO_BE Equal variances 
assumed

4,428 ,044 1,377 28 ,179 ,53267 ,38689 -,25983 1,32517

Equal variances not 
assumed

1,377 26,985 ,180 ,53267 ,38689 -,26118 1,32651

SPARO_KN Equal variances 
assumed

1,417 ,244 1,268 28 ,215 ,33400 ,26344 -,20564 ,87364

Equal variances not 
assumed

1,268 25,593 ,216 ,33400 ,26344 -,20793 ,87593

SPARO_NE Equal variances 
assumed

1,822 ,188 -1,178 28 ,249 -,28267 ,23992 -,77411 ,20878

Equal variances not 
assumed

-1,178 27,223 ,249 -,28267 ,23992 -,77474 ,20941

SPARO_RF Equal variances 
assumed

,098 ,756 1,194 28 ,243 ,35400 ,29650 -,25334 ,96134

Equal variances not 
assumed

1,194 27,869 ,243 ,35400 ,29650 -,25347 ,96147

SPARO_LO Equal variances 
assumed

,638 ,431 ,183 28 ,856 ,04933 ,26999 -,50372 ,60238



Equal variances not 
assumed

,183 24,658 ,857 ,04933 ,26999 -,50711 ,60578

SPARO_NU Equal variances 
assumed

2,895 ,100 2,378 28 ,024 ,66733 ,28069 ,09237 1,24229

Equal variances not 
assumed

2,378 22,136 ,026 ,66733 ,28069 ,08543 1,24923

SPARO_FC Equal variances 
assumed

3,179 ,085 ,847 28 ,404 ,2760 ,3258 -,3914 ,9434

Equal variances not 
assumed

,847 24,171 ,405 ,2760 ,3258 -,3962 ,9482

SPARO_KI Equal variances 
assumed

,000 ,995 1,038 28 ,308 ,209 ,202 -,204 ,622

Equal variances not 
assumed

1,038 27,961 ,308 ,209 ,202 -,204 ,622

SPARO_US Equal variances 
assumed

4,118 ,052 ,986 28 ,333 ,23467 ,23810 -,25306 ,72239

Equal variances not 
assumed

,986 23,249 ,334 ,23467 ,23810 -,25759 ,72692

SPARO_TO Equal variances 
assumed

,000 ,983 -,472 28 ,640 -,14467 ,30622 -,77192 ,48259

Equal variances not 
assumed

-,472 27,552 ,640 -,14467 ,30622 -,77238 ,48305

SPARO_PR Equal variances 
assumed

,162 ,690 -,541 28 ,593 -,16867 ,31174 -,80724 ,46991

Equal variances not 
assumed

-,541 28,000 ,593 -,16867 ,31174 -,80724 ,46991

SPARO_NS Equal variances 
assumed

4,593 ,041 -1,958 28 ,060 -,70867 ,36190 -1,44998 ,03265

Equal variances not 
assumed

-1,958 22,165 ,063 -,70867 ,36190 -1,45887 ,04154

SPARO_FM Equal variances 
assumed

4,498 ,043 -1,638 28 ,113 -,48733 ,29753 -1,09679 ,12213

Equal variances not 
assumed

-1,638 25,426 ,114 -,48733 ,29753 -1,09959 ,12492



4.1.4 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU FIRO-B

Signifikantní  rozdíl  mezi  skupinou  úspěšných  a  neúspěšných  kynologů  je  na  škále  Ce.  A to  v tom smyslu,  že  první 

jmenovaná skupina se v podstatě nijak výrazně nesnaží přebírat odpovědnost spojenou s vůdčí rolí. Druhá skupina prokazuje rys 

dominance o něco více. Jedno z možných vysvětlení je, že psovodi jsou sice zvyklí vystupovat před svým psem v roli „jeho 

pána“, ale zároveň svého psa berou jako svého „rovnocenného“ partnera, kterému mohou zcela důvěřovat apod. Tyto rysy se 

možná mohou přenášet i na sociálního okolí.

Ale jako daleko reálnější vysvětlení se mi jeví fakt, že kynologové ze speciálních činností, tedy ti, kteří se zaměřují na 

výcvik psů k vyhledávání zbraní, výbušnin, drog, osob atd., jsou méně dominantní, než ti ze základních kynologických činností, 

kteří cvičí psi v zadržení pachatele aj., a to proto, že cvičí i daleko submisivnější psi.

Jinak lze v obecné rovině říci,  že se obě skupiny cítí  mezi  lidmi dobře a budou mít  sklon je vyhledávat.  Taktéž mají 

kynologové  shodně  přiměřenou  potřebu  být  ostatními  přijímáni  a  patřit  mezi  ně.  Sami  vytvářejí  přiměřené  citové  vztahy 

k ostatním a jsou dokonce o něco raději, pokud jsou tyto vztahy iniciovány i vůči nim druhou stranou. Příliš si nepřejí být ve své 

činnosti kontrolováni, ale rys není extrémně výrazný.

Tab. 25 Statistické zpracování dat získaných ve FIRO-B

Group Statistics

 úspěšnost N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
FIRO-B_Ie úspěšný 15 6,00 1,309 ,338

neúspěšný 15 5,60 1,957 ,505
FIRO-B_Ce úspěšný 15 3,47 2,669 ,689

neúspěšný 15 5,53 2,100 ,542
FIRO-B_Ae úspěšný 15 5,60 1,765 ,456

neúspěšný 15 6,60 2,293 ,592



FIRO-B_Iw úspěšný 15 6,53 1,685 ,435
neúspěšný 15 5,53 2,924 ,755

FIRO-B_Cw úspěšný 15 3,40 1,920 ,496
neúspěšný 15 2,53 2,232 ,576

FIRO-B_Aw úspěšný 15 7,13 1,457 ,376
neúspěšný 15 6,53 2,066 ,533

Tab. 26 Výsledky statistických testů z výsledků v FIRO-B

Independent Samples Test

  
Levene's Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means

  
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

  F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

FIRO-B_Ie Equal variances 
assumed

5,107 ,032 ,658 28 ,516 ,400 ,608 -,845 1,645

Equal variances 
not assumed   ,658 24,443 ,517 ,400 ,608 -,853 1,653

FIRO-B_Ce Equal variances 
assumed

1,044 ,316 -2,357 28 ,026 -2,067 ,877 -3,863 -,270

Equal variances 
not assumed   -2,357 26,531 ,026 -2,067 ,877 -3,867 -,266

FIRO-B_Ae Equal variances 
assumed

3,216 ,084 -1,339 28 ,191 -1,000 ,747 -2,530 ,530

Equal variances 
not assumed   -1,339 26,278 ,192 -1,000 ,747 -2,535 ,535

FIRO-B_Iw Equal variances 
assumed

9,635 ,004 1,148 28 ,261 1,000 ,871 -,785 2,785

Equal variances 
not assumed   1,148 22,370 ,263 1,000 ,871 -,805 2,805



FIRO-B_Cw Equal variances 
assumed

,140 ,711 1,140 28 ,264 ,867 ,760 -,690 2,424

Equal variances 
not assumed   1,140 27,388 ,264 ,867 ,760 -,692 2,425

FIRO-B_Aw Equal variances 
assumed

1,470 ,236 ,919 28 ,366 ,600 ,653 -,737 1,937

Equal variances 
not assumed   ,919 25,170 ,367 ,600 ,653 -,744 1,944

4.1.5 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU EPQ-R

Z testu EPQ-R byly vybrány pouze škály N, E, P, L, neboť to byly jediné čtyři, které měli ve svých složkách vyplněny 

všichni probandi. Signifikantní rozdíl mezi skupinou úspěšných a neúspěšných kynologů dokumentuje škála psychoticismu, což 

v Eysenckově terminologii znamená spíše hostilitu, nedostatek empatie, určitou hrubost, netaktnost, nonkonformimus, nikoliv 

přítomnost psychotických fenomenů, jak by možná mohl název chybně navádět. Úspěšní kynologové mají skór psychoticismu 

nižší.

V dalších škálách byly nalezeny i další rozdíly, byť již nejsou statisticky signifikantní. Úspěšní kynologové jsou také o něco 

méně neurotičtí (ve smyslu nižší úzkostnosti, depresivnosti, zkrátka jsou duševně vyrovnanější) a měli nižší lži skór, tzn. neměli 

takovou  potřebu  „přikrašlovat“  své  odpovědi,  či  nejsou  tak  sociálně  naivní  nebo  konformní.  Nicméně  oproti  populačnímu 

průměru je skór neuroticismu daleko nižší a L-skór daleko vyšší, lze to přisuzovat testové situaci, ve které se jedná o možnost 

získání povolání a to speciálně policejní profese, kde může být snaha vzbudit dobrý dojem velmi silná. Eysenckovy dotazníky se 

zdají v poslední době již poměrně snadno prohlédnutelnou metodou, jejíž výsledky se pro situaci personálního výběru ukazují být 

jen málo přínosné. Extravertovanost je zcela shodná v oboru skupinách a pohybuje se v populační normě. 

Tab. 27 Statistické zpracování dat získaných v EPQ-R



Group Statistics

 úspěšnost N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
EPQ-R_N úspěšný 15 1,67 1,175 ,303

neúspěšný 15 2,47 1,457 ,376
EPQ-R_E úspěšný 15 15,47 3,889 1,004

neúspěšný 15 15,73 4,728 1,221
EPQ-R_P úspěšný 15 2,33 1,589 ,410

neúspěšný 15 3,87 1,995 ,515
EPQ-R_L úspěšný 15 9,40 3,888 1,004

neúspěšný 15 11,60 5,040 1,301

Tab. 28 Výsledky statistických testů z výsledků v EPQ-R

Independent Samples Test

  
Levene's Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means

  
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

  F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

EPQ-R_N Equal variances 
assumed

,716 ,405 -1,655 28 ,109 -,800 ,483 -1,790 ,190

Equal variances 
not assumed   -1,655 26,796 ,110 -,800 ,483 -1,792 ,192

EPQ-R_E Equal variances 
assumed

,833 ,369 -,169 28 ,867 -,267 1,581 -3,504 2,971

Equal variances 
not assumed   -,169 26,996 ,867 -,267 1,581 -3,510 2,977

EPQ-R_P Equal variances 
assumed

1,623 ,213 -2,328 28 ,027 -1,533 ,659 -2,882 -,184



Equal variances 
not assumed   -2,328 26,662 ,028 -1,533 ,659 -2,885 -,181

EPQ-R_L Equal variances 
assumed

1,507 ,230 -1,339 28 ,191 -2,200 1,643 -5,566 1,166

Equal variances 
not assumed   -1,339 26,305 ,192 -2,200 1,643 -5,576 1,176

4.1.6 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU DRČ

Metoda DRČ nám naznačuje rychlost psychomotorického tempa a případné pozornostní chyby. Zde nejsou signifikantní 

výsledky, ale i přesto jistě zajímavé. Zatímco úspěšní kynologové zvládli 45 bodů bez ztráty „květiny“, neúspěšní kynologové 

zvládli  50  bodů  v téže  kvalitě.  Tudíž  úspěšní  psovodi  spadají  do  kategorie  2-3  (2,4),  neúspěšní  do  2  (1,9).  Samozřejmě 

zaokrouhlíme-li kategorie na celá čísla, budou obě skupiny ve dvojce, mimo jiné i proto se nejedná o významný rozdíl.

Tab. 29 Statistické zpracování dat získaných v DRČ

Group Statistics
úspěšnost N Mean Std. 

Deviation
Std. 

Error 
Mean

DRČ_HS úspěšný 15 45,13 9,18 2,37
neúspěšný 15 50,87 8,806 2,274

DRČ_CHYB úspěšný 15 0 0
neúspěšný 15 0 0

DRČ_Kategorie úspěšný 15 2,4 0,8
neúspěšný 15 1,9 0,806

Tab. 30 Výsledky statistických testů z výsledků v DRČ



Independent Samples Test

  
Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

  
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

  F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

DRČ_HS Equal variances 
assumed

,045 ,833 -1,746 28 ,092 -5,733 3,284 -12,461 ,995

Equal variances 
not assumed   -1,746 27,952 ,092 -5,733 3,284 -12,462 ,995

4.1.7 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU PASKO - „IDEÁLNÍ“ POLICEJNÍ KYNOLOG

Představa o „ideálním“ psovodovi se u jednotlivých kynologů místy značně liší, místy je zase velice podobná. Nicméně si 

pomůžeme  aritmetickým  průměrem.  Na  škále  průbojnosti  tedy  v zásadě  nelze  interpretovat  ani  jedním  směrem,  neboť  se 

pohybujeme přesně v populačním průměru. V kategorii adaptívnosti jde spíše o jedince usilující jednat dle vlastních představ, 

lehce  tendující  k nezávislosti  a  mírné  tvrdohlavosti.  Škála  stability  je  již  daleko  přesvědčivější,  neboť  zde  se  jednoznačně 

dovídáme,  že  kynolog  má  být  člověk  stabilní  ve  svých  postojích  a  přístupech,  člověk  vytrvalý  a  houževnatý,  rozvážný  a 

spolehlivý. Dále co se kontaktivnosti týká, preferuje se sociální zdrženlivost, tendence spoléhat sám na sebe. Jednoznačně se pak 

požaduje uvážlivost, disciplinovanost.

Tab. 31 Výsledky testu PASKO - představa pěti úspěšných příslušníků Oddělení služební kynologie o tom, jak by měl 

vypadat dobrý psovod



 SSK 1 SSK 2 SSK 3 SSK 4 SSK 5 Průměr
PASKO_PA 0,51 1,68 -0,67 -0,96 0,21 0,15
PASKO_PB 0,05 -1,74 1,24 1,24 -1,44 -0,13
PASKO_PC 0,25 1,86 -1,04 -1,2 0,89 0,15
PASKO_AA -0,66 -1,4 -0,3 -0,66 -1,03 -0,81
PASKO_AB -1 0,67 -0,67 -0,67 0,67 -0,20
PASKO_AC 0,24 -1,15 0,24 0,04 -0,95 -0,32
PASKO_SA 1,67 0,98 1,32 2,35 0,98 1,46
PASKO_SB -0,58 -0,58 -0,58 -0,96 0,58 -0,42
PASKO_SC 1,3 0,89 1,1 1,92 0,28 1,10
PASKO_KA -2,02 -1,67 -0,26 -0,61 -0,26 -0,96
PASKO_KB 1,81 2,22 -0,26 0,15 0,15 0,81
PASKO_KC -2,21 -2,21 -0,02 -0,46 -0,24 -1,03
PASKO_DIS -0,62 1,36 -0,44 -1,34 1,18 0,03



PASKO_SPO 0,25 -0,53 0,25 0,25 0,77 0,20
PASKO_UVZ 2,01 0,98 1,39 1,6 1,6 1,52
PASKO_OBZ 0,46 -2,14 0,25 -1,05 -0,62 -0,62
PASKO_TRF 0,25 -0,04 -0,89 -1,75 -0,04 -0,49
PASKO_PAF 0,186 1,933 -0,347 -0,071 1,201 0,58
PASKO_SLF 1,28 0,893 1,419 2,534 0,891 1,40
PASKO_KOF -1,238 -1,669 0,467 0,574 0,27 -0,32

Graf. 4 Výsledky testu PASKO - představa pěti úspěšných příslušníků Oddělení/skupiny služební kynologie o tom, jak by 

měl vypadat dobrý psovod
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4.1.8 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ PROFESIOGRAFICKÝM SCHÉMATEM

 (schéma viz. příloha 1)



Práce ve Skupině služební kynologie vyžaduje lidi, kteří dokážou velmi rychle a dobře pochopit změněnou situaci, jsou 

schopni se v ní přiměřeně orientovat a přizpůsobit se jí. Musí mít spolehlivou paměť, přechod z jednoho procesu na druhý nesmí 

dělat těžkosti. Práce vyžaduje značné soustředění a zaujetí, není možné se rozptylovat. Je bezpodmínečně nutné, aby promýšleli 

důsledky jednání. Musí samostatně myslet, nepotřebují návod, dokážou podávat jasné návrhy. Je žádoucí dostatečná vyjadřovací 

schopnost s průměrnou slovní zásobou, respektive musí být schopni dostatečně srozumitelně formulovat. Totéž by mělo platit pro 

písemnou formu. Vyžadují se dostatečné praktické znalosti lidí.

Je potřeba, aby uměli dostatečně rychle a jistě počítat, musí samostatně chápat matematické vztahy, u obtížnějších je možné 

používat pomůcky či návod. Práce vyžaduje lidi s potřebnou praktickou vynalézavostí, kteří jsou schopni dostatečně rychle si 

osvojit základní vědomosti a vzájemné technické souvislosti. Práci mohou vykonávat jen stabilní lidé, kteří se dokážou povznést 

nad nepříznivé vlivy bez újmy na jejich pracovním výkonu. Je dále bezpodmínečně nutné, aby práci vykonávali lidi, kteří nemusí 

být do práce nuceni, kteří stojí plně za uskutečněním úlohy, mají radost z práce, jsou připravení na námahu a jsou aktivní a zralí. 

Dále spolehliví, zodpovědní, a přímí. Tato práce v kolektivu je podmíněna připraveností ke kontaktům a tito lidé kontakty nesmí 

postrádat. Důležité jsou vyrovnané sociální vztahy, schopnost spolupráce, být oblíbený a vždy ochotný k pomoci. Práce vyžaduje 

pevnou osobnost s jistým vystupováním, které působí přesvědčivě na druhé pracovníky, umí je přesvědčit, strhnout, aktivizovat. 

Většina se shoduje, že práce je vhodnější pro muže, neboť žena se na psa více citově navazuje, což je mnohdy v policejní akci až 

na překážku. Nemluvě pak o tom, má-li žena dělat figuranta pro nácvik napadení psem. Je prakticky nemožné, aby něco takového 

žena po fyzické stránce ustála.

Práce  může  být  obtížná  z hlediska  odolnosti  vůči  vnějším  vlivům  jako  jsou  především  nebezpečí  úrazu  nebo  práce 

s chemikáliemi, ačkoli hodně příslušníků z SSK nevnímá žádné omezující znaky, či podmínky.

Práci mohou vykonávat průměrně silní lidé. Práce vyžaduje lidi, kteří si rychle a s jistotou osvojují pohybové stereotypy a 

jsou obratní.



Zatížení se projevuje hlavně při chůzi, jinak je samozřejmě zatíženo kompletně celé tělo. Co se týče osobního tempa, je 

spíše průměrně rychlé. Probandi se všichni shodují na zrakovém zatížení, při střídavém hledění do blízka a do dálky, ale jinak 

v zásadě s průměrnými požadavky. Je nutné, aby dokázali rozeznávat všechny barvy, je nutné, aby měli ostřejší sluch a dobrý 

smysl  pro  rovnováhu  a  čich.  Hmat  je  zapotřebí  normální,  ale  s citlivou  jemnou  motorikou.  Hlasové  orgány  jsou  zatíženy 

průměrně.

Tab. 32 Tabulkový zápis výsledků z profesiografického schématu vyplněného pěti úspěšnými kynology

 SSK 1 SSK 2 SSK 3 SSK 4 SSK 5 Průměr
Bystrost 4 5 5 4 5 5
Paměť 4 4 3 5 5 4

Pozornost 3 4 4 5 4 4
Koncentrace pozornosti 4 5 4 5 4 4

Jasnost a důslednost myšlení 3 4 5 5 5 4
Samostatnost a kritičnost myšlení 3 4 4 4 5 4

Vyjadřovací schopnost 3 3 4 4 4 4
Písemná vyjadřovací schopnost 3 4 3 4 4 4

Znalost lidí 3 3 3 5 3 3
Zběhlost v početních úkonech 3 3 3 4 3 3

Schopnost chápání 
matematických vztahů

2 4 3 4 3 3

Technické nadání 3 3 3 5 3 3
Vytrvalost, odolnost vůči 

pracovní zátěži
4 5 4 5 4 4

Psychická odolnost vůči stresu 4 5 5 5 5 5
Usilovnost 3 4 4 4 4 4

Pedantnost, důslednost 4 5 3 4 3 4
Osobnostní zralost 4 4 4 5 4 4

Zodpovědnost 3 4 5 5 4 4
Schopnost sociálního kontaktu 3 4 4 4 3 4

Schopnost spolupracovat 3 3 4 5 3 4



Schopnost vést lidi 3 4 3 4 3 3
Samostatnost, rozhodnost 4 5 4 5 3 4

Sluch 3 5 3 5 3 4
Smysl pro rovnováhu 3 5 3 5 5 4

Hmat 5 3 3 5 3 4
Čich 3 3 3 3 4 3
Chuť 1 3 1 1 3 2

Řečové orgány 3 3 3 5 3 3
Zručnost 3 4 3 3 3 3

Tělesná obratnost 4 4 3 4 3 4
Schopnost zvládnout pohybové 

stereotypy
4 4 4 4 3 4

Svalová síla 3 4 3 4 3 3
Pohlaví spíše M stejné pro M i Ž spíše M M M

Odolnost vůči vnějším vlivům žádné omezující 
znaky

žádné omezující 
znaky

nebezpečí úrazu žádné omezující 
znaky

nečistota, kyselina, 
extrémní klima

Poloha při práci, statické zatížení spojená s chůzí spojená s chůzí spojená s chůzí spojená s chůzí spojená s chůzí, v 
nepříznivých polohách

Pohybové zatížení trup a ruce bez zvláštního 
zatížení

trup, ruce i nohy trup, ruce i nohy trup, ruce i nohy

Osobní tempo značná obratnost průměrné průměrné značná obratnost značná obratnost
Zraková ostrost blízko blízko, daleko bez zvláštních 

požadavků
blízko, daleko blízko, daleko

Barvocit všechny barvy všechny barvy všechny barvy všechny barvy všechny barvy  

4.2 SLUŽBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

4.2.1 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU IST – 70

Již  letmým  pohledem  na  níže  uvedené  dvě  tabulky  zjistíme,  že  nulová  hypotéza  o  neexistenci  rozdílů  mezi  oběma 

skupinami  (úspěšnými  a  neúspěšnými  kriminálními  komisaři)  byla  vyvrácena.  Statisticky  významný  rozdíl  byl  potvrzen 

v subtestech  tvorby  úsudku  a  jazykového  citu  a  v neposlední  řadě  také  v celkovém  inteligenčním  kvocientu.  Úspěšní 



vyšetřovatelé dopadli lépe ale i ve všech ostatních subtestech, vyjma jediného – paměti, což je do jisté míry velmi překvapivé 

zjištění. Mnoho vyšetřovatelů má právnické vzdělání, ať už z právnické fakulty nebo z Policejní akademie. Je zajímavé, že je 

všeobecně přijímán předpoklad, že právně vzdělaní lidé mají dobrou paměť. Obě skupiny policistů skórují v paměti výše než je 

populační průměr (ačkoli z pásma průměru nevybočují), ti neúspěšní ovšem skórují o něco výše než úspěšní. Je možné, že zažitá 

představa  o dobré právnické paměti  je jen stereotypní  tvrzení.  Právně vzdělaný člověk si  možná právě naopak nepotřebuje 

zahlcovat mozek detaily, o nichž ví, kde a jak je bez potíží najít.

Nejjednodušší  interpretací  však  zřejmě  bude  fakt,  že  paměť  nebyla  statisticky  potvrzena  jako  prediktor  úspěšnosti 

v policejní profesi.

Statisticky významný rozdíl  v subtestu „IN – doplňování vět“ svědčí o lepší tvorbě úsudku u úspěšných vyšetřovatelů. 

Jejich zdravý rozum a konkrétně praktické usuzování je kvalitnější než u vyšetřovatelů, jež byli označeni jako neúspěšní.

Totéž platí  o  subtestu „EL – eliminaci  slova“,  kde se  jedná o jazykový cit.  Je to  vlastně  schopnost  vystihovat  slovní 

významy. Je-li rozvinutý jazykový cit, svědčí to zpravidla o všestranně rozvinuté verbální inteligenci.

Celkový IQ skór je pak u skupiny úspěšných policistů – kriminálních komisařů vyšší dokonce o 11,5 bodu!



Tab. 33 Statistické zpracování dat získaných v IST

Group Statistics

 úspěšnost N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
IST_IN úspěšný 15 111,161 11,4505 2,9565

neúspěšný 15 96,130 8,1441 2,1028
IST_EL úspěšný 15 109,628 8,7766 2,2661

neúspěšný 15 95,913 9,5129 2,4562
IST_AN úspěšný 15 107,028 11,5108 2,9721

neúspěšný 15 105,263 4,2584 1,0995
IST_GE úspěšný 15 108,295 15,9470 4,1175

neúspěšný 15 98,730 12,7361 3,2884
IST_ME úspěšný 15 106,161 11,2893 2,9149

neúspěšný 15 109,663 4,6392 1,1978
IST_AR úspěšný 15 104,028 18,4760 4,7705

neúspěšný 15 99,330 8,8720 2,2907
IST_NU úspěšný 15 106,295 17,1112 4,4181

neúspěšný 15 98,063 9,1000 2,3496
IST_PL úspěšný 15 104,628 11,6172 2,9996

neúspěšný 15 97,730 8,6165 2,2248
IST_SP úspěšný 15 103,895 13,2621 3,4243

neúspěšný 15 98,663 12,4031 3,2025
IST_IQ úspěšný 15 109,628 13,2288 3,4157

neúspěšný 15 98,130 7,9429 2,0509



Tab. 34 Výsledky statistických testů z výsledků v IST

Independent Samples Test

  
Levene's Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means

  
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

  F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

IST_IN Equal variances 
assumed

,001 ,975 4,143 28 ,000 15,0313 3,6280 7,5996 22,4630

Equal variances 
not assumed   4,143 25,278 ,000 15,0313 3,6280 7,5634 22,4993

IST_EL Equal variances 
assumed

,128 ,724 4,104 28 ,000 13,7147 3,3419 6,8691 20,5602

Equal variances 
not assumed   4,104 27,820 ,000 13,7147 3,3419 6,8671 20,5622

IST_AN Equal variances 
assumed

9,065 ,005 ,557 28 ,582 1,7647 3,1689 -4,7266 8,2560

Equal variances 
not assumed   ,557 17,762 ,585 1,7647 3,1689 -4,8994 8,4288

IST_GE Equal variances 
assumed

,056 ,814 1,815 28 ,080 9,5647 5,2695 -1,2294 20,3588

Equal variances 
not assumed   1,815 26,695 ,081 9,5647 5,2695 -1,2533 20,3826

IST_ME Equal variances 
assumed

11,195 ,002 -1,111 28 ,276 -3,5020 3,1514 -9,9574 2,9534

Equal variances 
not assumed   -1,111 18,597 ,281 -3,5020 3,1514 -10,1077 3,1037

IST_AR Equal variances 
assumed

6,166 ,019 ,888 28 ,382 4,6980 5,2920 -6,1421 15,5381

Equal variances 
not assumed   ,888 20,130 ,385 4,6980 5,2920 -6,3363 15,7323



IST_NU Equal variances 
assumed

2,078 ,161 1,645 28 ,111 8,2313 5,0040 -2,0189 18,4816

Equal variances 
not assumed   1,645 21,333 ,115 8,2313 5,0040 -2,1652 18,6279

IST_PL Equal variances 
assumed

1,838 ,186 1,847 28 ,075 6,8980 3,7346 -,7519 14,5479

Equal variances 
not assumed   1,847 25,825 ,076 6,8980 3,7346 -,7810 14,5770

IST_SP Equal variances 
assumed

,178 ,676 1,116 28 ,274 5,2313 4,6884 -4,3725 14,8351

Equal variances 
not assumed   1,116 27,875 ,274 5,2313 4,6884 -4,3744 14,8371

IST_IQ Equal variances 
assumed

1,960 ,173 2,886 28 ,007 11,4980 3,9841 3,3370 19,6590

Equal variances 
not assumed   2,886 22,933 ,008 11,4980 3,9841 3,2550 19,7410

4.2.2 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU PASKO

Jak vyplývá z níže uvedených tabulek, statisticky významné rozdíly mezi oběma soubory jsou ve škálách SA, SC, KA, 

UVZ a SLF.

Z tohoto interpretujeme následující zjištění. Neúspěšní kriminalisté skórují výše na škále stability. Lze usuzovat, že mají 

větší potřebu klidu a životní jistoty. Mají skon k větší rigiditě v postojích, přístupech, aktivitách. Je to poměrně zajímavé zjištění, 

protože ve skupině neúspěšných kynologů se tento trend potvrdil rovněž. Úspěšná skupina je o něco dynamičtější,  hybnější, 

oproti té neúspěšné má větší sklon k dobrodružnosti a má větší potřebu činnosti.

Neúspěšní kriminalisté mají také daleko nižší potřebu bohatých sociálních kontaktů a potřebu obdivu. Daleko méně riskují, 

nepředvádí se.

Úspěšní kriminalisté jsou zase více průbojní – mají vyšší potřebu dominovat, věří si, jsou podnikavější. Jsou také zároveň 

přizpůsobivější, trpělivější a více se snaží předcházet konfliktům.



Tab. 35 Statistické zpracování dat získaných v PASKO

Group Statistics

 úspěšnost N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
PASKO_PA úspěšný 15 -,5967 ,63842 ,16484

neúspěšný 15 -1,0307 ,24309 ,06277
PASKO_PB úspěšný 15 -,1160 ,31108 ,08032

neúspěšný 15 ,6487 ,48001 ,12394
PASKO_PC úspěšný 15 -,1953 ,52200 ,13478

neúspěšný 15 -1,0827 ,26655 ,06882
PASKO_AA úspěšný 15 ,7580 ,74432 ,19218

neúspěšný 15 ,9467 ,85902 ,22180
PASKO_AB úspěšný 15 -,11 ,343 ,089

neúspěšný 15 -,21 ,660 ,170
PASKO_AC úspěšný 15 ,5620 ,71680 ,18508

neúspěšný 15 ,2027 ,39539 ,10209
PASKO_SA úspěšný 15 -,2553 ,72173 ,18635

neúspěšný 15 ,5493 ,20593 ,05317
PASKO_SB úspěšný 15 ,8080 ,55095 ,14225

neúspěšný 15 -1,7527 ,16276 ,04203
PASKO_SC úspěšný 15 -,5360 ,80011 ,20659

neúspěšný 15 -,4193 1,20353 ,31075
PASKO_KA úspěšný 15 ,4593 1,23076 ,31778

neúspěšný 15 -,7087 ,34255 ,08845
PASKO_KB úspěšný 15 -,2667 1,32261 ,34150

neúspěšný 15 ,5687 ,54777 ,14143
PASKO_KC úspěšný 15 ,521 1,2911 ,3334

neúspěšný 15 -,757 ,4353 ,1124
PASKO_DIS úspěšný 15 -,3847 ,44339 ,11448

neúspěšný 15 -1,1200 ,52500 ,13556



PASKO_SPO úspěšný 15 ,0993 1,03627 ,26756
neúspěšný 15 ,1667 ,34928 ,09018

PASKO_UVZ úspěšný 15 ,0433 1,13890 ,29406
neúspěšný 15 ,8700 ,25951 ,06700

PASKO_OBZ úspěšný 15 ,8647 ,31259 ,08071
neúspěšný 15 1,0227 ,21366 ,05517

PASKO_TRF úspěšný 15 -,1133 ,71162 ,18374
neúspěšný 15 -,7640 ,17171 ,04433

PASKO_PAF úspěšný 15 -,53967 ,444440 ,114754
neúspěšný 15 -,61487 ,686459 ,177243

PASKO_SLF úspěšný 15 -,4219 ,55057 ,14216
neúspěšný 15 1,0251 ,52387 ,13526

PASKO_KOF úspěšný 15 ,47740 1,012500 ,261426
neúspěšný 15 -,48073 ,374818 ,096778

Tab. 36 Výsledky statistických testů z výsledků v PASKO

Independent Samples Test

  
Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

  
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

  F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

PASKO_PA Equal variances 
assumed

18,064 ,000 2,461 28 ,020 ,43400 ,17638 ,07269 ,79531

Equal variances 
not assumed   2,461 17,976 ,024 ,43400 ,17638 ,06339 ,80461

PASKO_PB Equal variances 
assumed

4,770 ,038 -5,178 28 ,000 -,76467 ,14769 -1,06719 -,46214

Equal variances 
not assumed   -5,178 23,996 ,000 -,76467 ,14769 -1,06948 -,45985



PASKO_PC Equal variances 
assumed

9,314 ,005 5,863 28 ,000 ,88733 ,15133 ,57734 1,19733

Equal variances 
not assumed   5,863 20,836 ,000 ,88733 ,15133 ,57246 1,20220

PASKO_AA Equal variances 
assumed

1,037 ,317 -,643 28 ,526 -,18867 ,29348 -,78983 ,41250

Equal variances 
not assumed   -,643 27,444 ,526 -,18867 ,29348 -,79038 ,41305

PASKO_AB Equal variances 
assumed

9,861 ,004 ,521 28 ,607 ,100 ,192 -,293 ,493

Equal variances 
not assumed   ,521 21,041 ,608 ,100 ,192 -,299 ,499

PASKO_AC Equal variances 
assumed

4,172 ,051 1,700 28 ,100 ,35933 ,21137 -,07363 ,79230

Equal variances 
not assumed   1,700 21,798 ,103 ,35933 ,21137 -,07925 ,79792

PASKO_SA Equal variances 
assumed

40,627 ,000 -4,152 28 ,000 -,80467 ,19379 -1,20162 -,40771

Equal variances 
not assumed   -4,152 16,264 ,001 -,80467 ,19379 -1,21494 -,39440

PASKO_SB Equal variances 
assumed

15,315 ,001 17,263 28 ,000 2,56067 ,14833 2,25682 2,86451

Equal variances 
not assumed   17,263 16,425 ,000 2,56067 ,14833 2,24688 2,87446

PASKO_SC Equal variances 
assumed

4,442 ,044 -,313 28 ,757 -,11667 ,37315 -,88104 ,64771

Equal variances 
not assumed   -,313 24,353 ,757 -,11667 ,37315 -,88623 ,65290

PASKO_KA Equal variances 
assumed

35,582 ,000 3,541 28 ,001 1,16800 ,32986 ,49231 1,84369

Equal variances 
not assumed   3,541 16,156 ,003 1,16800 ,32986 ,46928 1,86672

PASKO_KB Equal variances 
assumed

16,010 ,000 -2,260 28 ,032 -,83533 ,36963 -1,59248 -,07819

Equal variances 
not assumed   -2,260 18,666 ,036 -,83533 ,36963 -1,60991 -,06076



PASKO_KC Equal variances 
assumed

21,120 ,000 3,633 28 ,001 1,2780 ,3518 ,5574 1,9986

Equal variances 
not assumed   3,633 17,142 ,002 1,2780 ,3518 ,5362 2,0198

PASKO_DIS Equal variances 
assumed

3,392 ,076 4,144 28 ,000 ,73533 ,17743 ,37188 1,09878

Equal variances 
not assumed   4,144 27,237 ,000 ,73533 ,17743 ,37142 1,09924

PASKO_SPO Equal variances 
assumed

10,874 ,003 -,238 28 ,813 -,06733 ,28235 -,64571 ,51104

Equal variances 
not assumed   -,238 17,140 ,814 -,06733 ,28235 -,66268 ,52801

PASKO_UVZ Equal variances 
assumed

41,679 ,000 -2,741 28 ,011 -,82667 ,30160 -1,44447 -,20887

Equal variances 
not assumed   -2,741 15,450 ,015 -,82667 ,30160 -1,46789 -,18545

PASKO_OBZ Equal variances 
assumed

2,875 ,101 -1,616 28 ,117 -,15800 ,09776 -,35826 ,04226

Equal variances 
not assumed   -1,616 24,738 ,119 -,15800 ,09776 -,35945 ,04345

PASKO_TRF Equal variances 
assumed

66,511 ,000 3,442 28 ,002 ,65067 ,18901 ,26349 1,03784

Equal variances 
not assumed   3,442 15,625 ,003 ,65067 ,18901 ,24919 1,05214

PASKO_PAF Equal variances 
assumed

4,156 ,051 ,356 28 ,724 ,075200 ,211148 -,357317 ,507717

Equal variances 
not assumed   ,356 23,983 ,725 ,075200 ,211148 -,360605 ,511005

PASKO_SLF Equal variances 
assumed

,102 ,751 -7,375 28 ,000 -1,44707 ,19623 -1,84902 -1,04512

Equal variances 
not assumed   -7,375 27,931 ,000 -1,44707 ,19623 -1,84906 -1,04507

PASKO_KOF Equal variances 
assumed

16,185 ,000 3,437 28 ,002 ,958133 ,278765 ,387110 1,529157

Equal variances 
not assumed   3,437 17,766 ,003 ,958133 ,278765 ,371918 1,544349



4.2.3 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU SPARO

Profily

Podíváme-li se tabulku níže, opět zjistíme, že v obou skupinách celkově převažuje typ A. Ale naopak než tomu bylo u 

skupiny  služební  kynologie.  Zatímco  „áčkaři“  jsou  poměrně  rovnoměrně  rozloženi  ve  skupině  úspěšných  kriminalistů,  u 

neúspěšných jednoznačně vede typ A2. (Opět velice dobře zřetelné na grafickém znázornění). Typ A2 spadá mezi klidné typy a 

konkrétně se jedná o typ odolný (stabilní), typ tendující ke kognitivní, emocionální a regulační stálosti, se schopností aktivně se 

vyrovnávat s novými vlivy. 

Typ A1, který je nejčetnějším typem ve skupině úspěšných kriminalistů, znamená sice také klidný typ, ale spíše ve smyslu 

adjustativní osobnosti, schopné se dynamicky vyrovnávat se stresogenními životními událostmi.

Jinak lze shrnout, že v úspěšné skupině se vyskytuje 4x typ A1 adjustativní, 3x A2 odolný, 2x A4 rigidní, a 1x A3 cílesměrný, 

dále 3x typ D2 pragmatický, 1x D4 invariabilní; v neúspěšné pak 7x A2 odolný, 4x A4 rigidní, 2x D1 improvizující, 1x B1 hybný, 

1x D4 invariabilní.

Rozlišování obou skupin na základě SPARO typů není tedy pro naše potřeby výběru příliš využitelné.

Tab. 37 Frekvence výskytu jednotlivých typů ve SPARO

SPARO_TYP
Frequency Percent

Úspěšní A1 4 26,7
A2 3 20,0
A3 1 6,7
A4

B1

2
0

13,3
0,0

D1 0 0,0
D2 3 20,0



D4 2 13,3
Total 15 100,0

Frequency Percent
Neúspěšní A1 0 0,0

A2 7 46,7
A3 0 0,0
A4 4 26,7
B1 1 6,7

D1 2 13,3

D2 0 0,0
D4 1 6,7

Total 15 100,0



Graf. 5 Frekvence výskytu jednotlivých typů ve SPARO
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Úspěšní Neúspěšní

Většina  výsledků  z testu  SPARO se  pohybuje  v rámci  jedné  směrodatné  odchylky,  tudíž  se  nejedná  o  žádné  výrazné 

osobnostní charakteristiky.

Statisticky významné rozdíly jsou v následujících škálách, MH, UR, NE a KI. 

Komponenty bazální psychické integrovanosti

Obě skupiny jsou kognitivně klidnější, nevyhledávají příliš podnětné prostředí. Emocionálně jsou méně vzrušiví, nemají 

sklon prožívat situační napětí. Obě skupiny jsou též schopny anticipační regulace a dokáží se průměrně přizpůsobit.



Obecnější faktory

Škála  MH,  neboli  motorická  hybnost,  nám ukazuje,  že  skupina  neúspěšných  kriminalistů  je  hybnější,  neboli  více  se 

projevuje vyhledáváním změn při menších regulačních zábranách. Naopak úspěšní jsou regulovanější a přizpůsobivější, nicméně 

v obou případech je na místě nižší emocionální vzrušivost.

Dimenze N = hladina normality osobnosti

Na škálách normality nevykazuje ani jedna ze skupin žádné známky anomálií ani extremit. Obě skupiny jsou osobnostně 

stabilní a nejsou paranoidně nastaveny.

Dimenze S = optimální hladina stimulace

Celá tato dimenze se pohybuje v mínusovém pólu. Tzn. obě skupiny spíše tendují k uměřenosti, reálnosti a klidu. Svědčí o 

tom i záporná obecná hladina stimulace, jako výsledný faktor této dimenze.

Dimenze R = tendence riskovat

Ani  v této  dimenzi  není  jediný  statisticky  významný  rozdíl.  Nicméně  platí,  že  jsou  obě  skupiny  schopny  předjímat, 

přiměřeně aspirují,  nespoléhají se na náhodu, nepředvádí se a nemají sklony riskovat.

Dimenze I = účinná integrovanost

Obě skupiny jsou vyrovnané, nejsou úzkostné, emotivita je uměřená, úspěšná skupina je na tom významně lépe co se týká 

škály UR. Je to mimo jiné ukazatel psychické odolnosti vůči emociogenním účinkům situací. Ve vyhrocené situaci se tedy budou 

schopny obě skupiny účinně zachovat.

Úspěšní kriminalisté na tom jsou lépe i na škále RR, což je hladina resistence vůči rušivým vlivům. Jsou na tom o něco lépe 

i ve výsledné škále OI, neboli účinné integrovanosti osobnosti.

Dimenze V = vztahová dimenze



Dimenze interpersonálních vztahů a vazeb má pouze na jedné škále signifikantní rozdíl a to v nezávislosti. Úspěšná skupina 

vykazuje populačně zcela průměrnou potřebu sociálního porozumění a povzbuzení od ostatních, neúspěšná skupina je na tomto 

nezávislejší.

Ostatní rozdíly již nejsou tak patrné, ale v souhrnu lze říci, že úspěšná skupina je i tolerantnější.

Dimenze K = korektivnosti

Všichni policisté jsou odpovědné, flexibilní typy. Jsou schopni korigovat své jednání, ti neúspěšní dokonce signifikantně 

více. 

Dimenze P = sebeprosazování

V této dimenzi zjišťujeme, že jsou všichni policisté z SKPV, (byť ti úspěšní ve vyšší míře), sebevědomí a optimisticky 

naladění. Dále u obou skupin převažuje reagující přístup nad prožitkovým a úspěšní policisté se více prosazují. 

Tab. 38 Statistické zpracování dat získaných v SPARO

Group Statistics

 úspěšnost N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
SPARO_KO úspěšný 15 -,366 ,9275 ,2395

neúspěšný 15 -,256 ,7289 ,1882
SPARO_EM úspěšný 15 -1,043 ,5021 ,1296

neúspěšný 15 -,785 ,5306 ,1370
SPARO_RE úspěšný 15 -,582 1,0174 ,2627

neúspěšný 15 -,759 ,9172 ,2368
SPARO_AD úspěšný 15 -,071 ,9752 ,2518

neúspěšný 15 ,205 ,7315 ,1889
SPARO_PV úspěšný 15 -,650 ,9260 ,2391

neúspěšný 15 -,681 ,8307 ,2145
SPARO_MH úspěšný 15 -,067 ,6844 ,1767



neúspěšný 15 ,543 ,4258 ,1099
SPARO_VZ úspěšný 15 -,512 ,9630 ,2487

neúspěšný 15 -,703 ,8133 ,2100
SPARO_LS úspěšný 15 ,901 ,3943 ,1018

neúspěšný 15 ,705 ,5027 ,1298
SPARO_AN úspěšný 15 -,468 ,9632 ,2487

neúspěšný 15 -,138 ,9454 ,2441
SPARO_EX úspěšný 15 -,153 ,7447 ,1923

neúspěšný 15 ,086 ,8296 ,2142
SPARO_L úspěšný 15 -,183 ,9805 ,2532

neúspěšný 15 -,229 ,6720 ,1735
SPARO_SI úspěšný 15 -,505 1,4077 ,3635

neúspěšný 15 -,401 ,9222 ,2381
SPARO_IP úspěšný 15 -,737 ,8666 ,2238

neúspěšný 15 -,519 1,0561 ,2727
SPARO_PN úspěšný 15 -,005 ,7499 ,1936

neúspěšný 15 ,371 ,7674 ,1982
SPARO_DI úspěšný 15 -,442 ,8922 ,2304

neúspěšný 15 -,376 ,7444 ,1922
SPARO_SD úspěšný 15 -,359 ,9078 ,2344

neúspěšný 15 -,363 ,8417 ,2173
SPARO_OS úspěšný 15 -,445 ,6685 ,1726

neúspěšný 15 -,626 ,7882 ,2035
SPARO_AS úspěšný 15 ,204 1,0714 ,2766

neúspěšný 15 -,227 1,0618 ,2742
SPARO_AC úspěšný 15 ,348 1,0827 ,2796

neúspěšný 15 ,625 ,7149 ,1846
SPARO_TN úspěšný 15 -,80 ,872 ,225

neúspěšný 15 -,82 ,785 ,203
SPARO_SE úspěšný 15 -,087 ,7897 ,2039

neúspěšný 15 -,055 ,9903 ,2557
SPARO_OR úspěšný 15 -,295 ,8964 ,2315



neúspěšný 15 -,495 ,7233 ,1868
SPARO_UZ úspěšný 15 -,879 ,5028 ,1298

neúspěšný 15 -,842 ,7378 ,1905
SPARO_EC úspěšný 15 -,694 ,4672 ,1206

neúspěšný 15 -1,037 ,5457 ,1409
SPARO_UR úspěšný 15 1,174 ,6525 ,1685

neúspěšný 15 ,616 ,5713 ,1475
SPARO_RR úspěšný 15 ,641 ,7998 ,2065

neúspěšný 15 ,243 ,5495 ,1419
SPARO_OI úspěšný 15 ,724 ,6068 ,1567

neúspěšný 15 ,379 ,6998 ,1807
SPARO_KT úspěšný 15 -,599 ,7555 ,1951

neúspěšný 15 -,818 ,7947 ,2052
SPARO_BE úspěšný 15 -,034 1,0242 ,2644

neúspěšný 15 -,539 1,2282 ,3171
SPARO_KN úspěšný 15 -,246 1,1936 ,3082

neúspěšný 15 -,333 ,6649 ,1717
SPARO_NE úspěšný 15 ,063 1,0514 ,2715

neúspěšný 15 -,753 ,7205 ,1860
SPARO_RF úspěšný 15 ,353 1,0730 ,2770

neúspěšný 15 ,643 ,8569 ,2213
SPARO_LO úspěšný 15 ,616 ,8785 ,2268

neúspěšný 15 ,782 ,9076 ,2343
SPARO_NU úspěšný 15 ,376 ,9713 ,2508

neúspěšný 15 ,142 ,8936 ,2307
SPARO_FC úspěšný 15 ,250 1,1192 ,2890

neúspěšný 15 -,079 ,8033 ,2074
SPARO_KI úspěšný 15 -,429 ,9030 ,2331

neúspěšný 15 -1,167 ,7906 ,2041
SPARO_US úspěšný 15 1,14 ,646 ,167

neúspěšný 15 ,70 ,713 ,184
SPARO_TO úspěšný 15 ,912 ,5879 ,1518



neúspěšný 15 ,581 ,6543 ,1689
SPARO_PR úspěšný 15 ,563 ,5411 ,1397

neúspěšný 15 ,513 ,2235 ,0577
SPARO_NS úspěšný 15 ,411 ,9918 ,2561

neúspěšný 15 -,119 1,0168 ,2625
SPARO_FM úspěšný 15 ,603 ,7579 ,1957

neúspěšný 15 ,598 ,7263 ,1875

Tab. 39 Výsledky statistických testů z výsledků v SPARO

Independent Samples Test

  
Levene's Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means

  
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

  F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

SPARO_KO Equal 
variances 
assumed

,660 ,423 -,361 28 ,721 -,1100 ,3046 -,7339 ,5139

Equal 
variances not 

assumed
  

-,361 26,517 ,721 -,1100 ,3046 -,7355 ,5155

SPARO_EM Equal 
variances 
assumed

,072 ,790 -1,368 28 ,182 -,2580 ,1886 -,6443 ,1283

Equal 
variances not 

assumed
  

-1,368 27,915 ,182 -,2580 ,1886 -,6444 ,1284

SPARO_RE Equal 
variances 
assumed

,309 ,583 ,500 28 ,621 ,1767 ,3537 -,5478 ,9012



Equal 
variances not 

assumed
  

,500 27,704 ,621 ,1767 ,3537 -,5482 ,9015

SPARO_AD Equal 
variances 
assumed

3,748 ,063 -,877 28 ,388 -,2760 ,3148 -,9208 ,3688

Equal 
variances not 

assumed
  

-,877 25,966 ,389 -,2760 ,3148 -,9230 ,3710

SPARO_PV Equal 
variances 
assumed

,269 ,608 ,098 28 ,923 ,0313 ,3212 -,6266 ,6893

Equal 
variances not 

assumed
  

,098 27,676 ,923 ,0313 ,3212 -,6269 ,6896

SPARO_MH Equal 
variances 
assumed

3,172 ,086 -2,928 28 ,007 -,6093 ,2081 -1,0357 -,1830

Equal 
variances not 

assumed
  

-2,928 23,424 ,007 -,6093 ,2081 -1,0394 -,1792

SPARO_VZ Equal 
variances 
assumed

,066 ,800 ,586 28 ,563 ,1907 ,3255 -,4760 ,8573

Equal 
variances not 

assumed
  

,586 27,236 ,563 ,1907 ,3255 -,4768 ,8582

SPARO_LS Equal 
variances 
assumed

,778 ,385 1,188 28 ,245 ,1960 ,1650 -,1419 ,5339

Equal 
variances not 

assumed
  

1,188 26,496 ,245 ,1960 ,1650 -,1428 ,5348

SPARO_AN Equal 
variances 
assumed

,094 ,761 -,947 28 ,352 -,3300 ,3485 -1,0438 ,3838



Equal 
variances not 

assumed
  

-,947 27,990 ,352 -,3300 ,3485 -1,0438 ,3838

SPARO_EX Equal 
variances 
assumed

2,164 ,152 -,831 28 ,413 -,2393 ,2878 -,8290 ,3503

Equal 
variances not 

assumed
  

-,831 27,680 ,413 -,2393 ,2878 -,8293 ,3506

SPARO_L Equal 
variances 
assumed

1,414 ,244 ,148 28 ,884 ,0453 ,3069 -,5833 ,6740

Equal 
variances not 

assumed
  

,148 24,775 ,884 ,0453 ,3069 -,5871 ,6777

SPARO_SI Equal 
variances 
assumed

1,156 ,292 -,241 28 ,811 -,1047 ,4345 -,9947 ,7854

Equal 
variances not 

assumed
  

-,241 24,148 ,812 -,1047 ,4345 -1,0011 ,7918

SPARO_IP Equal 
variances 
assumed

,782 ,384 -,616 28 ,543 -,2173 ,3527 -,9399 ,5052

Equal 
variances not 

assumed
  

-,616 26,972 ,543 -,2173 ,3527 -,9411 ,5065

SPARO_PN Equal 
variances 
assumed

,006 ,940 -1,357 28 ,186 -,3760 ,2770 -,9435 ,1915

Equal 
variances not 

assumed
  

-1,357 27,985 ,186 -,3760 ,2770 -,9435 ,1915

SPARO_DI Equal 
variances 
assumed

,392 ,536 -,220 28 ,827 -,0660 ,3000 -,6806 ,5486



Equal 
variances not 

assumed
  

-,220 27,128 ,828 -,0660 ,3000 -,6814 ,5494

SPARO_SD Equal 
variances 
assumed

,497 ,487 ,013 28 ,990 ,0040 ,3196 -,6507 ,6587

Equal 
variances not 

assumed
  

,013 27,842 ,990 ,0040 ,3196 -,6509 ,6589

SPARO_OS Equal 
variances 
assumed

,125 ,726 ,679 28 ,502 ,1813 ,2669 -,3653 ,7280

Equal 
variances not 

assumed
  

,679 27,273 ,503 ,1813 ,2669 -,3660 ,7286

SPARO_AS Equal 
variances 
assumed

,082 ,777 1,106 28 ,278 ,4307 ,3895 -,3671 1,2285

Equal 
variances not 

assumed
  

1,106 27,998 ,278 ,4307 ,3895 -,3671 1,2285

SPARO_AC Equal 
variances 
assumed

2,672 ,113 -,826 28 ,416 -,2767 ,3350 -,9629 ,4096

Equal 
variances not 

assumed
  

-,826 24,258 ,417 -,2767 ,3350 -,9677 ,4144

SPARO_TN Equal 
variances 
assumed

,244 ,625 ,073 28 ,943 ,022 ,303 -,598 ,642

Equal 
variances not 

assumed
  

,073 27,695 ,943 ,022 ,303 -,599 ,643

SPARO_SE Equal 
variances 
assumed

,252 ,620 -,098 28 ,923 -,0320 ,3270 -,7019 ,6379



Equal 
variances not 

assumed
  

-,098 26,678 ,923 -,0320 ,3270 -,7034 ,6394

SPARO_OR Equal 
variances 
assumed

1,393 ,248 ,670 28 ,508 ,1993 ,2974 -,4099 ,8085

Equal 
variances not 

assumed
  

,670 26,803 ,508 ,1993 ,2974 -,4111 ,8098

SPARO_UZ Equal 
variances 
assumed

,542 ,468 -,162 28 ,873 -,0373 ,2305 -,5096 ,4349

Equal 
variances not 

assumed
  

-,162 24,697 ,873 -,0373 ,2305 -,5124 ,4378

SPARO_EC Equal 
variances 
assumed

,127 ,724 1,851 28 ,075 ,3433 ,1855 -,0366 ,7233

Equal 
variances not 

assumed
  

1,851 27,351 ,075 ,3433 ,1855 -,0370 ,7237

SPARO_UR Equal 
variances 
assumed

,219 ,644 2,492 28 ,019 ,5580 ,2239 ,0993 1,0167

Equal 
variances not 

assumed
  

2,492 27,520 ,019 ,5580 ,2239 ,0989 1,0171

SPARO_RR Equal 
variances 
assumed

1,580 ,219 1,591 28 ,123 ,3987 ,2506 -,1146 ,9119

Equal 
variances not 

assumed
  

1,591 24,807 ,124 ,3987 ,2506 -,1176 ,9149

SPARO_OI Equal 
variances 
assumed

,391 ,537 1,444 28 ,160 ,3453 ,2391 -,1445 ,8352



Equal 
variances not 

assumed
  

1,444 27,449 ,160 ,3453 ,2391 -,1450 ,8356

SPARO_KT Equal 
variances 
assumed

,260 ,614 ,772 28 ,446 ,2187 ,2831 -,3613 ,7986

Equal 
variances not 

assumed
  

,772 27,929 ,446 ,2187 ,2831 -,3613 ,7987

SPARO_BE Equal 
variances 
assumed

,347 ,560 1,222 28 ,232 ,5047 ,4129 -,3411 1,3505

Equal 
variances not 

assumed
  

1,222 27,124 ,232 ,5047 ,4129 -,3424 1,3517

SPARO_KN Equal 
variances 
assumed

4,248 ,049 ,248 28 ,806 ,0873 ,3528 -,6353 ,8100

Equal 
variances not 

assumed
  

,248 21,924 ,807 ,0873 ,3528 -,6444 ,8191

SPARO_NE Equal 
variances 
assumed

1,511 ,229 2,479 28 ,019 ,8160 ,3291 ,1419 1,4901

Equal 
variances not 

assumed
  

2,479 24,774 ,020 ,8160 ,3291 ,1379 1,4941

SPARO_RF Equal 
variances 
assumed

1,085 ,307 -,818 28 ,420 -,2900 ,3545 -1,0163 ,4363

Equal 
variances not 

assumed
  

-,818 26,695 ,421 -,2900 ,3545 -1,0179 ,4379

SPARO_LO Equal 
variances 
assumed

,037 ,848 -,509 28 ,615 -,1660 ,3261 -,8340 ,5020



Equal 
variances not 

assumed
  

-,509 27,970 ,615 -,1660 ,3261 -,8341 ,5021

SPARO_NU Equal 
variances 
assumed

,079 ,781 ,687 28 ,498 ,2340 ,3408 -,4641 ,9321

Equal 
variances not 

assumed
  

,687 27,808 ,498 ,2340 ,3408 -,4643 ,9323

SPARO_FC Equal 
variances 
assumed

,578 ,453 ,926 28 ,362 ,3293 ,3557 -,3993 1,0580

Equal 
variances not 

assumed
  

,926 25,399 ,363 ,3293 ,3557 -,4027 1,0614

SPARO_KI Equal 
variances 
assumed

1,379 ,250 2,381 28 ,024 ,7380 ,3099 ,1032 1,3728

Equal 
variances not 

assumed
  

2,381 27,520 ,024 ,7380 ,3099 ,1027 1,3733

SPARO_US Equal 
variances 
assumed

,005 ,943 1,773 28 ,087 ,441 ,249 -,068 ,950

Equal 
variances not 

assumed
  

1,773 27,733 ,087 ,441 ,249 -,069 ,950

SPARO_TO Equal 
variances 
assumed

,106 ,747 1,456 28 ,157 ,3307 ,2271 -,1346 ,7959

Equal 
variances not 

assumed
  

1,456 27,686 ,157 ,3307 ,2271 -,1348 ,7961

SPARO_PR Equal 
variances 
assumed

10,571 ,003 ,326 28 ,747 ,0493 ,1512 -,2603 ,3590



Equal 
variances not 

assumed
  

,326 18,642 ,748 ,0493 ,1512 -,2675 ,3661

SPARO_NS Equal 
variances 
assumed

,080 ,780 1,447 28 ,159 ,5307 ,3667 -,2206 1,2819

Equal 
variances not 

assumed
  

1,447 27,983 ,159 ,5307 ,3667 -,2206 1,2819

SPARO_FM Equal 
variances 
assumed

,082 ,777 ,020 28 ,984 ,0053 ,2710 -,5499 ,5605

Equal 
variances not 

assumed
  

,020 27,949 ,984 ,0053 ,2710 -,5499 ,5606

4.2.4 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU FIRO-B

Signifikantní rozdíl mezi skupinou úspěšných a neúspěšných kriminalistů je také, jako u policejních kynologů, na škále Ce. 

A to v tom smyslu, že úspěšní vyšetřovatelé se zjevně nebojí více přebírat odpovědnost a s tím spojenou vůdčí roli. Můžeme říci, 

že se zřejmě budou méně obávat činit rozhodnutí.

Jinak lze shrnout, že se obě skupiny v tomto testu prakticky vůbec neliší. Cítí se mezi lidmi dobře a budou mít sklon je 

vyhledávat. Taktéž mají shodně přiměřenou potřebu být ostatními přijímáni a patřit mezi ně, tato potřeba je ale už o něco nižší 

než třeba u kynologů. Sami vytvářejí přiměřené citové vztahy k ostatním a mají rádi tuto adekvátnost i z druhé strany. Příliš si 

nepřejí být ve své činnosti kontrolováni.

Tab. 40 Statistické zpracování dat získaných ve FIRO-B

Group Statistics



 úspěšnost N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
FIRO-B_Ie úspěšný 15 5,67 1,839 ,475

neúspěšný 15 5,93 1,534 ,396
FIRO-B_Ce úspěšný 15 6,87 1,506 ,389

neúspěšný 15 5,73 2,344 ,605
FIRO-B_Ae úspěšný 15 4,60 1,993 ,515

neúspěšný 15 5,07 2,187 ,565
FIRO-B_Iw úspěšný 15 4,20 ,862 ,223

neúspěšný 15 4,53 1,125 ,291
FIRO-B_Cw úspěšný 15 2,47 1,125 ,291

neúspěšný 15 2,20 1,207 ,312
FIRO-B_Aw úspěšný 15 6,47 2,031 ,524

neúspěšný 15 6,40 1,882 ,486

Tab. 41 Výsledky statistických testů z výsledků ve FIRO-B

Independent Samples Test

  
Levene's Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means

  
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

  F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

FIRO-B_Ie Equal variances 
assumed

,760 ,391 -,431 28 ,670 -,267 ,618 -1,533 1,000

Equal variances 
not assumed   -,431 27,127 ,670 -,267 ,618 -1,535 1,002

FIRO-B_Ce Equal variances 
assumed

3,405 ,076 1,576 28 ,126 1,133 ,719 -,340 2,607



Equal variances 
not assumed   1,576 23,870 ,128 1,133 ,719 -,352 2,618

FIRO-B_Ae Equal variances 
assumed

,015 ,904 -,611 28 ,546 -,467 ,764 -2,031 1,098

Equal variances 
not assumed   -,611 27,762 ,546 -,467 ,764 -2,032 1,099

FIRO-B_Iw Equal variances 
assumed

1,334 ,258 -,911 28 ,370 -,333 ,366 -1,083 ,416

Equal variances 
not assumed   -,911 26,219 ,371 -,333 ,366 -1,085 ,419

FIRO-B_Cw Equal variances 
assumed

,166 ,687 ,626 28 ,537 ,267 ,426 -,606 1,140

Equal variances 
not assumed   ,626 27,864 ,537 ,267 ,426 -,606 1,140

FIRO-B_Aw Equal variances 
assumed

,286 ,597 ,093 28 ,926 ,067 ,715 -1,398 1,531

Equal variances 
not assumed   ,093 27,840 ,926 ,067 ,715 -1,398 1,531

4.2.5 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU EPQ-R

Z testu EPQ-R byly opět jako u kynologů i dopravních policistů vybrány pouze škály N, E, P, L, neboť to byly jediné čtyři, 

které měli ve svých složkách vyplněny všichni probandi. Signifikantní rozdíl nebyl potvrzen nikde, takže nulová hypotéza nebyla 

vyvrácena.  Nicméně  si  můžeme  povšimnout  drobných  rozdílů  na  škále  psychoticismu,  úspěšní  vyšetřovatelé  mají  skór 

psychoticismu vyšší. To vypadá na první pohled možná podivně, ale představíme-li si některé situace, k nimž během vyšetřování 

může docházet, možná nás to tolik nepřekvapí. Vyšetřuje-li kriminalista například znásilnění, není dost dobře možné se neustále 

dotazovat jen příjemně a taktně. Musí se ptát věcně a konkrétně, čas běží a některé důkazy mají jen omezenou dobu, po kterou je 

možné je sbírat. Na škále neuroticismu se ukazují vyšetřovatelé úspěšní jako vyrovnanější. Jsou více introvertovaní a měli nižší 

potřebu zkreslovat výsledky. Obecně bych řekla, že se úspěšní vyšetřovatelé tolik nebojí odpovědnosti za své jednání, jsou více 

schopni dělat svou práci, navzdory reakcím okolí.



U psychoticismu i neuroticismu se ve srovnání s populační normou objevuje tentýž problém jako u kynologů, tzn. situace 

personálního výběru, možnost snadného prohlédnutí Eysenckových dotazníků atd., ostatní škály jsou v populační normě. 

Tab. 42 Statistické zpracování dat získaných v EPQ-R

Group Statistics

 úspěšnost N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
EPQ-R_N úspěšný 15 1,73 2,631 ,679

neúspěšný 15 2,53 1,995 ,515
EPQ-R_E úspěšný 15 11,20 6,109 1,577

neúspěšný 15 13,60 3,135 ,809
EPQ-R_P úspěšný 15 3,13 1,846 ,477

neúspěšný 15 2,20 1,014 ,262
EPQ-R_L úspěšný 15 8,13 5,963 1,540

neúspěšný 15 10,47 3,925 1,014

Tab. 43 Výsledky statistických testů z výsledků v EPQ-R

Independent Samples Test

  
Levene's Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means

  
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

  F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

EPQ-R_N Equal variances 
assumed

,015 ,902 -,938 28 ,356 -,800 ,853 -2,547 ,947



Equal variances 
not assumed   -,938 26,099 ,357 -,800 ,853 -2,552 ,952

EPQ-R_E Equal variances 
assumed

9,979 ,004 -1,354 28 ,187 -2,400 1,773 -6,031 1,231

Equal variances 
not assumed   -1,354 20,897 ,190 -2,400 1,773 -6,088 1,288

EPQ-R_P Equal variances 
assumed

1,567 ,221 1,716 28 ,097 ,933 ,544 -,181 2,048

Equal variances 
not assumed   1,716 21,742 ,100 ,933 ,544 -,196 2,062

EPQ-R_L Equal variances 
assumed

2,997 ,094 -1,266 28 ,216 -2,333 1,843 -6,109 1,442

Equal variances 
not assumed   -1,266 24,217 ,218 -2,333 1,843 -6,136 1,469

4.2.6 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU DRČ

Ani  zde  nejsou  signifikantní  výsledky,  jako  tomu  bylo  i  u  skupiny  služební  kynologie.  Ale  výsledky ukazují  opačné 

výsledky. Zatímco úspěšní vyšetřovatelé zvládli 41 bodů s průměrně žádnou chybou, neúspěšní vyšetřovatelé zvládli již jen 35 

bodů s průměrně jednou chybou. Máme-li je opět zařadit do kategorií, úspěšní spadají do třídy 3 (2,7) a neúspěšní také 3 (3,3). 

Psychomotorické tempo je celkově výrazně pomalejší než u kynologů. Je zajímavé, že tempo úspěšných kynologů i vyšetřovatelů 

je podobné. 



Tab. 44 Statistické zpracování dat získaných v DRČ

Group Statistics
úspěšnost N Mean Std. 

Deviation
Std. 

Error 
Mean

DRČ_HS úspěšný 15 41,53 10,908 2,816
neúspěšný 15 35,13 13,964 3,605

DRČ_CHYB úspěšný 15 0,1 0,34
neúspěšný 15 0,9 1,611

DRČ_Kategorie úspěšný 15 2,7 0,929
neúspěšný 15 3,3 1,135

Tab. 45 Výsledky statistických testů z výsledků v DRČ

Independent Samples Test

  
Levene's Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means

  
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

  F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

DRČ_HS Equal variances 
assumed

,634 ,433 1,399 28 ,173 6,400 4,575 -2,972 15,772

Equal variances 
not assumed   1,399 26,450 ,173 6,400 4,575 -2,996 15,796



4.2.7 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU PASKO -  „IDEÁLNÍ“ VYŠETŘOVATEL

Ideální kriminalista je úspěšnými kriminalisty vnímán jako spíše neprůbojný člověk, respektive člověk se snahou nenarážet, 

který je mírný a vstřícný. Ovšem takový, který je schopen zároveň jednat podle vlastních představ, je nezávislý a přímočarý. Opět 

se zde zcela jednoznačně potvrzuje, že by ideální policista (v tomto konkrétním případě vyšetřovatel) měl být stabilní ve svých 

postojích a přístupech,  člověk rozvážný, spolehlivý a vytrvalý.  Neměl by se bát či stranit  lidí,  měl by vyhledávat a rozvíjet 

sociální  kontakty,  dále  by  měl  působit  důvěryhodně,  taktně.  Měl  by  ovšem  tendovat  k reagujícímu  přístupu  spíše  než 

k prožívajícímu.

Tab. 46 Výsledky testu PASKO - představa pěti úspěšných příslušníků Služby kriminální policie a vyšetřování o tom, jak 

by měl vypadat dobrý vyšetřovatel

 SKPV 1 SKPV 2 SKPV 3 SKPV 4 SKPV 5 Průměr
PASKO_PA -0,67 -0,68 -0,37 0,11 -1,55 -0,63
PASKO_PB 0,05 -0,84 -0,84 -0,72 2,43 0,02
PASKO_PC -0,39 0,09 0,25 0,47 -2,16 -0,35
PASKO_AA -0,66 -1,4 -1,03 -0,93 0,81 -0,64
PASKO_AB 0 1,33 1 0,05 -1,33 0,21
PASKO_AC -0,36 -1,54 -1,15 -0,53 1,22 -0,47
PASKO_SA 2,35 2,7 0,64 2,25 -0,39 1,51
PASKO_SB -0,19 -1,73 0,58 -2,05 0,2 -0,64
PASKO_SC 1,51 2,53 0,07 2,43 -0,34 1,24
PASKO_KA -0,96 -0,61 0,8 -1,36 1,5 -0,13
PASKO_KB 0,15 1,4 -1,09 3,68 -1,92 0,44
PASKO_KC -0,68 -1,12 1,07 -2,66 1,95 -0,29
PASKO_DIS -0,44 0,46 1 -0,11 -0,98 -0,01
PASKO_SPO -1,82 -0,78 -0,01 -2,07 -0,01 -0,94
PASKO_UVZ 1,39 1,19 0,16 0,5 -0,66 0,52
PASKO_OBZ -0,62 -1,7 -1,05 -1,76 1,98 -0,63



PASKO_TRF -0,89 0,53 1,39 0,87 -0,89 0,20
PASKO_PAF 0,322 1,55 1,111 1,345 -1,95 0,48
PASKO_SLF 1,669 2,394 0,356 1,598 -0,317 1,14
PASKO_KOF -0,548 -0,284 1,025 -2,2 1,46 -0,11



Graf. 6 Výsledky testu PASKO - představa pěti úspěšných příslušníků příslušníků Služby kriminální policie a vyšetřování 

o tom, jak by měl vypadat dobrý vyšetřovatel
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4.2.8 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ PROFESIOGRAFICKÝM SCHÉMATEM

 (schéma viz. příloha 1)

Práce ve Službě kriminální policie a vyšetřování vyžaduje lidi, kteří dokážou bystře chápat a pohotově reagovat na nové 

situace a úlohy. Požadavkem je rovněž, aby si dokázali bez problémů vštípit do paměti základní údaje a dokázali je uchovat. 

Důležitý  je  také  dobrý  pracovní  rozhled  a  schopnost  se  přiměřeně  přizpůsobovat  měnící  se  práci.  Musí  také  projevovat 

dostatečnou vytrvalost a soustředěnost. Velice důležitá je potom schopnost přesně a logicky myslet, pochopit podstatu věci, musí 

jasně a systematicky promýšlet důsledky. Musí samostatně myslet, musí se obejít i bez návodu, dokážou podávat jasné návrhy. Je 

žádoucí  dostatečná vyjadřovací  schopnost s průměrnou slovní zásobou, respektive musí  být schopni dostatečně srozumitelně 

formulovat. Nicméně ještě důležitější je písemný projev. Vyžadují se schopnosti pochopit záměr druhého, poznat jeho přednosti a 

nedostatky, nutnost vyznat se v lidech. 

V této  práci  se  mohou  uplatnit  i  lidé  s menší  zběhlostí  v početních  úkonech,  postačuje  chápání  jednoduchých 

matematických vztahů, přípustná je i relevantní pomalost. Práce vyžaduje lidi s potřebnou praktickou vynalézavostí, kteří jsou 

schopni dostatečně rychle si osvojit základní vědomosti a vzájemné technické souvislosti.

Práci mohou vykonávat průměrně vytrvalí lidé, protože silnější nervové napětí se vyskytuje jen přechodně. Nejlépe lidé 

s normální duševní odolností,  kteří nereagují ani prudce ani sklíčeně.  Je vhodné, aby měli  policisté zájem o práci,  pracovali 

z vlastní iniciativy a měli vyrovnané pracovní úsilí. Musí být dostatečně pedantní, aby je nebylo třeba často kontrolovat. Mimo 

jiné i proto je nutné, aby tuto práci zastávali lidé zralí,  spolehliví,  zodpovědní a poctiví.  Musí být připraveni ke kontaktům, 

nejlépe je vyhledávat. Není ovšem nutné, aby dokázali lidi vést, respektive aby dokázali lidi přesvědčit, aniž by vystupovala do 

popředí jejich vlastní osobnost. Jednoznačně potřebují ke své práci rozhodnost.

V podstatě se ukazuje, že není příliš důležité, zda práci vykonává muž či žena. Je zapotřebí průměrná svalová síla. Většina 

práce se odehrává vsedě, prakticky žádná omezení se nevyskytují.



Pracovní tempo je průměrné, až na výjimky. Probandi se všichni shodují na zrakovém zatížení na blízko, neboť většinu času 

pročítají spisy. Je nutné, aby dokázali rozeznávat všechny barvy, ostatní smysly je důležité mít na průměrné úrovni, snad jen 

vyjma chuti, která není nutná. 

Tab. 47 Tabulkový zápis výsledků z profesiografického schématu vyplněného pěti úspěšnými kriminalisty

 SKPV 1 SKPV 2 SKPV 3 SKPV 4 SKPV 5 Průměr
Bystrost 5 4 5 4 4 4
Paměť 5 5 3 4 3 4

Pozornost 4 4 4 4 4 4
Koncentrace pozornosti 4 3 3 3 4 3

Jasnost a důslednost myšlení 5 5 4 5 4 5
Samostatnost a kritičnost myšlení 3 4 4 4 4 4

Vyjadřovací schopnost 4 4 3 3 3 3
Písemná vyjadřovací schopnost 5 4 3 4 3 4

Znalost lidí 5 5 3 4 4 4
Zběhlost v početních úkonech 3 2 2 2 1 2

Schopnost chápání matematických 
vztahů

3 2 2 2 2 2

Technické nadání 3 3 3 3 3 3
Vytrvalost, odolnost vůči pracovní 

zátěži
4 4 3 4 4 4

Psychická odolnost vůči stresu 3 4 3 4 3 3
Usilovnost 4 4 1 4 4 3

Pedantnost, důslednost 3 3 3 3 3 3
Osobnostní zralost 4 4 4 4 4 4

Zodpovědnost 4 4 3 3 4 4
Schopnost sociálního kontaktu 4 4 4 4 4 4

Schopnost spolupracovat 3 3 3 3 4 3
Schopnost vést lidi 5 3 2 3 3 3

Samostatnost, rozhodnost 4 4 3 5 4 4
Sluch 3 3 5 3 3 3



Smysl pro rovnováhu 3 3 5 1 3 3
Hmat 3 3 3 3 1 3
Čich 1 3 3 3 3 3
Chuť 1 3 3 1 1 2

Řečové orgány 3 5 3 3 5 4
Zručnost 3 3 2 3 3 3

Tělesná obratnost 3 4 3 3 2 3
Schopnost zvládnout pohybové 

stereotypy
2 4 3 3 3 3

Svalová síla 2 4 3 3 3 3
Pohlaví stejné pro M i Ž spíše M stejné pro M i Ž stejné pro M i Ž spíše M

Odolnost vůči vnějším vlivům oslnění, nebo naopak 
nedostatek světla

žádné omezení žádné omezení žádné omezení žádné omezení

Poloha při práci, statické zatížení práce v sedě práce v sedě práce v sedě v sedě, spojená s 
chůzí

práce v sedě

Pohybové zatížení hlavně jedné ruky správná fce trupu, rukou 
a nohou

hlavně prstů bez zvláštního 
zatížení

správná fce 
trupu, rukou a 

nohou
Osobní tempo značná obratnost tempo je určené, nutno 

se přizpůsobit
průměrné průměrné nevyžadováno 

velké tempo
Zraková ostrost blízko, daleko střední požadavky na 

vidění zblízka
větší požadavky na 

vidění do dálky
bez zvláštních 

požadavků
střední 

požadavky na 
vidění zblízka

Barvocit všechny barvy všechny barvy všechny barvy všechny barvy všechny barvy  



4.3 SLUŽBA DOPRAVNÍ POLICIE

4.3.1 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU IST – 70

Z hlediska statistického srovnání souboru úspěšných a neúspěšných dopravních policistů není tento test příliš zajímavý. 

Statisticky  signifikantní  rozdíly  ve  výsledcích  obou  skupin  totiž  nebyly  nalezeny  ani  v jednom ze  subtestů  stejně  jako  ve 

skupinách kynologů.

Jak  již  bylo  naznačeno  výše,  při  takto  podobných  výsledcích  je  poněkud  troufalé  pouštět  se  do  nějaké  izolované 

interpretace, ale i přesto mi připadá škoda, se o to nepokusit.

Podíváme-li se na ty největší rozdíly, tzn. pro tento účel řekněme větší než pět bodů, nalezneme je u subtestů „EL“, „ME“ 

„NU“, „SP“ i celkového IQ. V naprosté většině případů skórují úspěšní dopravní policisté výše než neúspěšní, vyjma paměti. Na 

tento neobvyklý výsledek jsme narazili již u SKPV. Co by to ovšem mohlo znamenat zde, si opravdu nejsem jista a nemám pro 

tuto situaci žádné rozumné vysvětlení. Subtest paměti je zařazen až na konci celého testu, je tedy možné, jak uvádí sám autor, že 

výsledek může být již značně ovlivněn únavou. Dalo by se tedy snad usuzovat na to, že úspěšní dopravní policisté jsou snáze 

unavitelní než neúspěšní.

V těch ostatních „standardních“ případech je to už jednoduché, dopravní služba v kategorii úspěšní, má lepší jazykový cit, 

což může znamenat jaksi lepší verbálně názorné myšlení. Dále teoretické (i praktické) početní myšlení, což můžeme chápat i jako 

paměť na čísla a prostorovou představivost. To v případech, kdy dopravní policisté musí rekonstruovat způsob a průběh nehody, 

taktéž není nic překvapivého. Lepší je tedy i celkový skór inteligenčního kvocientu a to o 5 bodů.



Tab. 48 Statistické zpracování dat získaných v IST

Group Statistics

 úspěšnost N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
IST_IN úspěšný 15 100,00 15,255 3,939

neúspěšný 15 98,00 7,051 1,821
IST_EL úspěšný 15 104,67 11,506 2,971

neúspěšný 15 99,27 7,842 2,025
IST_AN úspěšný 15 104,13 13,804 3,564

neúspěšný 15 101,27 9,655 2,493
IST_GE úspěšný 15 99,20 29,465 7,608

neúspěšný 15 97,27 10,145 2,619
IST_ME úspěšný 15 100,60 7,863 2,030

neúspěšný 15 118,27 39,142 10,106
IST_AR úspěšný 15 101,33 11,356 2,932

neúspěšný 15 98,60 7,209 1,861
IST_NU úspěšný 15 107,00 15,547 4,014

neúspěšný 15 100,67 7,807 2,016
IST_PL úspěšný 15 103,13 6,105 1,576

neúspěšný 15 103,07 8,827 2,279
IST_SP úspěšný 15 110,47 13,038 3,366

neúspěšný 15 103,47 8,262 2,133
IST_IQ úspěšný 15 105,00 10,420 2,690

neúspěšný 15 100,53 9,141 2,360



Tab. 49 Výsledky statistických testů z výsledků v IST

Independent Samples Test

  
Levene's Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means

  
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

  F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

IST_IN Equal variances 
assumed

9,575 ,004 ,461 28 ,648 2,000 4,339 -6,888 10,888

Equal variances not 
assumed   ,461 19,721 ,650 2,000 4,339 -7,060 11,060

IST_EL Equal variances 
assumed

3,141 ,087 1,502 28 ,144 5,400 3,595 -1,964 12,764

Equal variances not 
assumed   1,502 24,698 ,146 5,400 3,595 -2,009 12,809

IST_AN Equal variances 
assumed

2,922 ,098 ,659 28 ,515 2,867 4,349 -6,043 11,776

Equal variances not 
assumed   ,659 25,052 ,516 2,867 4,349 -6,090 11,824

IST_GE Equal variances 
assumed

1,248 ,273 ,240 28 ,812 1,933 8,046 -14,548 18,415

Equal variances not 
assumed   ,240 17,273 ,813 1,933 8,046 -15,022 18,889

IST_ME Equal variances 
assumed

6,265 ,018 -1,714 28 ,098 -17,667 10,308 -38,782 3,449

Equal variances not 
assumed   -1,714 15,128 ,107 -17,667 10,308 -39,622 4,289

IST_AR Equal variances 
assumed

3,808 ,061 ,787 28 ,438 2,733 3,473 -4,381 9,847

Equal variances not 
assumed   ,787 23,708 ,439 2,733 3,473 -4,439 9,906



IST_NU Equal variances 
assumed

7,333 ,011 1,410 28 ,170 6,333 4,492 -2,868 15,535

Equal variances not 
assumed   1,410 20,639 ,173 6,333 4,492 -3,018 15,685

IST_PL Equal variances 
assumed

,786 ,383 ,024 28 ,981 ,067 2,771 -5,610 5,743

Equal variances not 
assumed   ,024 24,898 ,981 ,067 2,771 -5,642 5,775

IST_SP Equal variances 
assumed

6,336 ,018 1,756 28 ,090 7,000 3,985 -1,164 15,164

Equal variances not 
assumed   1,756 23,683 ,092 7,000 3,985 -1,231 15,231

IST_IQ Equal variances 
assumed

,096 ,760 1,248 28 ,222 4,467 3,579 -2,864 11,798

Equal variances not 
assumed   1,248 27,533 ,223 4,467 3,579 -2,870 11,803

4.3.2 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU PASKO

Jak vyplývá z níže uvedených tabulek statisticky významné rozdíly mezi oběma soubory jsou ve škálách PA, PB, PC, SA, 

SB, KA, KB, KC, DIS, UVZ, TRF, SLF a KOF. Čili rozdílů je opět jako u Skupiny služební kynologie mnoho.

Jinými slovy to znamená, že se můžeme domnívat, že úspěšní dopravní policisté jsou přece jen o něco málo průbojnější než 

ti  neúspěšní,  ačkoli  vlastně  ani  jedna  skupina  průbojná  není  (ve  srovnání  s populačním  průměrem).  Především  neúspěšné 

dopravní policisty lze charakterizovat jako mírné, nenáročivé, vstřícné, s úsilím nenarážet.

Obě skupiny jsou relativně dost přizpůsobivé, trpělivé, snaží se předcházet konfliktům. 

Neúspěšní dopravní policisté vykazují na škále stability oproti úspěšným vyšší míru potřeby klidu a životní jistoty. Úspěšná 

skupina je dynamičtější, hybnější, má větší sklon k dobrodružnosti, temperamentnosti. Mají větší potřebu činnosti a novosti.

Faktory kontaktivnosti ukazují, že úspěšní dopravní policisté jsou výrazněji kontaktivní. Mají tendenci vyhledávat a rozvíjet 

sociální kontakty. Potřebují být přijati do kolektivu a potřebují do jisté míry i obdiv. Jsou sociálně flexibilní, přístupní a družnější, 



mají dobré vystupování, úspěšně komunikují s novými i neznámými lidmi. Nejsou tak podezíraví jako neúspěšná skupina, mají 

větší důvěru v lidi. Působí srdečněji, budí větší důvěru, jsou ochotnější se angažovat pro druhé. Naopak neúspěšní jsou sociálně 

zdrženlivější, jsou orientováni spíše na užší skupinu svých přátel, jsou plašší.

Obě skupiny jsou poměrně uvážlivé a nemají sklon překračovat své síly.

Tab. 50 Statistické zpracování dat získaných v PASKO

Group Statistics

 úspěšnost N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
PASKO_PA úspěšný 15 ,2413 1,05889 ,27341

neúspěšný 15 -,1507 ,40635 ,10492
PASKO_PB úspěšný 15 ,3773 1,47181 ,38002

neúspěšný 15 ,2360 ,70551 ,18216
PASKO_PC úspěšný 15 -,0127 1,20483 ,31109

neúspěšný 15 -,2200 ,47787 ,12338
PASKO_AA úspěšný 15 ,1313 1,00570 ,25967

neúspěšný 15 -,2980 ,78592 ,20292
PASKO_AB úspěšný 15 -,32 ,797 ,206

neúspěšný 15 -,50 ,547 ,141
PASKO_AC úspěšný 15 ,3160 ,89429 ,23090

neúspěšný 15 ,0773 ,67556 ,17443
PASKO_SA úspěšný 15 ,0373 ,71970 ,18582

neúspěšný 15 1,1107 ,69369 ,17911
PASKO_SB úspěšný 15 -,2920 ,68757 ,17753

neúspěšný 15 -,1587 ,27179 ,07018
PASKO_SC úspěšný 15 ,1053 ,80994 ,20912

neúspěšný 15 ,7280 ,49217 ,12708
PASKO_KA úspěšný 15 -,0193 ,55475 ,14324

neúspěšný 15 -,6113 ,41357 ,10678



PASKO_KB úspěšný 15 ,4520 ,70288 ,18148
neúspěšný 15 ,3580 ,79457 ,20516

PASKO_KC úspěšný 15 -,203 ,7172 ,1852
neúspěšný 15 -,608 ,5252 ,1356

PASKO_DIS úspěšný 15 ,0647 ,87849 ,22682
neúspěšný 15 -,0167 ,45445 ,11734

PASKO_SPO úspěšný 15 ,3147 ,49885 ,12880
neúspěšný 15 ,2100 ,63398 ,16369

PASKO_UVZ úspěšný 15 ,1813 ,40823 ,10541
neúspěšný 15 1,1200 ,68648 ,17725

PASKO_OBZ úspěšný 15 -,0713 1,17343 ,30298
neúspěšný 15 -,0993 ,69045 ,17827

PASKO_TRF úspěšný 15 -,7007 1,16104 ,29978
neúspěšný 15 -,5700 ,59685 ,15411

PASKO_PAF úspěšný 15 -,09387 1,103883 ,285021
neúspěšný 15 ,08367 ,650935 ,168071

PASKO_SLF úspěšný 15 ,19373 ,706986 ,182543
neúspěšný 15 ,90780 ,696684 ,179883

PASKO_KOF úspěšný 15 -,07293 ,673505 ,173898
neúspěšný 15 -,13993 ,516622 ,133391



Tab. 51 Výsledky statistických testů z výsledků v PASKO

Independent Samples Test

  
Levene's Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means

  
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

  F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

PASKO_PA Equal variances 
assumed

30,898 ,000 1,339 28 ,191 ,39200 ,29285 -,20787 ,99187

Equal variances 
not assumed   1,339 18,036 ,197 ,39200 ,29285 -,22316 1,00716

PASKO_PB Equal variances 
assumed

14,000 ,001 ,335 28 ,740 ,14133 ,42142 -,72191 1,00458

Equal variances 
not assumed   ,335 20,111 ,741 ,14133 ,42142 -,73743 1,02010

PASKO_PC Equal variances 
assumed

16,440 ,000 ,620 28 ,541 ,20733 ,33466 -,47819 ,89286

Equal variances 
not assumed   ,620 18,298 ,543 ,20733 ,33466 -,49494 ,90961

PASKO_AA Equal variances 
assumed

3,190 ,085 1,303 28 ,203 ,42933 ,32956 -,24573 1,10440

Equal variances 
not assumed   1,303 26,455 ,204 ,42933 ,32956 -,24751 1,10618

PASKO_AB Equal variances 
assumed

4,145 ,051 ,711 28 ,483 ,177 ,249 -,334 ,688

Equal variances 
not assumed   ,711 24,791 ,484 ,177 ,249 -,337 ,691

PASKO_AC Equal variances 
assumed

1,133 ,296 ,825 28 ,416 ,23867 ,28938 -,35411 ,83144

Equal variances 
not assumed   ,825 26,053 ,417 ,23867 ,28938 -,35611 ,83344



PASKO_SA Equal variances 
assumed

,586 ,450 -4,159 28 ,000 -1,07333 ,25809 -1,60201 -,54466

Equal variances 
not assumed   -4,159 27,962 ,000 -1,07333 ,25809 -1,60204 -,54462

PASKO_SB Equal variances 
assumed

49,954 ,000 -,698 28 ,491 -,13333 ,19090 -,52436 ,25770

Equal variances 
not assumed   -,698 18,271 ,494 -,13333 ,19090 -,53396 ,26730

PASKO_SC Equal variances 
assumed

9,684 ,004 -2,545 28 ,017 -,62267 ,24471 -1,12393 -,12141

Equal variances 
not assumed   -2,545 23,099 ,018 -,62267 ,24471 -1,12876 -,11657

PASKO_KA Equal variances 
assumed

1,331 ,258 3,314 28 ,003 ,59200 ,17866 ,22603 ,95797

Equal variances 
not assumed   3,314 25,889 ,003 ,59200 ,17866 ,22468 ,95932

PASKO_KB Equal variances 
assumed

,454 ,506 ,343 28 ,734 ,09400 ,27391 -,46708 ,65508

Equal variances 
not assumed   ,343 27,589 ,734 ,09400 ,27391 -,46745 ,65545

PASKO_KC Equal variances 
assumed

1,879 ,181 1,763 28 ,089 ,4047 ,2295 -,0655 ,8748

Equal variances 
not assumed   1,763 25,661 ,090 ,4047 ,2295 -,0674 ,8767

PASKO_DIS Equal variances 
assumed

7,544 ,010 ,318 28 ,752 ,08133 ,25538 -,44178 ,60445

Equal variances 
not assumed   ,318 20,992 ,753 ,08133 ,25538 -,44977 ,61243

PASKO_SPO Equal variances 
assumed

1,421 ,243 ,502 28 ,619 ,10467 ,20829 -,32200 ,53133

Equal variances 
not assumed   ,502 26,532 ,619 ,10467 ,20829 -,32307 ,53240

PASKO_UVZ Equal variances 
assumed

3,097 ,089 -4,552 28 ,000 -,93867 ,20622 -1,36109 -,51624

Equal variances 
not assumed   -4,552 22,801 ,000 -,93867 ,20622 -1,36548 -,51186



PASKO_OBZ Equal variances 
assumed

3,466 ,073 ,080 28 ,937 ,02800 ,35153 -,69209 ,74809

Equal variances 
not assumed   ,080 22,657 ,937 ,02800 ,35153 -,69982 ,75582

PASKO_TRF Equal variances 
assumed

4,237 ,049 -,388 28 ,701 -,13067 ,33707 -,82112 ,55979

Equal variances 
not assumed   -,388 20,916 ,702 -,13067 ,33707 -,83181 ,57048

PASKO_PAF Equal variances 
assumed

5,707 ,024 -,537 28 ,596 -,177533 ,330885 -,855321 ,500254

Equal variances 
not assumed   -,537 22,686 ,597 -,177533 ,330885 -,862546 ,507479

PASKO_SLF Equal variances 
assumed

,182 ,673 -2,786 28 ,009 -,714067 ,256281 -
1,23903

4

-,189099

Equal variances 
not assumed   

-2,786 27,994 ,009 -,714067 ,256281 -
1,23903

9

-,189094

PASKO_KOF Equal variances 
assumed

,878 ,357 ,306 28 ,762 ,067000 ,219166 -,381941 ,515941

Equal variances 
not assumed   ,306 26,238 ,762 ,067000 ,219166 -,383304 ,517304

4.3.3 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU SPARO

Podíváme-li  se  tabulku  níže,  už  nás  snad  ani  nepřekvapí,  že  v obou skupinách  celkově  převažuje  typ  A.  Ve skupině 

neúspěšných dokonce ani  žádný jiný typ  není.  (Opět  doporučuji  pohlédnout  níže na velice  přehledné  grafické  zpracování). 

V obou skupinách je nejfrekventovanějším typem A2, která spadá mezi klidné typy. 

Lze shrnout, že v úspěšné skupině se vyskytuje 5x typ A2 odolný, 3x A1 adjustativní, 3x A3 cílesměrný a 1x A4 rigidní, dále 

2x typ C2 obezřetný; v neúspěšné naopak 6x typ A2 odolný, 4x A3 cílesměrný a 4x A4 rigidní a 1x A1 adjustativní.

Rozlišení obou skupin na základě rozdělení SPARO typů pro naše potřeby výběru tedy nic nerozlišuje.



Tab. 52 Frekvence výskytu jednotlivých typů ve SPARO

SPARO_TYP
Frequency Percent

Úspěšní A1 3 20,0

A2 5 33,3

A3 3 20,0

A4 1 6,7

C2 3 20,0
Total 15 100,0

Frequency Percent
Neúspěšní A1 1 6,7

A2 6 40,0

A3 4 26,7

A4 4 26,7

C2 0 0,0
Total 15 100,0



Graf. 7 Frekvence výskytu jednotlivých typů ve SPARO
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Úspěšní Neúspěšní

Většina  výsledků  z testu  SPARO se  pohybuje  v rámci  jedné  směrodatné  odchylky,  tudíž  se  nejedná  o  žádné  výrazné 

osobnostní charakteristiky.

Statisticky významné rozdíly jsou v následujících škálách, PV, LS, IP, OS, AC, SE, OR, EC, UR, OI, RF, LO, KI, TO, 

rozdílů je tedy skutečně mnoho.

Komponenty bazální psychické integrovanosti

V této kategorii charakteristik nenacházíme žádné signifikantní rozdíly, ale můžeme obecně zkonstatovat, že obě skupiny 

jsou z hlediska kognitivní náročnosti klidnější povahy, nevyhledávají příliš podnětné prostředí, ale úspěšná skupina je řekněme 

„živější“. Obě skupiny jsou též schopny anticipační regulace a dokáží se přizpůsobit.



Obecnější faktory

Psychická vzrušivost je již kategorie, kde je statisticky významný rozdíl. Úspěšní jsou více psychicky vzrušiví, tíhnou více 

k psychickému nabuzení. Motorická hybnost je v průměru. 

Dimenze N = hladina normality osobnosti

Na škálách normality nevykazuje ani jedna ze skupin žádné známky anomálií ani extremit. Obě skupiny jsou osobnostně 

stabilní a nejsou paranoidně nastaveny. Je zajímavé, že neúspěšná skupina se jeví jako stabilnější, odolnější vůči emociogenním 

situacím.

Dimenze S = optimální hladina stimulace

Celá tato dimenze se pohybuje v mínusovém pólu. Tzn. obě skupiny spíše tendují k uměřenosti, reálnosti a klidu. Svědčí o 

tom  i  záporná  obecná  hladina  stimulace,  jako  výsledný  faktor  této  dimenze.  Přičemž  úspěšná  skupina  je  přece  jen  více 

dynamičtější a činorodější.

Dimenze R = tendence riskovat

Zde vidíme zajímavý fakt, že neúspěšní dopravní policisté více anticipují, ani jedna skupina se však nespoléhá na náhodu a 

snaží se domýšlet důsledky. Úspěšní se daleko raději občas blýsknou, rádi se předvádí a riskují ve stejné míře jako to odpovídá 

populačnímu průměru. Neúspěšní zamítají rizikové aktivity. 

Dimenze I = účinná integrovanost

Obě skupiny jsou vyrovnané,  nejsou úzkostné, emotivita je uměřená,  neúspěšná skupina je řekněme o něco chladnější, 

emočně uměřenější.

S tím souvisí i vyšší skór na škále RR, kdy neúspěšní policisté jsou schopni realizovat dříve přijaté cílové jednání i za nově 

vzniklých emociogenních okolností. Celkově je tedy neúspěšná skupina v zátěži i osobnostně integrovanější. 

Dimenze V = vztahová dimenze



Dimenze interpersonálních vztahů a vazeb nemá žádný signifikantní rozdíl. Nicméně úspěšná skupina vykazuje snadnější 

tvorbu kontaktů se sociálním okolím a také vyšší závislost na tomto sociálním okolí. Jsou také benevolentnější.

Dimenze K = korektivnosti

Všichni  policisté  jsou odpovědné,  flexibilní  typy.  Jsou schopni korigovat své jednání,  jsou cílesměrní.  Je zajímavé,  že 

neúspěšní jsou dokonce signifikantně více odpovědní i flexibilní.

Dimenze P = sebeprosazování

V této dimenzi zjišťujeme, že všichni policisté z dopravního oddělení jsou sebevědomí a optimisticky založení, převažuje u 

nich výrazně reagující přístup nad prožitkovým a jsou maskulinní. Úspěšní se více prosazují, neúspěšní jsou signifikantně většími 

optimisty.

Tab. 53 Statistické zpracování dat získaných v SPARO

Group Statistics

 úspěšnost N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
SPARO_KO úspěšný 15 -,046 1,3838 ,3573

neúspěšný 15 -,682 1,2285 ,3172
SPARO_EM úspěšný 15 -,645 1,0286 ,2656

neúspěšný 15 -1,213 ,4556 ,1176
SPARO_RE úspěšný 15 -,87 ,567 ,146

neúspěšný 15 -1,27 ,788 ,203
SPARO_AD úspěšný 15 ,549 ,8095 ,2090

neúspěšný 15 ,342 ,7904 ,2041
SPARO_PV úspěšný 15 ,422 1,3556 ,3500

neúspěšný 15 -,942 ,7143 ,1844
SPARO_MH úspěšný 15 -,090 ,8712 ,2249

neúspěšný 15 -,225 ,8796 ,2271



SPARO_VZ úspěšný 15 ,035 ,8316 ,2147
neúspěšný 15 -,191 ,5944 ,1535

SPARO_LS úspěšný 15 ,598 ,8038 ,2075
neúspěšný 15 1,309 ,3032 ,0783

SPARO_AN úspěšný 15 -,426 ,9668 ,2496
neúspěšný 15 -,295 ,5445 ,1406

SPARO_EX úspěšný 15 -,309 ,7352 ,1898
neúspěšný 15 ,077 ,6352 ,1640

SPARO_L úspěšný 15 -,59 ,741 ,191
neúspěšný 15 -,15 ,462 ,119

SPARO_SI úspěšný 15 -,425 ,9854 ,2544
neúspěšný 15 -,512 1,0123 ,2614

SPARO_IP úspěšný 15 -,456 ,5131 ,1325
neúspěšný 15 -1,161 ,7910 ,2042

SPARO_PN úspěšný 15 -,025 1,0111 ,2611
neúspěšný 15 -,462 ,9029 ,2331

SPARO_DI úspěšný 15 -,387 1,0627 ,2744
neúspěšný 15 -1,026 ,8223 ,2123

SPARO_SD úspěšný 15 -,559 ,8213 ,2121
neúspěšný 15 -1,093 ,8014 ,2069

SPARO_OS úspěšný 15 -,519 ,7490 ,1934
neúspěšný 15 -1,195 ,6131 ,1583

SPARO_AS úspěšný 15 ,57 1,081 ,279
neúspěšný 15 -,10 1,237 ,319

SPARO_AC úspěšný 15 ,775 1,0751 ,2776
neúspěšný 15 1,607 ,7235 ,1868

SPARO_TN úspěšný 15 -,709 ,6743 ,1741
neúspěšný 15 -1,150 ,8039 ,2076

SPARO_SE úspěšný 15 ,509 1,0145 ,2619
neúspěšný 15 -,659 1,0948 ,2827

SPARO_OR úspěšný 15 -,135 ,8756 ,2261
neúspěšný 15 -1,045 ,6858 ,1771



SPARO_UZ úspěšný 15 -,580 1,0215 ,2638
neúspěšný 15 -1,102 ,4974 ,1284

SPARO_EC úspěšný 15 -,765 1,0907 ,2816
neúspěšný 15 -1,447 ,3597 ,0929

SPARO_UR úspěšný 15 ,453 ,5607 ,1448
neúspěšný 15 1,084 ,4659 ,1203

SPARO_RR úspěšný 15 ,423 ,9184 ,2371
neúspěšný 15 ,505 ,4602 ,1188

SPARO_OI úspěšný 15 ,539 ,8053 ,2079
neúspěšný 15 1,113 ,3597 ,0929

SPARO_KT úspěšný 15 -,529 ,7916 ,2044
neúspěšný 15 -,962 ,6852 ,1769

SPARO_BE úspěšný 15 ,343 ,7592 ,1960
neúspěšný 15 -,265 1,3128 ,3390

SPARO_KN úspěšný 15 ,539 ,6886 ,1778
neúspěšný 15 ,587 ,5707 ,1473

SPARO_NE úspěšný 15 -,025 1,1606 ,2997
neúspěšný 15 -,585 ,9361 ,2417

SPARO_RF úspěšný 15 ,163 ,7744 ,1999
neúspěšný 15 1,157 ,9850 ,2543

SPARO_LO úspěšný 15 ,745 ,5867 ,1515
neúspěšný 15 1,521 ,7688 ,1985

SPARO_NU úspěšný 15 ,400 1,2160 ,3140
neúspěšný 15 ,838 1,0465 ,2702

SPARO_FC úspěšný 15 ,704 ,8236 ,2127
neúspěšný 15 ,983 ,4652 ,1201

SPARO_KI úspěšný 15 -,508 ,6291 ,1624
neúspěšný 15 -1,226 ,7321 ,1890

SPARO_US úspěšný 15 1,020 ,8391 ,2167
neúspěšný 15 1,293 ,5774 ,1491

SPARO_TO úspěšný 15 ,418 ,3614 ,0933
neúspěšný 15 1,009 ,4421 ,1142



SPARO_PR úspěšný 15 ,898 ,6442 ,1663
neúspěšný 15 1,015 ,4637 ,1197

SPARO_NS úspěšný 15 ,542 ,8148 ,2104
neúspěšný 15 -,007 ,9185 ,2371

SPARO_FM úspěšný 15 ,494 ,9078 ,2344
neúspěšný 15 ,894 ,8662 ,2237

Tab. 54 Výsledky statistických testů z výsledků v SPARO

Independent Samples Test

  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means

  
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

  F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

SPARO_KO Equal variances 
assumed

,700 ,410 1,331 28 ,194 ,6361 ,4778 -,3426 1,6148

Equal variances not 
assumed   1,331 27,612 ,194 ,6361 ,4778 -,3432 1,6155

SPARO_EM Equal variances 
assumed

5,423 ,027 1,954 28 ,061 ,5675 ,2905 -,0275 1,1625

Equal variances not 
assumed   1,954 19,290 ,065 ,5675 ,2905 -,0399 1,1748

SPARO_RE Equal variances 
assumed

4,405 ,045 1,607 28 ,119 ,403 ,251 -,111 ,916

Equal variances not 
assumed   1,607 25,432 ,120 ,403 ,251 -,113 ,919

SPARO_AD Equal variances 
assumed

,002 ,966 ,708 28 ,485 ,2068 ,2921 -,3916 ,8052

Equal variances not 
assumed   ,708 27,984 ,485 ,2068 ,2921 -,3916 ,8052

SPARO_PV Equal variances 
assumed

6,462 ,017 3,448 28 ,002 1,3641 ,3956 ,5537 2,1745



Equal variances not 
assumed   3,448 21,217 ,002 1,3641 ,3956 ,5419 2,1864

SPARO_MH Equal variances 
assumed

,084 ,774 ,424 28 ,675 ,1355 ,3197 -,5193 ,7903

Equal variances not 
assumed   ,424 27,997 ,675 ,1355 ,3197 -,5193 ,7903

SPARO_VZ Equal variances 
assumed

2,093 ,159 ,857 28 ,399 ,2261 ,2639 -,3145 ,7668

Equal variances not 
assumed   ,857 25,344 ,400 ,2261 ,2639 -,3170 ,7693

SPARO_LS Equal variances 
assumed

7,832 ,009 -3,206 28 ,003 -,7112 ,2218 -1,1656 -,2568

Equal variances not 
assumed   -3,206 17,905 ,005 -,7112 ,2218 -1,1774 -,2450

SPARO_AN Equal variances 
assumed

5,569 ,025 -,456 28 ,652 -,1305 ,2865 -,7174 ,4563

Equal variances not 
assumed   -,456 22,069 ,653 -,1305 ,2865 -,7246 ,4635

SPARO_EX Equal variances 
assumed

,003 ,960 -1,538 28 ,135 -,3859 ,2509 -,8997 ,1280

Equal variances not 
assumed   -1,538 27,421 ,135 -,3859 ,2509 -,9002 ,1285

SPARO_L Equal variances 
assumed

1,118 ,299 -1,968 28 ,059 -,444 ,226 -,906 ,018

Equal variances not 
assumed   -1,968 23,470 ,061 -,444 ,226 -,910 ,022

SPARO_SI Equal variances 
assumed

,383 ,541 ,240 28 ,812 ,0875 ,3648 -,6597 ,8347

Equal variances not 
assumed   ,240 27,980 ,812 ,0875 ,3648 -,6597 ,8347

SPARO_IP Equal variances 
assumed

4,389 ,045 2,898 28 ,007 ,7055 ,2434 ,2068 1,2041

Equal variances not 
assumed   2,898 24,009 ,008 ,7055 ,2434 ,2031 1,2079

SPARO_PN Equal variances 
assumed

,242 ,627 1,248 28 ,222 ,4368 ,3500 -,2802 1,1538



Equal variances not 
assumed   1,248 27,649 ,223 ,4368 ,3500 -,2806 1,1542

SPARO_DI Equal variances 
assumed

,117 ,735 1,841 28 ,076 ,6388 ,3469 -,0719 1,3495

Equal variances not 
assumed   1,841 26,340 ,077 ,6388 ,3469 -,0739 1,3515

SPARO_SD Equal variances 
assumed

,065 ,801 1,805 28 ,082 ,5348 ,2963 -,0721 1,1417

Equal variances not 
assumed   1,805 27,983 ,082 ,5348 ,2963 -,0721 1,1417

SPARO_OS Equal variances 
assumed

,318 ,578 2,703 28 ,012 ,6755 ,2499 ,1635 1,1874

Equal variances not 
assumed   2,703 26,948 ,012 ,6755 ,2499 ,1626 1,1883

SPARO_AS Equal variances 
assumed

1,294 ,265 1,588 28 ,124 ,673 ,424 -,195 1,542

Equal variances not 
assumed   1,588 27,511 ,124 ,673 ,424 -,196 1,543

SPARO_AC Equal variances 
assumed

2,548 ,122 -2,486 28 ,019 -,8319 ,3346 -1,5173 -,1465

Equal variances not 
assumed   -2,486 24,521 ,020 -,8319 ,3346 -1,5217 -,1421

SPARO_TN Equal variances 
assumed

1,419 ,244 1,630 28 ,114 ,4415 ,2709 -,1135 ,9964

Equal variances not 
assumed   1,630 27,177 ,115 ,4415 ,2709 -,1142 ,9971

SPARO_SE Equal variances 
assumed

,529 ,473 3,031 28 ,005 1,1681 ,3854 ,3787 1,9575

Equal variances not 
assumed   3,031 27,839 ,005 1,1681 ,3854 ,3785 1,9577

SPARO_OR Equal variances 
assumed

1,034 ,318 3,169 28 ,004 ,9101 ,2872 ,3219 1,4984

Equal variances not 
assumed   3,169 26,481 ,004 ,9101 ,2872 ,3204 1,4999

SPARO_UZ Equal variances 
assumed

8,012 ,009 1,780 28 ,086 ,5221 ,2934 -,0788 1,1231



Equal variances not 
assumed   1,780 20,285 ,090 ,5221 ,2934 -,0893 1,1335

SPARO_EC Equal variances 
assumed

8,909 ,006 2,298 28 ,029 ,6815 ,2965 ,0740 1,2889

Equal variances not 
assumed   2,298 17,010 ,035 ,6815 ,2965 ,0559 1,3071

SPARO_UR Equal variances 
assumed

1,129 ,297 -3,353 28 ,002 -,6312 ,1882 -1,0168 -,2456

Equal variances not 
assumed   -3,353 27,090 ,002 -,6312 ,1882 -1,0174 -,2450

SPARO_RR Equal variances 
assumed

4,538 ,042 -,311 28 ,758 -,0825 ,2652 -,6258 ,4608

Equal variances not 
assumed   -,311 20,614 ,759 -,0825 ,2652 -,6347 ,4697

SPARO_OI Equal variances 
assumed

5,369 ,028 -2,520 28 ,018 -,5739 ,2277 -1,0403 -,1074

Equal variances not 
assumed   -2,520 19,373 ,021 -,5739 ,2277 -1,0499 -,0979

SPARO_KT Equal variances 
assumed

,121 ,730 1,604 28 ,120 ,4335 ,2703 -,1203 ,9872

Equal variances not 
assumed   1,604 27,436 ,120 ,4335 ,2703 -,1208 ,9877

SPARO_BE Equal variances 
assumed

14,692 ,001 1,552 28 ,132 ,6078 ,3916 -,1943 1,4099

Equal variances not 
assumed   1,552 22,423 ,135 ,6078 ,3916 -,2034 1,4190

SPARO_KN Equal variances 
assumed

,140 ,712 -,207 28 ,837 -,0479 ,2309 -,5209 ,4252

Equal variances not 
assumed   -,207 27,066 ,837 -,0479 ,2309 -,5216 ,4259

SPARO_NE Equal variances 
assumed

,497 ,487 1,455 28 ,157 ,5601 ,3850 -,2285 1,3487

Equal variances not 
assumed   1,455 26,799 ,157 ,5601 ,3850 -,2301 1,3503

SPARO_RF Equal variances 
assumed

,882 ,356 -3,070 28 ,005 -,9932 ,3235 -1,6559 -,3305



Equal variances not 
assumed   -3,070 26,522 ,005 -,9932 ,3235 -1,6576 -,3288

SPARO_LO Equal variances 
assumed

1,476 ,234 -3,104 28 ,004 -,7752 ,2497 -1,2867 -,2637

Equal variances not 
assumed   -3,104 26,176 ,005 -,7752 ,2497 -1,2883 -,2621

SPARO_NU Equal variances 
assumed

2,104 ,158 -1,057 28 ,300 -,4379 ,4142 -1,2864 ,4106

Equal variances not 
assumed   -1,057 27,392 ,300 -,4379 ,4142 -1,2872 ,4115

SPARO_FC Equal variances 
assumed

10,078 ,004 -1,143 28 ,263 -,2792 ,2442 -,7795 ,2211

Equal variances not 
assumed   -1,143 22,109 ,265 -,2792 ,2442 -,7856 ,2272

SPARO_KI Equal variances 
assumed

,246 ,624 2,881 28 ,008 ,7181 ,2492 ,2076 1,2287

Equal variances not 
assumed   2,881 27,381 ,008 ,7181 ,2492 ,2071 1,2292

SPARO_US Equal variances 
assumed

2,006 ,168 -1,039 28 ,308 -,2732 ,2630 -,8119 ,2655

Equal variances not 
assumed   -1,039 24,829 ,309 -,2732 ,2630 -,8150 ,2686

SPARO_TO Equal variances 
assumed

1,208 ,281 -4,010 28 ,000 -,5912 ,1474 -,8932 -,2892

Equal variances not 
assumed   -4,010 26,935 ,000 -,5912 ,1474 -,8938 -,2886

SPARO_PR Equal variances 
assumed

3,046 ,092 -,569 28 ,574 -,1165 ,2049 -,5363 ,3033

Equal variances not 
assumed   -,569 25,438 ,575 -,1165 ,2049 -,5383 ,3052

SPARO_NS Equal variances 
assumed

,461 ,503 1,731 28 ,094 ,5488 ,3170 -,1006 1,1982

Equal variances not 
assumed   1,731 27,608 ,095 ,5488 ,3170 -,1010 1,1986

SPARO_FM Equal variances 
assumed

,116 ,736 -1,234 28 ,227 -,3999 ,3240 -1,0635 ,2638



Equal variances not 
assumed   -1,234 27,939 ,227 -,3999 ,3240 -1,0636 ,2639

4.3.4 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU FIRO-B

Signifikantní  rozdíl  mezi  skupinou úspěšných a neúspěšných dopravních policistů nebyl  potvrzen na jediné škále  testu 

FIRO-B.

Lze tedy jedině obecně shrnout charakteristiku obou skupin, jak v tomto testu vycházejí. Cítí se mezi lidmi dobře a budou 

mít tendenci je vyhledávat. Neúspěšní se o něco více snaží přebírat vůdčí roli a navazovat těsnější vztahy, ale ne nijak výrazně. 

Vše se pohybuje v pásmu normy. Všichni potřebují být zcela přiměřeně součástí kolektivu a být ostatními přijímáni, mají rádi, 

pokud  jsou  k nim  navazovány  citové  vztahy.  Nepřejí  si  být  příliš  kontrolováni,  ale  nevadí  jim  to  například  tolik  jako 

vyšetřovatelům.



Tab. 55 Statistické zpracování dat získaných ve FIRO-B

Group Statistics

 úspěšnost N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
FIRO-B_Ie úspěšný 15 5,93 1,751 ,452

neúspěšný 15 6,27 1,223 ,316
FIRO-B_Ce úspěšný 15 5,33 2,498 ,645

neúspěšný 15 6,47 2,446 ,631
FIRO-B_Ae úspěšný 15 5,73 1,944 ,502

neúspěšný 15 6,73 1,668 ,431
FIRO-B_Iw úspěšný 15 5,53 2,642 ,682

neúspěšný 15 4,80 1,935 ,500
FIRO-B_Cw úspěšný 15 3,27 1,668 ,431

neúspěšný 15 3,53 1,356 ,350
FIRO-B_Aw úspěšný 15 5,87 2,232 ,576

neúspěšný 15 5,73 1,792 ,463

Tab. 56 Výsledky statistických testů z výsledků v FIRO-B

Independent Samples Test

  
Levene's Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means

  
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

  F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

FIRO-B_Ie Equal variances 
assumed

2,866 ,102 -,604 28 ,550 -,333 ,551 -1,463 ,796

Equal variances not 
assumed   -,604 25,030 ,551 -,333 ,551 -1,469 ,802



FIRO-B_Ce Equal variances 
assumed

,019 ,893 -1,256 28 ,220 -1,133 ,903 -2,982 ,715

Equal variances not 
assumed   -1,256 27,988 ,220 -1,133 ,903 -2,982 ,716

FIRO-B_Ae Equal variances 
assumed

,249 ,621 -1,512 28 ,142 -1,000 ,661 -2,355 ,355

Equal variances not 
assumed   -1,512 27,364 ,142 -1,000 ,661 -2,356 ,356

FIRO-B_Iw Equal variances 
assumed

3,696 ,065 ,867 28 ,393 ,733 ,846 -,999 2,465

Equal variances not 
assumed   ,867 25,660 ,394 ,733 ,846 -1,006 2,472

FIRO-B_Cw Equal variances 
assumed

1,010 ,324 -,481 28 ,635 -,267 ,555 -1,403 ,870

Equal variances not 
assumed   -,481 26,880 ,635 -,267 ,555 -1,406 ,872

FIRO-B_Aw Equal variances 
assumed

,580 ,453 ,180 28 ,858 ,133 ,739 -1,380 1,647

Equal variances not 
assumed   ,180 26,749 ,858 ,133 ,739 -1,384 1,650

4.3.5 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU EPQ-R

Zde jsme v téže situaci jako u kynologů i kriminalistů, z testu EPQ-R byly vybrány pouze škály N, E, P, L, neboť to byly 

jediné čtyři,  které měli  ve svých složkách vyplněny všichni probandi. Signifikantní rozdíl  se našel v L-skóru. Kdy dopravní 

policisté označení jako úspěšní, měli nižší potřebu „zkrášlovat“ výsledky. Dále byli také méně neurotičtí, ale naopak vykazovali 

lehce vyšší míru psychoticismu, který jak víme, neznamená žádnou psychopatologickou symptomatiku, ale spíše nižší empatii, 

nižší taktnost aj. Vysvětluji si to stejným způsobem jako u kriminalistů, totiž že není dost dobře možné být neustále k lidem milý 

a ústupčivý. Policista se musí vystavovat i situacím, v nichž překonává něčí odpor, nebo prostě jen neochotu spolupracovat. 

Rozdíl je ovšem tak nepatrný, že jsou to jen nepodložené domněnky. 



Tab. 57 Statistické zpracování dat získaných v EPQ-R

Group Statistics

 úspěšnost N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
EPQ-R_N úspěšný 15 2,73 2,154 ,556

neúspěšný 15 3,07 2,963 ,765
EPQ-R_E úspěšný 15 13,00 3,094 ,799

neúspěšný 15 13,80 3,764 ,972
EPQ-R_P úspěšný 15 3,87 1,846 ,477

neúspěšný 15 2,93 1,486 ,384
EPQ-R_L úspěšný 15 8,00 4,276 1,104

neúspěšný 15 11,20 3,707 ,957

Tab. 58 Výsledky statistických testů z výsledků v EPQ-R

Independent Samples Test

  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means

  
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

  F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

EPQ-R_N Equal variances 
assumed

3,594 ,068 -,352 28 ,727 -,333 ,946 -2,271 1,604

Equal variances 
not assumed   -,352 25,563 ,727 -,333 ,946 -2,279 1,612

EPQ-R_E Equal variances 
assumed

1,089 ,306 -,636 28 ,530 -,800 1,258 -3,377 1,777

Equal variances 
not assumed   -,636 26,987 ,530 -,800 1,258 -3,381 1,781

EPQ-R_P Equal variances 
assumed

,649 ,427 1,525 28 ,138 ,933 ,612 -,320 2,187



Equal variances 
not assumed   1,525 26,779 ,139 ,933 ,612 -,323 2,190

EPQ-R_L Equal variances 
assumed

,793 ,381 -2,190 28 ,037 -3,200 1,461 -6,193 -,207

Equal variances 
not assumed   -2,190 27,448 ,037 -3,200 1,461 -6,196 -,204

4.3.6 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU DRČ

A nakonec ani zde nejsou signifikantní výsledky, jako tomu bylo u SSK i u SKPV. Úspěšní dopravní policisté zvládli 44 

bodů s průměrně žádnou chybou, neúspěšní policisté zvládli již prakticky stejné množství - 40 bodů s víceméně průměrně žádnou 

chybou. Máme-li je opět zařadit do kategorií, úspěšní spadají do třídy 2 (2,4) a neúspěšní 3 (2,8). Opět se ukazuje, že, tempo 

úspěšných policistů je vyrovnané napříč všemi třemi skupinami.

Tab. 59 Statistické zpracování dat získaných v DRČ

Group Statistics
úspěšnost N Mean Std. 

Deviation
Std. 

Error 
Mean

DRČ_HS úspěšný 15 44,2 9,944 2,568
neúspěšný 15 40,2 13,492 3,484

DRČ_CHYB úspěšný 15 0,1 0,249
neúspěšný 15 0,3 0,573

DRČ_Kategorie úspěšný 15 2,4 1,02
neúspěšný 15 2,8 1,222

Tab. 60 Výsledky statistických testů z výsledků v DRČ



Independent Samples Test

  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means

  
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

  F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

DRČ_HS Equal variances 
assumed

2,386 ,134 ,924 28 ,363 4,000 4,328 -4,865 12,865

Equal variances 
not assumed   ,924 25,745 ,364 4,000 4,328 -4,900 12,900

4.3.7 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ METODOU PASKO -  „IDEÁLNÍ“ DOPRAVNÍ POLICISTA

Na škále průbojnosti se opět policisté neshodují, zda-li je lepší vyšší nebo nižší průbojnost, a tak se nalézáme opět v málo 

vypovídajícím populačním průměru. Adaptivnost je pak jen slabě nižší, což může být vykládáno snahou jednat nezávisle, touhou 

chovat se rozhodně, být neústupný, neúplatný. Škála stability se potvrzuje zcela jednoznačně jako žádoucí faktor. A panuje zde 

také  sociální  zdrženlivost  a opatrnictví,  až  podezíravost.  Opět  spojená s tendencí  spoléhat  se hodně sám na sebe.  Dopravní 

policista by si měl věřit, být odolný vůči stresogenním vlivům a situace spíše aktivně řešit, než prožívat.

Tab. 61 Výsledky testu PASKO - představa pěti úspěšných příslušníků Služby dopravní policie o tom, jak by měl vypadat 

dobrý dopravní policista

 SDP 1 SDP 2 SDP 3 SDP 4 SDP 5 Průměr
PASKO_PA -0,96 1,09 -0,67 -0,67 1,09 -0,02
PASKO_PB 0,35 0,05 -0,25 0,65 -0,84 -0,01
PASKO_PC -0,71 0,57 -0,23 -0,71 1,05 -0,01



PASKO_AA 0,81 -0,3 -0,3 -0,3 -1,03 -0,22
PASKO_AB 0,33 0 0,67 0 0,67 0,33
PASKO_AC 0,24 -0,16 -0,55 -0,16 -0,95 -0,32
PASKO_SA 2,01 0,29 2,35 1,32 0,98 1,39
PASKO_SB -2,12 -1,35 -1,35 -1,35 -0,96 -1,43
PASKO_SC 2,33 0,89 2,12 1,51 1,1 1,59
PASKO_KA -1,67 -1,31 -1,31 -0,26 -1,31 -1,17
PASKO_KB 1,4 1,4 0,98 0,57 1,4 1,15
PASKO_KC -1,77 -1,56 -1,34 -0,46 -1,56 -1,34
PASKO_DIS 0,1 0,28 0,46 0,46 0,28 0,32
PASKO_SPO -2,08 -0,53 -0,78 -0,78 -0,53 -0,94
PASKO_UVZ 1,39 0,37 1,6 0,78 0,78 0,98
PASKO_OBZ -0,62 -1,7 -0,84 0,03 -2,14 -1,05
PASKO_TRF -1,46 -0,04 0,25 -0,32 -0,04 -0,32
PASKO_PAF -0,018 0,77 0,794 0,074 1,435 0,61
PASKO_SLF 1,71 0,603 1,826 1,199 1,153 1,30
PASKO_KOF -1,736 -1,299 -0,792 -0,291 -1,042 -1,03



Graf. 8 Výsledky testu PASKO - představa pěti úspěšných příslušníků Služby dopravní policie o tom, jak by měl vypadat 

dobrý dopravní policista
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4.3.8 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ PROFESIOGRAFICKÝM SCHÉMATEM

 (schéma viz. příloha 1)

Práce ve Službě dopravní policie vyžaduje lidi, kteří dokážou bystře chápat a pohotově reagovat na nové situace a úlohy. 

Požadavkem je rovněž, aby si dokázali bez problémů vštípit do paměti základní údaje a dokázali je uchovat. Důležitý je také 

dobrý pracovní rozhled a schopnost se přiměřeně přizpůsobovat měnící se práci. Práce vyžaduje soustředění a zaujetí, není možné 

se rozptylovat. Důležitá je schopnost promýšlet důsledky. Musí samostatně myslet, musí se obejít i bez návodu, dokážou podávat 

jasné návrhy. Je žádoucí dostatečná vyjadřovací schopnost s průměrnou slovní zásobou, respektive musí být schopni dostatečně 

srozumitelně formulovat, v písemném projevu rovněž. Vyžadují se praktické znalosti lidí.

V této  práci  se  mohou  uplatnit  i  lidé  s menší  zběhlostí  v početních  úkonech,  postačuje  chápání  jednoduchých 

matematických vztahů, přípustné jsou i návody či pomůcky. Práce vyžaduje lidi s potřebnou praktickou vynalézavostí, kteří jsou 

schopni dostatečně rychle si osvojit základní vědomosti a vzájemné technické souvislosti.

Práci mohou vykonávat jen vytrvalí lidé, protože práci musí vykonávat mnohdy přes obvyklý čas. Nutná je i psychická 

odolnost vůči stresu, neboť práce bývá často v napětí,  v časovém tlaku a pochopitelně mezi lidmi. Musí se dokázat nad tyto 

faktory povznést. Je vhodné, aby měli policisté zájem o práci, pracovali z vlastní iniciativy a měli vyrovnané pracovní úsilí. Musí 

být dostatečně pedantní, aby je nebylo třeba často kontrolovat. Mimo jiné i proto je nutné, aby tuto práci zastávali lidé zralí, 

spolehliví, zodpovědní a poctiví. Musí být připraveni ke kontaktům, nejlépe je vyhledávat. Není ovšem nutné, aby dokázali lidi 

vést, respektive aby dokázali lidi přesvědčit. Jednoznačně potřebují ke své práci rozhodnost.



V podstatě se ukazuje, že není příliš důležité, zda práci vykonává muž či žena, ale přece jen je preferováno mužské pohlaví. 

Je zapotřebí průměrná svalová síla. Většina práce se odehrává vsedě nebo ve stoje, omezeními jsou především vlivy prostředí – 

plyny, prach, nepřízeň počasí a s tím spojené riziko nachlazení.

Pracovní tempo je průměrné. Probandi se všichni shodují na zrakovém zatížení na blízko a daleko. Je nutné, aby dokázali 

rozeznávat všechny barvy, ostatní smysly je důležité mít na průměrné úrovni, pouze vyjma chuti, která není nutná.

Tab. 62 Tabulkový zápis výsledků z profesiografického schématu vyplněného pěti úspěšnými dopravními policisty

 SDP 1 SDP 2 SDP 3 SDP 4 SDP 5 Průměr
Bystrost 5 5 4 4 3 4
Paměť 5 5 4 4 3 4

Pozornost 4 4 4 4 3 4
Koncentrace pozornosti 5 5 5 4 3 4

Jasnost a důslednost myšlení 5 5 4 3 3 4
Samostatnost a kritičnost myšlení 4 4 4 4 2 4

Vyjadřovací schopnost 4 4 4 4 4 4
Písemná vyjadřovací schopnost 4 4 4 4 3 4

Znalost lidí 4 4 4 3 3 4
Zběhlost v početních úkonech 4 3 3 3 3 3

Schopnost chápání 
matematických vztahů

4 4 3 3 3 3

Technické nadání 4 3 3 3 3 3
Vytrvalost, odolnost vůči 

pracovní zátěži
5 5 5 5 5 5

Psychická odolnost vůči stresu 5 5 5 4 4 5
Usilovnost 4 4 3 3 2 3

Pedantnost, důslednost 4 4 4 3 3 4
Osobnostní zralost 4 4 4 4 4 4

Zodpovědnost 5 5 5 4 4 5
Schopnost sociálního kontaktu 4 4 4 4 3 4

Schopnost spolupracovat 5 5 5 4 3 4



Schopnost vést lidi 3 3 3 3 3 3
Samostatnost, rozhodnost 4 4 4 4 3 4

Sluch 3 3 3 3 3 3
Smysl pro rovnováhu 3 3 3 3 3 3

Hmat 3 3 3 3 3 3
Čich 3 3 3 3 3 3
Chuť 1 1 1 1 1 1

Řečové orgány 5 5 5 5 5 5
Zručnost 3 3 3 3 3 3

Tělesná obratnost 4 3 3 3 3 3
Schopnost zvládnout pohybové 

stereotypy
5 5 5 4 4 5

Svalová síla 3 3 3 3 3 3
Pohlaví M spíše M spíše M stejné pro M i Ž stejné pro M i Ž

Odolnost vůči vnějším vlivům nebezpečí nachlazení, 
plyny, prach

nebezpečí nachlazení, 
plyny, prach

nebezpečí 
nachlazení, plyny, 

prach

nebezpečí nachlazení, 
plyny, prach

nebezpečí 
nachlazení, 
plyny, prach

Poloha při práci, statické zatížení ve stoje, statické zatížení 
nohou

ve stoje, statické zatížení 
nohou

ve stoje, spojeno s 
chůzí

ve stoje, spojeno s 
chůzí

ve stoje, spojeno 
s chůzí

Pohybové zatížení hlavně jedné ruky hlavně jedné ruky hlavně jedné ruky hlavně jedné ruky obou nohou
Osobní tempo průměrné průměrné průměrné průměrné průměrné

Zraková ostrost blízko, daleko blízko, daleko blízko, daleko blízko, daleko blízko, daleko
Barvocit všechny barvy všechny barvy všechny barvy všechny barvy všechny barvy  



2. SHRNUTÍ ZJIŠTĚNÝCH OSOBNOSTNÍCH A PRACOVNÍCH 

KRITÉRIÍ ÚSPĚŠNOSTI V JEDNOTLIVÝCH POLICEJNÍCH 

„PROFESÍCH“, POROVNÁNÍ S DOSAVADNÍMI VÝBĚROVÝMI 

KRITÉRII

Můžeme říci, že je prováděný psychologický výběr policistů na vybrané 

tři útvary skutečně efektivní? Respektive, dokážeme pomocí psychologického 

vyšetření  vybrat  skutečně  vhodné  adepty  a  predikovat  jejich  úspěšnost 

v policejní  profesi?  Především  nás  tedy  zajímá,  které  osobnostní 

charakteristiky pracovníků rozhodují o úspěšnosti v dané profesi. K tomu se 

snažím využít i poznatky o pracovních nárocích. Vzhledem k tomu, že nejsou 

stanovena žádná speciální kritéria pro výběr do „řadových pozic“, jak jsem si 

sama  tato  tři  oddělení  nazvala,  (právě  na  základě  toho,  že  do nich  nejsou 

stanoveny žádné speciální psychologické požadavky), musí tedy uchazeči do 

nich splnit obecná kritéria pro přijetí do služebního poměru.

Ne  zcela  zřídka  se  stává,  že  psycholog  posuzuje  něčí  psychickou 

způsobilost a dojde k závěru, že by např. k dopravní policii (dejme tomu, že o 

práci  u  ní  uchazeč  projevuje  zájem)  uchazeče  doporučil,  ale  nicméně  se 

obává,  že  pokud  by  chtěl  uchazeč  časem přestoupit  třeba  na  SKPV,  jeho 

výsledky by již byly nedostačující/nevyhovující, ale zároveň si  je psycholog 

vědom, že pokud by se tak uchazeč rozhodl, na této cestě by ho již prakticky 

nic  nemohlo  zastavit  (z  hlediska  psychologického,  nikoliv  třeba  z hlediska 

splnění  vysokoškolského  vzdělání  atd.)  A  co  z toho  vyplývá?  Ačkoli  se 

domníváme,  že  na  dopravní  policii  by  se  nám  hodil,  stejně  ho  raději 

zamítneme?  Ale  jak?  Uchazeč  se  odvolá  a  při  přezkumném  řízení  bude 

zjištěno, že požadavky do služebního poměru splňoval?

Psychologům tak  v praxi  nezbývá než si  v hlavě  utvořit  jakousi  svou 

představu  zprůměrovaných  policejních  profesí  a  podle  svého  nejlepšího 

vědomí  a  svědomí  vybírat.  Jenže  máme  tuto  představu  všichni  stejnou? 

Nemůže být vůbec pochyb o tom, že nemáme.



Máme-li se podívat, které faktory (a které testy) mají největší predikční a 

diskriminační  hodnotu  (predikují  úspěch  a  diskrimunují  mezi  jednotlivými 

útvary), zjistíme následující:

V IST-70 nebyly nalezeny žádné větší statisticky významné rozdíly mezi 

úspěšnými  a  neúspěšnými  skupinami,  vyjma  SKPV,  zde  je  rozdíl  velmi 

markantní, dokonce o 11 bodů. V SDP je rozdíl 5bodový, nicméně již není 

statisticky významný. I tak lze ovšem shrnout, že obecně pro úspěšnější výkon 

služby je důležitější verbální složka inteligence než matematická. Výrazně se 

potom od ostatních útvarů vyděluje SKPV, kde je průměrné IQ kolem 110, to 

již můžeme považovat za speciální kritérium, vyžadující zvláštní přístup při 

psychologickém posuzování osobnostní způsobilosti.

Jako  další  nejužitečnější  výběrové  a  rozlišovací  metody  se  nám jeví 

PASKO  a  SPARO.  V PASKU  vykazují  všechny  úspěšné  skupiny  vyšší 

dynamičnost, hybnost, větší sklon k dobrodružnosti, temperamentnosti. Také 

jsou  výrazněji  kontaktivní.  Nejsou tak  podezíraví  jako  neúspěšné  skupiny, 

mají větší důvěru v lidi. Působí srdečněji, budí větší důvěru, jsou ochotnější se 

angažovat  pro druhé. Úspěšní jsou i  o něco málo průbojnější,  věří  si,  jsou 

podnikavější.  Jsou  také  zároveň přizpůsobivější,  trpělivější  a  více  se  snaží 

předcházet konfliktům.

Neúspěšné skupiny vykazují na škále stability daleko vyšší míru potřeby 

klidu  a  životní  jistoty.  Především  neúspěšné  dopravní  policisty  lze 

charakterizovat jako mírné, nenáročivé, vstřícné, s úsilím nenarážet.

Takže jako faktory zjišťující kritéria úspěšnosti jsou rozhodně stabilita 

(SA, SB, SC), kontaktivnost (KA, KB, KC), částečně však i průbojnost (PA, 

PB, PC).

Nezdá se však, že by metoda PASKO přinášela nějaké zvláštní rozdíly 

mezi jednotlivými útvary.

SPARO se jeví jako dotazník nejlépe postihující osobnost a poskytuje 

také  hodnotná rozlišující vodítka.



Co se týče SPARO typů, nelze jimi rozlišovat mezi jednotlivými útvary, 

ani  jimi  nelze  postihnout  budoucí  úspěšnost  nebo  neúspěšnost  v profesi, 

protože v zásadě všude převažuje typ A.

Typ A2 = typ odolný (stabilní), typ tendující ke kognitivní, emocionální 

a regulační stálosti,  se výrazně často vyskytuje u úspěšných kynologů. Typ 

A4, který je nejčetnějším typem ve skupině neúspěšných kynologů, znamená 

sice také klidný typ, ale spíše ve smyslu rigidní, „stažené“ osobnosti.

U SKPV naopak převažuje u neúspěšných typ A2. A u SDP je dokonce 

v obou skupinách je nejfrekventovanějším typem A2.

Ve SPARU zjišťujeme,  že všechny skupiny jsou kognitivně klidnější, 

emocionálně jsou méně vzrušivé, nemají sklon prožívat situační napětí nebo 

tenzi či euforii. Na škálách normality nevykazuje ani jedna ze skupin žádné 

známky anomálií  ani extremit.  Všechny skupiny jsou osobnostně stabilní  a 

nejsou  paranoidně  nastaveny.  Jsou  schopny  předjímat,  přiměřeně  aspirují, 

nespoléhají  se  na náhodu,  nepředvádí  se  a  nemají  sklony riskovat.  (Pouze 

úspěšní dopravní policisté se občas rádi trochu blýsknou).

Nejsou  úzkostní,  ve  vyhrocené  situaci  se  budou  schopny  účinně 

zachovat.  Všechny skupiny vykazují,  že budou schopny za pomoci volního 

úsilí  překonávat  vnitřní  i  vnější  překážky,  i  v případě  zjevné  aktualizace 

hrozby v cílové činnosti pokračovat. Pro skupinu SKPV je ovšem příznačné, 

že  úspěšná  skupina  má  vyšší  skór  v UR  (jdoucí  dokonce  až  do  druhé 

směrodatné odchylky) a RR. To by tedy mohlo být nové speciální kritérium 

úspěšnosti při výběru kriminalistů.

Všechny skupiny si  věří,  přičemž ti  úspěšní  více.  Dále  jsou  všechny 

skupiny  jsou  výrazně  optimisticky  naladěny,  převažuje  u  nich  reagující 

přístup  nad  prožitkovým,  čili  tendence  vzniklé  situace  řešit,  zachovat  se. 

Všichni policisté jsou odpovědné, flexibilní typy. Jsou schopni korigovat své 

jednání, jsou cílesměrní. 

Nicméně  úspěšné  skupiny  vykazují  snadnější  tvorbu  kontaktů  se 

sociálním okolím a také vyšší závislost na tomto sociálním okolí. Jsou také 

benevolentnější,  ale  z hlediska této  dimenze  se nejedná o nic  signifikantně 

významného.



Podle testu  FIRO-B  se  úspěšní  kynologové  v podstatě  nijak  výrazně 

nesnaží přebírat odpovědnost spojenou s vůdčí rolí. Signifikantní rozdíl mezi 

skupinou úspěšných a  neúspěšných kriminalistů  je také,  jako u policejních 

kynologů, na škále Ce. A to v tom smyslu, že úspěšní vyšetřovatelé se zjevně 

nebojí více přebírat odpovědnost a s tím spojenou vůdčí roli. Můžeme říci, že 

se  zřejmě  budou  méně  obávat  činit  rozhodnutí.  Signifikantní  rozdíl  mezi 

skupinou úspěšných a neúspěšných dopravních policistů  nebyl  potvrzen na 

jediné škále testu FIRO-B.

Jinak lze shrnout,  že  se  všechny skupiny napříč  útvary v tomto  testu 

prakticky  vůbec  neliší.  Policisté  se  cítí  mezi  lidmi  dobře  a  mají  sklon  je 

vyhledávat. Taktéž mají shodně přiměřenou potřebu být ostatními přijímáni a 

patřit mezi ně. Sami vytvářejí přiměřené citové vztahy k ostatním a mají rádi 

tuto  adekvátnost  i  z druhé  strany.  Příliš  si  nepřejí  být  ve  své  činnosti 

kontrolováni.

Čili metoda FIRO-B rozlišuje docela zajímavý výsledek mezi SKPV a 

ostatními útvary, které se podle ní nejeví zdaleka tak dominantní, respektive 

nepřebírají tolik vedoucí úlohu.

Všechny skupiny obecně skórují  v EPQ-R nízko jak v psychoticismu, 

tak  neuroticismu.  Úspěšní  kynologové  vykazují  statisticky  významně  nižší 

skór  psychoticismu než  neúspěšní.  Napříč  všemi  skupinami  se  ukazuje,  že 

úspěšní  policisté  mají  nižší  L-skór  než  neúspěšní,  zřejmě  neměli  takovou 

potřebu  „přikrašlovat“  své  odpovědi,  či  nejsou  tak  sociálně  naivní  nebo 

konformní.

Soubory navzájem se však příliš neliší a tato metoda tudíž nepostihuje 

žádné  rozdíly mezi  jednotlivými  útvary.  V testové  baterii  slouží  spíše  jako 

doplněk a kontrola, zda-li někde nevyskočí vysoké skóry jdoucí do patologie. 

Metoda DRČ se nejeví jako příliš rozlišující metoda. U žádné ze skupin 

nebyly  potvrzeny  signifikantně  významné  rozdíly.  Ačkoli  je  zajímavé,  že 

úspěšní  policisté  obecně  (napříč  všemi  skupinami)  skórují 

v psychomotorickém tempu obdobně, kolem 45. Kromě SSK, byla úspěšnější 

skupina vždy o něco rychlejší než ta neúspěšná.



Co se týče pracovních profilů, práce na všech odděleních vyžaduje lidi, 

kteří dokážou velmi rychle a dobře pochopit změněnou situaci, jsou schopni 

se v ní přiměřeně orientovat a přizpůsobit se jí. Musí mít spolehlivou paměť, 

přechod  z jednoho  procesu  na  druhý  nesmí  dělat  těžkosti.  Z pracovních 

nároků  však  jasně  vyplývá,  že  práce  ve  Službě  kriminální  policie  a 

vyšetřování  vyžaduje  vyšší  nároky  na  bystrost,  pohotovost  reakcí.  I 

požadavky na paměť jsou vyšší. Je zde i důležitější dobrý pracovní rozhled. Je 

bezpodmínečně  nutné,  aby  promýšleli  důsledky  jednání.  Musí  samostatně 

myslet, nepotřebují návod, dokážou podávat jasné návrhy. SKPV opět musí 

projevovat rozvinutější schopnost přesně a logicky myslet, pochopit podstatu 

věci,  musí  jasně  a  systematicky  promýšlet  důsledky.  Musí  se  obejít  i  bez 

návodu.

 Pro všechny je žádoucí dostatečná vyjadřovací schopnost s průměrnou 

slovní  zásobou,  respektive  musí  být  schopni  dostatečně  srozumitelně 

formulovat. Totéž by mělo platit pro písemnou formu. Vyžadují se dostatečné 

praktické znalosti lidí. Nicméně pro SKPV je ještě důležitější písemný projev. 

A vyžadují  se zde i vyšší  schopnosti  pochopit  záměr druhého, poznat jeho 

přednosti a nedostatky, nutnost vyznat se v lidech.

Je potřeba, aby všichni policisté uměli dostatečně rychle a jistě počítat, 

musí samostatně chápat matematické vztahy, u obtížnějších je možné používat 

pomůcky či návod. Práce vyžaduje lidi s potřebnou praktickou vynalézavostí, 

kteří jsou schopni dostatečně rychle si osvojit základní vědomosti a vzájemné 

technické souvislosti.

Práci  policisty  mohou  vykonávat  jen  stabilní  lidé,  kteří  se  dokážou 

povznést nad nepříznivé vlivy bez újmy na jejich pracovním výkonu. Práce 

vyžaduje pevnou osobnost s jistým vystupováním, které působí přesvědčivě 

na  druhé  pracovníky,  umí  je  přesvědčit.  V SKPV  musí  být  daleko  více 

připraveni ke kontaktům, nejlépe je přímo vyhledávat. Není ovšem nutné, aby 

dokázali  lidi  vést,  respektive  aby  dokázali  lidi  přesvědčit.  Jednoznačně 

potřebují ke své práci rozhodnost. 

U SSK se většina se shoduje, že práce je vhodnější pro muže, v ostatních 

útvarech  se  nepotvrzuje,  že  by byl  vhodnější  muž  nebo žena.  V SDP jsou 

největšími  omezeními  především  vlivy  prostředí  –  plyny,  prach,  nepřízeň 

počasí a s tím spojené riziko nachlazení, z tohoto důvodu je práce přece jen 



trochu  vhodnější  pro  muže.  V SSK  může  být  práce  obtížná  z hlediska 

odolnosti  vůči  vnějším vlivům jako  jsou  především nebezpečí  úrazu  nebo 

práce s chemikáliemi.

K čemu tedy v zásadě shrnutím výsledků docházíme? Potvrzuje se, že ač 

všichni  policisté  splňují  obecná  kritéria  úspěšnosti,  jak  jsou  stanovena  ve 

vyhlášce, ne pro všechny se hodí tento typ výběru. Respektive při výběru do 

SKPV je vysoce doporučeníhodné  brát ji jako speciální útvar, který by měl 

mít svého psychologa, který by si výběry „ohlídal“ sám. V zásadě je nutné, 

aby kritéria pro přijetí do SKPV byla vyšší, náročnější než pro oddělení SSK a 

SDP.

Při  udělování  doporučení  uchazeči  by  se  psychologové  měli  nejvíce 

opírat o výsledky v IST-70, především by je měla zajímat verbální část, dále 

jsou  velice  důležité  faktory  stability,  kontaktivnosti,   jak  v PASKU  tak 

SPARU. Velmi důležité je, aby se zaměřovali na kombinaci tendence k riziku, 

respektive,  aby se policisté nespoléhali  na náhodu, ale aby se také zároveň 

nebáli  trochu zariskovat,  protože by jinak v krizové situaci nemuseli  udělat 

vůbec nic. S tím souvisí i PR faktor. Ukazuje se jako čím dál důležitější, aby 

policisté  byli  sebevědomí optimisté.  Aby byli  odpovědní,  ale ne zase příliš 

usedlí, aby vyhledávali činorodé aktivity, aby projevovali zájem o dění kolem, 

byli zvědaví a zvídavý, aby nebyli introverty uzavřenými ve vakuu a nebyli 

lhostejní.  Aby  se  zajímali  o  lidi,  aby  se  nebáli  komunikovat,  aby  byli 

pohotoví.

Ideální  se  ukazují  osobnostní  profily  pohybující  se  kolem  jedné 

směrodatné odchylky.

Ostatní dotazníkové i projektivní metody jsou využívány v zásadě jako 

doplňkové, dokreslující celou mozaiku obrázku o uchazeči. (Kožený, 2000)



NÁVRHY VZTAHUJÍCÍ SE K POTŘEBÁM A TRENDŮM 

MODERNIZACE PERSONÁLNÍHO VÝBĚRU K PČR
Dospěla jsem k závěru, že ne všechno, co bylo v minulosti „vylepšeno“, 

bylo  tím  správným  krokem  vpřed.  Jednoznačně  bych  doporučila  vrátit  se 

k původnímu modelu vystavování psychologického závěru v dimenzích A1 = 

splnil,  může  být  přijat  na  jakoukoli  pozici  v rámci  řadových útvarů,  A2 = 

splnil  s  výhradami,  může  být  přijat  pouze  na  některé  řadové  útvary,  B = 

nesplnil. Respektive považuji za nutné rozšířit stávající stav hodnocení, které 

se pohybuje pouze v dimenzi  A = splnil,  B = nesplnil.  To je ovšem spíše 

legislativní problém, neboť vyhláška takové rozčlenění neumožňuje.

Výběr by měl  být vždy s ohledem na danou pozici,  nikoli  obecně do 

služebního  poměru.  Pak  by  se  totiž  nabízelo  jediné  řešení  (a  zdaleka  ne 

ideální),  zvýšit kritéria pro přijetí do služebního poměru natolik, že je splní 

skutečně  jen  málokdo,  ale  budou  vyhovovat  těm  nejvyšším  nárokům 

„řadových“ útvarů. To by ale znamenalo jak nárůst současných podstavů, ale i 

nepřesnost výběrových kritérií  (obecně stanovené vysoké nároky nezaručují 

úspěch na všech úrovních, respektive na všech policejních pozicích). Chybí 

sdělení,  pro  jakou  funkci  je  uchazeč  doporučován,  problém  je,  že  se 

v minulosti „vše otevřelo“.

Dalším obrovským problémem je motivace uchazečů.  Policie by měla 

začlenit  do  své  nabídky  více  zaměstnaneckých  výhod  a  sociálních  jistot 

(především pro začínající policisty), které by přilákaly i specialisty,  kteří se 

tak mohou v soukromém sektoru uplatnit zpočátku daleko lépe než ve státní 

sféře. (Armstrong, 1999) Ačkoli již spousta těchto výhod funguje – ať je to 6 

týdnů  dovolené,  finanční  příspěvky  na  dovolené,  na  penzijní  připojištění, 

nabídka finančně zvýhodněných zájezdů, příspěvky na stravování, lístky do 

kina, nebo odchodné a výslužné za kvalitní a dlouholetou službu, tzn. po 15 

letech získávají v případě odchodu měsíčně vyplácený výsluhový příspěvek.) 

Jenže  chybí  systém,  který  by  motivoval  mladého  perspektivního 

vysokoškoláka  v začátcích  jeho  služby  u  PČR.  (Po  zdařilém  absolvování 

přijímacího řízení je vyslán zhruba na tři čtvrtě roku „do školy“, kde absolvuje 



základní  odbornou přípravu aj.  a  poté  ještě  musí  absolvovat  nutnou praxi, 

během tohoto pobírá jen nízký plat.) Ať už se nám to líbí nebo ne, peníze 

poskytují  prostředky  k dosažení  řady  cílů  a  tím  i  dosažení uspokojení 

některých potřeb. Nejedná se jen o pravidelnost a jistotu platu (které slouží 

především  pro  uspokojení  potřeby  přežití  a  bezpečí),  ale  vyjadřují  také 

společenské  ocenění  a  tím  se  podílejí  na  potřebě  sebeúcty,  prestiže. 

(Armstrong,  2002)  Mladí  lidé  také  potřebují  vědět,  že  mohou  rozvíjet  své 

schopnosti a kariéru, tím mohou uspokojovat svou potřebu růstu. (Pilařová, 

2004)

Dalším do kruhu zacykleným problémem je i image policie. Uchazeče 

motivuje pochopitelně i prestiž povolání, o které se uchází. „Lidé jsou s větší 

pravděpodobností  motivováni,  pracují-li  v prostředí,  v němž jsou oceňováni 

za to, co jsou a co dělají.“ (Armstrong, 2002, str. 170) Je zapotřebí věnovat 

pozornost základní potřebě uznání. Dokud ovšem nebude smýšlení veřejnosti 

o policii pozitivní, mnoho lidí to odradí, protože se obávají reakcí ve svém 

okolí. Pokud ovšem nezkvalitníme výběr policistů, image se bude měnit jen 

pomalu a pochopitelně i  tak to bude běh na dlouhou trať. Naštěstí  je ale i 

mnoho uchazečů, pro něž je hodnotou práce sama. 

Zatím  se  nejčastěji  setkáváme  s motivací,  kterou  bych  popsala 

následovně:  očekávání  uchazečů,  čili  subjektivní  posouzení 

pravděpodobnosti, že budou přijati k policii, se blíží jistotě, ačkoli prakticky 

sami  nemají  co  nabídnout.  Jejich  motivace  často  tkví  v pouhé  jistotě 

zaměstnání a pravidelného platu, o policejní práci mnohdy vůbec nic nevědí, 

ani je příliš nezajímá. V podstatě lze říci, že si vystačí se zabezpečením svých 

základních potřeb.

Odrazujícím faktorem je bezpochyby i zdlouhavost celého přijímacího 

řízení k PČR, neboť za standardních okolností trvá třeba i několik měsíců. To 

se snaží naše Krajské ředitelství policie Středočeského kraje eliminovat zčásti 

alespoň  tím,  že  nabízí  již  zmiňované  víkendové  policejní  kempy. 

V neposlední  řadě to znamená i  výhodu v tom, že uchazeč,  který je dosud 

někde  zaměstnán,  čerpá  pouze  jeden  den  dovolené,  nikoliv  tři.  Problém 

dlouhých  sjednávacích  lhůt  lze  řešit  například  zvýšením  personálního 



zabezpečení pracovníků výběru, především psychologů, neboť není výjimkou, 

že se na psychologické vyšetření čeká i tři čtyři měsíce. Pracoviště je ovšem 

vytížené nejen personálně, ale i prostorově. I kdyby došlo k navýšení počtu 

psychologů, chybí prostory, kde by se mohla vyšetření uskutečňovat.

Tento proces je zdlouhavý mimo jiné i proto, že by uchazeč měl ideálně 

nejprve  projít  psychologických  vyšetřením a  pak  teprve  fyzickými  testy  a 

zjišťováním zdravotní způsobilosti. Zde ale vidím velký kámen úrazu. Ano, 

psychologické vyšetření jistě vyjde levněji než zdravotní testy (ačkoli v reálu 

ne o mnoho) a má také největší „odpad“, tedy vyeliminuje největší množství 

uchazečů.  Ale zde je zase problém spíše legislativní.  Fyzické testy vyjdou 

bezpochyby nejlevněji, jenže v případě neuspěchu uchazeče, nemají prakticky 

žádnou hodnotu. Pokud je volný termín, uchazeč se na ně může objednat třeba 

po čtrnácti dnech znovu. Domnívám se, že by proto měla být stanovena delší 

lhůta, po které by bylo dovoleno testy absolvovat znovu. Tím by se uchazeči 

měli teoreticky motivovat k dlouhodobější přípravě na přijímací řízení a tím 

by se do určité míry ověřovala i jejich věrohodnější motivace. A pochopitelně 

by se fyzické testy mohly stát prvním (a také nejméně nákladným) „sítem“ 

uchazečů. Na psychologické vyšetření se totiž mnohdy uchazeči objednají, ale 

pak nedorazí, ani se neobtěžují telefonicky omluvit. Na policejních kempech 

se  dokonce  stalo  pravidlem,  že  se  nedorazivším  uchazečům  telefonuje, 

zatímco oni telefon „vytípávají“.

Nicméně, abych se vrátila zpět, psychologické vyšetření má platnost dva 

roky (výjimečně rok). Zdravotní vyšetření je velice nákladné a nevykazuje tak 

vysokou neúspěšnost uchazečů.  Čili  je pochopitelné,  že se v poslední  době 

trvá na tom, aby celý proces výběru tento typ vyšetření ukončoval. Jenže ještě 

větší  efektivnosti  bychom  dosáhli  zmenšením  rezerv  předvýběru.  Z 

legislativní  úpravy  ohledně  občanské  a  morální  bezúhonnosti  (pojednáno 

v kapitole  o  Morální  a  občanské  bezúhonnosti)  vyplývá,  že  neexistuje 

odpověď  na  to,  zda  je  osoba,  která  se  dopustila  jednání,  které  má  znaky 

trestného činu a vůči níž orgány činné v trestním řízení podmíněně zastavily 

trestní stíhání, bezúhonná nebo nikoliv. A tak se stává, že se osoba, která se ve 

14  letech  vloupala  společně  s několika  romskými  občany  do  bytu  a  ten 

následně vykradla, osoba, která také brala několik let pervitin, tajně okrádala 

rodiče  o  peníze,  může  ucházet  o  místo  policisty.  Dle  současné  platné 



legislativy zkrátka a dobře není možné tuto osobu „diskriminovat“ tím, že ji 

personalisté  zamítnou  v rámci  předvýběru  jako  osobu  nevhodnou  a  pokud 

momentálně nevykazuje žádné známky užívání drog ani netrpí  zdravotními 

následky, nemusí být důvod ji vyřadit dokonce ani po lékařské stránce. Ačkoli 

si  policie  dává práci  s lustracemi,  se  zjišťováním pověsti  uchazeče  v místě 

bydliště  apod.,  mnohdy to tedy stejně není k ničemu,  i  když  by to ušetřilo 

energii  a  prostředky  vynaložené  v dalším  procesu  výběru  (hlavně 

psychologům a lékařům).

Další chybou, kterou vnímám jakožto psycholog práce a organizace jako 

„cestu do pekel“,  je  obrovský strach  z pouhého pomyšlení  na  diskriminaci 

žen, který panuje u PČR. Je nemožné zamítnout uchazečku na některé pozice 

pouze z důvodu, že se jedná o drobounkou ženu, ačkoli je jasné, že by byla 

v určitých složkách zcela nevhodným elementem. Např. ZJ, URN, ale méně 

vhodná by byla  i pro Jízdní policii  nebo Pořádkovou jednotku,  nebo i pro 

Skupinu služební kynologie.

Jen pro zajímavost, dříve byla stanovena dolní hranice výšky policisty 

na 165 cm, nyní již nic obdobného neexistuje.

Již v minulosti bylo zrušeno odlišné bodové hodnocení fyzických testů 

pro ženy a muže a dále pro lidi různých věkových kategorií. To považuji za 

krok vpřed, neboť situace v terénu, kdy bude příslušník nucen jednat, nebude 

brát ohledy na to, zda ji dokáže vyřešit žena nebo ne.

Zrovna tak považuji za „nefér“ věkové zvýhodnění dle tabulek v IST-70. 

Jestliže bude mít 25letá žena výsledek 91 bodů IQ, ale přitom její HS (hrubý 

skór) činí 80 a 50letý doktor práv má rovněž 91 bodů IQ, ale dosáhl pouze 55 

bodů HS, je skutečně i tato testová situace fér? Nepotřebujeme spíše lidi, kteří 

jsou schopni  vyřešit  dané množství  příkladů s určitým stupněm obtížnosti? 

Vždyť  situace  v terénu  ani  zde  nebere  ohledy  na  to,  zda  je  momentálně 

přítomen  ten  či  onen.  Možná  by  bylo  lepší  stanovit  jako  kritérium  výši 

hrubého skóre, spíše než pásmo přepočtených vážených skórů, tedy IQ skórů.

Nemluvě  o  jiné  věci  –  u  zmiňovaného  doktora  práv  neexistuje  dle 

tabulek IST-70 ani přepočet, kolik by tedy činil jeho vážený skór, kdybychom 

ho porovnávali s jeho vysokoškolsky vzdělanou referenční skupinou. (Ačkoliv 

to  pro  účely  výběru  stejně  není  podstatné,  neboť  jsou  všichni  bráni 

v mantinelech  středoškolského  vzdělání,  coby  základního  požadavku  pro 



přihlášení se do přijímacího řízení k PČR). Ale co z toho plyne? Nezbavujeme 

se tak při výběru mladých a perspektivnějších uchazečů,  nenabíráme místo 

toho staré zakrnělé mozky?

S intelektem dále souvisí další problém, kritérium hrubých skóre zřejmě 

nemá šanci  v reálu  uspět,  navrhovala  bych tedy zvýšení  ze současné dolní 

hranice 90 bodů IQ na rovných 100. Pozn. U IST-70 je nutné brát zřetel na 

neobvyklý fakt, pásmo normy je zde stanoveno jako pásmo mezi 90 – 110 

body,  nikoli  jak tomu tradičně bývá, mezi 85 – 115 ! Populační průměr je 

rovných sto, proto považuji za vhodné, udržovat standard alespoň nad tímto 

populačním průměrem, nikoliv si vystačit s pásmem průměru, jak se píše ve 

vyhlášce.

Ze široké  palety  kategorií  IST-70  je  pochopitelně  důležitější  verbální 

část,  její  deficit  (i  při  celkové  průměrné  hladině  IQ),  je  již  naštěstí 

diskvalifikačním  faktorem,  ačkoli  pro  to  nenalézáme  explicitní  oporu  ve 

vyhlášce.

Z toho všeho plyne bohužel smutný závěr, že jen velmi těžko se vejde za 

stávajících  podmínek  profil  úspěšného  policisty  do  nějakých  metodických 

pokynů nebo dokonce vyhlášek.  V podstatě  by to  bylo  možná i  na  škodu, 

psychologům by to svázalo ruce a při případných odvoláních by jim to bralo 

vítr z plachet. Jen velmi špatně zakomponujete do vyhlášky intuici psychologa 

a jeho životní zkušenost.

Do  celé  problematiky  výběru  uchazečů  a  zjišťování  osobnostní 

způsobilosti  patří  i  problematika  dočasné ztráty  osobnostní  způsobilosti,  tu 

totiž současný metodický pokyn vůbec neřeší.  Co vlastně je dočasná ztráta 

osobnostní  způsobilosti,  jaké  je  její  časové  omezení,  jak  vyřešit  její 

znovunabytí,  jak  spolupracovat  se  zdravotními  ústavy?  Zatím  se  taková 

záležitost  řeší  jako  pracovní  neschopnost  vystavením  neschopenky. 

Domnívám se, že zde vyvstává potřeba zaměstnávat klinického psychologa, 

který by spolupracoval se zdravotním ústavem.

Dalším návrhem na vylepšení procesu přijímání uchazečů by mohlo být 

doporučení  uchovávat  psychologickou  dokumentaci  uchazečů  alespoň  na 

dobu  10  let  (se  souhlasem předem –  bez  souhlasu  by  se  vyšetření  vůbec 



neuskutečnilo)  a  dále  by  se  měla  psychologická  dokumentace  poskytovat 

ostatním psychologickým pracovištím, v případě, že se uchazeč hlásil  dříve 

např.  na Krajské ředitelství  policie  Středočeského kraje a nyní  (např.  po 2 

letech) na Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje.

Pro  začátek  zkvalitnění  výběru  uchazečů  by  bylo  vhodné  držet  se 

vymezení  tří  pilířů,  jak  je  v současné  době  navrhováno  v nové  koncepci 

psychologických služeb. To znamená mimo jiné i zřizování psychologických 

pracovišť nebo alespoň psychologických míst při takových útvarech jako jsou 

SKPV  atd.,  kde  by  si  již  mohli  psychologové  udělat  lepší  představu  o 

konkrétní profesi a případně si vybírali policisty na svůj útvar sami.

I tak by bylo vhodné, aby psychologové absolvovali stáže na různých 

pracovištích a měly tak kvalitní představu o nárocích profese.



DISKUSE

Výzkum  provedený  v rigorózní  práci  měl  prvoplánově  vyloženě 

navazovat na práci diplomovou. Nicméně později se ukázalo jako výhodnější 

výzkum upravit. Tak jsem se dostala k myšlence rozdělit policisty na útvarech 

do dvou skupin, na úspěšné a neúspěšné. Tím se ovšem poněkud znemožnila 

metodologická  návaznost  na  původní  výzkum,  kde  podobné  rozdělení 

absentovalo,  ale  z důvodu  anonymity  při  sběru  dat,  již  nebylo  možné 

dohledat, kdo by patřil do té které skupiny. Nicméně i tak se domnívám, že 

tématická  návaznost  byla  dodržena,  a  tak  je  tato  práce  jen  logickým 

pokračováním vývoje práce předešlé.

Ano, bylo by pochopitelně možné zabývat se opětovně novým sběrem 

dat,  ale  považuji  za  daleko  přínosnější  započít  nový  výzkum  v  „nových 

vodách“ a přinést zcela nové poznatky o možnostech vylepšování mé vlastní 

práce u Policie ČR, neboť se věnuji právě oněm klasickým výběrům uchazečů 

k PČR, nikoli výběrům do specializovaných útvarů.

Sběr  dat  byl  ponechán  v původní  podobě,  tedy  byla  použita  data 

archivní,  tedy  z doby,  kdy  se  policisté  coby  uchazeči  o  služební  poměr 

příslušníka  policie  teprve  hlásili.  Podařilo  se  získat  kvalitní  a  hlavně 

kompletní  materiál  všech  sloužících  policistů,  vyjma  některých  škál  u 

Eysenckových  dotazníků,  proto  byly  použity  jen  čtyři  škály,  které  měly 

všichni probandi v pořádku zaevidovány.

Opětovné vyplňování dotazníků by bylo kontraproduktivní v další práci 

s policisty, neboť by se mohlo stát, že by se na testech brzy zacvičili a snížila 

by se tak hodnota jejich dalšího používání.

Další  chyba,  které se v tomto novém výzkumu již podařilo  vyvarovat 

díky jiným archivním materiálům (oproti diplomové práci), je ta, že jsme ze 

vzorku nemuseli nikoho uměle vyřazovat právě pro neúplnost jeho materiálů.

Mohlo by se jevit  nevýhodou,  že uváděný věk probandů je věk,  kdy 

vstupovali do služebního poměru a plnili psychologické testy a tudíž nevíme, 

jak jejich úspěšnost x neúspěšnost ovlivňuje zkušenost a zapracování. Nyní je 

jejich věk i o několik let vyšší. Nicméně nás zajímá právě možnost predikovat 



úspěch  v profesi  pomocí  psychologického  vyšetření  a  to  se  právě  tímto 

podařilo.

Nicméně  jako  větší  problém  již  vidím  to,  že  rozdělení  policistů  do 

úspěšných a neúspěšných skupin, bylo do jisté míry značně subjektivní. Nelze 

zaručit,  že  kdyby  byl  výzkum  opakován,  budou  titíž  lidé  ve  stejných 

skupinách.  Velký vliv  mělo  i  hodnocení  nadřízeným.  Ovšem můžeme brát 

jako určitou míru úspěchu i to, že jsou neúspěšní příslušníci stále zaměstnáni? 

Svým  způsobem  asi  ano.  Kdybychom  porovnávali  výsledky  se  skupinou 

policistů, s nimiž byla smlouva rozvázána, určitě by vypadaly výsledky zase 

jinak.  Takových  dat  by  ale  mnoho  nebylo  a  tím  se  dostávám  k dalšímu 

problému, zpětně hodnotím sestavení vzorku poněkud jinak než na počátku 

výzkumu.  Za  ideální  bych  považovala  udělat  celorepublikový  výzkum,  na 

jednotlivých  krajích  sebrat  data  o  stejném  množství  jako  na  Krajském 

ředitelství  policie  Středočeského kraje.  Nic ale  není  tak úplně  jednoduché, 

každý kraj používá jinou testovou baterii, takže je otázkou, zda by bylo vůbec 

možné probandy porovnávat.

Pro  kvalitativní  část  výzkumu  se  naopak  osvědčilo  využít  jen  malé 

množství  policistů,  vždy  po  pěti  policistech  z každého  útvaru,  jediným 

kritériem bylo „členství“ policisty v úspěšné skupině, jinak byl sběr těchto dat 

proveden  anonymně.  Můžeme  tedy  snad  vyloučit  snahu  zalíbit  se 

nadřízenému,  nebo  jakékoli  snahy  výsledky  zkreslovat  za  účelem  získání 

místa atp.

Se  statistickými  daty,  respektive  souborem,  je  možné  si  hrát  velmi 

dlouho,  je možné korelovat  kdeco s kdečím.  Snažila  jsem se vždy najít  tu 

nejzajímavější variantu pro srovnávání, ale jsem si vědoma, že se daly najít i 

jiné,  pro  někoho  možná  ještě  zajímavější  a  lákavější.  (Např.  by  se  dalo 

srovnávat  zase  mezi  jednotlivými  odděleními  atd.)  I  to  může  sloužit  jako 

podnět pro další zkoumání a výpočty v této oblasti.



ZÁVĚR

Přestože se určitě najde mnoho věcí, které člověk přehlédl a mohl udělat 

lépe, po dokončení této práce jsem si oddechla, že se snad podařilo vyvarovat 

některých chyb a postupů, které jsem neočekávala při psaní práce diplomové. 

Domnívám se, že i uchopení výzkumu je smysluplnější, neboť snad skutečně 

povede ke zlepšení situace personálního výběru uchazečů k Policii ČR. Tato 

práce mě opravdu baví, jsem věčný optimista a v policii jako takovou věřím a 

věřím i ve zlepšení její dosavadní image, právě cestou zkvalitňování výběru 

jejích nových tváří.

Podařilo se získat  celkem ucelený obraz ohledně průběhu přijímacího 

řízení k Policii ČR. Do určité míry se podařilo zkoumat rozdíly v osobnostech 

příslušníků  jednotlivých  složek,  za  pomoci  několika  psychodiagnostických 

metod.  Vytvořila  se  nám  jakási  mozaika  informací  o  tom,  jak  by  takový 

pracovník  měl  pravděpodobně  vypadat  a  jaké  nároky  na  něj  klade  jeho 

profese,  v jakých  osobnostních  charakteristikách  nejspíše  spočívá  predikce 

úspěšnosti příslušníků PČR.

Předpokládám,  že  největší  přínos  této  práce  bude,  že  může  posloužit 

jako průvodce přijímacím řízením pro budoucí policisty.  A nepochybně se 

může stát příručkou i začínajícího psychologa nebo personalisty. Zrovna tak 

poslouží  jako  zpětná  vazba  samotným  policistům  a  mohou  se  inspirovat 

k dalšímu růstu a práci.

Jednotlivé  interpretace  a  závěry  jsou  uváděny  hned  u  příslušných 

faktických zjištění, čili u tabulek nebo grafů.

Ani  v práci  rigorózní  nebyl  bohužel  prostor  pro  srovnávání  většího 

množství  policejních  složek,  ale  rozhodně  by  bylo  zajímavé,  kdyby  se 

v budoucnu někdo tohoto úkolu zhostil. 

A  konečně  se  na  konci  této  práce  kruh  uzavírá,  neboť  kdo  pozorně 

naslouchal, tomu řekli policisté sami, kým vlastně jsou.



PŘÍLOHY  

PROFESIOGRAFICKÉ SCHÉMA

(DLE LEPEŇOVÁ, IN: HRONÍK, 1999, STR. 22 – 31)

PSYCHICKÉ POŽADAVKY

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI

1) Bystrost a pružnost (počet bodů)  

5 Práce  vyžaduje  lidi,  kteří  dokážou  velmi  rychle  a  dobře  pochopit 

změněnou situaci, jsou schopni se v ní přiměřeně orientovat a přizpůsobit se 

jí.

4 Práce  vyžaduje  lidi,  kteří  bystře  chápou a  pohotově reagují  na nové 

situace a úlohy.

3 Práce vyžaduje lidi, kteří chápou dostatečně rychle a jasně, jsou schopni 

porozumět  pokynům,  orientace  a  přizpůsobivost  na  změněné  situace  je 

přiměřená.

2 Práce může být vykonávána i lidmi, kteří nemají schopnost pružně se 

přizpůsobit novým situacím.

1 Práce  je  tak  jednoduchá,  že  neklade  žádné  požadavky  na  chápání  a 

vlastní myšlení, nevyžaduje přizpůsobivost novým situacím.

2) Paměť (počet bodů)  

5 Práce  vyžaduje  lidi  s velmi  dobrou  pamětí  na  vzájemné  smyslové 

souvislosti, předpokládá zapamatování si množství jednotlivých údajů.

4 Práce  vyžaduje  lidi  se  spolehlivou  pamětí,  kteří  si  bez  problémů 

dokážou vštípit do paměti základní údaje a uchovat je.

3 Práce vyžaduje lidi s normální pamětí, kteří jsou schopni zapamatovat 

si, co je třeba, i když občas je nutné opakování.

2 Požadavky na  paměť  jsou  malé,  k dispozici  jsou  různé  pomůcky na 

zapamatování.

1 Práce neklade žádné požadavky na paměť.

3) Pozornost, její rozdělení  



5 Při  práci  je  nutný  stálý  a  jistý  přehled  velkého  rozsahu,  je  třeba  se 

rychle přeorientovat z jedné práce na druhou.

4 Při  práci  je  nutné  mít  dobrý  pracovní  rozhled,  přechod  z jednoho 

procesu na druhý nesmí dělat těžkosti.

3 Při  práci  je  nutný  normální  pracovní  rozhled,  je  nutné  umět  se 

přiměřeně přizpůsobovat měnící se práci.

2 Při práci je potřebné občasné přeorientování se z jedné práce na druhou.

1 Při  práci  se  nevyžaduje pracovní  rozhled,  ani  schopnost  přizpůsobovat  se 

změnám.

4) Koncentrace pozornosti  

5 Vyžaduje  se  velké  soustředění  pozornosti,  je  nevyhnutelné  naplno  a 

vytrvale se věnovat každé úloze.

4 Práce vyžaduje značné soustředění a zaujetí, není možné se rozptylovat.

3 Práce vyžaduje dostatečnou vytrvalost a soustředěnost.

2 Při práci není schopnost koncentrace natolik důležitá, práci mohou zvládnout 

i lidé se slabší koncentrací.

1 Na soustředění nezáleží, možnost rozptýlení přichází tak málo do úvahy, že i 

lidé s velmi malou schopností soustředění mohou uspokojivě pracovat.

5) Jasnost a důslednost myšlení  

5 Práce vyžaduje lidi, kteří myslí přesně a logicky, umí pochopit podstatu věci, 

musí mít schopnost jasně a systematicky promyslet důsledky.

4 Práce vyžaduje lidi, kteří jsou v myšlení důslední a promýšlí důsledky.

3 Práce vyžaduje lidi, kteří myslí dostatečně jasně a důkladně.

2 Práce klade jen málo požadavků na jasné a důsledné myšlení  – co je třeba 

udělat, vyplyne z pracovního cyklu.

1 Na jasnost a důslednost myšlení se nekladou žádné požadavky, vlastní úvahy 

nejsou nutné.

6) Samostatnost a kritičnost myšlení  

5 Práce vyžaduje lidi, kteří mohou samostatně poznávat podstatu věcí a s jistotou 

udělat správný úsudek, musí mít velmi dobré vlastní návrhy.



4 Práce vyžaduje lidi, kteří samostatně myslí a vytvářejí si vlastní úsudek – 

nepotřebují žádný návod, jsou schopní podávat jasné návrhy.

3 Práce vyžaduje lidi s přiměřeným myšlením, kteří jsou schopni podle pokynů 

bez další pomoci věci domyslet, vyžaduje se schopnost rozvrhnout, 

dotáhnout zadané pokyny, nápady.

2 Práce postupuje podle schéma, klade na samostatnost a kritičnost myšlení jen 

malé požadavky, rovněž se neočekávají ani vlastní postupy.

1 Práce neklade žádné požadavky na samostatnost a kritičnost myšlení, probíhá 

striktně podle daného nebo naučeného schéma, nejsou potřebné žádné 

návrhy.

7) Vyjadřovací schopnost  

5 Práce vyžaduje lidi s mimořádnou vyjadřovací schopností, kteří disponují 

bohatou slovní zásobou, používají velmi výstižné formulace, které jsou 

každému srozumitelné.

4 Práce vyžaduje lidi se skutečnou schopností vyjadřování, s velkou slovní 

zásobou, kteří jsou schopni dobře a srozumitelně formulovat.

3 Práce vyžaduje dostatečnou vyjadřovací schopnost s průměrnou slovní 

zásobou, lidi, kteří jsou schopni dostatečně vhodně a srozumitelně 

formulovat.

2 Práce vyjadřuje jen malou vyjadřovací schopnost, nevyžaduje mnoho 

formulací, ani nevyžaduje velkou slovní zásobu.

1 Práce neklade nároky na vyjadřovací schopnost.

8) Písemná vyjadřovací schopnost  

5 Práce vyžaduje lidi s mimořádnou vyjadřovací schopností, s velmi bohatou 

slovní zásobou, kteří jsou schopni velmi vhodně se písemně vyjadřovat, 

přičemž formulace jsou každému srozumitelné.

4 Práce vyžaduje lidi s dobrou písemnou vyjadřovací schopností, s velkou slovní 

zásobou, kteří umí dobře a srozumitelně písemně formulovat své myšlenky.

3 Práce vyžaduje dostatečnou písemnou vyjadřovací schopnost, průměrnou 

slovní zásobu, včetně výstižných a srozumitelných písemných formulací.

2 Práce klade menší požadavky na písemnou schopnost, včetně slovní zásoby a 

výstižnosti formulací.



1 Práce neklade žádné požadavky na písemnou vyjadřovací schopnost

9) Znalost lidí  

5 Člověk musí umět jednoznačně pochopit, co chce druhý, jaké jsou přednosti a 

nedostatky lidí, s kterými přichází do styku a přizpůsobit se nejrůznějším 

povahám.

4 Člověk musí s jistotou pochopit záměr druhého, poznat jeho přednosti a 

nedostatky a vyznat se v lidech.

3 Vyžadují se dostatečné praktické znalosti lidí.

2 Vyžadují se jen malé praktické znalosti lidí, protože je potřeba poznat jen málo 

lidí.

1 Znalost lidí se nevyžaduje.

10) Zběhlost v     početních úkonech  

5 Práce vyžaduje velkou rychlost a zběhlost v počítání.

4 Práce vyžaduje lidi, kteří dokážou rychle a s jistotou počítat.

3 Práce vyžaduje lidi, kteří umí počítat dostatečně rychle a jistě.

2 Je potřeba jen málo počítat, takže se mohou uplatnit i lidé s menší zběhlostí 

v početních úkonech.

1 Nekladou se nároky na zběhlost v početních úkonech.

11) Schopnost chápání matematických vztahů  

5 Práce vyžaduje lidi s výrazným smyslem pro všeobecné uspořádání, kteří 

dokážou pochopit s jistotou, velmi rychle a samostatně matematické vztahy 

mezi danými veličinami (indexy, statistika..).

4 Práce vyžaduje lidi, kteří umí pracovat s čísly se značnou jistotou, kteří mají 

smysl pro všeobecnější uspořádání a matem. vztahy.

3 Práce vyžaduje lidi, kteří jsou dostatečně rychlí, jistí a samostatní v chápání 

matematických vztahů (jak jsou úlohy obtížnější, jsou k dispozici pomůcky 

nebo návod).

2 Práce vyžaduje jen chápání jednoduchých matematických vztahů, přípustná je i 

relevantní pomalost.

1 Nevyžaduje se chápání matematických vztahů žádného druhu.



12) Technické nadání  

5 Práce vyžaduje lidi, kteří velmi rychle a s jistotou chápou souvislosti 

technického rázu, umí správně předvídat jejich účinek, musí být schopni 

samostatně řešit obtížné technicko-konstrukční úlohy.

4 Práce vyžaduje lidi s dobrým technickým myšlením, kteří se dokážou 

orientovat též v komplikovaných technických souvislostech. Musí být 

schopni samostatně řešit jednoduché technicko-konstrukční úlohy.

3 Práce vyžaduje lidi s potřebnou praktickou vynalézavostí, kteří jsou schopni 

dostatečně rychle si osvojit základní vědomosti a vzájemné technické 

souvislosti.

2 Práce vyžaduje pochopení jen jednoduchých technických souvislostí.

1 Práce nevyžaduje pochopení technických souvislostí, mohou ji vykonávat i lidé 

bez technických schopností.

OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI

1) Vytrvalost, odolnost vůči pracovní zátěži  

5 Práce vyžaduje lidi, kteří ani při velkých požadavcích na pracovní výkon 

neochabnou, kteří vytrvají přes obvyklý čas a pro které není nic příliš 

mnoho.

4 Práce vyžaduje lidi, kteří jsou schopni plnit požadavky i tehdy, když jednou 

překročí obvyklou míru.

3 Práce klade na zátěž a vytrvalost průměrné požadavky.

2 Práce neklade na zátěž a vytrvalost zvláštní požadavky.

1 Práce je nenáročná na vytrvalost.

2) Psychická odolnost vůči stresu  

5 Pro práci je typická napjatá atmosféra (časový tlak, úkolová práce, napětí mezi 

lidmi), práci mohou vykonávat jen stabilní lidé, kteří se dokážou povznést 

nad tyto nepříznivé vlivy, bez újmy na jejich pracovním výkonu.

4 Neklidné pracovní prostředí (časový tlak, úkolová práce, napětí mezi lidmi).

3 Silnější duševní nebo nervové napětí se vyskytuje jen přechodně, lidé 

s normální duševní odolností, kteří nereagují ani prudce ani sklíčeně.

2 Nepatrný časový tlak, nepatrné napětí mezi lidmi, přitom pracovní výkon 

nervově labilních jedinců může být negativně ovlivněn.



1 Neexistuje úkolová práce ani časový tlak a též žádné vzrušení, mohou se 

uplatnit i lidé s nízkou vitalitou.

3) Usilovnost, pracovní pohotovost  

5 Práce vyžaduje lidi vyloženě iniciativní, kteří si sami určují úlohy, 

s mimořádně vyvinutou usilovností v práci.

4 Práce vyžaduje lidi, kteří nemusí být do práce nuceni, kteří stojí plně za 

uskutečnění úlohy, mají radost z práce, jsou připravení na námahu a jsou 

aktivní.

3 Práce vyžaduje lidi, kteří mají zájem o práci, kteří pracují z vlastní iniciativy a 

mají vyrovnané pracovní úsilí.

2 Práce stimuluje pracovníky, povzbuzení a dozor jsou zabezpečené, obstojí i 

pracovník s menší podnikavostí, pokud je ochotný ke spolupráci.

1 Práce je nezávislá na usilovnosti, je potřebné spolupracovat s ostatními, 

dostatečné výsledky dosahují lidé i bez zvláštní iniciativy.

4) Pedantnost, důslednost  

5 Vyžaduje se mimořádná pedantnost a důslednost, žádná chyba není přípustná, 

je nutná pedantní kontrola pracovních výsledků.

4 Práci mohou vykonávat vyrovnaní, pedantní a důkladní lidé, kteří jsou pořádní 

a jejichž práci není co vytknout.

3 Práci mohou vykonávat dostatečně pedantní lidé, které není třeba často 

kontrolovat a kteří se snaží dosáhnout dobré výsledky.

2 Při práci nemůže vzniknout hodně chyb, méně pedantní lidé nemohou kvalitu 

práce ohrozit.

1 Práce neklade nároky na pedantnost.

5) Osobnostní zralost  

(pozn. osobnostní zralost znamená plné dovršení všech možností vložených 

do člověka. Člověk je zralý v závislosti od tělesné vyspělosti, schopnosti 

úsudku, schopnosti ovládání svých citů, schopnost zvládnout situaci, od 

odborného vzdělání, od cílevědomosti a schopnosti vyrovnat se s životními 

požadavky.)

5 Práce vyžaduje plně zralých lidí.



4 Práce vyžaduje zralých lidí.

3 Práce vyžaduje dostatečně zralých lidí.

2 Mohou se osvědčit i nedostatečně zralí lidé.

1 Osobnostní zralost pracovníka nemá při práci význam.

6) Zodpovědnost  

5 Práce je spojená s velkou zodpovědností, za materiál, bezpečnost jiných lidí.. 

Je vhodná jen pro skutečně důvěryhodné osobnosti s pevným a přímým 

charakterem.

4 Práce vyžaduje spolehlivé, zodpovědné, poctivé a přímé osobnosti.

3 Práce vyžaduje charakterově bezúhonných, spolehlivých lidí, kteří převezmou 

tolik zodpovědnosti, kolik vyžaduje.

2 Na spolehlivost  a zodpovědnost se kladou jen malé nároky.

1 Práce není spojená se zodpovědností za lidi, materiál, anebo za bezpečnost 

druhých.

7) Schopnost sociálního kontaktu  

5 Práce vyžaduje lidi, kteří velmi rádi navazují sociální kontakt a jsou závislí na 

lidech.

4 Práce vyžaduje lidi, kteří jsou připraveni ke kontaktům a nesmí je postrádat.

3 Práci mohou vykonávat lidé, kterým vyhovuje práce o samotě i v kolektivu.

2 Práce vyžaduje lidi, kteří mohou pracovat sami, nepotřebují ostatní, ani kontakt 

s nimi.

1 Práce je vhodná pro lidi, kteří upřednostňují práci o samotě, případně, kterým 

překáží přítomnost jiných lidí.

8) Schopnost spolupracovat  

5 Při práci je nesmírně důležitá schopnost spolupracovat, přátelství, je nutné 

umět uznávat lidi, získat jejich důvěru a mít k nim vztah.

4 Důležité jsou vyrovnané sociální vztahy, schopnost spolupráce, být oblíbený a 

vždy ochotný k pomoci.

3 Práce klade požadavky na kolektivní snášenlivost a přizpůsobivost.



2 Schopnost spolupráce je méně důležitá, práci může vykonávat i člověk, který 

nedokáže spolupracovat s kolegy, anebo občas stojí stranou, a to bez újmy na 

pracovních výsledcích.

1 Člověk pracuje sám a není společně s ostatními, jeho počínání vůči 

spolupracovníkům nemá proto ve vztahu k pracovním výsledkům význam.

9) Schopnost vést lidi  

5 Práce vyžaduje člověka s velkou osobní rozvážností, s klidným, vyrovnaným 

vystupováním, který má sílu přesvědčit a je svými spolupracovníky plně 

uznávaný a přijímaný jako vůdce.

4 Práce vyžaduje pevnou osobnost s jistým vystupováním, které působí 

přesvědčivě na druhé pracovníky, umí je přesvědčit, strhnout, aktivizovat.

3 Pracovní úlohy může úspěšně plnit ten, kdo je schopen přesvědčit tehdy, kdy 

nevystupuje do popředí jeho osobnost. Smysl pro spravedlnost a dostatečné 

porozumění jiným jsou přitom nevyhnutelné.

2 Práci může vykonávat i ten, kdo nedokáže přesvědčit – vedení jiných lidí tu má 

malý význam.

1 Úlohy vedoucího rázu se nevztahují na tuto práci, práci může vykonávat člověk 

bez schopnosti vést jiné.

10) Samostatnost, rozhodnost  

5 Je potřeba jasně a jistě analyzovat komplikované pracovní procesy, pochopit 

jejich podstatu a uspořádat si je, je velmi žádoucí vlastní nápaditost.

4 Je nutná analýza organizačních úloh střední obtížnosti, poznání podstaty a 

jejich uspořádání.

3 Je nutné zvládnutí jednoduchých známých organizačních úloh s dostatečnou 

jistotou.

2 Pracovní procesy se mění v jednotlivostech, není třeba vlastní nápaditosti.

1 Pracovní procesy se nemění, vlastní nápady nejsou potřebné.

FYZICKÉ POŽADAVKY

FYZICKÁ ZPŮSOBILOST A ZDATNOST

1) Pohlaví  

 práci mohou dělat pouze muži



 práce je vhodnější pro muže

 stejná pro muže i ženy

 vhodnější pro ženy

 práce může být vykonávána jen ženami

2) Odolnost vůči vnějším vlivům  

 Žádné omezující znaky

 Nebezpečí úrazu, práce se strojem

 Nebezpečí nachlazení

 Oslnění, nebo naopak nedostatek světla

 Hluk, chvění

 Plyny, dým, prach

 Nečistota, kyselina, vlhkost

 Extrémní klima

3) Svalová síla  

5 Práce vyžaduje mimořádně silných lidí, kteří mohou bez únavy vykonávat 

namáhavé úkony.

4 Práce vyžaduje silných, odolných lidí.

3 Práce vyžaduje tělesně průměrně vybavených a odolných lidí.

2 Práce klade jen malé požadavky na tělesnou zdatnost.

1 Práce neklade žádné požadavky na tělesnou zdatnost.

4) Poloha při práci, statické zatížení  

 Práce v sedě

 Ve stoje

 Spojená s chůzí

 V nepříznivých polohách

 V nepříznivých polohách ve výšce

 Statické zatížení rukou

 Statické zatížení nohou

 Statické zatížení trupu, rukou i nohou

5) Pohybové zatížení  

 Práce bez zvláštního pohybového zatížení



 Pohybové zatížení hlavně prstů

 Pohybové zatížení hlavně jedné ruky

 Pohybové zatížení obou rukou

 Pohybové zatížení hlavně jedné nohy

 Pohybové zatížení obou nohou

 Pohybové zatížení trupu a rukou

 Práce vyžaduje správnou funkci trupu, rukou a nohou

6) Osobní tempo  

 Velmi rychlé

 Značná obratnost

 Průměrné tempo

 Nevyžadováno velké tempo, mohou vykonávat i lidé, kteří potřebují na 

všechno víc času.

 Osobní tempo nemá žádný význam, tempo je určené a pracovník se 

musí přizpůsobit.

Požadavky práce na funkci smyslových orgánů

7) Zraková ostrost  

 Práci mohou vykonávat i slepci

 Bez zvláštních požadavků na zrak

 Malé požadavky na vidění zblízka

 Střední požadavky na vidění zblízka

 Velké požadavky na vidění zblízka

 Větší požadavky na vidění do dálky

 Střídavé hledění do blízka a do dálky

8) Barvocit  

 Není potřebné rozeznávat barvy

 Vyžaduje se rozeznávání červené a zelené barvy

 Vyžaduje se rozeznávání všech barev

 Vyžaduje se rozeznávání jemných odstínů



9) Sluch  

1 Práce bez nároků na sluch (práci může vykonávat i hluchý)

2  

3 Střední požadavky na sluch

4  

5 Velké požadavky

10) Smysl pro rovnováhu  

1 Práce bez zvláštních nároků na smysl pro rovnováhu

2  

3 Střední požadavky

4  

5 Velké požadavky

11) Hmat  

1 Práce bez nároků na hmat

2  

3 Práce vyžaduje normální hmat

4

5 Práce vyžaduje jemný hmat

12) Čich  

1 Práce bez zvláštních nároků na čich

2

3 Práce vyžaduje normální čich

4

5 Práce vyžaduje mimořádně jemný čich

13) Chuť  

1 Práce bez zvláštních nároků na chuť

2

3 Práce vyžaduje normální chuť

4

5 Práce vyžaduje mimořádně jemnou chuť



14) Řeč, řečové orgány  

15) Práci mohou vykonávat i němí

16)

17) Práce bez zvláštních nároků na řeč

18)

19) Práce klade vysoké nároky n dobře artikulovanou řeč

FYZICKÉ SCHOPNOSTI

1) Zručnost  

5 Práce vyžaduje velmi zručné lidi, obratné v práci s nástroji.

4 Práce vyžaduje zručné, šikovné lidi, s jistotou pohybu a s dostatečně jemným 

hmatem.

3 Práce vyžaduje dostatečně zručné a šikovné lidi s potřebnou obratností prstů.

2 Práce vyžaduje menší zručnost.

1 Zručnost nemá při práci žádný význam.

2) Tělesná obratnost  

5 Práce vyžaduje velmi obratné, pružné a zručné lidi.

4 Práce vyžaduje obratné, pohyblivé lidi, s jistými pohyby.

3 Práce vyžaduje dostatečně obratné, pohyblivé lidi s jistotou pohybu.

2 Tělesná obratnost má jen omezený význam, mohou se uplatnit i méně obratní 

lidi s menší jistotou pohybu.

1 Tělesná obratnost nemá význam.

3) Schopnost zvládnout pohybové stereotypy  

5 Práce vyžaduje lidi, kteří velmi rychle zvládnou pohybové stereotypy, osvojí si 

zacházení se stroji a přístroji a mohou stupňovat pracovní tempo.

4 Práce vyžaduje lidi, kteří si rychle a s jistotou osvojují pohybové stereotypy.

3 Práce vyžaduje lidi, kteří si přiměřeně osvojují pohybové stereotypy a jsou 

schopni uspokojivě stupňovat pracovní tempo.

2 Pohybové stereotypy nemají význam, menší obratnost nemůže způsobit 

podstatné chyby, ani snížení výkonu.

1 Není třeba si osvojovat pohybové stereotypy, nemají žádný význam.
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