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ÚVOD
Téma bakalářské práce jsem si zvolila dle mého profesního zaměření. U Policie ČR v
přímém výkonu služby pracuji již šestým rokem. Proto mohu vycházet nejen z odborné
literatury, která se k danému tématu váže, ale i z osobních zkušeností. Profese policisty patří
k rizikovým povoláním, ať už z hlediska tělesného či duševního zdraví. Na policisty jsou
kladeny vysoké nároky v oblasti psychické, fyzické a zdravotní způsobilosti. Rovněž se od
nich očekává určitý stupeň vzdělanosti, právní povědomí, jisté morální vlastnosti jako
například neúplatnost, nestrannost či smysl pro spravedlnost. Většina z nich a především ti,
kteří slouží v přímém výkonu služby, se denně setkávají s mnoha vypjatými situacemi. Kromě
toho také čelí různým administrativním těžkostem. V posledních letech se kvůli ekonomické
situaci státu rovněž potýkali se snižováním platů, početních stavů a na některých pracovištích
i nedostatečnému technickému vybavení. V letošním roce již sice dochází k mírnému
zlepšení, stále se však platy příslušníků bezpečnostních složek nedostaly ani na úroveň z roku
2010 před radikálním snížením o 10% v roce 2011. Tato opatření mají negativní vliv na
vytváření pracovního prostředí, vzájemné kolegiální vztahy a tudíž i na kvalitní výkon služby.
V průběhu historie od vzniku Československé republiky se názvy tohoto
bezpečnostního sboru měnily. Ať už se příslušníkovi říkalo esenbák, četník nebo policista,
jeho činnost zůstávala takřka neměnná. Avšak úctu veřejnosti, prestiž a autoritu může dnešní
policista bývalému četníkovi za první republiky jen tiše závidět. Vzhledem k tomu, že policie
je represivní složka, která má za úkol „bojovat proti zlu“, nelze předpokládat, že by toto
povolání kladně hodnotila celá společnost. Rozhodně by ale měla být důvěryhodná pro tu
slušnou většinu veřejnosti. V dřívějších dobách bylo samozřejmostí, že policista měl
existenční jistotu - perspektivní zaměstnání s jistou výší platu a zárukou, že pokud bude
poctivě vykonávat svoji práci, jeho služební příjem mu s odpracovanými léty poroste. I tato
jistota však padla. Mnoho příslušníků bezpečnostních sborů 1 se po snížení platů v roce 2011
dostalo kvůli problémům splácet hypotéky a jiné úvěry na pokraj osobního bankrotu.

________________________________________________________
1
Bezpečnostním sborem se dle zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
rozumí Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, Generální inspekce
bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace
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Otázka motivace k vykonávání profese policisty je tak v dnešní době u Policie ČR
stále velice aktuální. Proto je tato práce zaměřena na zjištění faktorů, které i přes výše
uvedená negativa vedou k tomu, že někteří lidé stále denně riskují své zdraví a životy při
dohlížení na veřejný pořádek. Jejím cílem je též představit bezpečnostní sbor Policie ČR
široké veřejnosti a podat souhrn informací o povinnostech a oprávněních policistů, o
výhodách, jež jim plynou ze služebního poměru, a zároveň o jejich znevýhodnění. Může
posloužit jako informace pro nové uchazeče, aby posoudili, zda je to pro ně to pravé. Rovněž
může být užitečná pro management Policie ČR k ověření toho, co je pro sloužící policisty
důležité, aby v této profesi nadále setrvali a PČR tak nepřicházela o zkušené a vyškolené
pracovníky.
Práce je rozčleněna do pěti kapitol. První kapitola má za úkol představit bezpečnostní
sbor Policie České republiky, jeho činnost, organizaci, základní úkoly, policejní etiku a
reformu tohoto sboru. Druhá kapitola představuje policistu a jeho zákonné, odborné a
osobnostní předpoklady, dále pak jeho oprávnění a povinnosti. Třetí kapitola se zabývá
definicí motivace, motivů a potřeb, vybranými motivačními teoriemi, motivačními
překážkami a pracovní motivací. Čtvrtá kapitola se týká profesní motivace policistů,
přijímáním nových příslušníků, jejich vzděláváním, odměňováním a mzdovými podmínkami,
výhodami poskytovanými zaměstnavatelem. Pátá kapitola je věnována praktické části, v níž
zkoumám názory na motivaci pro výkon policejní profese u policistů zařazených na čtyřech
různých odděleních PČR.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
1. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
1.1. Právní postavení a činnost bezpečnostního sboru Policie ČR
Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který byl zřízen
zákonem České národní rady č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky ze dne 21. června
1991. Dne 1. ledna 2009 pak nabyl účinnosti nový zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České
republiky, podle něhož se nyní tato složka řídí. Služební poměr, mzdy a výhody policistů a
rovněž například kázeňské odměny a tresty upravuje zákon č. 361/2003 Sb. o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
Policie ČR má ve společnosti nenahraditelné místo. Stala se za dobu své existence
pevnou součástí systému demokratických institucí. „Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je
chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly
podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí
zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami,
které jsou součástí právního řádu“ 2. Cíle, hodnoty a závazky policistů stanovuje Etický
kodex Policie České republiky, kterým se určují principy chování každého policisty. Podle něj
je policista například povinen ,,chovat se bezúhonně ve službě i mimo ni tak, aby důstojně
reprezentoval Policii České republiky svým jednáním, vystupováním i zevnějškem” 3.
Policie ČR je podřízena Ministerstvu vnitra ČR. Skládá se z policejního prezidia,
útvarů s celostátní působností, čtrnácti krajských ředitelství policie a útvarů zřízených v rámci
krajských ředitelství. Územní obvody se shodují s územními obvody čtrnácti krajů České
republiky. Úkoly policie v současnosti plní zhruba 39 500 policistů a 9 100 zaměstnanců
policie. 4 V porovnání s rokem 2010 je to podstatně méně. Tehdy bylo uváděno zhruba 47 000
policistů a 11 000 zaměstnanců policie. 5

_________________________________________
2
Ustanovení §2 zák. č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky.
3
Etický kodex Policie České republiky, bod č. 5, písm.b.
4
Policejní síť Intranet – Policejní prezidium České republiky, Odbor personální. Prezentace „Personální
přehled početních stavů příslušníků Policie ČR v roce 2015, “ Dostupné z:
http://portal.pcr.cz/pp/op/SitePages/DomovskaStranka.aspx..
5
VOKUŠ, Jiří. Policie České republiky, 2. vyd. Praha: Policejní prezidium České republiky, 2010, s. 3. ISBN
978-80-254-7701-4.
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1.2. Organizace a služby Policie ČR
Činnost Policie ČR řídí policejní prezidium v čele s policejním prezidentem. Ten je
odpovědný ministru vnitra. Policejnímu prezidiu jsou podřízeny útvary s celostátní působností
i krajská ředitelství. Útvary s celostátní působností zřizuje ministr vnitra, krajská ředitelství
jsou zřízena zákonem. Policejní prezidium určuje cíle rozvoje policie, koncepci její
organizace a řízení a stanoví úkoly jednotlivých služeb. V rámci Policie ČR působí:
 služba pořádkové policie,
 služba dopravní policie,
 služba cizinecké policie,
 letecká služba,
 pyrotechnická služba,
 ochranná služba,
 služba kriminální policie a vyšetřování (SKPV),
 služba pro zbraně a bezpečnostní materiál,
 kriminalisticko-technická a znalecká služba,
 služba rychlého nasazení. 6
Policejní prezidium rovněž analyzuje a kontroluje činnost policie, vytváří jednotlivým
útvarům podmínky pro plnění jejich úkolů.
Krajská ředitelství jsou útvary s územně vymezenou působností. Slouží veřejnosti na
určeném teritoriu a při plnění svých úkolů samostatně hospodaří s finančními prostředky ze
státního rozpočtu.
Útvary s celostátní působností plní vysoce specializované úkoly na celém území státu.7
Těmito útvary jsou:
 Kriminalistický ústav Praha,
 Letecká služba Policie ČR,
 Národní protidrogová centrála SKPV,

___________________________________
6

ZP PP č. 137/2009 o organizaci policie České republiky, čl. 4.
VOKUŠ, Jiří. Policie České republiky, 2. vyd. Praha: Policejní prezidium České republiky, 2010, s. 6. ISBN
978-80-254-7701-4.
7
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 Pyrotechnická služba Policie ČR,
 Ředitelství služby cizinecké policie,
 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV,
 Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV,
 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV,
 Útvar pro ochranu prezidenta ČR,
 Útvar pro ochranu ústavních činitelů,
 Útvar rychlého nasazení,
 Útvar speciálních činností SKPV,
 Útvar zvláštních činností SKPV. 8
Každá služba Policie ČR má své specifické úkoly. Nejběžněji se však veřejnost
setkává se třemi základními uniformovanými službami v přímém výkonu, jimiž jsou služba
pořádkové policie, služba dopravní policie a služba cizinecké policie.
Služba pořádkové policie
Tato služba je základním pilířem Policie ČR. Je nejpočetnější a nejuniverzálnější.
Mezi její úkoly patří ochrana bezpečnosti osob a majetku, ochrana veřejného pořádku. Dále
plní úkoly v trestním, přestupkovém a správním řízení v oblasti domácího násilí a dohlíží na
bezpečnost a plynulost silničního provozu. V přestupkovém a trestním řízení se jedná
především o drobnou majetkovou kriminalitu a jiné delikty, patřící mezi nejrozšířenější a
nejvíce obtěžující společnost. Vykonává též preventivní činnost a spolupracuje s orgány
místní samosprávy při zabezpečování veřejného pořádku. Patří sem i služba železniční
policie, která dbá na bezpečnou dopravu osob a přepravu zásilek po železnici. 9
Veřejnost může pořádkovou policii kontaktovat prostřednictvím obvodních oddělení
na území celé republiky a místních oddělení na území hlavního města Prahy. Nepřetržitá
dozorčí služba zajišťuje jejich trvalou akceschopnost. Nejviditelnější činností je obchůzková a
hlídková služba. Policisté ji vykonávají na určených úsecích a stanovištích.

___________________________________
8

Policejní síť Intranet – Ministerstvo vnitra, Organizační řády útvarů Policie ČR, Útvary s celostátní
působností, dostupné z: http://web.mv.cz/org_rady/or_policie/pcr.html#celo.
9
ZP PP č. 110/2008 ze dne 20. června 2008 o plnění úkolů služby pořádkové policie a služby železniční
policie.
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Při výkonu služby předcházejí a zabraňují trestným činům a přestupkům, odhalují je a
zasahují proti jejich pachatelům. Také provádějí prvotní opatření na místě činu a pátrají po
hledaných a pohřešovaných osobách a věcech. Moderní pojetí policejní práce, označované
anglickým výrazem Community Policing, klade důraz na službu veřejnosti. Jeho smyslem je
zapojení veřejnosti do policejní práce tak, aby byla zvýšena její efektivita. Zároveň zapojuje
policistu do veřejného života tak, aby vzrostla jeho společenská prestiž. Součástí této služby
jsou také pořádkové, zásahové a pohotovostní jednotky. 10
Služba dopravní policie
Dopravní policisté dohlížejí především na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích, kontrolují dodržování podmínek provozování silniční dopravy a
vyšetřují dopravní nehody. Ostatní specializované úkoly plní úsek dopravního inženýrství. Při
dohledu na silniční provoz řídí provoz na pozemních komunikacích, kontrolují dodržování
pravidel silničního provozu a dodržování povinností jeho účastníků. Dohlížejí také na
technický stav vozidel. Dále zajišťují doprovody při přepravě nadměrných nákladů, kontrolují
dodržování bezpečnostních přestávek u řidičů nákladních automobilů a autobusů a řeší
veškeré odhalené dopravní přestupky. Cílem všech těchto opatření je snížit počet dopravních
nehod a jejich obětí. Když už k nějaké nehodě dojde, vyjíždí k ní specializovaná jednotka
dopravní policie, která se zabývá pouze šetřením dopravních nehod. Dopravní policisté
zjišťují a dokumentují trestné činy a přestupky spáchané v souvislosti s porušením zákona o
silničním provozu a plní úkoly policejního orgánu podle trestního řádu. Dopravně inženýrský
úsek vystupuje například jako odborný orgán policie při řešení sítě pozemních komunikací,
posuzuje užití dopravních značek a zařízení či uplatňuje preventivní opatření směřující
k omezení dopravní nehodovosti. K dopravní policii také patří dálniční oddělení. K dispozici
má speciální rychlé automobily a motocykly používané k boji proti „pirátům silnic“.
Porušování pravidel silničního provozu na dálnicích a rychlostních silnicích se totiž při
vysokých rychlostech stává obzvláště nebezpečné. 11

____________________________________
10

VOKUŠ, Jiří. Policie České republiky, 2. vyd. Praha: Policejní prezidium České republiky, 2010, s. 22.
ISBN978-80-254-7701-4.
11
VOKUŠ, Jiří. Policie České republiky, 2. vyd. Praha: Policejní prezidium České republiky, 2010, s. 30,32.
ISBN 978-80-254-7701-4.
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Služba cizinecké policie
Cizinecká policie plní zejména úkoly vyplývající ze zákona o pobytu cizinců na území
České republiky a další úkoly vyplývající z mezinárodních smluv a právních předpisů
Evropské unie. Jedná se o útvar s celostátní působností.
Mezi její hlavní úkoly patří odhalování nelegální migrace, uplatňování zákonných
opatření vůči cizincům, kteří se na území České republiky zdržují protiprávně a také
odhalování trestné činnosti související s překračováním státních hranic. Ve vnitrozemí
provádí kontroly pobytu cizinců, odhaluje padělané, pozměněné či zneužité doklady a pomáhá
při ochraně vnitřního pořádku a bezpečnosti. Do její kompetence spadá i ochrana státních
hranic. Vzhledem k tomu, že však Česká republika nyní leží uvnitř schengenského prostoru,
příslušníci cizinecké policie pravidelně vykonávají hraniční kontroly pouze na mezinárodních
letištích, neboť právě tam se nachází jediná vnější hranice. Kontrolují též vyznačení státní
hranice v terénu a stav zařízení upozorňující na její průběh. Rovněž se podílejí na
mezinárodní policejní spolupráci. Účastní se přeshraničního pronásledování pachatelů trestné
činnosti a zapojují se do společných operací, zaměřených například proti obchodníkům
s lidmi a převaděčům. Policisté na mezinárodních letištích vykonávají hraniční kontrolu,
zároveň plní úkoly v zájmu ochrany bezpečnosti civilního letectví, kontrolují dovoz a vývoz
zbraní. Spolupracují s příslušnými policejními orgány na ostatních mezinárodních letištích
Evropské unie. Působí zde též psovodi se služebními psy speciálně vycvičenými na
vyhledávání výbušnin. K cizinecké policii patří i jednotka doprovodu letadel, která doprovází
posádky a cestující při rizikových letech přímo na palubě a je vycvičena k odvrácení hrozby
teroristického útoku nebo pokusu o únos. 12

1.3. Úkoly Policie ČR a policejní etika
Konkrétní úkoly pro Policii ČR vyplývají z mnoha právních pramenů, tzn. ze zákonů,
přímo použitelných předpisů Evropské unie nebo mezinárodních smluv, které jsou součástí
našeho právního řádu. Není tedy jediný zákon, který by je všechny dokázal uvést.

_________________________________________
12
VOKUŠ, Jiří. Policie České republiky, 2. vyd. Praha: Policejní prezidium České republiky, 2010, s. 38,40.
ISBN 978-80-254-7701-4.
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V současné době plní Policie ČR zejména tyto úkoly:
 chrání bezpečnost osob a majetku,
 spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření
k jeho obnovení,
 vede boj proti terorismu,
 odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele,
 koná vyšetřování o trestných činech,
 zajišťuje ochranu státních hranic ve vymezeném rozsahu,
 zajišťuje ochranu ústavních činitelů ČR a bezpečnost chráněných osob, kterým je
při jejich pobytu na území ČR poskytována osobní ochrana podle mezinárodních
dohod,
 zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, ochranu sídelních objektů Parlamentu,
prezidenta republiky, Ústavního soudu, Ministerstva zahraničních věcí,
Ministerstva vnitra a dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a
bezpečnost, které určí vláda; rovněž zajišťuje ochranu objektů, pro které taková
ochrana vyplývá z mezinárodní dohody, jíž je ČR vázána,
 dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení,
 odhaluje přestupky,
 projednává přestupky, pokud tak stanoví zvláštní zákon,
 na základě vyrozumění orgány Vězeňské služby ČR provádí úkony související s
bezprostředním pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby nebo z
výkonu trestu odnětí svobody,
 zadržuje svěřence s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, kteří
jsou na útěku, a spolupůsobí při jejich vyhledávání,
 zajišťuje pohotovostní ochranu jaderných zařízení, která určí vláda ČR, a podílí se
na fyzické ochraně jaderného materiálu při jeho přepravě podle zvláštního zákona,
 plní též úkoly státní správy např. na úseku pobytu cizinců, na úseku zbraní a
střeliva a na úseku nakládání s bezpečnostním materiálem, tzn. věcmi
využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům. 13

__________________________________________
13

HRUDKA, Josef. Organizace a úkoly bezpečnostních orgánů/policie [on line]. [cit. 2015-03-06]. Dostupné z:
http://bezpecnostni-sbory.wbs.cz/clanky/1-2014/organizace_a_ukoly_bezpecnostnich_organu-policie.pdf.
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Profesní etiku můžeme definovat jako „soustavu vybraných hodnot, norem, principů a
povinností, jejichž posláním je přispívat k formování specifického typu chování, rozhodování
a jednání, žádoucího pro danou profesi.“ 14 Policejní etika reguluje chování policistů
v souladu s hodnotami, morálními a etickými principy této profesní skupiny. 15
Soubory mravních principů majících charakter závazných povinností, které vedou
policisty k etickému chování a dodržování obecně přijatých profesních pravidel, jsou
obsaženy v Etickém kodexu Policie České republiky. Je to nejdůležitější dokument, který
formuluje hodnoty, normy a mravní principy, jimiž se mají policisté při své činnosti řídit.
Původně byl vydán jako rozkaz policejního prezidenta č.1/2005. V současnosti je v platném
znění vydán jako rozkaz policejního prezidenta č.154/2011 ze dne 26. 7. 2011 o profesní etice
Policie České republiky. Jeho vznik byl inspirován vydáním Evropského kodexu policejní
etiky, který byl přijat dne 19. 9. 2001 jako doporučení Výboru ministrů Rady Evropy pro
členské státy. Jsou v něm stanoveny základní cíle, jako například chránit práva a svobody
osob a prosazovat zákonnost,… hodnoty, například profesionalita, bezúhonnost,
nestrannost,… závazky vůči společnosti, například nikdy nezacházet s žádnou osobou krutě,
nehumánně či ponižujícím způsobem,… závazky vůči ostatním příslušníkům PČR, například
usilovat o partnerskou spolupráci či netolerovat protiprávní jednání ze strany kolegů. Je zde
také uvedeno, co se míní osobním a profesionálním přístupem příslušníků Policie ČR:
a) nést osobní odpovědnost za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon
b) chovat se bezúhonně ve službě i mimo ni tak, aby důstojně reprezentovali Policii
České republiky svým jednáním, vystupováním i zevnějškem 16
V závěru Etického kodexu Policie České republiky stojí, že „každý příslušník Policie
České republiky, který jedná v souladu se zákonem a Etickým kodexem Policie České
republiky, si plně zaslouží úctu, respekt a podporu společnosti, jejíž bezpečnost chrání i
s nasazením vlastního života.“ 17

________________________________________
14

NESVADBA, P. Policejní etika, Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, s. 149. ISBN 978-80-7380-195-3.
ŠÍMOVÁ, Jana, Etika úředního jednání u Policie ČR, Plzeň, 2012, Bakalářská práce. Západočeská
univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra veřejné správy, vedoucí bakalářské práce Tomáš Louda, s. 13.
16
Etický kodex Policie České republiky, bod č. 5.
17
Etický kodex Policie České republiky.
15
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Otázkou je, zda jsou vzhledem k těmto nemalým nárokům na svoji profesi policisté
také dostatečně motivováni k tomu, aby sami chtěli těmto požadavkům dostát a brát svoji
práci spíše jako poslání než jako nutnou formu výdělečné činnosti. Dle výše uvedeného
závěru Etického kodexu Policie České republiky si totiž správně jednající policista úctu
veřejnosti sice plně zaslouží, většinou se jí však nedočká, což je rozhodně frustrující a
negativně to působí na jeho postoj k práci. Na druhou stranu, kolik policistů má skutečně
takto příkladné a bezchybné vystupování, aby se o úctu a respekt veřejnosti mohli ucházet? Je
velmi těžké určit, kde tento bludný kruh začíná, a hlavně vymyslet, jak se z něj dostat ven.
Podpora veřejnosti, a tudíž i pocit smysluplnosti vykonávané práce, však dle mého názoru
patří k jednomu z hlavních motivujících prvků. Proto je pro policisty důležitá snaha tuto
podporu a přízeň získat.

Obr. 1. Policejní logo

1.4. Reforma Policie ČR
Především pro posílení přízně veřejnosti prošla Policie ČR v nedávných letech
významnou reformou. Tato přeměna má završit její legislativní, organizační a materiálně
technickou přeměnu v moderní bezpečnostní sbor 21. století. „Cílem reformy je zvýšit
výkonný potenciál Policie České republiky a posílit její pozice respektovaného sboru
sebevědomých, vzdělaných a dobře vybavených policistů schopných beze zbytku dostát
požadavkům efektivní veřejné služby, kterou od nich společnost očekává.“ 18 Reformu
charakterizuje deset základních pilířů legislativní a nelegislativní povahy, na kterých je
postavena.

______________________________________________
18
VOKUŠ, Jiří. Policie České republiky, 2. vyd. Praha: Policejní prezidium České republiky, 2010, s. 80. ISBN
978-80-254-7701-4.
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Pilíře reformy:
1. Působnost, pravomoci Policie ČR a dalších subjektů podílejících se na
zajišťování vnitřní bezpečnosti státu
Snaha o omezení „nepolicejních činností“, které dnes policie vykonává. Možnosti
zapojení jiných subjektů do odpovědnosti za veřejný pořádek a bezpečnost
(samospráv, občanů, pořadatelů hromadných akcí, provozovatelů kritické
infrastruktury, atd..)
2. Policie – partner dalších orgánů, územních samosprávných celků a zejména
veřejnosti
Územní členění policie a územní členění samosprávy, soudů a státních
zastupitelství a nastavení vzájemné spolupráce, společné prvky nového územního
členění. Kraj a veřejný pořádek, obec a místní záležitosti veřejného pořádku. Vztah
policie a veřejnost.
3. Ekonomické postavení policie
Větší ekonomická samostatnost Policie ČR a jejích organizačních součástí, tzn.
krajských správ a útvarů s celorepublikovou působností.
4. Vnitřní a vnější kontrola
Nová struktura uspořádání vnitřní a vnější kontroly, nastavení účinných
kontrolních mechanismů, mezi které patří také varianta mimoresortního
kontrolního útvaru.
5. Vzdělávání policistů – klíč k profesionalitě
Cílem je vytvořit jednotný systém vzdělávání pružně reagující na potřeby praxe,
který bude vychovávat policejní odborníky, schopné manažery a zajistí přenos
nejnovějších světových poznatků na své absolventy.
6. Služební zákon – práce s lidmi
Nová systemizace služebních a pracovních míst. Zeštíhlení objemu vedoucích
pozic a jejich zpřehlednění. Obsazení pozic schopnými policisty ovládajícími
danou problematiku.
7. Projekt 1000 – vstřícná tvář policie
Zaměření na vstřícný přístup policie k občanům a vytvoření stavu důvěry v ní.
Moderně vybavené policejní služebny, v nichž se občanům dostane pomoci a
informací na úrovni, kterou právem očekávají.
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8. Nová struktura neuniformované policie
Zřízení Národního kriminálního úřadu Policejního prezídia ČR, zřízení
analytických pracovišť služby kriminální policie, spolupráce na elektronizaci
trestního řízení, odstraňování duplicit v činnostech útvarů a jejich působnosti i
v řídících funkcích.
9. „Dost bylo papírů“
Tato část reformy se zabývá policejní informatikou a možnostmi jejího využití
v trestním řízení tak, aby pomohla policistům při administrativní práci a odstranila
zbytečné časové průtahy. (Elektronické trestní řízení ETŘ a další ..)
10. Debyrokratizace
Velmi důležitá část policejní praxe se odráží ve stylu policejní práce a způsobu
řízení policistů. V současné době velmi vysoký počet interních předpisů by měl být
nahrazen jednoduchým a přehledným souborem. Statistické ukazatele by měly být
využívány pouze pro postižení společenských trendů a jevů, nikoliv jako hodnotící
kritérium. 19
Cílem reformy je vytvoření důvěryhodné policie, která je vnímána občany jako
partner, pomocník a ochránce. Policisté, kteří jsou hrdí na svou příslušnost k policejnímu
sboru a na svou práci. Bezpečí pro občany a dobré pracovní podmínky pro policisty.
Policie tedy modernizuje své služebny, zavádí otevřené recepce, modernizuje svůj
vozový park, kde zelenobílou barvu vystřídala modrobíložlutá, a zavádí moderní informační
technologie. Využívá k tomu financování z evropských fondů. Přijala za své heslo: „Pomáhat
a chránit“, jež vyjadřuje, že posláním policistů je pomáhat všem slušným lidem a chránit je
před těmi, kteří nerespektují zákony. 20

Obr. 2. Policejní auto.
______________________________________
19

Policejní reforma. Pilíře reformy [on line]. [cit. 2015-03-07]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/pilire
reformy-468615.aspx.
20
VOKUŠ, Jiří. Policie České republiky, 2. vyd. Praha: Policejní prezidium České republiky, 2010, s. 80. ISBN
978-80-254-7701-4.
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Cíle reformy jsou jistě chvályhodné, sama však vím, že ne všude se podařilo je
naplnit. Na mnohých služebnách stále potřebné moderní vybavení ke kvalitnímu plněních
služebních úkolů chybí, elektronizace administrativní práce časové průtahy příliš neodstranila,
naopak pro mnohé kolegy, zejména ty starší, je to spíše přítěž. Policie ČR se navíc stále
potýká s personálním podstavem, i když ne již tak výrazným, a ani velmi pomalé tempo
dorovnávání platů po desetiprocentním snížení v roce 2011 této situaci jistě nepomáhá.
Rovněž akceschopnost policie, resp. výcvik není na dobré úrovni, což se ostatně projevilo při
nedávné tragédii v Uherském Brodě. Tehdy policejní hlídka, jež byla první vyslána na místo,
nebyla schopná zasáhnout proti aktivnímu střelci v restauraci, který zastřelil osm lidí, poté i
sám sebe. 21 Není divu, když se na mnoha odděleních policisté hlídkové služby účastní
střeleckého výcviku jen pár dní v roce kvůli nedostatku cvičných nábojů. Heslo „Pomáhat a
chránit“ také zní dobře. Dokud ho ale nepřijmou za své samotní policisté dobře motivovaní ke
kvalitnímu výkonu služby, bude to stále jen nápis na automobilech a služebnách.
Plánované a skutečné stavy policistů k 1. lednu 2015
Plánovaný
Počet
Celkem Rozdíl
Počet
Počet
Obsazenost
počet
placených evidovaný proti
neplacených
policistů
(%)
policistů
záloh
stav
plánu
záloh
Policie ČR
– Celkem
Policejní
prezidium
ČR + SLZ
PP ČR
Útvary s
celostátní
působností
Krajská
ředitelství
policie –
Celkem

40 000

39 464

33

39 497

-503

88,70%

776

509

497

26

523

14

102,80%

21

4 268

4 109

0

4 109

-159

96,30%

88

35 223

34 858

7

34 865

-358

99,00%

667

Tab. 1. Personální přehled početních stavů příslušníků Policie ČR v roce 2015.

_______________________________________
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TÝDEN. Praha: Empresa media, a.s., 2015, číslo 10, str. 18. „Krev na policejním majáku“. ISSN 1210-9940.
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2. POLICISTA
2.1. Zákonné, odborné a osobnostní předpoklady
Vzhledem k náročnosti policejní profese jsou na uchazeče o toto povolání kladeny
specifické nároky. Ideální policista by měl být svým způsobem tak trochu nadčlověk. Měl by
být vzdělaný, mít určitý stupeň právního povědomí, být tělesně i duševně naprosto zdravý,
fyzicky zdatný a měl by být psychicky velmi odolný, ať už vůči stresu, vůči únavě způsobené
nepravidelnými směnami, tak i vůči urážkám či posměškům veřejnosti. Měl by být statečný,
nikoliv však neuvážený a prchlivý, měl by si zachovávat svou vlastní důstojnost a zároveň
dbát i na důstojnost druhých osob, měl by být uvážlivý, nikoliv však váhavý, měl by mít
schopnost rychlého a správného rozhodování. Policista se v mnoha vypjatých situacích musí
umět samostatně rozhodnout doslova z vteřiny na vteřinu, zatímco komise, která pak posuzuje
jeho jednání, má hodiny a hodiny na to, aby si prostudovala předpisy a určila, zda policista
jednal, jak nejlépe mohl. Musí být tedy samostatný, zároveň je však třeba mít i smysl pro
kolegialitu a ochotu spolupracovat. Měl by mít přirozenou schopnost získat si autoritu, aniž
by byl agresivní či nepřiměřeně používal svých oprávnění. Takto nějak by si nejspíše
ideálního policistu představovala veřejnost.
Zákonné předpoklady k přijetí do služebního poměru upravuje zákon č. 361/2003Sb. o
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Policisté jsou ve služebním poměru k
České republice.
Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky, který:
 o přijetí písemně požádá,
 je starší 18 let,
 je bezúhonný,
 splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven,
 je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
 je plně způsobilý k právním úkonům,
 je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního
předpisu, má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato způsobilost
vyžaduje,
 není členem politické strany nebo politického hnutí, a jde-li o služební poměr
příslušníka zpravodajské služby, ani odborové organizace
19

 nevykonává živnostenskou ani jinou výdělečnou činnost a není členem řídících ani
kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.
Poslední dva předpoklady prokazuje občan čestným prohlášením. 22
Odborné předpoklady splňuje policista po absolvování základní odborné přípravy, která je
součástí policejního vzdělávání. Tam se naučí potřebné zákony a předpisy, získá tak jisté
právní povědomí. Také zdokonaluje svou fyzickou kondici, učí se taktické postupy při
zákrocích a v neposlední řadě manipulace s donucovacími prostředky, především se služební
zbraní.
Osobnostní předpoklady se ověřují v průběhu přijímacího řízení formou důkladného
psychologického vyšetření. To se provádí písemnými osobnostními testy i pohovorem s
psychologem.
Přijetí do služebního poměru nelze odepřít z důvodu věku (nad 18 let), rasy, náboženství,
barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, víry, politického nebo jiného smýšlení, národnosti,
etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, manželského nebo rodinného stavu. 23

2.2. Povinnosti policisty a omezení jeho práv
Základní povinnosti policisty upravuje hlava III zákona č. 273/2008Sb. o Policii České
republiky. První povinností je zdvořilost. To znamená, že policista a zaměstnanec policie jsou
při plnění úkolů policie povinni dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a
důstojnosti osob i své vlastní.
Další povinností je iniciativa. V případě ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a
bezpečnosti má policista ve službě nebo zaměstnanec v pracovní době povinnost provést úkon
v rámci své pravomoci nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo porušení odstranil.
Policista má tuto povinnost i v době mimo službu, pokud je bezprostředně ohrožen život,
zdraví či svoboda osob anebo majetek, případně došlo-li k útoku na tyto hodnoty. Policista
tuto povinnost nemá tehdy, pokud provádí jiný důležitější úkon, pokud jsou jeho schopnosti
sníženy v důsledku jeho zdravotního stavu nebo vlivem léků či jiných látek tak, že řádné
provedení a dokončení úkonu či opatření by bylo ohroženo.
________________________________
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Ustanovení § 13 zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
VOKUŠ, Jiří. Policie České republiky, 2. vyd. Praha: Policejní prezidium České republiky, 2010, s. 8. ISBN
978-80-254-7701-4.
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Tuto povinnost také nemá v případě, že k provedení úkonu nebo jiného opatření nebyl
odborně vyškolen nebo vycvičen a povaha úkonu nebo jiného opatření takové vyškolení nebo
vycvičení vyžaduje. A konečně také v případě, kdy je zřejmé, že nemůže úkon nebo jiné
opatření úspěšně dokončit (například při velké přesile). Pokud to okolnosti dovolí, je policista
před provedením úkonu, při němž dochází k přímému vynucování splnění právní povinnosti
nebo k přímé ochraně práv za použití síly nebo hrozby jejího použití, povinen vyslovit
odpovídající výzvu, která začíná slovy: „Jménem zákona“.
Další povinnost je v zákoně definována jako přiměřenost postupu. Policista a
zaměstnanec policie jsou povinni dbát, aby žádné osobě v důsledku jejich postupu nevznikla
bezdůvodná újma nebo aby takováto újma nevznikla jejich rozhodnutím úkon neprovést.
Musí postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon,
nebo osob nezúčastněných nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného
úkonem.
Další povinností je prokazování příslušnosti. Při provádění úkonu je policista
povinen prokázat svou příslušnost k policii služebním stejnokrojem, služebním průkazem
nebo odznakem policie, na kterých musí být zřetelně viditelné identifikační číslo. Pokud to
povaha nebo okolnosti úkonu neumožňují, prokáže policista svou příslušnost k policii ústním
prohlášením: „Policie“, což neplatí, brání-li povaha nebo okolnosti úkonu i tomuto prohlášení.
V takovém případě se policista prokáže ihned, jakmile to okolnosti dovolí. Povinnost prokázat
příslušnost nemá také policista, který tuto skutečnost oprávněně zastírá (např. práce v utajení).
Poslední zákonnou povinností dle zákona o policii je poučování. Policista je povinen
před provedením úkonu poučit osobu dotčenou úkonem o právních důvodech provedení
úkonu, a pokud jde o úkon spojený se zásahem do práv nebo svobod osoby, také o jejích
právech a povinnostech.24

Obr. 3. Kovový odznak.

_________________________________________
24
Ustanovení §9-13 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky.
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Další povinnosti příslušníků bezpečnostních sborů (tedy i policistů) upravuje zákon č.
361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Podle něj má příslušník
bezpečnostního sboru tyto povinnosti:
 dodržovat služební kázeň,
 zdržet se jednání, které může vést ke střetu zájmu služby se zájmy osobními, a ohrozit
tak důvěru v nestranný výkon služby, zejména nezneužívat ve prospěch vlastní nebo v
prospěch jiných osob informace nabyté v souvislosti s výkonem služby a dále v
souvislosti s výkonem služby nepřijímat dary nebo jiné výhody,
 zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu služby; to
ovšem neplatí, jestliže byl příslušník této povinnosti zproštěn služebním
funkcionářem, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
 prohlubovat svoji odbornost a udržovat svoji fyzickou zdatnost potřebnou pro
zastávané služební místo a podrobovat se jejímu ověřování služebním funkcionářem,
 dodržovat pravidla služební zdvořilosti,
 poskytovat bezpečnostnímu sboru osobní údaje nezbytné pro rozhodování ve
služebním poměru a pro plnění povinností bezpečnostního sboru podle zvláštních
právních předpisů,
 vykonávat službu tak, aby nebyla ovlivňována jeho politickým, náboženským nebo
jiným přesvědčením,
 ohlašovat vedoucímu příslušníkovi závady a nedostatky, které ohrožují nebo ztěžují
výkon služby, a oznámit skutečnost, že byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, bez
zbytečného odkladu,
 chovat se a jednat i v době mimo službu tak, aby svým jednáním neohrozil dobrou
pověst bezpečnostního sboru.
Služební kázeň spočívá v nestranném, řádném a svědomitém plnění služebních povinností
příslušníka, které pro něj vyplývají z právních předpisů, služebních předpisů a rozkazů.25
Z tohoto zákona pak také plynou pro policisty jistá omezení, z nichž asi
nejvýznamnější je to, že příslušník nesmí vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu
podle tohoto zákona. Vzhledem k tomu příslušníci daleko více pocítili škrty a úsporná
opatření vlády z roku 2011 než ostatní státní zaměstnanci.
_____________________________________________
25
Ustanovení § 45/1 a § 46/1 zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
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2.3. Oprávnění policisty
Ze zákona o Policii ČR vyplývají pro policisty nejen povinnosti, ale také mnohá
oprávnění. Uvedu zde pouze ta nejběžněji využívaná.
Policista je například oprávněn omezit připoutáním k vhodnému předmětu možnost
volného pohybu člověka, který fyzicky napadá jeho nebo jinou osobu, ohrožuje vlastní život,
poškozuje majetek nebo se pokusí o útěk.
Dále je oprávněn zajistit osobu ze zákonných důvodů, například pokud svým jednáním
bezprostředně ohrožuje svůj život, život, zdraví jiných osob či majetek nebo která utekla z
výkonu trestu odnětí svobody, z výkonu ochranného léčení, ústavní výchovy, předběžného
opatření, ochranné výchovy anebo ze zabezpečovací detence atd.
Policista je oprávněn umístit do policejní cely za dodržení zákonných podmínek osobu
zajištěnou, zadrženou, zatčenou atd.
Policista má také oprávnění vyzvat osobu k vydání věci nebo odejmout zbraň, pokud
hrozí, že jí bude neoprávněně užito k násilí či pohrůžce násilím. Také může provést prohlídku
osoby, aby se přesvědčil, že u sebe žádnou zbraň nemá.
V úseku dopravy má policista například oprávnění použít technického prostředku k
zabránění odjezdu vozidla. Dále může zastavit dopravní prostředek a vykonat jeho prohlídku,
případně použít prostředek k násilnému zastavení vozidla.
Policista je oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo
na pozemek a provést tam potřebné úkony či jiná opatření. Jedním z důležitých oprávnění k
zabránění domácího násilí je vykázání osoby z bytu nebo domu společně obývaného s útokem
ohroženou osobou. Vykázaná osoba je pak povinna neprodleně opustit prostor vymezený
policistou a zdržet se styku s ohroženou osobou po dobu 10 dnů.
Policista je oprávněn požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která může přispět k
objasnění skutečností důležitých k odhalení trestného činu nebo přestupku a jejich pachatele,
vypátrání hledané či pohřešované osoby nebo věci.
Policista je oprávněn vyzvat osobu k prokázání totožnosti za určitých podmínek.
Například pokud je podezřelá ze spáchání trestného činu či správního deliktu, a pokud se
zdržuje v blízkosti státních hranic či v blízkosti prostoru nebo objektů chráněných policií, a je
23

od ní požadováno vysvětlení. Nebo pokud má na místě veřejně přístupném u sebe zbraň,
odpovídá-li popisu hledané či pohřešované osoby atd.
Policista je při zákroku oprávněn použít donucovacích prostředků (viz. příloha č. 2) a
zbraně, k jejichž používání byl vycvičen. Při použití zbraně je však povinen dbát nutné
opatrnosti, zejména aby neohrozil život jiných osob a co nejvíce šetřil život osoby, proti níž
zákrok směřuje. 26
Z povinností i oprávnění policisty je patrné, že je toho mnoho, co musí mít při
každodenním plnění služebních povinností na paměti a podle čeho se musí řídit. Někdy je
však obtížné dodržet přesně všechna zákonná ustanovení a zároveň účinně vyřešit vzniklé
situace. Je tedy nesporné, že z hlediska odpovědnosti jsou na policisty kladeny velmi vysoké
nároky.

Obr. 4. Policista ve stejnokroji.

____________________________________
26

Ustanovení § 25 - § 63 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky
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3. MOTIVACE A MOTIV
3.1. Charakteristika motivace
Pojem motivace pochází z latinského slova movere, což znamená hýbat. Velmi
výstižný je jeho český ekvivalent pohnutka. Dle Plhákové můžeme motivaci definovat jako
„souhrn všech intrapsychických dynamických sil neboli motivů, které zpravidla aktivizují a
organizují chování i prožívání s cílem změnit existující neuspokojivou situaci nebo dosáhnout
něčeho pozitivního.“ Při zkoumání motivace psychologové hledají příčiny lidského chování a
prožívání. 27
Kassin definuje motivaci jako „vnitřní stav, který podněcuje jedince k aktivitě
směřující k určitému cíli.“ 28 Spisovatel Mark Twain předpokládal, že existuje vnitřní
motivace, což je „vnitřní puzení motivující jedince bez přítomnosti vnější odměny nebo
trestu,“ a vnější motivace, která znamená „touhu angažovat se v nějaké činnosti kvůli
penězům, uznání či jiným konkrétním odměnám.“ 29
Dle Čírtkové označuje psychologický pojem motivace hybné síly chování. „Učení o
motivaci se vztahuje na ty procesy v osobnosti, které činí její chování srozumitelným a
pochopitelným.“ Studium motivace objasňuje, proč se jedinec zachoval určitým způsobem a
jaké vnitřní pohnutky mohou jeho chování vysvětlit. Psychologie vycházející z prožívání
rozděluje motivační dění na chtění, snahy, toužení a vůli, pudy, potřeby, atd. Psychologie
zdůrazňující chování pojímá motivaci jako hypotetickou proměnnou či konstrukt, který
působí uvnitř organismu a ovlivňuje spojení mezi stimuly a chováním. Behavioristé
předpokládají, že motivační faktory lze charakterizovat tím, že vzbuzují, udržují či řídí
chování. 30
Problém motivace je klíčem k pochopení lidské psychiky, neboť ta dává lidským
činům jejich individuální smysl. Je klíčem k psychologickému porozumění člověku. 31

_____________________________________________
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PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie, Praha: Academia, 2005, s. 319. ISBN 80-200-1387-3.
KASSIN, Saul. Psychologie, 1. vydání, Brno: Computer Press, 2007, s. 407. ISBN 978-80-251-1716-3.
KASSIN, Saul. Psychologie, 1. vydání, Brno: Computer Press, 2007, s. 429. ISBN 978-80-251-1716-3.
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie, 2. vydání, Praha: Portál, 2004, s. 116. ISBN 80-7178-931-3.
NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování, Brno, 1996, s. 6. ISBN 80-200-0592-7.
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Motivace plní 3 důležité funkce:
1. Vzbuzuje chování (aktivace)
2. Udržuje chování (perzistence). Motivace trvá, dokud není dosaženo cíle. Cíl přináší
nasycení motivu, a tím zpravidla i ukončení činnosti.
3. Zaměřuje chování (direkce). Motivace určuje směr chování. V momentu zaměřování
chování na konkrétní cíle se motivační procesy úzce prolínají s kognicí. 32
Funkcí motivace je uspokojování potřeb individua, vyjadřujících nějaké nedostatky
v jeho fyzickém a sociálním bytí. Motivace tak zajišťuje účelné chování, udržující vitální a
sociální funkce individua – jeho fyzické a psychické zdraví. 33
V psychologii jsou rozlišovány pojmy motivace a motiv. Pojem motivace slouží pro
proces vzbuzení, udržování a zaměřování chování. Pojem motiv je pak vyhrazen pouze pro
vnitřní pohnutky jednání jedince. V procesu motivace se zpravidla uplatňuje více motivů
současně. 34

3.2. Motivy a potřeby
Síla motivu ovlivňuje intenzitu a kvalitu chování a určuje, kterou činnost provedeme
jako první a kterou odložíme na později. V psychologii se tradičně přistupuje ke studiu
motivace ze dvou různých hledisek. První chápe motivy jako vnitřní mentální pohnutky,
druhý (převážně behavioristický) se zaměřuje spíše na to, jak ovlivňují lidské chování vnější
podněty, které jsou označovány jako incentivy, čili pobídky. 35 Když se člověk například
rozhodne najíst se, nemusí to být nutně vyvoláno hladem (vnitřní pohnutkou), ale třeba i
pohledem na nějakou lákavou dobrotu (vnější podnět).
Incentivy se dělí na:
● pozitivní, podněcující, které vyvolávají apetenční chování – přibližování se cíli (např.
lákavé potravě);

____________________________________________
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ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie, 2. vydání, Praha: Portál, 2004, s. 117. ISBN 80-7178-931-3.
NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování, Brno, 1996, s. 16. ISBN 80-200-0592-7.
34
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie, 2. vydání, Praha: Portál, 2004, s. 116. ISBN 80-7178-931-3.
35
PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie, Praha: Academia, 2005, s. 319. ISBN 80-200-1387-3.
33
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● negativní, tlumící, které navozují únikové chování (např. signály při ohrožení či
nebezpečí);
● neutrální, které nevzbuzují žádné reakce.36
Lidské motivy dělíme do čtyř okruhů. Prvními z nich jsou motivy sebezáchovné, které
mají biologický základ. Tyto primární či biologické pohnutky slouží k přežití jednotlivce i
celého živočišného druhu – pud sebezáchovy. Druhé jsou stimulační, jež zahrnují potřebu
optimální úrovně aktivace a variabilních vnějších podnětů. Tyto pohnutky jsou nejspíše také
vrozené, protože jejich uspokojování je podmínkou optimálního psychického fungování. Třetí
oblast představují sociální motivy, regulující a ovlivňující mezilidské vztahy. Poslední okruh
tvoří individuální psychické motivy, např. hledání životního smyslu, obrana sebepojetí,
potřeba svobodně se rozhodovat a jednat. Sociální a individuální psychické motivy se formují
v rámci celkového mentálního vývoje pod vlivem společenských tlaků. Samostatným
problémem je pak motivace agresivního chování. 37
M. Nakonečný rozlišuje pojmy motiv a potřeba. Motivy i potřeby jsou vnitřní
psychické stavy, mnohdy bývají oba tyto termíny ve svém významu ztotožňovány. Potřeby
bývají chápány jako druh motivů, například vedle zájmů. V procesu motivace je však nutné
jejich rozlišení. Pojem potřeby má více významových rovin, například kriminalistickou,
ekonomickou, fyziologickou, psychologickou. Někdy bývají motivy i potřeby vnímány jako
cílové objekty. Kriminalista například řekne: „Motivem této vraždy byly peníze“. Tento výrok
však z psychologického hlediska není správný, jelikož nelze zaměňovat motivy ani potřeby
s cílovými objekty, které vystupují jen jako prostředky uspokojení. Motivy jsou spojeny
s afekty, s dosažením určitých silných emočních zážitků.
O motivech a potřebách lze v souhrnu říci, že potřeby vyjadřují výchozí motivační
stav, který s postupně nabytou zkušeností nachází určitý objekt činnosti a s ním spojený
instrumentální vzorec chování. Motivy vyjadřují obsah dovršující reakce (uspokojení) a jako
takové jsou to dále neanalyzovatelné psychologické příčiny chování.38

_________________________________________
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ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie, 2. vydání, Praha: Portál, 2004, s. 116, 117. ISBN 80-7178931-3.
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PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie, Praha: Academia, 2005, s. 320. ISBN 80-200-1387-3.
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NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování, Brno, 1996, s. 23, 24, 25. ISBN 80-200-0592-7.
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Podle L. Čírtkové patří k základním lidským potřebám, na kterých se shodují různí
psychologové, následující potřeby:
● biologické (fyziologické, primární):
- hlad
- žízeň
- spánek, odpočinek
- sex
● psychologické (sociální, sekundární):
- potřeba bezpečí, překrývající se částečně s pudem sebezáchovy
- potřeba činnosti, obsahující i biologický aspekt (proto není její přiřazení k první nebo
druhé skupině jednotné)
- potřeba sociálního uznání
- potřeba vysokého výkonu
- potřeba seberealizace
- potřeby poznávání, estetické
Téměř u každého normálního jedince se nachází většina výše zmíněných potřeb. Lidé se mezi
sebou liší pouze v jejich strukturaci a intenzitě. Každý jednotlivec má svou individuální
hierarchii potřeb a své způsoby, jimiž tyto potřeby uspokojuje. Rozvinuté a různorodé potřeby
jsou výrazem zdravé a zralé osobnosti. Podstatnější odchylky v jejich zastoupení proto
můžeme chápat dokonce jako patologii osobnosti. 39
Motivy se liší v aspektu uvědomování. Z tohoto pohledu rozlišujeme motivy
nevědomé a vědomé. O těch prvních není jedinec schopen informovat. Téměř každé chování
je současně podmíněno více motivy, které jsou různě přístupné našemu vědomí. 40
________________________________________
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ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie, 2. vydání, Praha: Portál, 2004, s. 119, 120. ISBN 80-7178931-3.
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Psycholog Abraham Maslow (1954) sestavil hierarchickou teorii potřeb. Záměrně ji
zobrazil ve formě pyramidy, aby byly zjevné priority v daném okamžiku a aby bylo zároveň
patrné, že nejdříve musí být uspokojena nižší úroveň, než je možné postoupit do té vyšší.
V nejnižší části se nacházejí fyziologické potřeby jídla, vody, kyslíku, spánku a sexu.
V další úrovni se objevuje potřeba bezpečí, stabilní práce, finanční jistoty, klidného domova a
předvídatelného prostředí, v němž žijeme. Jakmile toho dosáhneme, následují sociální potřeby
družnosti, sounáležitosti a lásky, citu, příbuzenských vztahů, rodinných vazeb a členství
v kolektivu. Dále přichází potřeba uznání, touha zastávat určitý společenský status, získat si
úctu, dosahovat žádoucích výsledků, budovat si vliv a moc. Každý si hledá vlastní cestičku,
jak uspokojit potřeby zobrazené v pyramidě. Jakmile toho dosáhne, je podle Maslowa
připraven pokračovat dále k seberealizaci, specificky lidské potřebě spojené s naplňováním
vlastního potenciálu. 41 Dle Maslowa: „Hudebník potřebuje být s hudbou, malíř potřebuje
malovat, básník musí psát, chce-li žít sám se sebou v míru. Tím, kým se člověk může stát, se i
musí stát.“ 42
Tuto pyramidu však nelze aplikovat na každého jednotlivce bez výjimky. Některé
dívky například odmítají potravu, aby měly co nejnižší hmotnost a přiblížily se tak ideálu
krásy. Někdo dává přednost citovým vztahům před naplněním potřeby uznání, jiný
ambiciózní člověk naopak upřednostní kariéru před rodinou. 43

Obr.5.Maslowowa hierarchická pyramida potřeb.
____________________________________________
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3.3. Vybrané motivační teorie
Na počátku 20. stol. se mnoho psychologů domnívalo, že chování lidí stejně tak jako
chování zvířat má biologický základ v instinktech. Instinkt je „daný vzorec chování, který
není naučený, zato je v rámci rodu pro všechny členy stejný a vyvolává ho určitá kombinace
podmínek.“ Myšlenku, že chování lidí je do určité míry založeno na instinktech, propagoval i
motivační teoretik William McDougal v roce 1908. Sestavil i jejich seznam, který zahrnoval
například instinkty získávání, žárlivosti, vztahu, rodičovství, bojovnosti či sebeprosazení.
Záhy však byly tyto teorie lidské motivace zavrženy. Nedokázaly totiž dostatečně chování
vysvětlit. To bylo připisováno instinktu, který byl ale vyvozen právě z chování. Dostávaly se
tak do bludného kruhu. Dalším problémem bylo, že některé instinktivní chování je ve
skutečnosti naučeno. Zlepšuje se zkušenostmi, ovlivňuje ho kultura a podléhá individuálním
zvláštnostem. 44
Teorie popudu
Psychologové se k ní obrátili poté, co byla teorie instinktů zavržena. Tato je založena
na předpokladu, že „ fyziologické potřeby organismu navozují nepříjemný stav napětí, které
motivuje či pudí jedince k tomu, aby vzniklou tenzi zase snížil a tělo se mohlo vrátit do
vyrovnaného stavu.“ 45 Tato teorie vysvětlovala různé biologické funkce, například potřebu
jíst, pít, spát, souložit. Není však možné s její pomocí vysvětlit chování, které nemá
biologický podklad, například workoholické chování, poruchy příjmu potravy nebo činnosti,
které naopak zvyšují napětí organismu jako třeba sportovní aktivity. 46
Aktivační teorie
Byla vyvinuta k vysvětlení právě takového chování, kterým záměrně zvyšujeme napětí
namísto jeho redukce. Dle ní jsou lidé motivováni k tomu, aby „dosahovali a poté si udrželi
optimální úroveň aktivace organismu, tedy ani moc vysokou, ani příliš nízkou.“ 47
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Optimální úroveň aktivity je pro každého z nás individuální. Celkově jsou však lidé
spokojenější a více motivovaní, pokud se věnují činnostem, které jsou výzvou pro jejich
schopnosti, tedy ani příliš snadné, aby se nenudili, ale ani zbytečně složité, aby nepropadli
úzkosti. 48
Incentivní teorie
Tato teorie vychází z předpokladu, že lidské chování není motivováno pouze vnitřními
hnacími silami, ale i vnějšími podněty – incentivami. Incentiva je jakýkoliv stimulující objekt,
který si jedinec spojí na základě zkušeností s pozitivními či negativními následky. Mohou to
být školní známky, peníze, úcta, úleva od bolesti a další. Lidé jsou tedy motivováni
k určitému chování, pokud věří, že tím docílí incentivy, která má pro ně pozitivní hodnotu.
Teoretici motivace věří, že v řadě případů obsahuje i kognitivní složku, jelikož lidé si vytyčují
cíle, plánují a přemýšlejí o důsledcích svého jednání. 49

3.4. Motivační překážky
V některých mimořádných a náročných situacích se objevují specifické zákonitosti
reagování, které se ale nevymykají obecným principům motivace. Lidské chování vždy
směřuje k udržování psychické rovnováhy, k vyhýbání se nepříjemnému a k dosažení
příjemného. V určitých situacích se však člověk chová zvláštním způsobem. Konkrétně se
jedná o frustraci (deprivaci), konflikt a stres.
Frustrace
Tento termín se používá k označení tří různých, ale vzájemně provázaných jevů:
1) vnější situace blokující dosažení nějakého cíle (uspokojení potřeby),
2) vnitřní psychický stav vyvolaný touto situací, který se vyznačuje emocemi (afekty) a
vnitřním napětím (tenzí) s motivací pro překonání překážky,
3) zvláštní způsoby chování, jež jsou vyvolány touto situací a vnitřním stavem jedince,
vyznačují se především nevědomým pokusem vyrovnat se s touto situací a zbavit se
vnitřního napětí, které se s ní souvisí.
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Tyto nevědomé mechanismy jsou motivační zvláštností a bývají označovány jako reakce na
frustraci či ego-obranné mechanismy.
Dle I. F. Tuckera (1970) vyvolávají frustraci tyto tři druhy událostí:
1) fyzické nebo psychické bariéry bránící očekávané reakci,
2) odstranění zdrojů odměn,
3) vyvolání neslučitelných reakcí (konfliktních situací).
Pokud frustrace trvá delší dobu, což znamená týdny, měsíce či roky, nazývá se deprivací. 50
Existují vnitřní a vnější zdroje frustrace. Vnitřními jsou například zábrany pro určitý
způsob chování, který by jedinci přinesl silný pocit uspokojení, ale jehož se obává, protože je
považováno za nemorální či hříšné. Může to být třeba určitý způsob sexuálního chování.
Vnějšími zdroji jsou jednak některé fyzické překážky, například porucha automobilu
znemožňující dojet do cíle, a jednak negativní způsoby chování a postoje sociálního okolí
jedince, například určité výroky druhých lidí. Každý z nás se vyznačuje jinou mírou frustrační
tolerance – odolnosti vůči frustrující situaci.
Podle N. R. Maiera (1949) existují čtyři druhy chování vyvolaného frustrací:
1) agrese – přímý nebo nepřímý útok na zdroj frustrace, je netypičtější reakcí,
2) regrese – návrat na nižší stupeň vývoje, vyznačuje se ztrátou kontroly emočních
projevů, například pláčem,
3) fixace – ulpění na určitém druhu chování i v podmínkách, kdy není adaptivní, a
pokračování v něm i v případě, že je trestáno,
4) rezignace – vzdání se úsilí o dosažení cíle, je spojeno s uvolněním vnitřního napětí, ale
může vést k úniku z reality.
Charakteristickými reakcemi na frustraci jsou pak zejména:
1) kompenzace – volba náhradního objektu,
2) racionalizace – konstrukce omluvného vysvětlení,
3) fantazie – představy a nereálná řešení.
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Motivační účinky deprivace jsou takové, že s narůstajícím strádáním se zesiluje
tendence opatřit si prostředky k uspokojení potřeb, ale jen do určité míry. Výsledkem bývají
změny původních způsobů uspokojování. Rezignace na původní cíl neznamená ztrátu
aktivity, ale jen změnu v nárocích a zaměření. 52
Konflikt
Může být považován za zvláštní případ frustrace. Vystupuje ve dvojí rovině –
psychologické a sociálně-psychologické. První z nich vyjadřuje stav prožívání neslučitelných
tendencí. Druhá se týká střetu zájmů a cílů v mezilidských vztazích. Konflikt je frustrující
tím, že znamená oddálení žádoucí nebo nutné reakce. Uvádí jedince do náročného stavu
rozhodování, které může být velmi těžké a obvykle vyvolává pochybnosti o jeho správnosti.
Lze rozlišit tři základní typy konfliktů:
1) konflikt apetence-apetence – je nejjednodušší, člověk se rozhoduje mezi dvěma
stejně přitažlivými podněty a jeho řešení spočívá v tom, že jeden z nich se náhle
stane atraktivnějším,
2) konflikt averze-averze – je nejtěžší, protože se člověk musí rozhodnout mezi
dvěma nebo více nepříjemnými možnostmi, například zda zaplatí pokutu nebo
půjde do vězení, rozhodování je odkládáno, člověk váhá a oddaluje řešení,
3) konflikt apetence-averze – zvláštní případ, kdy je pro člověka určitý objekt
zároveň přitažlivý i odpudivý, například pro chlapce dívka, která je hezká, ale
nevhodně se chová. 53
Podle H. C. Smithe (1961) konflikty vycházejí ze dvou nebo více vzorců motivace.
Současně nemůže být dosaženo obou cílů odpovídajících těmto motivacím. Mohou nastat
následující případy:
 konflikty vznikající z neslučitelných potřeb (člověk nemůže v téže chvíli jíst a spát),
 konflikty vznikající z neslučitelných cílů (člověk nemůže být současně v práci i na
hřišti),
 konflikty vznikající z neslučitelných metod (člověk si nemůže současně vydělávat
jako čestný podnikatel i jako podvodník).
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Psychoanalytické pojetí konfliktu vytvořilo koncept vytěsnění konfliktního
psychického obsahu, který je neslučitelný s osobní morálkou. Potlačené pocity, představy,
myšlenky se pak projevují navenek formou chybných úkonů (např. zapomenutí) či ve fantazii
a snech. Již Platón upozornil na to, že člověk se nemůže vyhnout určitým pudovým impulzům
sexuální a agresivní povahy a současně i úzkosti z jejich realizace. Může se však naučit je
ovládat, což je spojeno s jejich vytěsněním z vědomí. 54
Stres
Jedná se o případ mimořádně silné a životně důležité frustrace. Někdy se jím rozumí
mimořádně silný podnět, jindy situace, na niž se nelze adaptovat. Rozlišují se fyzické a
psychické stresory – reakce na stres. Mezi první patří například nadměrná hlučnost nebo
teplota prostředí, jako druhé můžeme například uvést situace vyvolávající žal, přílišný strach,
potlačovaný vztek, trvalý spěch atd. Zvláštními případy jsou sociální stresory – silné afekty
vyvolávané v sociálních interakcích a nemožnost se takovým interakcím přizpůsobit,
například trvale neuspokojivé manželství. Stresové situace mají negativní účinky, ovlivňující
psychické i fyzické zdraví člověka. 55
Základní symptomy stresu jsou:
 zvýšená vzrušivost nebo naopak letargie,
 křečovitost,
 nesoustředěnost, roztržitost,
 neschopnost se fyzicky a psychicky uvolnit,
 svalový třes nebo ochablost,
 přeskakující a „přiškrcený“ hlas,
 projevy zkratkovitého jednání,
 zvýšení či snížení aktivity,
 netrpělivost,
 zvracení, průjem, nutkání k močení a další. 56
Stresové situace dnešního člověka mají především sociální povahu, i když zde působí i
vlivy zdevastovaného životního prostředí.
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Důsledky stresu na psychiku člověka jsou podle C. L. Coopera (1981) úzkostnost,
snížená sebeúcta a depresivní nálady. Mezi důsledky na tělesné zdraví patří například zvýšený
krevní tlak, zvýšení hladiny cholesterolu v krvi, vyrážky, vypadávání vlasů, žaludeční a
střevní potíže, zvýšená potivost a další. 57
Dle L. S. Lazaruse existuje osm dimenzí vyjadřujících základní způsoby zvládání
stresu:
1) konfrontující zvládnutí (člověk bojuje za své zájmy),
2) distancování (člověk dělá, jakoby se nic nestalo),
3) sebekontrola (člověk neprojevuje své city),
4) hledání sociální podpory (hledat u někoho radu),
5) převzetí odpovědnosti (sebekritika),
6) únik, vyhnutí (člověk doufá, že se situace vyřeší sama),
7) plánované řešení problému (člověk ví, co je třeba učinit, a zvýší své úsilí),
8) pozitivní znovuocenění (člověk najde novou naději).
Ve zvládání různých druhů stresorů hrají roli nejen způsoby zvládání a vnější
existenční podmínky, ale i různé vlastnosti osobnosti. Rozhodujícím činitelem je pak životní
perspektiva – naděje na smysluplnou budoucnost. 58

3.5. Pracovní motivace
Práce má v životě každého člověka své nezastupitelné místo, ať už se jedná o
zaměstnání, podnikání nebo domácí práce. Pro každého jedince má velký psychologický
význam. M. Nakonečný ho definuje takto:
 práce přispívá k vytváření životně důležitých produktů, zajišťuje hmotnou a
kulturní úroveň společnosti a uspokojuje potřeby všech jejích členů,
 práce zasahuje do života jedince, nejedná se však jen o bezprostředně
vykonávanou pracovní činnost, ale také o sociální postavení jedince,
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 práce zajišťuje uspokojování lidských potřeb, poskytuje nezbytné životní
prostředky, umožňuje seberealizaci člověka v průběhu výkonu práce nebo v jejích
výsledcích,
 specializace vykonávaných činností vede k vytváření různých profesí. 59
Podle Neubergera lze pracovní motivaci definovat následovně:
„Jako pracovní motivaci lze pojímat onen aspekt motivace člověka, který je spojen s plněním
formálně předaných povinností, rozumí se tím tedy motivace na pracovišti, k níž patří všechny
aspekty aktivity člena organizace, které tato organizace ovlivňuje v jejich intenzitě a
zaměření. Není tím míněna práce vůbec, nýbrž práce ve formálních, práci rozdělujících,
hierarchicky vybudovaných organizacích, které mají nějaké konkrétní cíle (něco vyrábějí,
poskytují nějaké služby) a v rámci toho má každý člen organizace nějaký pracovní úkol.“ 60
Pracovní činnost určují:
1) subjektivní faktory – postoje, pracovní návyky, motivy, kvalifikace k práci, únava,
konflikty atd.,
2) objektivní faktory – sociální a fyzické poměry na pracovišti, mzdová politika, vztahy
mezi zaměstnanci, povaha úkolů atd. 61
Nejčastěji pracujeme kvůli penězům či jiným ekonomickým výhodám, jako je
například dovolená, nemocenská péče, důchodové zabezpečení či zdravotní pojištění. Jiné
odměny jsou symbolické, nemají finanční ráz, například tituly, velké kanceláře, vlastní
parkovací místo atd.
Nejrozšířenější teorie motivace pracovního jednání je teorie očekávání, jejímž autorem
je Victor Vroom (1964). Podle ní jsou lidé bytosti s racionálním usuzováním, které dokážou
posoudit potenciální pozitivní a negativní důsledky svého jednání. Lidé jsou motivovaní
k usilovné práci, kdykoliv očekávají, že jejich snaha zlepší konečný výsledek. Dále jsou
motivovaní, pokud jsou přesvědčeni o tom, že dobrý výkon bude adekvátně odměněn.
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V práci dosahujeme lepších výkonů a jsme produktivnější, pokud máme konkrétně
stanovené cíle a známe-li přesná kritéria úspěchu a selhání. (Locke a Latham, 1990)
Lidé sice usilují o hmotnou odměnu, snaží se vydělat co nejvíce peněz. V tomto
případě se jedná o příklad vnější motivace. O vnitřní motivaci hovoříme tehdy, když se
pouštíme do nějaké činnosti z toho důvodu, že nás baví, znamená pro nás výzvu, zajímá nás.
Paradoxní je, jak ukázaly některé výzkumy (např. výzkum Edwarda Deciho, 1971), že
peníze za oblíbenou činnost dělají ze zábavy práci a odměna dokáže zničit vnitřní motivaci.
Z dlouhodobého hlediska může mít odměna dokonce záporný vliv na výkon a tvořivost.
Musíme si však uvědomit, že finanční odměnu si můžeme vysvětlit dvěma způsoby. Pokud to
vnímáme tak, že se nás někdo snaží penězi podplatit, že si nás kupuje a chce mít nad námi
moc, může mít odměna negativní efekt. Pokud si to ale vysvětlíme tak, že nám tím druhý
sděluje pozitivní informaci o našem výkonu, bude mít kladný účinek.
Další aspekt finanční odměny ovlivňující motivaci je pojetí rovnosti. Tato teorie
vychází z předpokladu, že lidé chtějí, aby byly odměny spravedlivé, tedy aby byl poměr mezi
vkladem a ziskem pro všechny zhruba stejný. Čím lepší výkon jedinec podá, tím by měl
dostat více zaplaceno. Ať už máme dojem, že jsme za práci placeni nadměrně, nebo právě
naopak nedostatečně, snažíme se tento stav něčím vyrovnat. Na základě teorie rovnosti
například budeme méně pracovat, případně si zažádáme o zvýšení platu, anebo budeme sami
sebe přesvědčovat, že rovnováha již byla nastolena. 62
Pracovní motivace zaměstnanců je důležitá v každém podniku. U Policie ČR ale o to
více, že se jedná o náročnou práci s lidmi a pro lidi, pro něž by tu policista vždy měl být. Aby
důsledně splňoval všechny nemalé požadavky, které jsou na něj různými právními předpisy a
nařízeními (jako např. Etickým kodexem) kladeny, měl by brát svou práci nikoliv jen jako
nutné zlo, kterým si pouze vydělá na živobytí. Je třeba, aby policista vnímal svou činnost jako
poslání, aby byl přesvědčen o její smysluplnosti a potřebnosti. Mnohdy se ale spíše setkávám
s názorem policistů, že něco přece dělat musí, že mají hypotéky a nevědí, kde jinde by našli
uplatnění. Ve službě dělají jen to, co nutně musí, aby neměli problémy s nadřízenými, ale nic
navíc. A ti, kteří se více snaží, tak často činí pouze kvůli kariérnímu postupu a vyššímu platu,
nikoliv z přesvědčení.
_________________________________
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Abychom však mohli stanovit, jak policisty správně motivovat, aby u nich nenastaly
motivační překážky (frustrace, konflikt, stres), musíme si uvědomit, co je může v jejich
profesi naopak demotivovat. Mohou to být například špatné kolegiální vztahy na pracovišti,
problémové jednání s nadřízenými, nevyhovující technické zázemí na služebnách, pocit
nedostatečně oceněné práce (nejen financemi, ale i absencí úcty projevované veřejností),
nedostatek informací důležitých pro výkon služby (například nepřehledné instruktáže),
přílišná administrativa a další. Proto by se příslušníci ve vedoucích funkcích měli snažit
odstranit tyto negativní demotivující faktory. Poté by mělo následovat vytvoření vhodného
motivačního programu, pomocí něhož by u svých podřízených podpořili vnitřní motivaci a
snahu.

4. PROFESNÍ MOTIVACE POLICISTY
Jelikož se služební poměr od pracovního poměru v mnohém liší, nevztahuje se na něj
zákoník práce, ale je upraven zvláštním zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů.

4.1. Přijímání nových příslušníků
Přijímací řízení je zahájeno s uchazečem, který doručí písemnou žádost a splňuje
zákonné předpoklady uvedené ve druhé kapitole této práce. Skládá se z psychologického
vyšetření, prověrky fyzické zdatnosti a z důkladného zdravotního vyšetření a trvá zhruba tři
měsíce. Pokud v rámci Policie ČR není volné vhodné místo, řízení se nezahájí.
V průběhu přijímacího řízení musí uchazeč napsat životopis, vyplnit osobní dotazník a
předložit rodný list, doklad o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, popř. vysokoškolský
diplom), výpis ze zdravotní dokumentace, doklad o dosavadní praxi, čestné prohlášení o tom,
že uchazeč není členem žádné politické strany nebo hnutí, že nevykonává živnostenskou ani
jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob,
které vykonávají podnikatelskou činnost, a nakonec souhlas s poskytováním a zpracováním
osobních údajů.
Psychologické vyšetření se skládá z vyplnění osobnostního dotazníku, z výkonových
testů a řízeného pohovoru s psychologem. Jeho prostřednictvím se zjišťují osobnostní
předpoklady uchazeče pro službu v přímém výkonu. Trvá zhruba osm hodin a provádějí
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psychologická pracoviště policie nebo ministerstva vnitra. Pokud uchazeč psychologickým
vyšetřením neprojde, může ho opakovat nejdříve za dva roky.
Test fyzické zdatnosti obsahuje člunkový běh, kliky, celostní motorický test a běh na
vzdálenost 1 km.
Zdravotní prohlídka má za cíl posoudit, zda uchazeči zvládnou náročné podmínky
služby, a vyřadit ty, kteří by si mohli výkonem tohoto povolání své zdraví poškodit.
Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv odstoupit. Osobní údaje nepřijatých
uchazečů jsou uchovávány po tři roky, poté jsou skartovány. Pokud uchazeč požádá o přijetí
opakovaně v průběhu těchto tří let, zohledňuje se stávající spis. Na přijetí do služebního
poměru neexistuje právní nárok. Proto je uchazečům doporučeno, aby v průběhu přijímacího
řízení ještě neukončovali svůj současný pracovní poměr.
Přijatí uchazeči jsou následně seznámeni s podmínkami služby včetně těch finančních,
s pravidly výkonu služby a s textem služebního slibu, který zní takto:
„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně
dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji
svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil
dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a
nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“
Uchazeč je povinen stvrdit tento slib podpisem. Pokud odmítne nebo má k němu
nějaké výhrady, jeho služební poměr nevznikne. 63
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4.2. Vzdělávání policistů
Vzdělávání příslušníků Policie ČR upravuje nařízení Ministerstva vnitra České
republiky č. 40/2010, o vzdělávání v policejních školách a školských zařízeních Ministerstva
vnitra a v dalších vzdělávacích zařízeních. Toto nařízení upravuje organizaci vzdělávání ve
středních policejních školách Ministerstva vnitra, vyšších policejních školách Ministerstva
vnitra, školských zařízeních Ministerstva vnitra a v dalších vzdělávacích zařízeních
Ministerstva vnitra a Policie České republiky pro příslušníky policie a zaměstnance policie a
Ministerstva vnitra (MV). Rovněž upravuje studijní pobyty, jejich průběh, hodnocení
studijních výsledků, ukončení studia a vymezuje práva a povinnosti policisty nebo
zaměstnance vyslaného ke studiu. 64
Policejní školy jsou:
 Vyšší policejní škola MV v Praze
 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
 Vyšší policejní škola MV pro kriminální policii
 Policejní akademie České republiky v Praze
Dále existuje osm školních policejních středisek a tři výcviková střediska Policie ČR
v oblasti služební kynologie a hipologie.
Tyto školy zajišťují:
 základní odbornou přípravu, kvalifikační a další specializační profesní přípravu
policistů ve výkonu služby, vyšší a střední odborné vzdělání v celé šíři,
 v omezené míře rovněž přípravu zaměstnanců Policie ČR a MV
 jazykovou přípravu policistů dle standardu „policejní jazykové zkoušky“ založené na
modelových situacích,
 další profesní přípravu policistů ve výkonu služby v místě jejich pracovního zařazení.

_______________________________________
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Ve vzdělávání je kladen důraz na komunikační dovednosti, zvyšování právního
vědomí, psychické odolnosti a zkvalitňování dovedností v používání donucovacích prostředků
a zbraně. 65
Policisté nově přijatí ke službě pořádkové, dopravní, cizinecké policie či k ochranné
službě musí po přijetí absolvovat základní odbornou přípravu. Ta jim poskytuje potřebné
znalosti a dovednosti, rozvíjí jejich schopnosti a postoje a učí je uznávat hodnoty potřebné pro
výkon policejní činnosti. Pro absolventy vysokých škol, vyšších odborných škol, středních
škol nebo odborných učilišť s maturitou je nyní celková délka trvání základní odborné
přípravy (ZOP) 12 měsíců. Skládá se z nástupní přípravy a školní části uskutečněné na
některé vyšší policejní škole. V rámci školní části probíhá též řízená odborná praxe,
realizovaná na vybraných policejních útvarech. Základní odborná příprava je zakončena
závěrečnou ústní a praktickou zkouškou, zkouškou z fyzické zdatnosti, prověrkovým
cvičením ze střelecké přípravy, taktiky a z použití donucovacích prostředků.
Vědomosti a dovednosti získané základní odbornou přípravou jsou předmětem
služební zkoušky, jejíž úspěšné vykonání je podmínkou pro zařazení policisty do služebního
poměru na dobu neurčitou. Vykonává se po 3 letech služby.
Policejní akademie poskytuje v současnosti svým studentům akreditovaný bakalářský,
magisterský a doktorský studijní program. 66 Na některé obory se mohou hlásit i civilní
osoby, jiné mohou studovat pouze policisté.
Své profesní znalosti a dovednosti policisté trvale rozvíjejí v rámci pravidelné služební
přípravy. „K objektivnímu posouzení jejich profesionálních kvalit, úrovně jejich teoretických
znalostí aplikovaných při výkonu služby, ale také k jejich motivaci a dalšímu rozvoji slouží
pravidelné služební hodnocení, které každý policista podstoupí nejméně jednou za tři roky.“ 67
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4.3. Odměňování a mzdové náležitosti
Mzdové podmínky policistů, jejich odměňování a další výhody, ale i kázeňské tresty
upravuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Do
mzdových náležitostí patří služební příjem a jeho složky. Za určitých okolností tam ještě
může být zahrnut tzv. služební příjem ve zvláštních případech a kázeňská odměna. Služební
příjem je peněžité plnění poskytované příslušníkovi bezpečnostním sborem ve výši a za
podmínek stanovených zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Ve
stanoveném služebním příjmu je dle tohoto zákona již přihlédnuto k případné službě přesčas
v rozsahu 150 hodin ročně. 68
Služební příjem policisty tvoří několik složek, z nichž některé jsou nárokové, jiné
nikoliv. Patří sem:
 základní tarif,
 příplatek za vedení,
 příplatek za službu v zahraničí,
 zvláštní příplatek,
 osobní příplatek,
 odměna. 69
Základní tarif je nároková složka příjmu, poskytovaná měsíčně v pevných částkách.
Jeho výše se odvíjí od tarifní třídy a stupně, do nichž je příslušník zařazen a které jsou
stanoveny pro služební místo a hodnost, do nichž je policista jmenován. Vláda každoročně
stanoví stupnici základních tarifů pro následující kalendářní rok.
Příplatek za vedení se poskytuje příslušníkům na vedoucích pozicích. Pro ně je to
nároková složka příjmu a její výše závisí na řídící úrovni služebního místa a na náročnosti
řídící činnosti.
Příplatek za službu v zahraničí náleží příslušníkovi, který je zařazen do zálohy činné
a je vyslán do výkonu služby v zahraničí v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo
mezinárodních bezpečnostních sborů. Jeho výši určuje ředitel bezpečnostního sboru v rozsahu
daném tímto zákonem (od 700 do 4000 USD měsíčně).
_____________________________________
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Ustanovení § 112 zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
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Zvláštní příplatek je nárokovou složkou příjmu. Podmínky pro jeho poskytování a
jeho výši stanovuje nařízení vlády za vykonávání ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních
podmínkách. Jedná se například o službu spojenou s ochranou zájmů státu, při níž může dojít
k ohrožení života či zdraví policisty, případně k jiným závažným rizikům, nebo může jít o
službu spojenou s mimořádnou psychickou zátěží.
Osobní příplatek je nenárokovou složkou služebního příjmu. Pomocí něj lze ocenit
výkon služby v mimořádné kvalitě či rozsahu. Rozhodnutí o přiznání, změně nebo odejmutí
tohoto příplatku musí být přímým nadřízeným příslušníka písemně odůvodněno. Tento
příplatek může být až ve výši 60% základního tarifu, ve výjimečných případech až ve výši
100%.
Odměnu lze poskytnout příslušníkovi při jednorázovém ocenění splnění
mimořádného služebního úkolu, naléhavých povinností za nepřítomného příslušníka nebo
dosavadního výkonu služby při dovršení 50 let věku. 70
Kázeňské odměny a kázeňské tresty
Kázeňskou odměnu lze příslušníkovi poskytnout za projevení osobní statečnosti nebo
za splnění zvlášť významného služebního úkolu, dále za účelem ocenění příkladného plnění
služebních povinností.
Kázeňskou odměnou může být:
 písemná pochvala,
 peněžitý nebo věcný dar,
 udělení služební medaile. 71
Kázeňské tresty se naopak ukládají za kázeňské přestupky. Tím je myšleno „zaviněné
jednání, které porušuje služební povinnost, ale nejde o trestný čin nebo o jednání, které má
znaky přestupku nebo jiného správního deliktu. Za takové jednání se považuje i dosahování
neuspokojivých výsledků ve výkonu služby uvedené v závěru služebního hodnocení.“ 72
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Kázeňský přestupek může být spáchán z nedbalosti. To znamená, že příslušník věděl,
že svým jednáním může porušit služební povinnost, ale spoléhal na to, že ji neporuší. Tento
případ by také nastal, pokud policista nevěděl, že svým jednáním může porušit služební
povinnost, ač to vzhledem k okolnostem vědět měl a mohl. Úmyslně je pak přestupek
spáchán, jestliže příslušník chtěl svým jednáním porušit služební povinnost nebo věděl, že ji
porušit může, a pro případ, že se tak stane, s tím byl srozuměn. Kázeňským přestupkem je
rovněž opomenutí konání, jež náleží k povinnostem příslušníka. 73
Za tyto přestupky se ukládají následující kázeňské tresty:
 písemné napomenutí,
 snížení základního tarifu až o 25 % na dobu nejvýše 3 měsíců,
 odnětí služební medaile,
 odnětí služební hodnosti,
 pokuta,
 propadnutí věci,
 zákaz činnosti. 74

4.4. Ostatní motivační prostředky
Základní doba služby příslušníka bezpečnostního sboru je 37,5 hod. týdně. Je
rozvržena pravidelně nebo nepravidelně v dvousměnném, třísměnném či nepřetržitém
provozu. Příslušníkům bezpečnostních sborů jsou poskytovány různé výhody, které by měly
kompenzovat celkovou náročnost tohoto povolání.
Mezi tyto výhody patří například:
 30 dní (6 týdnů) dovolené za kalendářní rok,
 ozdravné pobyty,
 příspěvek na penzijní připojištění,
 příspěvek na stravování, rekreační pobyt či kulturní akce,
 výsluhový příspěvek a další.

_________________________________
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Ustanovení § 50 zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
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Ozdravné pobyty se poskytují příslušníkovi, jehož služební poměr trvá alespoň 15
let. Slouží k upevnění fyzického a psychického zdraví. Trvají 14 dnů nepřetržitě každý
kalendářní rok. Probíhají formou lázeňské péče nebo tělesných rehabilitačních aktivit. Jejich
organizaci a plné hrazení nákladů s nimi spojených zajišťuje bezpečnostní sbor. Nelze se
tohoto pobytu zříci, zaniká pouze v případech, kdy na něj policista nemohl ze závažných
důvodů (například kvůli nemoci) nastoupit. 75
Příspěvek na penzijní připojištění se poskytne příslušníkovi, jehož služební poměr
trvá alespoň dva roky, který má s penzijním fondem uzavřenou smlouvu o penzijním
připojištění a spoří si minimálně 300 Kč měsíčně. Zaměstnavatel mu v takovém případě
poskytne příspěvek ve výši 200 Kč. Čerpá se z fondu kulturních a sociálních potřeb, z nějž
může bezpečnostní sbor poskytovat i jiné příspěvky a výhody, například bezúročnou půjčku
na bytové účely do výše 100 000 Kč, peněžitý dar za dárcovství krve či kostní dřeně,
příspěvek na dovolenou, dary při odchodu do starobního či invalidního důchodu, dary
k životnímu výročí (například 50 let věku), příspěvek na dětský tábor a jiné. 76 Momentálně se
však kvůli nedostatku financí poskytuje pouze příspěvek na penzijní připojištění, dětský tábor
a peněžité dary při pracovních a životních výročích.
Z tohoto fondu se rovněž hradí příspěvek na stravování.
Výsluhový příspěvek je jednou z hlavních výhod práce u bezpečnostního sboru. Má
na něj nárok bývalý příslušník, jehož služební poměr trval alespoň 15 let. Nárok zaniká pouze
tehdy, pokud policistovi skončí služební poměr z důvodu spáchání úmyslného trestného činu
nebo porušení služebního slibu tím, že se dopustil zavrženíhodného jednání se znaky
trestného činu, způsobilého ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru. Základní výměra
příspěvku za 15 let služby činí 20 % měsíčního služebního příjmu. Potom se o určitá procenta
zvyšuje za každý další odsloužený rok. Nejvíce však může dosáhnout 50 % měsíčního
služebního příjmu. Pokud po přiznání starobního důchodu je tento nižší než výsluhový
příspěvek, bezpečnostní sbor doplácí rozdíl. Příspěvek zaniká pouze při opětovném zařazení
do služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo při přijetí do služebního poměru
vojáka z povolání. 77
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Mezi další výhody můžeme zařadit naturální náležitosti, jako je uniforma a její
součásti, úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka, náhrady cestovních výdajů, možnost
využívání služeb sítí resortních zdravotnických zařízení a bezplatné psychologické péče a
anonymní linky Pomoc v krizi. Aktivně žijící policisté pak mohou využívat resortní sportovní
zařízení a stát se členy sportovních klubů policie po celé České republice.
Všechny tyto benefity by měly kompenzovat již výše zmíněné nevýhody, jako je
fyzická a psychická náročnost policejní profese a také omezení práv, která s sebou přijetí do
služebního poměru přináší. To je například zákaz členství v politické straně a nemožnost jiné
výdělečné činnosti. Otázkou je, zda tyto výhody skutečně pomáhají k profesní spokojenosti
policistů. Tu totiž ovlivňuje více aspektů, jako jsou psychologické, organizační, ekonomické,
právní či zdravotní. 78 Nejčastěji se na ní podílejí:
 pracovní adaptace a podmínky – úspěšné zvládnutí stanovených požadavků a úkolů,
 osobnost pracovníka, zejména jeho odolnost vůči stresu,
 pracovní a sociální prostředí – například teplota, čistota, dostatek světla na pracovišti,
odpočinkové místnosti s dostatkem soukromí, dobré mezilidské vztahy na pracovišti,
 charakter práce a úkolů – zbytečná, nezajímavá práce, nedostatečně jasné úkoly,
nesmyslné požadavky kladené na pracovníka. 79
Spokojenost ve službě dokáže výrazně kladně ovlivnit motivaci k výkonu tohoto
zaměstnání, a je tedy důležité ji posilovat. Také na toto téma byl zaměřen výzkum Dr. Zdeňka
Kovaříka, CSc. v jeho publikaci Profesní motivace pracovníků Policie České republiky v roce
2010. Šlo o výzkum velmi rozsáhlý, účastnilo se ho celkem deset organizačních složek, každé
z nich bylo zasláno 400 dotazníků. Výsledky ukázaly, že spokojenost s prací byla spíše
průměrná. Nejnižší pak projevili policisté hlavního města Prahy, kde výraznou nespokojenost
vyjádřilo 53% respondentů. Mírně nadprůměrně spokojení byli policisté v Jihomoravském,
Západočeském, Severomoravském a Severočeském kraji. (Kovařík, 2010)
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II. PRAKTICKÁ ČÁST
5. Empirická část
5.1. Výzkumný problém a cíl, stanovení hypotéz
Výzkumným problémem a cílem projektu praktické části bakalářské práce je
prozkoumat, co motivovalo sloužící policisty k výběru této profese, co je nyní motivuje i
nadále v tomto zaměstnání setrvávat a jaké jsou nejvýznamnější faktory ovlivňující jejich
pracovní spokojenost. Motivaci lze definovat jako vnitřní stav, dodávající jedinci energii při
dosahování cíle. Dělí se na vnitřní, což je vnitřní puzení motivující jedince bez přítomnosti
vnější odměny nebo trestu, a vnější, která vzniká z touhy angažovat se v nějaké činnosti kvůli
penězům, uznání či jiným konkrétním odměnám. 80 Cílem motivace je v této práci výkon
policejní profese a služba veřejnosti.
Tento výzkum a níže uvedené hypotézy jsou zaměřeny především na motivační
faktory sloužících policistů, které je vedly k výběru a výkonu této profese, a dále na to, co
ovlivňuje jejich pracovní spokojenost, či nespokojenost. Stanovení hypotéz vychází jednak
z odborné literatury, uvedené v teoretické části této práce, jednak z mých osobních zkušeností
s tímto povoláním, které vykonávám již šestým rokem, a rovněž z dlouholetých osobních
kontaktů s policisty různého věku i zařazení. Z toho také plynou i výzkumné otázky. Ta
obecná zní takto:
• Proč si policisté vybrali právě toto povolání a co je i nadále motivuje tuto profesi
vykonávat?
Dílčí výzkumné otázky jsou:
• Co bylo hlavním důvodem výběru této profese?
• Jsou policisté v současném zaměstnání spokojeni?
• Co nejvíce ovlivňuje pracovní spokojenost?
• Co nejvíce ovlivňuje pracovní nespokojenost?
• Co by mohlo policisty vést k ukončení služebního poměru?

_______________________________________________
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Hypotézy jsem stanovila následující:
H1 – Většina policistů si toto zaměstnání zvolila kvůli sociálním jistotám.
H2 – Většina policistů je celkově spíše spokojena se svým zaměstnáním.
H3 – Většina policistů považuje svůj příjem za uspokojivý, ale nedostatečný v porovnání
s náročností práce.
H4 – Většina policistů by zvažovala ukončení služebního poměru, pokud by byl zrušen
výsluhový příspěvek.
H5 – Většina policistů se nedomnívá, že je jejich nadřízený dostatečně motivuje a vytváří
dobré podmínky pro výkon služby.
H6 – Většina policistů se domnívá, že jim přílišná administrativa zbytečně komplikuje kvalitní
výkon služby.

5.2. Výzkumná strategie, technika sběru dat
Jelikož se práce zabývá výzkumem profesní motivace policistů, považovala jsem za
vhodné získat data od co největšího počtu respondentů, aby byly výsledky co nejobjektivnější.
Měla jsem díky svým kontaktům možnost požádat o spolupráci nejen kolegy z mého
oddělení, ale i další zařazené u odlišných složek PČR. Rovněž jsem si již předem stanovila
hypotézy. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro kvantitativní výzkum. Dle Dismana není
kvantitativní výzkum nic jiného než testování hypotéz. Hypotéza je pak „očekávání o
charakteru věcí vyvozené z teorie“. 81 Je to deduktivní metoda, která vychází z teorie nebo
obecně formulovaného problému. Výhodou kvantitativního výzkumu je například větší počet
respondentů a relativně snadná generalizace výsledků. Nevýhodou je pak menší množství
informací prozkoumaných do hloubky a omezená role tazatele. 82
Ke sběru dat jsem zvolila standardizovaný dotazník, který obsahuje 26 uzavřených
otázek.
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Základní otázky jsou zaměřeny na pohlaví, věk, dosažené vzdělání, délku služebního poměru
a druh služby u PČR. Zde byla na výběr služba u pořádkové policie, dopravní policie či
cizinecké policie. Samozřejmě jsou i další, například služba kriminální policie a vyšetřování
nebo ochranná služba. Jelikož byl ale dotazník rozeslán jen těmto třem složkám, ostatní jsem
v něm nezmiňovala. Následují otázky týkající se spokojenosti, či nespokojenosti s touto
profesí, motivace k volbě tohoto zaměstnání i motivace k setrvání v něm. U těchto otázek
jsem nabídla respondentům možnost vybrat nikoliv pouze jednu, ale tři odpovědi, očíslované
podle důležitosti pro respondenta, abych získala objektivnější výsledky a větší škálu
motivačních faktorů, nejen pouze jeden hlavní, který by se mohl u většiny respondentů
shodovat. Dotazník byl zpracován písemnou i elektronickou formou a distribuován osobně či
elektronickou poštou na čtyři oddělení Policie ČR:
ICP Praha – Ruzyně 83
OOP Náchod 84
OOP Přerov I 85
OSDP Krajského ředitelství hl. města Prahy 86
Tato čtyři oddělení jsem vybrala dle svých osobních kontaktů s jejich pracovníky a
tedy i dle větší jistoty spolehlivého a rychlého získání dat, jelikož není samozřejmě v mých
možnostech oslovit všechny policisty. Zároveň jsem chtěla, aby byly zastoupeny všechny tři
základní tzv. uniformované složky PČR, tj. pořádková, dopravní a cizinecká služba. Služba
pořádkové policie je zastoupena dvěma odděleními, jelikož na obvodních odděleních slouží
méně policistů než na větších útvarech, jako jsou další dvě vybrané služby. Sběr dat probíhal
v březnu 2015. Rozesláno a rozdáno bylo 120 dotazníků, 40 na ICP Praha – Ruzyně, 40 na
OSDP Krajského ředitelství hl. města Prahy, 20 na OOP Náchod a 20 na OOP Přerov I. Takto
bylo zajištěno rovnoměrné zastoupení z hlediska druhu služby. Vrátilo se mi celkem 114
vyplněných dotazníků, tedy 96%, což mě velmi mile překvapilo.
Nejprve byl proveden pilotní výzkum, při němž jsem na svém pracovišti rozdala
dotazník deseti kolegům, abych zjistila, zda jsou otázky srozumitelné, anebo je třeba něco
opravit či doplnit. Vše se zdálo být v pořádku, proto jsem ho nechala v původní podobě.
__________________________________________________________
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5.3. Výběr a charakteristika respondentů
Výběrový vzorek tvořili policisté zařazeni na čtyřech různých odděleních PČR. Byla
zde zastoupena služba cizinecké, pořádkové a dopravní policie. O spolupráci jsem je požádala
prostřednictvím známých policistů, kteří na nich slouží. Výjimkou bylo oddělení cizinecké
policie, kde pracuji a kde jsem dotazníky roznesla osobně. Záměrně jsem oslovovala spíše
kolegy v přímém výkonu služby, nikoliv policisty na vedoucích pozicích.
Dle mého názoru totiž reorganizace PČR a výsledky negativních změn minulých let
dopadaly více na řadové příslušníky než na management. Snažila jsem se rovněž o zhruba
rovnoměrné zastoupení respondentů dle věku, pohlaví, vzdělání i délky služebního poměru.
Takto jsem také instruovala i známé kolegy na ostatních útvarech, kteří mi s rozesíláním
dotazníků pomáhali. Všechny tyto faktory totiž mohou mít vliv na spokojenost s vykonávanou
profesí a může se u nich lišit i motivace. Samozřejmě ale rozhodujícím faktorem pro výběr
konkrétních respondentů na zmíněných odděleních byla jejich ochota se výzkumu zúčastnit.
Uvědomuji si, že zkoumaný vzorek není v poměru k celkovému počtu policistů České
republiky dostatečně reprezentativní, proto výsledky tohoto výzkumu nemohou být
zobecněny na všechny příslušníky PČR. Výzkum slouží pouze pro potřeby této bakalářské
práce spíše jako ukázka názorů lidí, kterých se tato problematika bezprostředně týká – tedy
sloužících policistů. Také by mohl být užitečný pro policisty ve vedoucích funkcích
z hlediska pozitivního a efektivního motivování svých podřízených či při náboru nových
policistů.

5.4. Výsledky výzkumu a jejich interpretace
Výsledky výzkumu jsem zobrazila pomocí grafů v počítačovém programu Microsoft
Excel 2007. Nejprve jsem každou otázku zpracovala do tabulky výsledků, z níž jsem pak pro
lepší grafické znázornění vytvořila graf. Pořadí grafů je totožné s pořadím otázek v dotazníku.
Nad každým grafem je uvedeno číslo otázky a její plné znění. Odpovědi jsou vyjádřeny
v procentech a jsou zaokrouhleny na celá čísla.
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Otázka č. 1: Pohlaví

Graf č. 1

37%

63%

muž

žena

Z celkového počtu respondentů, od nichž se mi dotazník vrátil vyplněný (114), bylo
72 mužů (63%) a 42 žen (37%). Povolání policisty, které v dřívějších dobách volili v drtivé
většině muži, je stále více atraktivní i pro ženy, jejichž počet u tohoto bezpečnostního sboru
stále stoupá. Toto procento zde však jistě výrazně ovlivnilo právě zastoupení oddělení
cizinecké policie, kde se počet žen blíží téměř 50 %. Je to dáno charakterem služby.
Odbavování cizinců na přepážkách pasové kontroly je přece jenom méně stresující než
každodenní pouliční střety s kriminálníky, kterým jsou vystaveni policisté na obvodních
odděleních. Proto tam stále silnou většinou převažují muži.
Otázka č. 2: Věk
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Nejpočetnější věkovou skupinou se ukázala být ta ve věku 31 – 45 let. Tedy většinou
policisté s určitou praxí, z nichž někteří již mají nárok na výsluhový příspěvek, který
příslušník dostává po ukončení služebního poměru nejdříve po 15 letech služby. Těchto
respondentů bylo 44 (39%). Druhou nejpočetnější skupinu tvořili policisté ve věku 18 – 30
let, často tedy začínající policisté nebo ti s krátkou praxí. Dotazník jich vyplnilo 32 (28%).
Třetí skupinu představovali příslušníci ve věku 46-60 let. V této věkové skupině má již
převážná většina policistů víceletou praxi a nárok na výsluhový příspěvek. V této skupině
bylo 29 policistů, tzn. 25%. Nejméně respondentů tvořila skupina 9 lidí ve věku 61 a více let.
To může být způsobeno odchodem mnohých starších zkušených příslušníků před nabytím
účinnosti nového zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů 1. 1. 2007, jelikož pro ně bylo výhodnější odejít od PČR ještě za starých podmínek.
Tehdy se například prodloužila odsloužená léta pro nárok na výsluhový příspěvek z 10 let na
15, následně se zdanilo odchodné i právě výsluhové příspěvky. Také se měnila pravidla
hodnostního označení, které se nově vztahovalo ke stupni vzdělání a zastávané pozici, nikoliv
k odslouženým rokům, jako tomu bylo předtím. Takže například policista sloužící dlouhá léta
na obvodním oddělení v hodnosti majora najednou ze dne na den klesl třeba na hodnost
praporčíka. Malý počet respondentů v této skupině, jichž bylo pouze 9 (8%) také může být
způsoben potížemi při elektronickém vyplňování dotazníků.
Otázka č. 3: Dosažené vzdělání
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Nejpočetnější skupinou – 79 policistů (69%), v oblasti vzdělání byli středoškoláci
s maturitou. To je pravděpodobně způsobeno tím, že jsem dotazníky předávala či posílala
policistům v přímém výkonu služby, kde se většinou nevyžaduje vyšší stupeň vzdělání, a
nikoliv managementu. Nižší stupeň vzdělání jsem v dotazníku ani neuváděla, jelikož úplné
středoškolské vzdělání s maturitou je zákonnou podmínkou pro přijetí k Policii ČR. 28
respondentů, tedy 25% disponovalo vysokoškolským vzděláním. Nepovažovala jsem za nutné
rozlišovat, zda se jedná o bakalářský, magisterský či doktorský program. Je to poměrně
vysoké procento vzhledem ke skutečnosti, že se takové vzdělání na těchto pozicích nutně
nevyžaduje. Mnoho sloužících policistů je však ambiciózních, proto si doplňují vzdělání, aby
rovněž měli šanci uspět ve výběrovém řízení na lepší pozici. Také sem patří vysokoškoláci,
kteří po dokončení školy nenašli odpovídající uplatnění ve svém oboru, a tak raději zamířili
k bezpečnostnímu sboru než na úřad práce. Nejméně je pak příslušníků s vyšším odborným
vzděláním - 7 policistů, tedy 6%.
Otázka č. 4: Délka služebního poměru

Graf č. 4
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Co se týče délky služebního poměru, nejpočetnější skupina policistů měla odslouženo
11 – 20 let. Bylo jich 42 (37%). Následuje 36 policistů s odslouženými 3 – 10 lety (32%).
Dalších 19% pak tvořila skupina 22 příslušníků s odslouženými 20 a více lety. Nejméně
respondentů bylo naopak z řad nováčků do 3 let služby, kteří ještě nemají za sebou ani
služební zkoušku, jež se vykonává právě po tříleté zkušební době. Mají tedy zatím uzavřenou
smlouvu na dobu určitou a zkušenostmi rovněž neoplývají. Jejich počet byl 14, což odpovídá
12% z celkového počtu vrácených dotazníků.
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Otázka č. 5: Druh služby u PČR

Graf č. 5
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Počet respondentů se v rámci jednotlivých služeb PČR podařilo zachovat téměř
vyrovnaný. Na oddělení cizinecké policie, kde jsem dotazníky roznášela sama, je vyplnilo
všech 40 respondentů, což odpovídá 35% z počtu vrácených vyplněných dotazníků. Ze dvou
oddělení pořádkové policie se mi z celkového počtu 40 rozeslaných dotazníků nevrátily 4,
respondentů v této kategorii bylo tedy nakonec 36, což činí 32 %. Z oddělení dopravní policie
mi dotazník vyplnilo 38 policistů, mají tedy 33% zastoupení ve výzkumu.
Otázka č. 6: Je podle vašeho názoru práce u Policie ČR prestižní?
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Většina policistů stále považuje svoji práci za prestižní. Kladnou odpověď zvolilo 76
% respondentů (45% spíše ano + 31% ano). To považuji za relativně dobrý výsledek pro
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Policii ČR. Dle mého názoru je tento výsledek způsoben tím, že i přes negativa posledních let
patří stále toto zaměstnání mezi stabilnější a jistější. Nepředpokládá se, že by mohla Policie
ČR někdy v budoucnu zkrachovat, jako se to může stát soukromým firmám, ani se nestává, že
by se zpozdila výplata, anebo nedorazila na účet vůbec.
Otázka č. 7: Jste na své současné pozici spokojen/a?

Graf č. 7
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U této otázky jsou výsledky poměrně vyrovnané. Přesto mírně převažuje částečná
nespokojenost (42 respondentů – 37%). To může být způsobeno tím, že si čím dál více
policistů na nižších pozicích doplňuje vysokoškolské vzdělání či absolvuje různé
zdokonalovací, např. jazykové, kurzy s vidinou lepší pracovní pozice. Takových míst je však
málo, a tak hodně lidí pracuje na horších pozicích, než pro jaké mají kvalifikaci i odsloužená
léta. Mizivá šance na kariérní postup i přes poctivou snahu a sebezdokonalování není dobrým
motivačním faktorem. Na druhou stranu obsazených pracovních míst v managementu je nyní
víc než dost a rozhodně jsou spíše potřeba policisté v přímém výkonu služby než
v kancelářích.
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Otázka č. 8: Byl/a byste spokojenější na jiné pozici?

Graf č. 8
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Zde naprosto převažuje v 77% kladná odpověď. Právě tu zvolilo 88 respondentů.
Pouze 26 (23%) dotázaných by nebylo spokojenější na jiné pozici.
Otázka č. 9: Pracujete na pozici, na níž jste původně aspiroval/a?

Graf č. 9
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Menšina (39%) respondentů pracuje na pozici, na níž chtěla být od začátku kariéry.
Mnoho lidí si při nástupu k policii představovalo, že se záhy dostanou například k práci
psovoda, člena zásahové jednotky či kriminalisty. Těchto míst je však omezený počet a na
většinu z nich se vyžaduje několikaletá praxe. I tento faktor může přispívat k výsledku, že 70
respondentů (61% ) nepracuje na pozici, kterou původně plánovali vykonávat.
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Otázka č. 10: Domníváte se, že státní služba je jistější a stabilnější než práce v soukromém
sektoru?
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Převážná většina respondentů se domnívá, že státní služba je jistější a stabilnější
zaměstnání než práce v civilním sektoru. 78% - 89 policistů (46% ano, 32% spíše ano) se
přiklání ke kladné odpovědi. Záporné odpovědi (17% +5% = 22%) 25 policistů pak mohou
být způsobeny právě náhlým poklesem platů v roce 2011. Tehdy to bylo poprvé v historii
Policie ČR, kdy se platy tak výrazně snižovaly a kdy příslušník ze dne na den nemohl počítat
s jistou výší příjmů. I přesto si však policejní profese zachovala pověst jistého a stabilního
zaměstnání. Sociální jistoty jsou zde stále na vysoké úrovni.
Otázka č. 11: Považujete svůj příjem za uspokojivý?

Graf č. 11
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43 (38%) policistů vyjadřuje spíše nespokojenost s výší svého příjmu, 18 (16%) je jich
pak naprosto nespokojeno. Přesto však stále poměrně velké procento příslušníků je se svými
příjmy relativně spokojeno. Celkem se jich kladně vyjádřilo 46%, 22 policistů odpovědělo
ano, 31 spíše ano. Dle mých zkušeností jsou to ti, kteří před nástupem k Policii ČR
vykonávali zaměstnání za plat pohybující se ještě na daleko nižší úrovni, např. prodavačka
v supermarketu, skladník či dělník v zemědělství. Pro takovéto pracovníky byl služební
příjem i po snížení stále atraktivní.
Otázka č. 12: Považujete svůj příjem za odpovídající náročnosti vaší služby?
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Na tuto otázku převážná většina respondentů odpověděla záporně. 49 policistů (43%)
zvolilo odpověď spíše ne a 35 policistů (31%) odpovědělo ne. Není divu, když mnozí
příslušníci, kteří denně riskují životy na ulicích při výkonu své služby, nepobírají ani částku
odpovídající průměrnému platu v České republice. Záměrně jsem tento dotazník
nepředkládala policistům na vedoucích pozicích, protože ti by jistě takovou nespokojenost
nevyjádřili. Jejich platy jsou na úplně jiné úrovni především díky odměnám. Oni však své
životy nenasazují tak jako právě policisté v přímém výkonu služby. Kladně na tuto otázku
odpovědělo pouze 26% respondentů, z toho 24 jich zvolilo spíše ano a jen 6 odpovědělo ano.
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Otázka č. 13: Jaký faktor byl pro Vás při volbě této profese nejvíce motivující?
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Graf č. 13

Na tomto grafu je znázorněno, kolik policistů z celkového počtu respondentů 114
zvolilo konkrétní motivující faktor jako svůj první, druhý a třetí nejvýznamnější důvod pro
volbu profese policisty. Je zřejmé, že pro největší počet příslušníků byla nejdůležitějším
faktorem jistota pravidelného příjmu a stálého zaměstnání. Dalším nejdůležitějším faktorem
byla pro policisty různorodá práce s lidmi. Roli hrála také výše platu. Přibližně stejný počet
policistů zvolilo jako svůj nejdůležitější důvod touhu a možnost pomáhat lidem a nemožnost
nalézt jiné odpovídající uplatnění. Druhé nejdůležitější faktory pak byly opět jistota
pravidelného příjmu a stálého zaměstnání, výše platu a různorodá práce s lidmi. Jeden
respondent zvolil možnost „jiné“. Uvedl, že u něj hrála roli přítomnost policisty v rodině.

59

Otázka č. 14: Splnila se vaše původní očekávání?

Graf č. 14
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Velké části policistů – 52 (46%) se nesplnila jejich původní očekávání. Dalších 40
(35%) příslušníků žádná očekávání nemělo a pouhých 22 (19%) respondentů shledává svoji
práci odpovídající jejich původním představám. Ty mohly být zcela individuální.
Otázka č. 15: Co vám nyní tato profese přináší především?
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Graf č. 15
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Na tomto grafu je znárodněno, čeho si na svém zaměstnání policisté nejvíce cení.
Vlevo je uveden počet respondentů. Opět zde byla ponechána možnost pro každého policistu
zvolit tři možnosti očíslované dle důležitosti. Jako první – nejdůležitější faktor byla nejčastěji
zaškrtnuta jistota pravidelného příjmu a stálého zaměstnání. Stále je tedy tato jistota pro
příslušníky policie nejdůležitějším motivačním faktorem, kvůli kterému tuto práci vykonávají.
Dále pak uváděli jako svou první možnost výhody poskytované zaměstnavatelem, kam patří
například stravné, lázeňská péče či výsluhový příspěvek, a některým přináší možnost
kariérního růstu a seberealizace. Jako druhý nejdůležitější faktor respondenti uváděli
nejčastěji výhody poskytované zaměstnavatelem, možnost kariérního růstu a seberealizace,
dále rozmanitou a zajímavou činnost, jistotu pravidelného příjmu a stálého zaměstnání. Jako
svoji třetí volbu nejčastěji policisté uváděli rozmanitou a zajímavou činnost, možnost
kariérního růstu a seberealizace a výhody poskytované zaměstnavatelem.
Otázka č. 16: Přemýšlíte někdy o ukončení služebního poměru?
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Převážná většina respondentů občas přemýšlí o ukončení služebního poměru.
Odpovědělo tak 101 policistů, což je 89%. Pouze 13 příslušníků – 11% na konec policejní
kariéry nepomýšlí. To spokojenost policistů v zaměstnání příliš nepotvrzuje. Avšak někdo
může přemýšlet o ukončení, aniž by byl výrazně nespokojen. Třeba chce jen vyzkoušet nějaké
jiné povolání a potřebuje změnu.
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Otázka č. 17: Co by vás mohlo k ukončení služebního poměru motivovat?
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Graf č. 17

Tento graf znázorňuje odpovědi na otázku motivace k ukončení služebního poměru.
Nejčastěji by respondenti ukončili služební poměr hlavně z důvodu snížení příjmu, zrušení
výsluhového příspěvku anebo kvůli nabídce zajímavé práce v civilním sektoru. Tytéž
odpovědi byly voleny i jako druhý nejdůležitější důvod. U třetí možnosti v pořadí hraje roli i
převelení do jiného města či vznik nároku na výsluhový příspěvek. Pět policistů uvedlo jako
svou třetí možnost jiný faktor, který byl u všech totožný, a to vznik nároku na důchod. Tento
graf jasně ukazuje, že pokud by hrozila ztráta či omezení jistot a výhod spojených s touto
profesí, mnoho policistů by pociťovalo skutečnou motivaci ke změně zaměstnání.

62

Otázka č. 18: Co vám brání v ukončení služebního poměru?
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Graf č. 18

Tento graf znázorňuje tři odpovědi každého respondenta na otázku týkající se důvodů,
proč policisté služební poměr neukončí, přestože graf č. 16 jasně dokázal, že o tomto kroku
převážná většina respondentů občas přemýšlí. Jako první důvod byl nejčastěji zmiňován
strach ze shánění jiné práce, dále pak finanční jistota a obava ze ztráty výhod policistů. Jako
druhý důvod respondenti volili finanční jistotu, obavu ze ztráty výhod policistů a strach ze
shánění jiné práce. U třetího nejdůležitějšího faktoru se mezi zvolenými odpověďmi objevily
též kariérní ambice v rámci PČR, ale jinak se u všech tří možností obměňují tytéž odpovědi.
Lze tedy z výsledků vyvodit, že třemi nejdůležitějšími faktory, proč policisté neukončí
služební poměr, přestože to někdy zvažují, jsou obavy, že neseženou jiné odpovídající
zaměstnání, ztráta finanční jistoty a ztráta výhod policistů. Naopak téměř nikdo nezmínil
důvody jako spokojenost a zálibu v práci, kariérní ambice či společenskou vážnost profese
policisty. Je tedy patrné, že příslušníkům policie jde daleko více o sociální jistoty, které
s sebou tato profese přináší, než že by pociťovali uspokojení ze samotné práce.
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Otázka č. 19: Jste spokojen/a s výhodami poskytovanými zaměstnavatelem?

Graf č. 19
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Nadpoloviční většina respondentů – 63 policistů (55%) je spokojena s výhodami
poskytovanými zaměstnavatelem. Pouze 22 respondentů (19%) spokojeno není a pro 30
příslušníků (26%) nemají tyto výhody žádný zvláštní význam.
Otázka č. 20: Která z těchto výhod je pro vás nejvíce motivující?
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Graf č. 20

První nejvíce motivující výhodou poskytovanou zaměstnavatelem je pro respondenty
výsluhový příspěvek. Někteří zmínili 30 dní dovolené a pro malou část jsou nejdůležitější
ozdravné pobyty. Na druhém místě nejčastěji uváděli 30 dní dovolené, ozdravné pobyty a
výsluhový příspěvek. Třetí nejdůležitější výhodou jsou pro většinu ozdravné pobyty,
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příspěvek na penzijní připojištění a 30 dní dovolené. Nejvýznamnější výhodou je však
evidentně výsluhový příspěvek. Jeho rušení či omezení by rozhodně mělo velmi negativní
dopad na motivaci policistů zůstat věrnými své profesi.
Otázka č. 21: Domníváte se, že váš nadřízený dostatečně oceňuje vaši práci?
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Nejvíce respondentů - 47 (41%) se spíše nedomnívá, že je dostatečně oceňována svým
nadřízeným. Vůbec si to nemyslí 37 policistů (33%). S přístupem nadřízeného je spíše
spokojeno 21 příslušníků (18%) a naprosto vyhovuje pouhým 9 policistům (8%). Tyto
výsledky poukazují na mezery v motivování zaměstnanců u příslušníků na vedoucích
pozicích.
Otázka č. 22: Domníváte se, že se Váš nadřízený dostatečně snaží vytvářet dobré podmínky
pro kvalitní výkon služby?
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Opět zde převažují negativní odpovědi. To, že se jeho nadřízený dostatečně nesnaží
vytvářet dobré podmínky pro kvalitní výkon služby, se spíše domnívá 47 respondentů (41%).
Vůbec si to nemyslí 28 dotázaných (25%). Spíše kladně odpovědělo 27 příslušníků (24%) a
úplně spokojeno je pouze 12 policistů (10%). Tento výsledek nevypovídá nic příznivého o
vedoucích pracovnících Policie ČR, protože vytvářet dobré podmínky pro kvalitní výkon
služby svých podřízených je jejich zákonná povinnost dle zákona č. 361/2003 Sb. o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
Otázka č. 23: Co považujete na vašem pracovišti za nejvíce demotivující faktor?
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Cílem této otázky bylo zjistit demotivující faktory na konkrétních pracovištích, na
nichž respondenti slouží. Výsledky jsou poměrně vyrovnané. Z toho je patrné, že všechny
zmíněné faktory se v určité míře na jednotlivých pracovištích vyskytují, přesto mírně
převažuje problémové jednání s nadřízenými, dále přílišná administrativa a nedostatečné
ocenění práce. Špatné vnímání policie ze strany veřejnosti vadí jen nízkému počtu
příslušníků, mnozí si ho ani nijak zvlášť nepřipouštějí.
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Otázka č. 24: Co by mělo dle popisu vaší současné pozice tvořit převážnou část vaší práce?

Graf č. 23
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Mnohdy se na svém i na jiných pracovištích setkávám s tím, že přestože by policista
ustanovený na určitou pozici měl většinu času dle pracovního popisu této pozice trávit v
„terénu“ a zjišťovat a odhalovat trestnou činnost, zdlouhavá administrativní zpracování
jednotlivých případů mu to nedovolí. Proto mě zajímalo, kolik respondentů je primárně
určeno „do terénu“ a kolik pro kancelářské činnosti, tedy kolik policistů může skutečně
většinu času věnovat činnosti dle popisu své pozice. Mezi respondenty byla většina (68%)
těch, kteří by měli převážně pracovat venku na zjišťování a odhalování protiprávního jednání.
32% z nich je určeno především pro zpracovávání spisů v kancelářích.
Otázka č. 25: Trávíte v průběhu vaší služby průměrně více času v kanceláři nebo v
„terénu“?
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Zde se jasně ukazuje, že většina policistů v přímém výkonu služby, u nichž je
předpoklad, že hlavní část jejich služby bude probíhat v „terénu“, musí trávit velkou část své
pracovní doby v kanceláři kvůli příliš složitému zpracovávání každého, byť třeba i falešného
oznámení. Možná by stálo za úvahu, aby na každém oddělení Policie ČR byli specialisté na
službu v přímém výkonu, tedy na práci v terénu, a vedle nich specialisté pouze pro
kancelářskou činnost. Na mnohých odděleních se kvůli nedostatku pracovníků stále udržuje
systém, kdy policista, který venku odhalí nějaký případ, si ho pak sám musí celý v kanceláři
zpracovat. Kvůli tomu však chybí policisté v ulicích.
Otázka č. 26: Která z těchto činností je podle vás pro společnost prospěšnější?
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Poslední otázka byla zaměřena na to, jak samotní policisté vnímají důležitost těchto
odlišných činností pro občany. 75 respondentů (66%) považuje práci na ulici neboli „v
terénu“ za přínosnější pro společnost, než jsou pro ni kancelářské činnosti. Ty považuje za
důležitější 21% respondentů - 24 policistů. Zbylých 15 příslušníků (13%) je toho názoru, že
jsou obě činnosti stejně důležité. Samotní policisté jsou tedy podobného názoru jako
veřejnost, podle níž je vidět málo příslušníků v ulicích.
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5.5. Ověření platnosti hypotéz a odpovědi na výzkumné otázky
H1 – Většina policistů si toto zaměstnání zvolila kvůli sociálním jistotám.
Tuto hypotézu ověřovaly hlavně otázky č. 10, 13, 15.
Otázka č. 10: Domníváte se, že státní služba je jistější a stabilnější než práce
v soukromém sektoru?
Na tuto otázku odpovědělo 46% respondentů ano, 32% spíše ano, 5% ne a 17% spíše ne.
Převážnou většinu tedy získaly kladné odpovědi, které tedy tuto hypotézu potvrzují.
Otázka č. 13: Jaký faktor byl pro vás nejvíce motivující při volbě této profese?
U této otázky mohl každý respondent zvolit tři odpovědi seřazené dle důležitosti. Prvním
nejdůležitějším faktorem se pro převážnou většinu policistů ukázala být právě jistota
pravidelného příjmu a stálého zaměstnání. Stejný faktor byl nejčastěji volen i jako druhý
nejdůležitější. Třetím se pak ukázala být touha a možnost pomáhat lidem a v těsném závěsu
za ní různorodá práce s lidmi. Za důležité faktory pro rozhodování byly také označovány výše
platu a nemožnost nalézt jiné odpovídající uplatnění. Hypotéza č. 1 je odpověďmi na tuto
otázku rovněž potvrzena.
Otázka č. 15: Co vám nyní tato profese přináší především?
Zde si opět mohl každý respondent zvolit tři pro něho nejdůležitější varianty. Nejčastěji
policisté uváděli, že největším přínosem jejich profese je pro ně jistota pravidelného příjmu a
stálého zaměstnání. Další nejdůležitější volbou byly výhody poskytované zaměstnavatelem.
Na druhé místo nejčastěji respondenti řadili výhody poskytované zaměstnavatelem a opět
jistotu pravidelného příjmu a stálého zaměstnání. Tento přínos je pro policisty evidentně
největší. Tato otázka se již sice netýká přímo důvodů k volbě povolání, ale poukazuje na to,
že hlavní motivační faktor pro volbu policejní profese zůstal i hlavním motivačním faktorem
pro její výkon. Proto i odpovědi na tuto otázku souvisejí s ověření stanovené hypotézy, která
se tímto opět potvrdila.
Celkově se tedy tato hypotéza potvrdila.
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H2 – Většina policistů je celkově spíše spokojena se svým zaměstnáním.
Tuto hypotézu ověřovaly otázky č. 6, 7, 8, 9, 14.
Otázka č. 6: Je podle vašeho názoru práce u Policie ČR prestižní?
Na tuto otázku odpověděla převážná většina respondentů kladně - 46% spíše ano a 31% ano.
15% odpovědělo spíše ne a 9% ne. Mnoho policistů tedy věří v prestiž svého zaměstnání. To
by mohlo částečně hypotézu podpořit.
Otázka č. 7: Jste na své současné pozici spokojen/a?
Odpovědi na tuto otázku byly poměrně vyrovnané, mírně však převažovaly ty negativní. 37%
odpovědělo spíše ne a 18% dotázaných policistů není na své pozici spokojeno vůbec. Úplně
spokojeno je 19% respondentů a spíše spokojeno 26%. Tyto výsledky danou hypotézu
nepotvrzují.
Otázka č. 8: Byl/a byste spokojenější na jiné pozici?
Většina dotázaných policistů by se raději nacházela na jiné pozici, než na které momentálně
slouží. Kladně odpovědělo 77% respondentů. Pouze 23% příslušníků je spokojeno se svým
zařazením. Tímto se ani zde hypotéza nepotvrdila.
Otázka č. 9: Pracujete na pozici, na níž jste původně aspiroval/a?
Zde výsledky korespondují s odpověďmi na předchozí otázku. Většina respondentů (61%)
nepracuje na pozici, na niž při nástupu k Policii ČR aspirovala. Jen menšina (39%) se na
takovou pozici skutečně dostala. Větší počet policistů tedy spokojen není. Hypotéza se opět
nepotvrzuje.
Otázka č. 14: Splnila se vaše původní očekávání?
Větší části dotázaných příslušníků se původní očekávání nesplnila (46%). Kladně odpovědělo
pouhých 19% policistů a 35% z nich žádná očekávání nemělo. Opět tyto výsledky poukazují
spíše na zklamání, a tudíž i s ním spojenou nespokojenost. Předpokládanou hypotézu taktéž
nepotvrzují.
Celkově se tedy tato hypotéza nepotvrdila.
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H3 – Většina policistů považuje svůj příjem za uspokojivý, ale nedostatečný v porovnání s
náročností práce.
Na ověření platnosti této hypotézy byly zaměřeny otázky č. 11 a 12.
Otázka č. 11: Považujete svůj příjem za uspokojivý?
Pouze 19% dotázaných policistů považuje svůj příjem za naprosto uspokojivý. Spíše
uspokojivý je pro 27%. 16% příslušníků vůbec nepovažuje svůj příjem za uspokojivý a 38%
s ním spíše jen není spokojeno. Mírně převažují negativní odpovědi, tudíž se první část
hypotézy nepotvrzuje.
Otázka č. 12: Považujete svůj příjem za odpovídající náročnosti vaší služby?
Zcela záporně na tuto otázku odpovědělo 31% respondentů, pro dalších 43% dotázaných je
jejich příjem spíše neodpovídající náročnosti jejich služby. Je tedy zřejmé, že záporné
odpovědi výrazně převažují. Jen 21% policistů se domnívá, že je jejich příjem spíše
odpovídající požadavkům, které jsou na ně kladeny, a pouze pro 5% je příjem naprosto
odpovídající. Většina policistů ale svůj příjem nepovažuje za odpovídající náročnosti jejich
povolání, proto se tato hypotéza potvrzuje.
První část hypotézy potvrzena nebyla, druhá část ano.
H4 – Většina policistů by zvažovala ukončení služebního poměru, pokud by byl zrušen
výsluhový příspěvek.
K ověření této hypotézy sloužily otázky č. 17 a 20.
Otázka č. 17: Co by vás mohlo k ukončení služebního poměru motivovat?
Respondenti měli opět možnost u této otázky očíslovat tři zvolené odpovědi podle důležitosti.
Nejvíce motivujícím faktorem pro zvažování ukončení služebního poměru se ukázalo být
snížení příjmu. Druhým nejčastěji voleným hlavním faktorem bylo právě zrušení výsluhového
příspěvku. Ten byl zvolen i na třetím místě a také jako druhý a třetí nejdůležitější důvod.
Častěji bylo na těchto pozicích voleno snížení příjmu a také nabídka zajímavé práce
v civilním sektoru. Přestože jsou některé faktory pro ukončení služebního poměru důležitější,
stále lze říci, že většina policistů by ukončení zvažovala zejména tehdy, pokud by byl
výsluhový příspěvek zrušen. Hypotéza byla tedy potvrzena.

71

Otázka č. 20: Která z těchto výhod je pro vás nejvíce motivující?
Na prvních třech místech byly jako nejdůležitější výhody poskytované zaměstnavatelem
uvedeny výsluhový příspěvek, který volilo suverénně nejvíce policistů, dále 30 dní dovolené a
ozdravné pobyty. Jako druhé nejdůležitější výhody byly uváděny tytéž, pouze v jiném pořadí.
Mezi třetí nejdůležitější výhody se vtěsnal i příspěvek na penzijní připojištění. Výsluhový
příspěvek se však ukázal být jednoznačně nejvíce motivující výhodou poskytovanou
zaměstnavatelem. To platnost hypotézy podporuje.
Celkově byla tedy hypotéza č. 4 potvrzena.
H5 – Většina policistů se nedomnívá, že je jejich nadřízený dostatečně motivuje a vytváří
dobré podmínky pro výkon služby.
Tuto hypotézu ověřovaly otázky č. 21, 22, 23.
Otázka č. 21: Domníváte se, že váš nadřízený dostatečně oceňuje vaši práci?
Největší část odpovědí zněla spíše ne – 41%, 33% policistů zvolilo odpověď ne. Negativní
odpovědi zcela převažují, proto je touto otázkou hypotéza potvrzena.
Otázka č. 22: Domníváte se, že se váš nadřízený dostatečně snaží vytvářet dobré
podmínky pro kvalitní výkon služby?
Čtvrtina dotázaných (25%) si nemyslí, že jejich nadřízený vytváří dobré podmínky pro
kvalitní výkon služby. Dalších 41% se to spíše také nedomnívá. Záporné odpovědi tedy tvoří
většinu názorů respondentů. Hypotéza se potvrzuje.
Otázka č. 23: Co považujete na vašem pracovišti za nejvíce demotivující faktor?
U této otázky respondenti opět volily 3 pro ně nejdůležitější odpovědi. Ty byly poměrně
vyrovnané, ale nejčastěji vybíraným prvním a třetím nejdůležitějším demotivujícím faktorem
se ukázalo být právě problémové jednání s nadřízenými. Tento výsledek rovněž podporuje
stanovenou hypotézu.
Hypotéza č. 5 byla celkově potvrzena.
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H6 – Většina policistů se domnívá, že jim přílišná administrativa zbytečně komplikuje
kvalitní výkon služby.
Na ověření této hypotézy byly zaměřeny poslední tři otázky v dotazníku, č. 24, 25 a
26.
Otázka č. 24: Co by mělo dle popisu vaší současné pozice tvořit převážnou část vaší
práce?
68% respondentů by mělo převážnou část pracovní doby trávit venku „v terénu“ odhalováním
a vyšetřováním protiprávního jednání. 32% bylo určeno především pro kancelářskou činnost,
tzn. písemné a elektronické zpracování událostí a jiné úkoly.
Otázka č. 25: Trávíte v průběhu vaší služby průměrně více času v kanceláři nebo v
„terénu“?
Výsledky zpracování této další otázky jasně ukazují, že poměr toho, „jak by to mělo být“ , a
toho, „jak tomu je ve skutečnosti“, se výrazně liší. 86% respondentů totiž uvedlo, že
převážnou část své pracovní doby tráví v kanceláři, přestože z výsledků předchozí otázky je
zřejmé, že by tomu tak být nemělo. Pouze 14% dotázaných policistů uvedlo jako svou
skutečnou hlavní činnost práci „v terénu“. Tyto výsledky podporují platnost poslední
hypotézy.
Otázka č. 26: Která z těchto činností je podle vás pro společnost prospěšnější?
Touto otázkou byl zjišťován názor policistů na tento problém. Většina (66%) považuje za
prospěšnější práci „v terénu“. Pro 21% je naopak důležitější práce v kanceláři a jen 13% je
toho názoru, že obě tyto složky policejní práce jsou stejně prospěšné a důležité. Je patrné, že
většina policistů by raději věnovala více času přímému výkonu služby v ulicích, ale složitá
administrativní činnost jim to nedovoluje.
Hypotéza č. 6 se celkově potvrdila.
Odpovědi na výzkumné otázky
1. dílčí výzkumná otázka: Co bylo hlavním důvodem výběru této profese?
Hlavním důvodem výběru profese policisty byla dle výsledků otázky č. 13 pro většinu
respondentů jistota pravidelného příjmu a stálého zaměstnání. Dalším nejčastěji voleným
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důvodem byl fakt, že se jedná o různorodou práci s lidmi. Roli hrála také výše platu a
nemožnost najít jiné odpovídající uplatnění.
2. dílčí výzkumná otázka: Jsou policisté v současném zaměstnání spokojeni?
Většina policistů sice považuje svoji profesi za všeobecně prestižní, celková spokojenost
v současném zaměstnání se ale neprokázala.
3. dílčí výzkumná otázka: Co nejvíce ovlivňuje pracovní spokojenost?
Nejvíce si policisté na svém povolání cení jistoty pravidelného příjmu a stálého zaměstnání.
To byl i nejčastější důvod volby této profese. Velká část z nich považuje za důležité výhody
poskytované zaměstnavatelem a mnohé příslušníky uspokojuje i to, že se podle nich jedná o
rozmanitou a zajímavou činnost. Někteří také zmiňovali možnost kariérního růstu a
seberealizace.
4. dílčí výzkumná otázka: Co nejvíce ovlivňuje pracovní nespokojenost?
Nejčastěji si policisté stěžovali na problémové jednání s nadřízenými, nedostatek informací
důležitých pro výkon služby, nedostatečné ocenění práce, nepříliš dobré kolegiální vztahy,
špatné technické zázemí a přílišnou administrativu.
5. dílčí výzkumná otázka: Co by mohlo policisty vést k ukončení služebního poměru?
K ukončení služebního poměru by velkou část respondentů vedlo snížení příjmu, zrušení
nároku na výsluhový příspěvek či nabídka zajímavé práce v civilním sektoru. V menší míře se
též vyskytovala odpověď, že někteří policisté budou zvažovat ukončení služebního poměru,
až jim vznikne nárok na výsluhový příspěvek.
Hlavní výzkumná otázka: Proč si policisté vybrali právě toto povolání a co je i
nadále motivuje tuto profesi vykonávat?
Jak jsem se přesvědčila, není zde pouze jedna jediná odpověď. Motivačních faktorů, ať už
více či méně důležitých, jež vedly k výběru a nadále vedou k vykonávání této profese, je celá
škála. Nejčastěji zmiňovaným, a tudíž v rámci tohoto výzkumu i nejdůležitějším se však
ukázal být fakt, že i přes mnohá negativa se stále jedná o relativně stabilní zaměstnání s jistým
pravidelným příjmem. Překvapivě málo policistů však uvádělo, že je práce baví, zajímá,
přináší jim i jiné než materiální uspokojení. To považuji za mírně znepokojující. Otázkou
však je, zda je to zapříčiněno nízkou morální kvalitou policistů, kterým jde v dnešní době jen
o výhody a zabezpečení, či je to chyba v organizaci a podmínkách služby, které mnohdy
příslušníky demotivují. Jestliže se však ukázalo, že hlavní motivací jsou pro sloužící policisty
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právě tyto sociální jistoty a určité výhody, měl by se management Policie ČR snažit o to, aby
je tato státní složka nabízela minimálně ve stejné míře, jako je tomu nyní a nedocházelo
v budoucnu k jejich omezování.
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ZÁVĚR
Svoji bakalářskou práci jsem zaměřila na policisty a jejich motivaci k výběru a výkonu
policejní profese. Toto téma se stalo u Policie ČR v posledních letech velice aktuální, zejména
po snížení mezd i personálních stavů, které se již naštěstí začínají od letošního roku opět
pozvolna dorovnávat. Zabývám se v ní rovněž zjištěním motivačních faktorů, které jsou pro
příslušníky Policie ČR důležité, i demotivujících prvků, jež se v rámci služby vyskytují.
Teoretická část se nejprve věnuje představení Policie ČR jako bezpečnostního sboru.
Cílem je objasnit, jak tato složka funguje, jaké je její právní postavení, organizace, úkoly a
jakými reformami prošla v posledních letech. V další kapitole se práce zabývá profesí
policisty, jeho povinnostmi, oprávněními a zákonnými předpoklady, které musí při vstupu do
tohoto bezpečnostního sboru splňovat. Jde o vytvoření představy, jaké nároky jsou na
policisty kladeny. Následuje část o motivaci všeobecně. Zde jsou uvedeny některé definice a
pojmy související s touto problematikou. Uvádím také některé teorie motivace, překážky a
zaměřuji se speciálně na pracovní motivaci. Předposlední kapitola představuje profesní
motivaci policistů. Je zde v krátkosti zmíněn postup při přijímání nových příslušníků, dále
poskytuje tato část představu o policejním vzdělávání, mzdových podmínkách a odměňování
policistů a o ostatních výhodách, které jim zaměstnavatel může poskytnout. Většina lidí o
těchto záležitostech určitě nějaké povědomí má, ne každý však nadšeně vyhledává v zákonech
informace, které by ho mohly zajímat. Proto jsem se snažila prostřednictvím své práce
nabídnout některé důležité informace a zajímavosti, jež by zájemci o ně jinak museli složitě
vyhledávat v různých zákonech, předpisech či na internetových stránkách. Mohou jimi být
například právě noví uchazeči o toto zaměstnání.
Jedním z cílů této práce bylo přiblížit policejní profesi a některé její aspekty široké
veřejnosti. Dalším cílem pak bylo zjistit názory alespoň některých policistů na to, co je
motivovalo k výběru jejich povolání a proč v něm i nadále setrvávají. Tyto informace by
mohly být užitečné jak pro potenciální budoucí kolegy, kteří se teprve rozhodují a zvažují,
zda by je tato profese zajímala, tak pro vedoucí pracovníky k sestavení motivačního
programu.
Výzkumem bylo zjištěno, že hlavním motivačním faktorem k volbě i výkonu
zaměstnání policisty se stal fakt, že se stále v dnešní době jedná o relativně stabilní
zaměstnání s jistotou pravidelného příjmu. Mezi další důležité motivační aspekty sloužící
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policisté zařadili rozmanitost a různorodost práce s lidmi, výši platu či výhody poskytované
zaměstnavatelem. Často také zmiňovali to, že měli problém najít jiné uplatnění. To může být
způsobeno tím, že soukromé firmy často vyžadují praxi v oboru, což u Policie ČR
samozřejmě podmínkou není.
Hypotézy, které jsem formulovala především na základě vlastních poznatků,
zkušeností a postřehů, byly s výjimkou jedné potvrzeny. Samozřejmě si uvědomuji, že se zde
jedná o malý vzorek respondentů a výzkum byl proveden jednoduchou dotazníkovou formou,
proto výsledky nemohou být zobecněny na všechny (ani většinu) policistů celé republiky.
Pojala jsem ho spíše jako ukázku názorů a tvrzení několika oslovených kolegů a kolegyň.
V hypotézách tedy „většinou policistů“ míním většinu dotázaných příslušníků, nikoliv
převážnou část všech policistů v republice. To by zjevně přesahovalo mé časové i organizační
možnosti. Přesto si myslím, že se zde ukázala některá zajímavá zjištění, například to, že
mnoho policistů není spokojeno s činností svých nadřízených. Ti by se tedy měli snažit nejen
úkoly zadávat, ale rovněž je vyhodnocovat a starat se o každodenní motivaci podřízených ve
službě. Takováto motivace směřovaná k jednotlivcům by mohla probíhat formou ústních či
písemných pochval za odvedenou práci nebo občasným navržením peněžité odměny. Mnohdy
také stačí častěji vyjít vstříc požadavkům podřízeného, který si náležitě plní své povinnosti,
například v udělování dovolené či služebního volna. Pokud to samozřejmě umožní výkon
služby, na což je vedoucí povinen dbát. Ze svých vlastních zkušeností totiž vím, že mnohdy
se kvalitní plnění povinností považuje za samozřejmost, která si žádné ocenění nezaslouží,
zato jakákoliv sebemenší pochybení jsou přísně trestána. Tento přístup managementu by bylo
potřeba změnit. Je jasné, že ani sebelepší vedoucí plně neovlivní celkovou motivaci
podřízených. Ta je dána mnoha faktory jako například pracovním prostředím, kolegiálními
vztahy či vnímáním ze strany veřejnosti. Jednání nadřízeného a komunikace s ním je pouze
jedním z nich. Může se ale snažit vytvářet co nejkvalitnější podmínky pro výkon služby, což
je i jeho služební povinností. To se týká i snahy o zajištění dobrého vybavení a zázemí.
Kromě doporučení pro vedoucí příslušníky však vyplývá jedno i pro policisty
v přímém výkonu. Ti by si měli uvědomit, že konají službu, nikoliv pouze práci. To s sebou
přináší jistá omezení, jež by však měli akceptovat. V určitých situacích by pro ně nemělo být
prvořadé pouze materiální ohodnocení. Žádná hmotná odměna by neměla nahradit pocit
seberealizace, když se některému z policistů podaří například zachránit lidský život či najít
pohřešované dítě. Měli by se snažit dokázat veřejnosti, že policejní složka je zapotřebí, že je
tu skutečně pro slušné občany, že dokáže být užitečná a v určitých životních situacích i
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nepostradatelná. Je ale pravda, že v dnešní době spíše materialisticky zaměřené to není snadný
úkol.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1
Etický kodex Policie České republiky (Rozkaz policejního prezidenta č. 154/2011 ze dne
26. 7. 2011, o profesní etice Policie České republiky.)
Příslušníci Policie České republiky, vědomi si svého poslání, spočívajícího ve službě
veřejnosti, založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují následující principy,
jež chtějí sdílet a dodržovat.
1. Cílem Policie České republiky je
a. chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti,
b. prosazovat zákonnost,
c. chránit práva a svobody osob,
d. preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji,
e. usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.
2. Základními hodnotami Policie České republiky je
a. profesionalita,
b. nestrannost,
c. odpovědnost,
d. ohleduplnost,
e. bezúhonnost.
3. Závazkem Policie České republiky vůči společnosti je
a. prosazovat zákony přiměřenými prostředky s maximální snahou o spolupráci
s veřejností, státními a nestátními institucemi,
b. chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi lidmi slušně, korektně
a s porozuměním a respektovat jejich důstojnost,
c. uplatňovat rovný a korektní přístup ke každé osobě bez rozdílu, v souladu
s respektováním kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových skupin
všude tam, kde nedochází ke střetu se zákony,
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d. při výkonu služby jednat taktně, korektně a vhodně uplatňovat princip volného
uvážení,
e. používat donucovacích prostředků pouze v souladu se zákonem; nikdy nezacházet
s žádnou osobou krutě, nehumánně či ponižujícím způsobem,
f. nést odpovědnost za každou osobu, která byla omezena Policií České republiky na
osobní svobodě,
g. zachovávat mlčenlivost o informacích zjištěných při služební činnosti,
h. zásadně odmítat jakékoliv korupční jednání, netolerovat tuto protizákonnou činnost
u jiných příslušníků Policie České republiky, odmítnout dary nebo jiné výhody, jejichž
přijetím by mohlo dojít k ovlivnění výkonu služby,
i. zásadně se vyhýbat jakémukoliv jednání, které by mohlo být střetem zájmů
4. Závazkem vůči ostatním příslušníkům Policie České republiky je
a. usilovat o otevřenou a partnerskou spolupráci,
b. dbát, aby vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality, vzájemné úcty,
respektování zásad slušného a korektního jednání; jakékoliv formy šikanování a
obtěžování ze strany spolupracovníků či nadřízených jsou vyloučeny,
c. netolerovat ani nekrýt podezření z trestné činnosti jiných příslušníků Policie České
republiky a trestnou činnost neprodleně oznámit; stejně tak netolerovat ani jiné jejich
protiprávní jednání či jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem Policie České
republiky.
5. Osobním a profesionálním přístupem příslušníků Policie České republiky je
a. nést osobní odpovědnost za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon,
b. chovat se bezúhonně ve službě i mimo ni tak, aby důstojně reprezentovali Policii
České republiky svým jednáním, vystupováním i zevnějškem.
Každý příslušník Policie České republiky, který jedná v souladu se zákonem a Etickým
kodexem Policie České republiky, si plně zaslouží úctu, respekt a podporu společnosti, jejíž
bezpečnost chrání i s nasazením vlastního života.
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Příloha č. 2
§ 52 zákona č. 283/2008 Sb., o Policii České republiky
Donucovací prostředky
Donucovacími prostředky jsou
a) hmaty, chvaty, údery a kopy,
b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně
zneschopňující prostředek,
c) obušek a jiný úderný prostředek,
d) vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně podle
jiného právního předpisu s dočasně zneschopňujícími
účinky,
e) vrhací prostředek, který nemá povahu zbraně podle
§ 56 odst. 5,
f) zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný
prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění
odjezdu vozidla,
g) vytlačování vozidlem,
h) vytlačování štítem,
i) vytlačování koněm,
j) služební pes,
k) vodní stříkač,
l) zásahová výbuška,
m) úder střelnou zbraní,
n) hrozba namířenou střelnou zbraní,
o) varovný výstřel,
p) pouta,
q) prostředek k zamezení prostorové orientace.
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Příloha č. 3
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Příloha č. 4
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Dovolte mi, abych vás požádala o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který je
základem výzkumu motivace k volbě a výkonu profese policisty. Výzkum je součástí
bakalářské práce při studiu oboru Studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních
studií Univerzity Karlovy v Praze. Dotazník je zcela anonymní, je sestaven a zpracován tak,
aby nedošlo k narušení práv na ochranu osobních údajů. Jeho výsledky budou použity
výhradně pro potřeby bakalářské práce a zjištěné údaje budou považovány za důvěrné a
nebudou dále šířeny. Při vyplňování dotazníku zakroužkujte prosím vybranou odpověď,
pokud máte papírové dotazníky. Pokud máte elektronickou formu dotazníku, označte
vybranou odpověď zelenou barvou. U červených otázek vyberte 3 odpovědi a očíslujte je
podle důležitosti (za vybranou odpověď napište pořadové číslo). Pokud vyberete možnost
jiné, můžete svou odpověď specifikovat na volném řádku.
Příklad vyplnění červených otázek:
1. Co nejraději snídáte?
a) pečivo 1
b) jogurt
c) ovoce 2
d) ovesné vločky
e) koláče
f) míchaná vejce
g) jiné 3____párek_________________.
To znamená, že nejraději snídáte pečivo, druhou nejlepší variantou je pro vás ovoce a třetí
nejlepší variantou je jiná možnost, v tomto případě párek.

Velice děkuji za vaši ochotu a čas.
Lucie Pichrtová
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1. Pohlaví:
a) žena
b) muž
2. Věk:
a) 18 – 30
b) 31 – 45
c) 46 – 60
d) 61 a více
3. Dosažené vzdělání:
a) střední s maturitou
b) vyšší odborné
c) vysokoškolské
4. Délka služebního poměru:
a) do 3 let
b) 3 – 10 let
d) 11 – 20 let
e) více než 20 let
5. Druh služby u PČR:
a) pořádková
b) cizinecká
c) dopravní
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6. Je podle vašeho názoru práce u Policie ČR prestižní?
a) ano
b) spíše ano
c) ne
d) spíše ne
7. Jste na své současné pozici spokojen/a?
a) ano
b) spíše ano
c) ne
d) spíše ne
8. Byl/a byste spokojenější na jiné pozici?
a) ano
b) ne
9. Pracujete na pozici, na níž jste původně aspiroval/a?
a) ano
b) ne
10. Domníváte se, že státní služba je jistější a stabilnější než práce
v soukromém sektoru?
a) ano
b) spíše ano
c) ne
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d) spíše ne
11. Považujete svůj příjem za uspokojivý?
a) ano
b) spíše ano
c) ne
d) spíše ne
12. Považujete svůj příjem za odpovídající náročnosti vaší služby?
a) ano
b) spíše ano
c) ne
d) spíše ne
13. Jaký faktor byl pro vás nejvíce motivující při volbě této profese?
a) jistota pravidelného příjmu a stálého zaměstnání
b) výše platu
c) různorodá práce s lidmi
d) atraktivita uniformy
e) touha a možnost pomáhat lidem
f) možnost hájit spravedlnost
g) možnost kariérního růstu
h) společenská vážnost profese policisty
i) nemožnost nalézt jiné odpovídající uplatnění
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j) jiné ____________________________________________
14. Splnila se vaše původní očekávání?
a) ano
b) ne
c) žádná očekávání jsem neměl/a
15. Co vám nyní tato profese přináší především?
a) uspokojení z vykonané práce
b) jistotu pravidelného příjmu a stálého zaměstnání
c) výhody poskytované zaměstnavatelem
d) možnost kariérního růstu a seberealizace
e) rozmanitou a zajímavou činnost
f) společenskou vážnost profese policisty
g) možnost hájit spravedlnost
h) atraktivitu uniformy
i) odpovídající ohodnocení ze strany nadřízených
j) jiné _____________________________________________
16. Přemýšlíte někdy o ukončení služebního poměru?
a) ano
b) ne
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17. Co by vás mohlo k ukončení služebního poměru motivovat?
a) zrušení výsluhového příspěvku
b) vznik nároku na výsluhový příspěvek
c) nabídka zajímavé práce v civilním sektoru
d) převelení do jiného města
e) snížení příjmu
f) jiné _____________________________________________
18. Co vám brání v ukončení služebního poměru?
a) strach ze shánění jiné práce
b) spokojenost a záliba v práci
c) kariérní ambice v rámci PČR
d) obava ze ztráty výhod policistů
e) finanční jistota
f) společenská vážnost profese policisty
g) jiné ______________________________________________
19. Jste spokojen/a s výhodami poskytovanými zaměstnavatelem?
a) ano
b) ne
c) nemají pro mě zvláštní význam
20. Která z těchto výhod je pro vás nejvíce motivující?
a) 30 dní dovolené
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b) výsluhový příspěvek
c) příspěvek na penzijní připojištění
d) ozdravné pobyty
e) příspěvek na stravování
f) jiné _________________________________________________
21. Domníváte se, že váš nadřízený dostatečně oceňuje vaši práci?
a) ano
b) spíše ano
c) ne
d) spíše ne
22. Domníváte se, že se Váš nadřízený dostatečně snaží vytvářet dobré
podmínky pro kvalitní výkon služby?
a) ano
b) spíše ano
c) ne
d) spíše ne
23. Co považujete na vašem pracovišti za nejvíce demotivující faktor?
a) špatné technické zázemí
b) nepříliš dobré kolegiální vztahy
c) problémové jednání s nadřízenými
d) nedostatečné ocenění práce
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e) nedostatek informací důležitých k výkonu služby
f) přílišná administrativa
g) špatné vnímání policie ze strany veřejnosti
h) jiné __________________________________________________
24. Co by mělo dle popisu vaší současné pozice tvořit převážnou část vaší
práce?
a) práce v kanceláři
b) práce v „terénu“
25. Trávíte v průběhu vaší služby průměrně více času v kanceláři nebo v
„terénu“?
a) v kanceláři
b) v „terénu“
26. Která z těchto činností je podle vás pro společnost prospěšnější?
a) práce v kanceláři
b) práce v „terénu“
c) obě mají stejnou důležitost
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