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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá tématem psychologických aspektů stresu z pohledu policejních 

psychologů. V literárně-přehledové části jsou nejprve vymezeny klíčové pojmy, které souvisejí 

se stresem, psychologické aspekty policejní práce a dále kapitola věnovaná jednotlivým 

aspektům stresu v policejní práci. Patří mezi ně profesní a organizační stres policistů, stres a 

životní styl, stres a rodinný život policistů a čtvrtou oblastí jsou hraniční situace v policejní práci. 

Poslední kapitola literárně-přehledové části se věnuje psychologické péči o policisty. Výzkumná 

část přináší poznatky získané kvalitativní metodou rozhovorů s policejními psychology. 

Z hlediska organizačního stresu se v rozhovorech objevila celá řada témat – nadměrná 

byrokracie, nadměrná kontrola od vedení i občanů, nutnost neustálému dostávání role 

policisty, omezenost kariérního růstu a pocit nedostatečné smysluplnosti práce v souvislosti se 

syndromem vyhoření. V souvislosti s rodinným životem vyvstávala témata odcizování, 

mimomanželských vztahů nebo dalších běžných rodinných potíží. Z hlediska zneužívání 

návykových látek mají respondenti zkušenost zejména s alkoholem jako únikovou strategií 

policistů od stresu. Hraniční a traumatizující události policejní práce jsou podle respondentů 

spíše okrajovou záležitostí. Objevila se témata související se setkáním se smrtí, dětskými 

oběťmi, dopravními nehodami a okrajově téma sebevražd policistů.  
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Abstract 

The thesis deals with the psychological aspects of stress in police work from the perspective of 

police psychologists. Firstly, key terms and psychological aspects of police work are described in 

the theoretical part.  Subsequently, a chapter of individual aspects of stress in police work is 

introduced. The aspects are divided into four separate groups – organizational stress, stress and 

lifestyle, stress and family life and borderline situations in police work. The following chapter 

deals with psychological care for police officers. The research part of this work brings findings 

obtained qualitatively in in-depth interviews.  A wide range of themes arose – exceeding 

bureaucracy and control, incessant need to keep up with the police role, limited career growth 

and the absence of meaning leading to burn-out.  In the context of family life, themes of 

alienation, infidelity or other common family problems were registered. Alcohol abuse as an 

escape strategy was mentioned. Borderline and traumatizing events are marginal matter 

according to participants. A range of relevant themes arose – encounter with death, children 

victims, car accidents and suicide among police officers.  
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Úvod a cíl práce 

 

Tato práce se zabývá aspekty stresu v práci policisty. Ačkoliv se tématem již zabývala řada 

autorů, jejichž zjištění budou v rámci práce prezentována, stále se jedná o částečně 

neprobádané téma, především s důrazem na české prostředí. Řada výzkumů a učebnic, které se 

zabývají konkrétními projevy a důsledky stresu u policie, vznikla v zahraničí, především ve 

Spojených státech amerických, jedná se tedy o oblast, ve které je ještě co zjišťovat a co nového 

přinést a přispět tím k rozšíření vědění o dané oblasti.  

V literárně-přehledové části práce bude nejprve představen pojem „stres“ v různých 

souvislostech. Považuji za důležité uvést některé související termíny, se kterými v textu dále 

nakládám, jako je psychická odolnost, eustres, distres, syndrom vyhoření a další. V krátkosti 

budou také představeny některé zdravotní důsledky stresu, protože stres je nutno brát v úvahu 

v celé bio-psycho-sociální rovině, jelikož se jedná o komplexní problematiku ovlivňující kvalitu 

života daného jedince obecně.  

V další části budou uvedeny některé aspekty práce policie, které mají souvislost se stresem 

v policejní profesi. Jedná se o oblast osobnosti, potažmo specifika „policejní osobnosti“, 

motivace k práci policisty, postoje veřejnosti k policii a role policisty. V rámci kapitoly bude 

krátce uvedeno, jaké služby policisté v České republice vykonávají, jelikož to ovlivňuje charakter 

jejich práce a stresory, s nimiž se setkávají.  

Nejvýznamnější kapitoly literárně–přehledové části se budou zabývat konkrétními aspekty 

stresu práce policie. Rozdělila jsem je do čtyř skupin. Jedná se o profesní a organizační stres 

policistů, kam patří i syndrom vyhoření, dále stres a životní styl, stres a rodinný život policistů a 

čtvrtou oblastí jsou hraniční situace v policejní práci. Ačkoliv tyto hraniční situace tvoří jen 

malou část policejní práce, z hlediska prožívání akutního stresu jsou velmi významné. Patří do 

nich extrémní, exponované a náročné situace, jako je setkání s úmrtími, zraněními, oběťmi a 

podobně. Dále jsou to traumatické události, které mohou zapříčinit vznik posttraumatické 

stresové poruchy. Mezi takové události může patřit i použití střelné zbraně ve službě.  Na závěr 
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této části práce bude uvedena kapitola o roli psychologů v rámci Policie ČR a představen systém 

kolegiální podpory. 

Výzkumná část bude obsahovat kvalitativní výzkumné šetření mezi policejními psychology 

Policie ČR. Scénář rozhovoru bude konstruován na základě literárně-přehledové části této práce 

a data budou analyzována za použití tematické analýzy.   

Cílem práce je na základě důkladné literární rešerše identifikovat oblasti stresu policistů a 

následně identifikovat se stresem související témata, se kterými se setkávají čeští policisté.  
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1 Stres 

V následující kapitole budou stručně vysvětleny klíčové pojmy, se kterými diplomová práce dále 

pracuje. O stresu byla napsaná celá řada publikací a stresu byla věnována v psychologické 

veřejnosti velká pozornost. Snad každá učebnice základů psychologie toto téma částečně 

pokrývá. Následující text vybírá ty koncepce a pojmy, které jsou nezbytné pro další zkoumání 

problematiky a které jsou relevantní pro oblast policejní práce.  

 

1.1 Pojem stres 

Slovo stres je odvozeno z anglického slova stress, které znamená tlak nebo zátěž (Křivohlavý, 

2001). Za autora tohoto slova v psychologickém smyslu je považován W. B. Cannon (jeho teorie 

stresu viz dále) a do literatury jej zavedl H. Selye v roce 1936 (Mlčák, 2005).  

Sám pojem stres je v běžném jazyce často nadužíván a je synonymem pro mnoho jiných 

termínů, které značí nějakým způsobem negativně prožívaný psychický stav. Ačkoliv je definicí 

stresu nezměrný počet a každý autor nabízí trochu jiné pojetí, „každý ví, co ten pojem znamená, 

ale jen málo lidí by jej definovalo stejně“ (Morrison & Bennett, 2009, s. 317). Stres vzniká tam, 

kde se člověk „dostává do zátěžové situace, tj. když na něj doléhá různý druh tlaku obrazně 

řečeno ´ze všech stran´“ (Křivohlavý, 2001, s. 170).  

„Nadlimitní zátěž“, jíž stres je (Křivohlavý, 2001, s. 171), může mít jednu nebo více příčin – 

stresorů. Křivohlavý to ilustruje na příkladu smrti manžela. Jedná se sice zdánlivě o jeden velký 

stresor, ten je ale spojen s více dalšími, například ekonomickými nebo sociálními stresory. 

Další z možných definic stresu jsou podle toho, zda se jedná o „podnět nebo událost vnější pro 

daného jedince, psychologickou výměnu mezi podnětovou situací a kognitivními a emočními 

charakteristikami jednotlivce nebo fyzickou nebo biologickou reakci“ (Morrison & Bennett, 

2009, s. 317).  
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V koncepcích, které pohlíží na stres jako na podnět, je pozornost soustředěna na stresující 

událost, která se odehrává, a není kladen takový důraz na charakteristiky jedince, který stres 

prožívá. Díky takovému přístupu byla vytvořena například koncepce Životních událostí Holmese 

a Raheho (viz dále). V teorii psychologické výměny je zohledněno to, že stres je subjektivně 

prožívanou zkušeností nezávislou na tom, zda je či není posouzena externím pozorovatelem 

jako vhodná a adekvátní. Takové koncepci odpovídá například Lazarusovo pojetí (viz dále). Stres 

jako fyziologická reakce je představen například v teorii Cannona nebo Selyeho (viz dále) 

(Morrison & Bennett, 2009).  

 

1.2 Dělení pojmu, příbuzné termíny a vybrané koncepce 

V následujícím textu budou uvedeny teorie a koncepce, které jsou relevantní k tématu stresu 

v profesi policisty. Toto vymezení je důležité, neboť úzce souvisí s aplikací těchto poznatků na 

policejní kontext.  

Stres se někdy dělí na distres a eustres. Distres je daným jedincem negativně prožívaný a daný 

stresor je hodnocen jako ohrožující. Na druhou stranu eustres je průvodním jevem spojeným 

s náročnými, ale pozitivně prožívanými zážitky (svatba apod.) (Křivohlavý, 2001).  

Další možné dělení přinesl Evans, který stres rozdělil na akutní a chronický. Zatímco akutní je 

způsoben nějakou stresující událostí, ten chronický je způsoben dennodenními opakujícími se 

drobnými stresory spojenými s nepříjemným průvodním jevem, jako je rozvod nebo výkon 

trestu (Křivohlavý, 2001).  

Mezi příbuzné pojmy patří také námaha (anglicky strain), která v některých technických 

přístupech ke stresu zohledňuje námahu jako funkci velikosti zatížení, doby působení zatížení a 

vlastnosti organismu (Křivohlavý, 2001).  

Stresem se v historii psychologie zabývala celá řada autorů. Mezi nejznámější koncepce patří 

Pavlovova, Cannonova, Selyeho, Lazarusova a Ritzmannova (Křivohlavý, 2001). Protože různých 

teorií stresu je celá řada a jejich uvedení by vydalo na celou samostatnou práci, zde budou 
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stručně představeny nejznámější teorie a koncepce stresu, které jsou často citovány jako 

ústřední v knihách a učebnicích, které se tématu věnují.  

Za autora biologické teorie stresu lze považovat I. P. Pavlova, který vystavoval psy rozdílným 

podnětům (stresovým nebo příjemným) a následně zkoumal, co se děje v jejich těle. Za jednoho 

z prvních průkopníků biologické teorie stresu je také považován americký fyziolog W. Cannon. 

Ve svých pokusech na zvířatech došel k souvislosti mezi činností sympatického systému v těle a 

vystavení stresové situaci. Na jeho práci navázal H. Selye, autor kortikoidního pojetí stresu a 

zjištění, že nadledvinky vykazují ve stresových situacích nadměrnou funkci (Křivohlavý, 2001). 

Selyeho model, který vyvinul během čtyřiceti let intenzivního výzkumu, je někdy známý jako 

obecný adaptační syndrom (anglicky „general adaptation syndrome“). Odpověď na stres živých 

organismů je hnána snahou o zachování rovnováhy, takzvané homeostázy, a ten proces probíhá 

ve 3 stádiích – poplachová reakce (srdeční tep a tlak nejprve klesnou a následně stoupnou 

oproti normálnímu stavu), fáze odporu (tělo se snaží vyrovnat se stresem a připravit se na akci 

odporu proti stresoru) a vyčerpání (pokud je fáze odporu příliš dlouhá, objeví se celkové 

vyčerpání organismu) (Morrison & Bennett, 2009).  

Jedna z nejzásadnějších teorií stresu je teorie R. S. Lazaruse – teorie kognitivního hodnocení. 

Pohlíží na stres jako na výměnu mezi organismem a prostředím. Tato výměna je uskutečňována 

neustálým hodnocením stresu, které probíhá ve dvou fázích. V rámci primárního hodnocení je 

situace vyhodnocována jako buď úplně neškodná, či naopak potenciálně nebezpečná (Forshaw, 

2003). V druhotném hodnocení daný jedinec zvažuje, zda má šanci danou situaci zvládnout, ať 

už útokem, či ofenzivní nebo defenzivní strategií. Obě fáze probíhají nejen s ohledem na 

objektivní realitu, ale také s důrazem na subjektivní vidění reality jedincem, které se ve stresové 

situaci nachází. Do tohoto procesu vstupuje zranitelnost daného jedince (vulnerabilita), která 

ovlivňuje to, jak se daný člověk ubrání (Křivohlavý, 2001). Ačkoliv se jedná o komplexní model, 

který zahrnuje jak kognitivní, tak sociální a biologické aspekty stresu, ani ten se neubránil určité 

kritice, zejména z důvodu definice kruhem a tautologie (Morrison & Bennett, 2009).  

Jednou z koncepcí, která se zaměřuje na sledování stresu na základě vnějších podnětů, je teorie 

životních událostí. Holmes a Rahe přišli s touto teorií v roce 1967. Jedná se o koncept, ve 
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kterém je jednotlivým událostem, které mohou v životě jedince nastat, přidělena číselná 

hodnota podle toho, jak stresující pro jedince je. Například smrt manžela/manželky má skóre 

100, Vánoce 12 a odchod do důchodu 45. V následující studii Rahe prokázal souvislost mezi 

výškou skóre, kterou jedinec v životě prožívá a pravděpodobností špatného zdravotního stavu. 

Kritici této teorii vyčítají některé metodologické chyby nebo to, že některé události byly 

participanty ve výzkumu prožívány s tak malou frekvencí, že nebyly zahrnuty (například 

odsouzení k odnětí svobody). Dalším problémem je, že některé pojmy jsou ambivalentní a 

mohou být prožívány různě (například rozvod je pro někoho úlevnou a pozitivní událostí, pro 

jiného stresující a negativní). Nicméně, i přes to je prospěšné si uvědomit, že k míře stresu 

významně přispívají negativní vnější události (Morrison & Bennett, 2009).  

 

1.3 Zvládání stresu, osobnost a psychická odolnost 

Zvládání stresu (často i v češtině používaný anglický termín coping) je dynamický proces, který 

vyžaduje určitou snahu, není tedy automatické a jedná se o snahu dění řídit (Křivohlavý, 2001).  

Někteří autoři přistupovali ke stresu jako k proměnné, která do určité míry souvisí s typem 

osobnosti daného jedince. M. Friedman a H. Rosenman přinesli koncepci typů osob A a B. Typ A 

je netrpělivý a až agresivně soutěživý, typ B je naopak mírný, trpělivý a nesoutěživý, dále 

existuje přechodový typ X, který je něco mezi A a B. Zajímavé je zjištění, že tyto typy mají také 

somatické odlišnosti – typ A má větší sklony onemocnět ischemickou chorobou srdeční a 

odlišnosti ve způsobu vyjadřování – typ A mluví rázněji, rychleji, důrazněji, používá zkratky a 

přitakání. Jedná se o model stresové zranitelnosti (Štikar, 2006).  

Dalším z významných konceptů kladoucích důraz na roli osobnosti je psychická odolnost – 

resilience. Má různé definice, které zdůrazňují resilienci jako rys či charakteristiku, která vede 

k snazšímu vypořádání se stresem, úspěšný psychický vývoj a roli rodiny v získání psychické 

odolnosti (Šolcová, 2009). Psychická odolnost se buduje už od samého dětství. Má na ni vliv 

celá řada faktorů. Mezi vnitřní patří temperament, inteligence nebo vrozená citlivost, mezi 

vnější zase nepopiratelný vliv rodiny. Při nepříznivé (ne)péči o dítě se jedná o rizikový faktor, 
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stejně jako psychická porucha rodiče, alkoholismus v rodině a další nepříznivé vnější vlivy 

(Hoskovcová & Suchochlebová Ryntová, 2009). Protipólem resilience je zranitelnost – 

vulnerabilita, tedy naopak snížená schopnost čelit stresu a nepřízni vnějších podmínek (Kebza, 

2005).  

Kromě resilience je významným faktorem zvládání stresu koherence, pojem izraelského autora 

A. Antonovskyho. Koherence znamená soudržnost, a to jak vnější (se skupinou lidí), tak vnitřní 

(vnitřní jednota, jednolitost). Mezi charakteristiky koherence patří srozumitelnost (jak daný 

člověk rozumí světu kolem něj), smysluplnost (jakou má daný člověk motivaci řešit situaci) a 

zvládnutelnost (nakolik daný člověk věří, že se situace dá zvládnout) (Křivohlavý, 2001). Dalším 

faktorem zvládání stresu je self-efficacy, která se někdy do češtiny překládá jako vnímaná 

osobní účinnost. Jedná se o přesvědčení daného jedince, do jaké míry je schopen on sám 

ovlivňovat svůj život a do jaké míry nikoliv. Právě přesvědčení, že je daný jedinec strůjcem 

svého osudu, má pozitivní vliv na vyrovnávání se stresovými událostní (Bandura, 1995).  

Mezi další protektivní faktory (které ovlivňují míru prožívaného stresu) se řadí optimismus, 

smysluplnost a smysl pro humor nebo kladné sebehodnocení (Křivohlavý, 2001).  

 

1.4 Stres a nemoc 

V následující kapitole budou uvedeny souvislosti mezi stresem a zdravotním stavem. Toto 

považuji za důležité, jelikož je tento aspekt stresu (včetně souvislosti stresu s životním stylem) 

zahrnut do výzkumné části práce, je proto nutné vysvětlit již známé souvislosti. Stres může, 

podle řady výzkumů, hrát roli při vzniku některých nemocí. Větší vliv má v takovém případě 

stres dlouhodobý a chronický než krátký a jednorázový (Johnston, 2007). Jednak má vliv na 

imunitní systém (viz dále), jednak způsobuje chování, které je nebezpečné a může být 

zdravotně závadné. Jedná se například o kouření, pití alkoholu, nezdravé stravovací návyky a 

podobně. Dále stres může způsobit nespavost, úzkosti, dlouhodobé stavy únavy, které jsou také 

potenciálně nebezpečné pro zdraví daného jedince (Morrison & Bennett, 2009).  
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Jak již bylo naznačeno, stres má podle mnoha autorů zásadní vliv na fungování imunitního 

systému, který je zásadní pro udržení zdraví (Křivohlavý, 2001). Jedna z průkopnických studií 

prokázala, že u studentů, kteří prožívali stres (dlouhé zkouškové období), bylo zaznamenáno 

menší množství buněk, které slouží k zpomalení růstu zhoubných buněk (takzvané NK buňky – 

natural killers). Tento vliv byl ještě významnější u kombinace stresu a osamělosti (Kiecolt-

Glaser, Garner, Speicher, Penn, Holliday & Glaser, 1984). Stres má, zdá se, obecně horší vliv na 

zdraví u starších jedinců, ale u mladých lidí se projevuje podobnými procesy, které přicházejí se 

stárnutím organismu. Dá se tedy říci, že stárnutí organismu urychluje a imunitu snižuje 

(Graham, Christian & Kiecolt-Glaser, 2006) 

Zásadní roli v otázce vlivu stresu na imunitu hraje i charakter stresu. Zatímco akutní stres 

(například překonání rekordu u sportovců) vyvolává zvýšení počtu NK buněk, které zabezpečují 

dobrou imunitu organismu, u chronického stresu se jejich počet snižuje (Křivohlavý, 2001). 

Výzkumníci se zabývali celou řadou konkrétních nemocí a jejich souvislostí se stresem. Nyní 

budou představeny alespoň některé z nich. Jsou to ty, kterým byl v souvislosti se stresem dáván 

velký výzkumný důraz – kardiovaskulární onemocnění, rakovina a onemocnění trávicího ústrojí.  

Stres je tradičně spojován s různými kardiovaskulárními onemocněními. Stres má vliv na 

vyvinutí chorob srdce. Mezi nejrozšířenější patří ischemická choroba srdeční, která v konečné 

fázi může vést až k infarktu srdečního svalu. Chronický stres má vliv na uvolňování mastných 

kyselin do krve, které se mohou změnit v cholesterol, který hraje klíčovou roli v koronárních 

onemocněních. Stres dále ovlivňuje zvýšení krevního tlaku, které neblaze ovlivňuje zdraví srdce. 

Dalším rizikovým faktorem je zvýšené riziko kouření při chronickém stresu. Kouření také 

způsobuje onemocnění srdce (Morrison & Bennett, 2009).  

Dalším z vážných onemocnění, které je do značné míry spojováno se stresem, je rakovina. 

Jedná se o celou řadu velmi rozdílných onemocnění a nelze tedy plošně pojmenovat jednotný 

vliv stresu na tato onemocnění, ani to, že by různé typy rakovin byly způsobeny výhradně 

stresem. Výzkum ale poukazuje na vliv stresu na zpomalování hojení buněk, čímž může dojít 

k ovlivnění vzniku nádoru (Morrison & Bennett, 2009). Z meta-analýzy 46 studií o rakovině prsu 

vyplývá, že existuje spojitost mezi tímto onemocněním a stresujícími událostmi v životě žen, ale 
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je poměrně nízká. Rozhodně tedy nevysvětluje vznik onemocnění samo o sobě, ale pouze ve 

spojitosti s dalšími faktory (McKenna, Zevon, Corn & Rounds, 1999). Tvrzení, že rakovina je 

způsobena stresujícím životním stylem, je tedy značně zjednodušující a může vyvolat dojem, že 

si pacient může za chorobu sám, což však rozhodně neplatí.  

Třetím typem onemocnění spojovaným se stresem jsou onemocnění trávicí soustavy. Střeva 

mají celou řadu nervových zakončení, která hrají roli v mechanismech, které se podílí na 

zpracování stresorů. Jedním ze zkoumaných onemocnění, které je dáváno do souvislosti se 

stresem, je například Crohnova choroba (Garrett, Brantley, Jones & McKnight, 1991).  

 

1.5 Syndrom vyhoření  

Dalším tématem, které se pojí se stresem, je syndrom vyhoření, protože se jedná o reakci na 

chronický stres (Kebza & Šolcová, 2003). K vyhoření mají vyšší předpoklady lidé, kteří 

projevovali o svou práci zprvu velký zájem a nadšení, byli velmi výkonní a produktivní, 

neschopní účinně relaxovat, ti lidé, kteří musí pečovat o další osobu (například nemocný 

rodinný příslušník) nebo také ti, kteří na sebe kladou příliš velké nároky (Křivohlavý, 1998, s. 15-

16).  

Mezi profesemi, které nejčastěji čelí vyhoření (lékaři, psychologové, učitelé, sociální pracovníci), 

řadí někteří autoři také policisty (Křivohlavý, 1998; Kebza & Šolcová, 2003).  Syndrom vyhoření 

se projevuje změnou vztahu k pracovní činnosti „– žádoucí a oblíbené, která byla dříve 

naplněním života“…. „je provázen pocity zklamání a marnosti, až se zdá nemožné v této činnosti 

ještě někdy pokračovat. Pracovní výkon je zhoršen, často je též přítomna změna vztahu ke 

klientům ve smyslu negativních až cynických pocitů a postojů. Psychický stav je charakterizován 

pocity psychického, zvl. emocionálního vyčerpání, odosobněním a ztrátou zájmu na dalším 

osobním růstu, snížením osobních aspirací. Ve vztahu k původně vykonávané profesi a většině s 

ní souvisejících okolností se objevují hostilní (nepřátelské) pocity, úzkost, deprese, negativismus, 

emoční oploštění, lhostejnost“ (Kebza & Šolcová, 2003, s. 9).  
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1.6 Posttraumatická stresová porucha 

Pro účely této práce je nutné zmínit posttraumatickou stresovou poruchu, vrcholný důsledek 

poškozujícího stresu. V mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN 10) se řadí mezi neurotické, 

stresové a somatoformní poruchy a je charakterizována pod číslem F43.1 následujícím 

způsobem:  

„Začíná jako opožděná nebo protahovaná odpověď na stresovou událost nebo situaci (krátkého 

nebo dlouhého trvání) mimořádně ohrožující nebo katastrofické povahy‚ která je sto způsobit 

silné rozrušení téměř u každého. Predisponující faktory‚ jako rysy osobnosti (nutkavé‚ 

astenické) nebo neuróza v anamnéze‚ mohou snižovat práh vzniku tohoto syndromu nebo 

zhoršovat jeho průběh‚ ale pro vysvětlení jeho vzniku nejsou nutné ani dostačující. Typické 

jsou epizody znovuoživování traumatu v neodbytných vzpomínkách („flashbacks”)‚ snech 

nebo nočních můrách‚ které se objevují na přetrvávajícím pozadí pocitu tuposti a emoční 

oploštělosti‚ stranění se od lidí‚ netečnosti vůči okolí‚ anhedonie a vyhýbání činnostem 

a situacím‚ upomínajícím na traumatický zážitek. Obvykle se objevuje vegetativní 

hyperreaktivita a zvýšená bdělost‚ zesílené úlekové reakce a nespavost. S uvedenými 

příznaky je obvykle spojena úzkost a deprese a nejsou řídké ani suicidální myšlenky. 

Začátek následuje po traumatu s latencí od několika týdnů do několika měsíců. Průběh je 

kolísavý‚ ale ve většině případů dochází k úpravě. V malém počtu pacientů může nastat 

chronický průběh po léta a trvalá změna osobnosti“ (MKN 10 – F43.1). Více o této poruše bude 

uvedeno v souvislosti s prací policistů v následujících kapitolách.  

V předchozím textu byly vysvětlené základní koncepce a pojmy spojené se stresem. Následovně 

budou uvedeny relevantní psychologické aspekty práce u policie. 
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2 Psychologické aspekty práce u policie 

Abychom mohli pochopit, v jakých souvislostech se vyskytuje stres v profesi policisty, je třeba si 

vyjasnit různé aspekty práce u policie. Patří mezi ně například to, jaký typ lidí u policie pracuje, 

jaká je motivace těchto pracovníků, jaké jsou postoje veřejnosti k policistům, či jak a zda se 

policisté se svou rolí identifikují. Pro lepší pochopení je ale důležité vymezit, kdo to vůbec 

policista je, protože útvarů existuje celá řada a jistě se liší i povaha práce v jednotlivých 

útvarech.  

Policie ČR spadá pod Ministerstvo vnitra. Skládá se z policejního prezidia, útvarů s celostátní 

působností, krajských ředitelství policie a útvarů zřízených v rámci krajských ředitelství. 

Krajských ředitelství policie a jejich územních obvodů je 14 (Policie české republiky, 2017).  

Mezi útvary s celostátní působností patří Kriminalistický ústav Praha, Letecká služba, Národní 

protidrogová centrála SKPV (SKPV - služba kriminální policie a vyšetřování), Pyrotechnická 

služba, Ředitelství služby cizinecké policie, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 

SKPV, Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, Národní centrála proti organizovanému 

zločinu SKPV, Útvar pro ochranu prezidenta ČR, Ochranná služba Policie ČR, Útvar rychlého 

nasazení, Útvar speciálních činností SKPV a Útvar zvláštních činností SKPV (Útvary s působností 

na celém území ČR - Policie České republiky, 2017). Dále jsou to útvary s územně vymezenou 

působností – krajská ředitelství pro jednotlivé kraje (Útvary s územně vymezenou působností - 

Policie České republiky, 2017).  

Práce policistů probíhá v rámci různých služeb. Nejpočetnější z nich je práce pořádkové policie 

(především obchůzková a hlídková činnost). Do pořádkové služby patří pořádkové, zásahové a 

pohotovostní jednotky, poříční a potápěčské jednotky, dále kynologie a hipologie (výcvik psů, 

koní a jezdců). Další službou je dopravní policie (především řízení a kontrola dopravního 

provozu), služba pro zbraně a bezpečnostní materiál, ochranná služba (pro prezidenta a ústavní 

činitele), útvar rychlého nasazení, letecká služba, služba cizinecké policie a pyrotechnická 

služba. Do služby kriminální policie a vyšetřování (odhalování trestné činnosti a pachatelů) patří 
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pracoviště obecné a hospodářské kriminality pro každý kraj a celostátní útvary SKPV (viz výše), 

související službou je kriminalisticko-technická a znalecká služba a vrcholným kriminalistickým 

pracovištěm pak Kriminalistický ústav Praha, který zaměstnává řadu odporníků různých 

specializací a poskytuje specializovaná pracoviště a laboratoře. Koordinaci, součinnost útvarů a 

oddělení, provoz tísňové linky a plnění policejních úkolů zabezpečují operační střediska 

strategicky rozmístěná po celé České republice (Policie České republiky, 2017). 

 

2.1 Policista – postoj veřejnosti a mediální obraz 

Postoje veřejnosti k policii v České republice zjišťuje Policie ČR v pravidelných průzkumech 

veřejného mínění. Důvěra veřejnosti v různé státní složky se také pravidelně zjišťuje a rovněž 

jsou prováděny výzkumy pocitů bezpečí v jednotlivých lokalitách (např. Ostrava – Sociofaktor, 

2015). Co se týče Policie ČR, v roce 2007 byl proveden rozsáhlý výzkum veřejného mínění u 

téměř čtrnácti tisíc respondentů, ve kterém občané hodnotili práci Policie ČR. Jednalo se o 

kvantitativní výzkum po telefonu mezi občany staršími 15 let s reprezentativním výběrem 

respondentů. Následovaly doplňkové rozhovory tváří v tvář. Respondenti vykazovali celkově 

vysokou míru spokojenosti s Policií ČR (72 %) bez významných rozdílů mezi kraji a 82 % 

respondentů vyjádřilo důvěru v Českou policii. Co se týče prestiže povolání policisty, 68 % 

respondentů ho hodnotilo jako prestižní. V porovnání s výzkumem v roce 2004 došlo ve 

zmíněných oblastech k mírnému zlepšení (Impos Tambor, 2007). 

Z výše zmíněného vyplývá, že se, i přes časté negativní zaměření médií, policisté těší značné 

úctě a dobrému postavení ve společnosti. Co se týče spokojenosti policistů s jejich prací a 

pracovní rolí, v České republice dosud, jak se zdá, nevznikl reprezentativní výzkum na toto 

téma. Tato práce se primárně zaměřuje na téma stresu, nicméně zahraniční zdroje naznačují, že 

hlavním prediktorem spokojenosti s prací u policie mohou být autonomie při práci, zpětná 

vazba a délka pracovní zkušenosti (Miller, Mire & Kim, 2009), dále důvěra spoluobčanů 

(komunity) v policii, ocenění od nadřízeného nebo přiměřený výcvik (Sheley & Nock, 1979). 
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2.2 Policista – role a policejní kolektiv 

Role policisty je někdy spojována s tím, čemu se říká „policejní osobnost“ (Thomas, 2011, s. 19). 

Ačkoliv někteří autoři říkají, že nic takového jako policejní osobnost neexistuje, protože policisté 

jsou příliš rozdílní na takové generalizování (Reiser, 1972), jiní oponují, že existuje řada 

společných atributů, které se zakládají na společných hodnotách a povaze policejní práce, které 

vznikají interakcí s prostředím a socializací (Thomas, 2011).  

Policisté se mohou identifikovat s rolí policisty už před nástupem do služby podle zkušeností, 

kterou s policisty mají (Henry, 2004). Tento socializační proces může začít načítáním knih, 

sledováním pořadů o policii a snaze uvažovat a rozhodovat se jako policista. Role se zpevňuje 

během nutného výcviku a je dále posilována vstupem do „policejní subkultury“ (Thomas, 2011, 

s. 14). Tento nástup do policejní role je dynamický proces, ve kterém hraje roli celá řada 

faktorů, jako jsou minulé zkušenosti, očekávání, motivace, ale také traumatické události 

v předešlém životě (Paton, Burke & Violanti, 2009).  

Role policisty s sebou nese celou řadu vnitřních konfliktů. A to i v sociálním aspektu života 

policisty (vztahy s rodinou, přáteli, občany), která tkví v ambivalenci, s jakou okolí k policistům 

přistupuje – s obdivem a úctou, ale zároveň se strachem a někdy nenávistí (Henry, 2004). Složitá 

role policisty tkví také v tom, že je už ze své podstaty spojena s vymáháním práva a s hrubou 

silou. Od policistů se také očekává, že budou vždy a okamžitě reagovat, tak jak společnost od 

jejich role očekává, a že dostanou obrazu statečného policisty, který pružně reaguje na 

nepředvídatelné situace i za cenu vlastního ohrožení či emočního zranění (Bittner, 1980). Dá se 

říci, že i díky těmto stereotypním představám o policistech „policisté často ovlivňují chování 

občanů již svou pouhou přítomností“, což snižuje pravděpodobnost, že se daný jedinec bude 

chovat v přítomnosti policisty nezákonně (Čírtková, 2004, s. 241).  

Ambivalence, která je součástí policejní role, se někdy také pojí s konflikty, které k roli policisty 

nevyhnutelně patří (Henry, 2004). Policisté jsou nazíráni s úctou a obdivem, ale při vymáhání 

práva se policisté dostávají do konfliktních situací, které jsou náročné a stresující pro obě 

strany. Je možné rozlišit konflikty způsobené: věkem policisty (možná nezkušenost nebo 

stereotyp o autoritě jako o starším člověku), místem úředního jednání (např. vyšší 
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pravděpodobnost konfliktu v místě bydliště zúčastněné osoby), zákrokem v přítomnosti 

nezúčastněných osob (např. zúčastněný jedinec se chová agresivněji před přihlížejícími), 

sníženým prahem frustrační tolerance (jak na straně policisty, tak občanů), nezdvořilostí a 

nepřátelským tónem (např. neschopnost naslouchat nebo i únava), protiagresí a zneužíváním 

moci (např. vyprovokovaná zpětná agrese, neúměrná reakce) nebo neochotou poskytovat 

informace (např. nevstřícnost zodpovídat přirozené dotazy občanů) (Čírtková, 2004).  

Vzhledem k velkému počtu filmů a televizních pořadů, které se snaží přiblížit policejní práci a 

život obecně, existuje velký zájem lidí „o zákulisní informace o světě policisty, který je často 

považován za záhadný a vzrušující´, což vede k tomu, že jsou na svou práci často tázáni a jsou 

povzbuzováni v tom, aby vyprávěli o událostech v práci – zvláště patrné je to u vyšetřovatelů 

vražd, protože mají zkušenost s „temnou stránku lidské existence“ (Henry, 2004, s. 91). Stejně 

tak jsou i relativní nováčci v policejní práci někdy veřejností nazíráni jako experti na zločin, 

protože veřejnost nerozumí jejich, třeba relativně nové, pozici v policii (Henry, 2004).  

Jak již bylo zmíněno výše, někdy se v tomto kontextu používá výraz „policejní subkultura“ 

(Henry, 2004; Thomas, 2011; Bawa & Kaur, 2011 a další). Jedno z vysvětlení, proč to tak je, 

může být, že policisté mohou vidět tu horší a temnou stránku lidské existence, což je spojuje. To 

může mít za následek až syndrom skupinového myšlení (groupthink) a uzavření se s tím, že 

„tomu může porozumět jen jiný polda“ (Thomas, 2011, s. 14). Ať už to tak je, či ne, je jasné, že 

kolegové hrají pro policisty důležitou roli. Poskytují přátelství, věrnost, bezpečnost skupiny a 

mohou druhému „krýt záda“ při nebezpečných incidentech (Thomas, 2011).  

 

2.3 Policista – osobnost a motivace k výběru profese 

Policisté mají ve výkonu svého povolání různé hodnosti (rotný, strážmistr, praporčík, major, 

plukovník…) a ke každé hodnosti je stanoven nutný stupeň vzdělání, minimální stupeň pro vstup 

do policie je střední s maturitní zkouškou. Po vstupu do služebního poměru policisté absolvují 

„základní odbornou přípravu“, výcvik, který je připraví na výkon povolání. Policisté si dále 

mohou zvyšovat kvalifikaci dalším studiem – ve specializačních kurzech a programech nebo i 
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dosáhnout vysokoškolského stupně vzdělání na Policejní akademii České republiky nebo v jiných 

vysokoškolských programech, které s výkonem práce policisty souvisí. (Policie České republiky, 

2017) 

Pro policejní kulturu je také charakteristické převážně mužské prostředí, které je spojeno 

s fyzickou silou, „kulturou svalů“, výkonností a zaměřením na praktickou stránku řešení 

problémů (Lander, 2013) a jedná se tedy z hlediska pohlaví o poměrně dost homogenní 

skupinu, což především v minulosti způsobovalo problémy při integraci lidí, kteří neodpovídají 

obrazu typického policisty, jako jsou homosexuálové nebo jiné menšiny (Swerling, 1977). 

V současné době se situace, alespoň ve vyspělém světě, zdá být příznivější (Rumens & 

Broomfield, 2012).  

Z výše uvedeného tedy vyplývá společná charakteristika pro většinu policistů – jsou to lidé 

(především muži) s minimálně středoškolským vzděláním, řada z nich s vysokoškolským, kteří 

vstupují do policie s řadou motivů. V různých zemích byla zkoumána motivace pracovat u 

policie a ač se v některých aspektech liší, některé faktory hrající roli pro vstup do policejních 

složek zůstávají stejné. Patří mezi ně například jistota zaměstnání, příležitost pomáhat lidem, 

chuť prosazovat právo (Raganella & White, 2004; Wu, Sun & Cretacci, 2009). Tyto motivy se 

zdají být nezávislé na rase či pohlaví (Raganella & White, 2004) a při opakovaném zjišťování 

motivů po několika letech po nástupu k policii se tyto motivy ukázaly jako stabilní a nezměněné 

(White, Cooper, Saunders & Raganella, 2010). Ve vztahu ke stresu je zajímavá úvaha, že někteří 

lidé jsou přitahováni policejní prací právě kvůli vysokému výskytu stresujících situací, které 

mohou být vnímány jako vzrušující nebo jinak uspokojující (dobrodružství, zatýkání zločinců a 

další) (Paton, Burke & Violanti, 2009). 
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3 Aspekty stresu práce u policie 

V předchozím textu byl popsán stres obecně a následně relevantní psychologické aspekty 

v práci policistů. V následujících podkapitolách budou představeny jednotlivé aspekty stresu 

v policejní práci na základě poznatků současné literatury a výzkumů. Vzhledem k limitovanému 

počtu studií na toto téma v českém prostředí bude čerpáno především ze zahraničních výzkumů 

a zdrojů.  

Policisté při práci sice možná čelí zvýšenému množství stresu, na druhou stranu se zdá, že jsou 

pro stresující práci lépe vybaveni, protože již samotný výběr uchazečů o policejní práci se do 

značné míry opírá o schopnost vyrovnat se se stresem (Mann & Neece, 1990).  Některé aspekty 

policejní práce, které lidé mimo policejní prostředí hodnotí jako stresující, jsou pro policisty 

uspokojivé a vnímají je jako pozitivní aspekt své práce (např. zatýkání zločinců, pomáhání lidem 

atd.) (Paton, Burke & Violanti, 2009). 

Je také samozřejmé, že ne všichni policisté jsou vystaveni stejnému stresu. Velmi stresující jsou 

manažerské pozice, protože vedoucí pracovník má zodpovědnost nejen za sebe, ale za motivaci 

svých podřízených. Značně stresující jsou ale také pozice řadových policistů (pořádková, 

kriminální, dopravní), protože se setkávají s náročnými a exponovanými situacemi (úmrtí, 

zranění, dopravní nehody) (Klíma, 2012). Konkrétní situace a jejich následky budou uvedeny 

v následujícím textu, stejně tak jako jiné společné aspekty stresu, které policisté sdílejí. 

Na základě prostudování odborné literatury na toto téma rozdělím stres spojený s prací 

policistů do čtyř skupin. Prvním z nich je profesní a organizační stres policistů, následuje stres 

v souvislosti s životním stylem policistů, stres v souvislosti s rodinným životem a jako poslední 

budou uvedeny hraniční a exponované situace v policejní práci, které souvisejí s akutním 

stresem, případně mohou vést až k rozvoji posttraumatické stresové poruchy po prožitém 

traumatu.  
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3.1 Profesní a organizační stres u policistů, syndrom vyhoření 

Nejprve budou uvedeny aspekty stresu, které jsou spojené s organizační stránkou profese 

policisty. Především se jedná o organizační záležitosti, stres v souvislosti s profesní rolí policisty, 

syndrom vyhoření u policistů, otázka sladění osobního a profesního života policistů a kvalita 

jejich pracovního života.  

Profesní (v angličtině occupational) stres je stres, který je způsobován nadměrnou zátěží na 

pracovišti, která tkví v nesouladu mezi náročností pracovního prostředí a možnostmi jedince 

(Morrison & Bennett, 2009). Stres pramenící z policejní organizace je jeden z největších stresorů 

pro policisty vůbec. V rozsáhlém americkém výzkumu mezi více než 1200 policisty bylo zjištěno, 

že největší stres nepramení z výkonu povolání jako takového, ale z organizačních záležitostí – 

především z nároků na práci, která ovlivňuje rodinný a osobní život, z nadměrného množství 

práce obecně, nedostatku kontroly nad množstvím práce a nedostatků v konzultacích a 

komunikaci, ale také nadměrného „papírování“ a administrativy (Collins & Gibbs, 2003). Častým 

stresorem je také malá kontrola nad povahou a množstvím práce (Violanti, 2007). Množství 

byrokracie, které se s policejní prací pojí, je pro řadu policistů překvapivá a stresující (Paton, 

Burke & Violanti, 2009). V českém prostředí byly zaznamenány podobné dílčí závěry o 

organizačních faktorech, které fungují jako stresory – například charakter práce či nadřízený 

(Jungwirtová, 2006 a 2009, viz dále). Na druhou stranu, pozitivní organizační klima je jedním 

z nejdůležitějších prediktorů pracovní spokojenosti policistů (Paton, Burke & Violanti, 2009). 

Z výzkumů také vyplývá, že častým stresorem může být nadřízený, respektive jeho (domnělá či 

objektivní) nekompetentnost vykovávat řídicí úlohu (Jungwirtová, 2009) a také celkově 

hierarchická a rigidní struktura organizace (Nový, 2003). S tímto tématem se také pojí otázka 

bossingu a mobbingu. Bossing je šikana ze strany nadřízeného (Huber, 1995). Nadřízený se zdá 

být významným stresorem pro policisty - dokonce při výzkumu na Policejní akademii v roce 

2004 skončil na prvním místě jako největší zjištěný stresor ve výzkumu stresu policistů 

(Jungwirtová, 2006). Nejen bossing či nepříjemné chování nadřízeného způsobují stres, 

stresorem může být i nezájem či nedostatečná podpora ze strany nadřízeného (Collins & Gibbs, 

2003).  
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Mobbing je šikana ze strany kolegy nebo kolegů (Huber, 1995). Některé výzkumy naznačují, že 

stres policistů na pracovišti může být také způsoben vyřazením z kolektivu, nebo tím, když se 

daný jedinec necítí jako součást „policejní subkultury“ (Rose & Unnithan, 2015). Vyřazování 

z kolektivu se dá považovat za druh mobbingu.  

Problematický je i samotný charakter policejní práce. Jedná se o střídání vypjatých okamžiků 

s chvílemi, kdy se nic neděje, a dlouhým čekáním, problematická je také práce na směny (Nový, 

2003). Směnný provoz s sebou nese zdravotní rizika především v oblasti možných úrazů, ale 

také narušení cirkadiálního rytmu a možnosti vzniku poruch spánku, ale také snížení kvality 

života celkově a snížení schopnosti pečovat o své blízké, což může být zdrojem chronického 

stresu (Baney, 2011). 

Dlouhodobý profesní chronický stres může vést k syndromu vyhoření (Bawa & Kaur, 2011). Jak 

již bylo zmíněno (Křivohlavý, 1998; Kebza & Šolcová, 2003), policisté patří do skupiny více 

ohrožené syndromem vyhoření než jiná povolání. Jak bylo uvedeno výše, syndrom vyhoření je 

reakce na chronický stres, který se projevuje ztrátou zájmu o práci a snížením energie 

vynaložené do provádění pracovní činnosti. Ze své podstaty se zdá, že se nemůže týkat 

policistů, kteří jsou ve své pozici krátce, ale naopak těch, kteří již slouží delší dobu. Některé 

výzkumy ale ukazují vysoký stupeň vyhoření i u mladších věkových kategorií (Otčenášková, 2007 

- viz dále).  

Na téma vyhoření vznikl v českém prostředí výzkum v rámci rigorózní práce na katedře 

psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2007. Mezi 210 policisty bylo zjištěno, 

že vyhoření nehrozilo jen u necelých 18 % respondentů, 42 % jevilo některé známky vyhoření 

(zahrnovalo některé běžné projevy spojené s každodenní pracovní činností) a u dalších 40 % 

některá z fází vyhoření již probíhala. 4 policisté z tohoto výzkumu vykazovali známky 

pokročilého stádia vyhoření a všichni patřili do kategorie policistů mladších než 30 let, což se 

může zdát překvapivé (Otčenášková, 2007). 

Stres může vyvěrat i z případného obtížného sladění profesního a osobního života policisty, 

případně zasahování práce do soukromého života daného jedince (Collins & Gibbs, 2003). Roli 
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hraje i strach o ohrožení zdraví a bezpečnosti svého či rodinného příslušníka (Nový, 2003; 

Jungwirtová, 2006).  

Dobrá strategie k prevenci a zvládání organizačního stresu je zplnomocňování ze strany 

organizace a větší autonomie policistů (Paton, Burke & Violanti, 2009), protože řada problémů 

je spojených s výše zmíněnými pocity, že daný jedinec nemůže ovlivňovat charakter a množství 

práce. Bezmocnost je významným faktorem negativně ovlivňující prožívání pracovního (ale i 

osobního) života (Seligman, 2002).  

 

3.2 Stres a životní styl 

Jak bylo uvedeno v předešlém textu rešeršní části práce, stres je nutné chápat v bio-psycho-

sociálním kontextu. Vliv stresu na zdravotní stav byl analyzován v mnoha studiích a ač je výzkum 

v této souvislosti zatím obezřetný v definitivních soudech, je zjevné, že dlouhodobý, chronický 

stres má na zdraví jedinců negativní vliv, což se nevyhýbá ani policistům.  

Dlouhodobý chronický stres negativně ovlivňuje kvalitu života a působí komplexně na celou 

řadu aspektů života policisty, včetně jeho zdraví. Jak bylo zmíněno výše, chronický stres přispívá 

k rozvoji některých nemocí, jako jsou kardiovaskulární choroby nebo nemoci zažívacího ústrojí 

(viz kapitola o stresu a nemoci). Dále negativně ovlivňuje některé návyky, jako je kouření nebo 

konzumace alkoholu (Morrison & Bennett, 2009).  

Alkoholismus u policistů byl ve výzkumech ve Spojených státech amerických zjištěn častěji u 

policistů s traumatickou zkušeností a následným vyhýbavým chováním v souvislosti s rozvojem 

posttraumatické stresové poruchy (Chopko, Palmieri & Adams, 2013) a také u policistů, kteří 

prožívali stres (například rozvod) mimo pracovní prostředí (Violanti, Slaven, Charles,  Burchfiel, 

Andrew & Homish, 2011). Obecně nebyl ve Spojených státech amerických zjištěn vyšší výskyt 

konzumace alkoholu u ochranných profesí (policie, armáda), ale byla zjištěna vyšší míra 

nárazového pití většího množství alkoholu (binge drinking) u této skupiny (Weir, Stewart & 

Morris, 2012).  
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V rámci výzkumu mezi německými policisty bylo zjištěno, že policisté považují sport za efektivní 

prostředek v boji se stresem (Sonnentag & Jelden, 2009). Pozitivní vliv sportu na snižování 

stresu a zlepšování well-being potvrdily i jiné výzkumy (Sassen, Kok, Schaalma, Kiers & Vanhees, 

2010).  

Následně budou uvedeny aspekty policejní práce, které mají vliv na osobní život policistů a 

ovlivňují i rodinu daného policisty.  

 

3.3 Rodinný život a stres 

Jak již bylo zmíněno, někteří policisté se mohou cítit dobře, pokud jsou součástí své „policejní 

subkultury“, ale jejich role jim může přinášet sociální konflikty, které jsou s ní spojené (Henry, 

2004). Někteří policisté mohou mít problémy, které se přenesou i do prostředí manželství a 

rodiny, v důsledku čehož může dojít k odcizení manželů a být narušena rovnováha celé rodiny 

(Violanti, 2007). Některé výzkumy (např. Miller, 2007) zdůrazňují, že stres se dotýká i 

manžela/manželky policist(k)y a ovlivňuje celou rodinu. Například ve Spojených státech 

amerických se v rodinách policistů vyskytuje domácí násilí více než v jiných rodinách a jedno 

z možných vysvětlení je právě zvýšená hladina stresu v policejní práci (Cheema, 2016). 

V případě analýzy důvodů pro sebevraždy policistů se jednalo o jeden z nejčastějších důvodů 

(Danto, 1978) a existují indicie (i když autor přiznává nutnost dalšího výzkumu v této oblasti), že 

sebevražedné chování policistů v některých případech ovlivnilo sebevražedné chování jejich 

synů (Violanti, 2007). Někteří výzkumníci naopak poukazují na to, že přes drobné rozdíly se 

rodinné problémy policistů a ostatních lidí v mnohém neliší (např. Burke, 1993; Terry, 1981).  

Některé výzkumy poukazují na to, že konflikty v rodinném prostředí snižují míru spokojenosti 

policistů s prací (He, Zhao & Archbold, 2002; Howard, Donofrio & Boles, 2004). Podle výzkumu 

Kurtze (2012) mezi policisty ve státě Maryland ve Spojených státech amerických dochází u žen – 

policistek k většímu stresu. Jedno z vysvětlení je takové, že policistky zatěžuje práce spojená 

s péčí o děti a skloubení domácnosti s prací. Kurtz toto nazývá „druhou směnou“ (Kurtz, 2012, s. 

80). Jedním z důsledků může být i to, že je pro policistky složitější získat povýšení a kariérově 
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růst (Wells & Alt, 2005). Na druhou stranu se zdá, že jsou policistky ochotnější se v případě 

stresu v práci poradit s někým blízkým a rodinou (He, Zhao & Archbold, 2002).  

Stresující může pro mnohé policisty být změna životní roli a odchod do důchodu. I podle 

koncepce stresových životních událostí Holmese a Roheho (viz výše) je odchodu do důchodu 

přisouzena relativně vysoká stresová hodnota (45 ze 100 možných bodů). U policistů je to ještě 

umocněné ztrátou role a odchodem z „policejní subkultury“. „Policisté, kteří odchází do 

důchodu, se obvykle nejsou připraveni stát civilisty. Ve hře je ztráta policejní moci a pocit, že 

daný jedinec již není členem policejní rodiny. Opustit tuto mezilidskou síť ochrany není pro 

policisty lehké“ (Violanti, 2007).  

Kromě případů, kdy policejní práce způsobí zhoršení rodinného a osobního života, je důležité 

myslet taky na možnosti, že problémy v osobním životě způsobí zhoršenou schopnost pracovat. 

Některé výzkumy naznačují, že policisté hodností svůj soukromý život jako větší zdroj stresu a 

krizí než život pracovní (Klíma, 2012). Pracovní a soukromý život na sebe přímo působí a nelze je 

od sebe přímo oddělit. Jedno ovlivňuje druhé a naopak. 

 

3.4 Stres a hraniční události policejní práce 

V následující kapitole budou uvedeny souvislosti působení hraničních situací, se kterými se 

policisté v práci setkávají – jedná se o trauma spojené s použitím střelné zbraně, stres vzniklý při 

kontaktu se smrtí obecně a související posttraumatická stresová porucha, která se po prožití 

traumatu může vyvinout.  

Mezi náročné situace v policejní práci patří bezesporu setkání se smrtí. První kontakt nového 

policisty s mrtvým tělem je tak zásadní okamžik, že může být považován za „milník v jeho cestě 

za nabytím policejní identity“ (Henry, 2004, s. 108). Jednou ze strategií, kterou noví policisté 

používají k vyrovnání se s touto stresující situací, je soustředění se na provádění 

administrativních úkonů a jiných pracovních úkolů, což slouží jako ochrana, jako určitý obranný 

mechanismus, který jim pomůže se disociovat od setkání se smrtí (Henry, 2004).  
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Tento odstup je potřeba také k boji se strachem z vlastního ohrožení a smrti, který se u policistů 

někdy objevuje (Henry, 1995). Tato úzkost spojená s možnou smrtí závisí na „locus of control 

(LoC)“ policisty s tím, že větší úzkost zažívají policisté s vnějším LoC (Samreen & Zubair, 2013).  

Jak bude uvedeno v následující kapitole, kontakt se smrtí nebo ohrožující situace mohou být 

podnětem pro rozvoj posttraumatické stresové poruchy. Kromě toho však opakované setkání 

s mrtvým tělem vede k habituaci a znecitlivění vůči setkání se smrtí (Henry, 2004). Jedna z 

nejnáročnějších situací v policejní práci je setkání s dětskými oběťmi (Henry, 2004; Klíma, 2012; 

Regehr & Bober, 2005; MacEachern, Jindal-Snape & Jackson, 2011).  

Další stresující situace mohou vzniknout při výsleších a komplikovaném vyjednávání (Henry, 

2004). V následující kapitole bude uvedeno více o následcích traumatu v policejní práci. 

Události, které mohou vést k rozvoji této poruchy, jsou různé. Jednou z možných příčin 

traumatu může být použití střelné zbraně (viz dále), ale také setkání se smrtí, vážným zraněním 

nebo intenzivní pocit bezmoci a strachu (Carmichael, 2009), „setkání se smrtí dítěte, setkání 

s masovou nehodou, přihlížení násilnému činu, být osobně napaden ve službě, zažít život 

ohrožující stav ve službě nebo smrt kolegy“ (Regehr & Bober, 2005, s. 13). 

 

3.4.1 Posttraumatická stresová porucha 

Posttraumatická stresová porucha byla stručně charakterizována v kapitole o posttraumatické 

stresové poruše (anglicky posttraumatic stress disorder, dále PTSD). V souvislosti s policejní 

prací se jedná o často diskutovaný jev. Vzhledem k povaze policejní práce někdy dochází 

k situacím, které jsou hraniční a mohou zapříčinit vznik této poruchy. Do jaké míry se PTSD 

vyvine, záleží na řadě faktorů, jako je self-efficacy (Paton, Burke & Violanti, 2009), resilience 

daného jedince (Jong-Ku, Hyeon-Gyeong, Jae-Yeop, Juhyun, Hee-Tae, Sang-Baek & Sung-Soo, 

2016), nebo pohlaví - zdá se, že k vyvinutí PTSD jsou náchylnější ženy – policistky než muži – 

policisté (Paton, Burke & Violanti, 2009).  

Mezi další faktory patří zdravotní stav a síla s tím, že silní a méně k nemocem náchylní jedinci 

mají menší šanci, že se u nich rozvine PTSD (Maia et al., 2007).  Významná je i rodinná situace a 
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počet dětí. Ženatí policisté a vdané policistky mají menší pravděpodobnost, že se u nich PTSD 

rozvine, větší počet dětí se zdá být také významný a chránit před rozvojem PTSD (Marchand, 

Nadeau, Beaulieu-Prévost, Boyer & Martin, 2015). Dalším faktorem, který brání v rozvinutí PTSD 

je nabízená pomoc a podpora ze strany organizace (Kyoung-Mi, Chang-Hong  & Jung-Hwan, 

2015).  

V posledních letech se pozornost věnovala i dalším, netradičním vlivům na rozvinutí PTSD u 

policistů, například souvislosti mezi mírou mindfulness (všímavosti) a rozvinutím PTSD (Chopko 

& Schwartz, 2013). Z výše uvedeného je zřejmé, že míra rozvinutí PTSD je velmi individuální. 

Autoři různých studií ve Spojených státech amerických uvádějí prevalenci od 7 do 20 % u 

policistů, kteří se setkali s traumatizující událostí (Paton, Burke & Violanti, 2009). 

Mezi běžné příznaky PTSD, které policisté uvádějí, patří „vracející se a vtíravé myšlenky na 

danou událost, pocity osamělosti a odcizení od kolegů, úzkosti a strachy spojené přímo nebo 

nepřímo s traumatem, deprese, zvýšená bdělost, podezíravost a nedůvěřivost k veřejnosti, 

přílišná obezřetnost v dříve rutinních policejních situacích, vyhýbání se situacím podobným 

traumatu a přehnané fyziologické reakce na stres jako je třes nebo průjem“ (Mann & Neece, 

1990, s. 449). S emočním prožíváním je spojena disociace (odpojení od emocí, prožívání) těsně 

po prožitém traumatu (Kumpula, Orcutt, Bardeen & Varkovitzky, 2011).  

Příbuzným fenoménem je takzvané sekundární trauma, které se týká těch, kteří sami nebyli 

traumatizováni, ale ti, kteří s traumatizovaným následně pracovali (často to bývají pracovníci 

pomáhajících profesí) nebo jsou s danou událostí jinak spojeni (například policista, jemuž ve 

službě zastřelili kolegu). Ve zmíněném případě příkladu policisty, který mohl utrpět sekundární 

trauma při smrti kolegy, se také může jednat o „vinu přeživšího“ spojenou se sebeobviňujícími 

myšlenkami a pochybami o správnosti vykonané práce (Thomas, 2011).  

Kromě PTSD může trauma zapříčinit vznik dalších poruch, jako jsou deprese, noční paniky, 

poruchy spánku a další poruchy (Carmichael, 2009). Na druhou stranu mají někdy traumatické 

události i pozitivní dopady na profesní rozvoj policistů. Vystavení se některým potenciálně 

traumatizujícím situacím (nasazení vlastního života, osobní ohrožení) může vést k takzvanému 

posttraumatickému růstu (Chopko, Palmieri, & Adams, 2017).  
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Posttraumatický růst je stav, kdy u jedince dochází k zvýšení kvality života po prožitém 

traumatu v důsledku následujících změn: zlepšení vztahů s druhými lidmi, objevení nových 

životních možností, pozitivní změny v oblasti osobního růstu a spirituality a změna v ocenění 

hodnoty života (Preiss, 2009).  

 

3.4.2 Post-shooting trauma 

U některých policistů se vyskytuje trauma po použití střelné zbraně ve službě, při níž došlo 

k smrti nebo zranění, které se v angličtině označuje termínem „post-shooting trauma“ (dále 

PST). Někteří autoři uvádějí, že se jedná o formu posttraumatické stresové poruchy (Dumont, 

1999), někteří autoři následky PST rozdělují do krátkodobých, které jsou spojené s akutním 

stresem, a dlouhodobých, které nesou znaky posttraumatické stresové poruchy (Anderson, 

2009).  

U každého jedince se následující symptomy vyskytují v různé míře a některé vůbec, PST má 

individuální průběh, přesto některé studie uvádějí, že se PST objevuje po použití střelné zbraně 

ve službě až u 90 % případů (Rivard, Dietz, Martell & Widawski, 2002). 

Co se týče dlouhodobých projevů, mezi uváděnými těžkostmi, které policisté s PST uvádějí, patří 

problémy vážící se na samotnou událost (neustálé přehrávání si daného okamžiku, vyhýbání se 

podnětům, které mají spojené s danou událostí), problémy se spánkem (nespavost a noční 

můry), problémy s emocemi (agrese, vztek, strach nebo naopak otupění emocí) a soustředěním 

a další (zneužívání alkoholu a drog) (Dumont, 1999).  

Při samotné střelbě policisté udávají změněné prožívání okamžiku výstřelu, a to buď ve 

zpomaleném, nebo zrychleném modu. Dále výstřel vnímají buď jako hlasitější, nebo naopak jako 

slabší, než ve skutečnosti je (Rivard, Dietz, Martell & Widawski, 2002). Kromě zmíněného 

zkresleného vnímání patří mezi další uváděné změny tunelové vidění, vnímání situace jako 

nereálné nebo pocit velké fyzické síly (Campbell, 1992). 
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Je třeba zmínit, že ač k obrazu policisty zbraně patří a veřejnost se někdy domnívá, že použití 

střelné zbraně patří mezi policejní úkoly často, jedná se o malý zlomek policejní práce (Dumont, 

1999) a značná část policistů střelnou zbraň v práci nikdy nepoužije.  

V předchozím textu byl přestaven termín stres v souvislostech s profesí policisty. Byly 

identifikovány čtyři skupiny v policejní práci – organizační stres, stres spojený s životním stylem, 

stres v souvislosti s rodinným životem a stres způsobený náročnými a exponovanými situacemi, 

který může vést až k rozvoji posttraumatické stresové poruchy.  

 

3.4.3 Sebevražednost policistů  

Krajním řešením dlouhodobého stresu (ale také z jiných příčin) je sebevražedné chování. 

V České republice nejsou dostupné údaje, které by shrnovaly statistiky sebevražd u policistů, 

budu tedy vycházet ze zahraničních zdrojů s vědomím toho, že český kontext je jiný a že se 

jedná o paralelu jen do jisté míry.  

Některé ze zmiňovaných častých důvodů pro sebevraždu policistů jsou problémy s alkoholem, 

manželské a rodinné potíže, stres sám o sobě nebo disciplinární problémy, což jsou otázky, 

s kterými se potýká řada policistů (Henry, 2004). V kontextu Spojených států amerických se 

jedná o jev, který je zahalen tajemstvím, jelikož se v prakticky čistě mužském prostředí někdy 

předpokládá, že se jedná o selhání, o neschopnost se nad věci povznést a jít dál (Thomas, 2011). 

Sebevražda policisty neovlivní jen jeho rodinu a blízké, ale samozřejmě také pracovní kolegy. 

Pro kolegy policisty bývá důležité porozumět, proč k takové věci došlo, což někdy může vést 

k zjednodušenému vnímání důvodů pro sebevraždu, k nešťastné identifikaci s kolegou, který se 

rozhodl pro takový čin, nebo k zvýšené míře konfliktů na daném pracovišti (Henry, 2004).  

Pro identifikaci potenciálního rizika sebevraždy u policistů je třeba sledovat výskyt rizikových 

faktorů (výhrůžky sebevraždou, deprese, vztek, sebevražedné fantazie, zneužívání alkoholu a 

drog, domácí násilí, přístup ke zbrani) a varovných signálů (chování značící beznaděj, 

bezmocnost a neštěstí) (Baker, 2011). Právě beznaděj se zdá být jedním z nejsignifikantnějších 
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rizik sebevražedného chování u policistů (Violanti, Andrew, Mnatsakanova, Hartley, Fekedulegn 

& Burchfiel, 2016).  

Ačkoliv řada autorů uvádí, že policejní profese je riziková z hlediska sebevražednosti (Baker, 

2011; Henry, 2004; Thomas, 2011 a další), některé výzkumy tomu odporují. Výzkum, který 

statisticky zhodnotil sebevražednost u rakouských policistů, prokázal, že sebevražednost 

policistů – mužů byla mezi lety 1996 a 2006 srovnatelná s počtem sebevražd v běžné populaci a 

sebevražednost policistek – žen byla dokonce významně nižší (Kapusta, Voracek, Etzersdorfer, 

Niederkrotenthaler, Dervic, Plener & Sonneck, 2010). Toto zjištění by, vzhledem k podobnostem 

mezi rakouským a českým kontextem, mohlo být relevantní pro české prostředí.  
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4 Role psychologů v péči o policisty a systém kolegiální podpory 

Psychologové hrají v policejní oblasti důležitou roli hned v několika oblastech. První z nich je 

oblast výběru zaměstnanců do služebních i pracovních poměrů. Psychologové ve spolupráci 

s personalisty vybírají takové lidi, kteří jsou stabilní a psychicky odolní (Vymětal, Voska, Toman, 

Jungwirtová, & Urban, 2010). Psychologové ovšem také působí v rámci odborné expertízy jako 

znalci lidského chování při konzultaci kriminálních případů či v oblasti vzdělávání a osvěty 

(Čírtková, 2004).  

Psychologové se v určité míře mohou podílet na vyšetřování trestné činnosti. Mohou se zapojit 

v rámci psychologického profilování, kdy na základě zjištění o trestném činu kvalifikovaně 

odhadují profil pachatele, nebo při vyjednávání s pachatelem jako odborníci na vyjednávání, 

případně při grafologii, analýze písemného projevu pachatele a při pomoci obětem trestných 

činů (Čírtková, 2004).  

Další oblastí jsou služby, které jsou nabízené přímo policistům a které jsou k dispozici všem 

policistům. První z nich je anonymní linka pomoci v krizi, která je k dispozici i hasičům, 

zaměstnancům ministerstva vnitra a i širší veřejnosti a je k dispozici 24 hodin denně. Pracovníci 

linky (psychologové, ale i bývalí policisté nebo sociální pracovníci) řeší různá témata jako je 

použití střelné zbraně, vztahové problémy s kolegy, sebevražedná tematika, dopravní nehody 

s úmrtím dítěte a jiné. Další nabízenou službou byla do roku 2016 posttraumatická intervenční 

péče, kterou mělo k dispozici ředitelství v každém kraji a Policejní prezidium ČR. Intervenční tým 

byl multidisciplinární (psychologové, ale i duchovní, policisté a jiní zaměstnanci Policie a 

Ministerstva vnitra). Interventi poskytovali pomoc a podporu v těžkých situacích, a to buď po 

telefonu, nebo i osobně. Psychologové dále podle potřeby poskytovali další služby, jako je 

psychologické poradenství, krizová intervence nebo psychoterapie. (Vymětal et al., 2010) 

Kromě intervenční péče existuje ještě peer péče, při níž je oporou policisty jiný policista, který 

má pro takovou situaci potřebný výcvik. Tento přístup má své výhody, neboť policisté mohou 

mít v jiné policisty větší důvěru a na psychologa se obrátit až pokud tato péče není dostatečná, 
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případně může kolega zafungovat jako spojovací článek mezi policistou a psychologem 

(Greenstone, 2005).  

V České republice byl v rámci Pokynu policejního prezidenta ze dne 26. září 2016, o 

psychologických službách, zřízen systém kolegiální psychické podpory policistů a zaměstnanců 

(nebo jen kolegiální systém podpory, systém peer péče). Kolegiální podpora je v článku 18 

tohoto pokynu stanovena takto:  

1)  „Systémem kolegiální podpory se rozumí poskytování psychické podpory policistům a 

zaměstnancům, popřípadě jejich blízkým osobám (dále jen „příjemce kolegiální 

podpory“), kteří jsou v komplikované, psychicky náročné životní situaci, poskytovateli 

kolegiální podpory – peery) (dále jen „poskytovatel kolegiální podpory“). 

2)  Systém kolegiální podpory spočívá zejména v nabídce rozhovoru, sdílení pocitů a 

problémů, konkrétní pomoci či informací (např. o vhodných postupech, o institucích, 

které mohou přispět k řešení aktuálního problému), popřípadě v nabídce zprostředkování 

psychologické pomoci u dalších odborníků. 

3)  Cílem systému kolegiální podpory je předcházení rozvoji psychických obtíží policistů a 

zaměstnanců a rozšíření možností psychické podpory“ (Pokyn 231 policejního prezidenta 

ze dne 26. září 2016, 2016, s. 15).  

Poskytoval peer péče je speciálně, řádně a dobrovolně vyškolen a poskytuje podporu kolegům 

na jejich žádost. Kromě peer péče funguje ještě systém krizových interventů, kteří poskytují péči 

jak osobám mimo policejní složky, které byly nějakým způsobem zasaženy traumatickými 

událostmi (např. oběti trestných činů), tak policistům, kteří byli traumatizováni (zejména 

zákroky s použitím střelné zbraně, setkání se smrtí a podobně). Krizový intervent je policista 

nebo policejní psycholog řádně vyškolen v krizové intervenci. Dále fungují služby psychologa 

v různých kontextech a Linka pomoci v krizi (viz Vymětal et al., 2010).  

Ve výzkumném šetření v rámci diplomové práce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně se ukázalo, 

že policisté, kteří jsou ve službě déle (11 a více let) mají lepší znalosti o možnostech 

psychologické pomoci v rámci Policie ČR. Zároveň jsou postoje k psychologické pomoci u Policie 

ČR závislé na znalostech možností, které policisté mají (Klíma, 2012).  
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4.1 Psychologická péče po prožitém traumatu 

Pro snížení příznaků či prevenci jejich výskytů jsou důležitá přípravná sezení, která připravují 

policisty na setkání s traumatizujícími událostmi a následné debriefingy, pokud k takové 

události dojde (Ellrich & Baier, 2017; MacEachern, Jindal-Snape & Jackson, 2011).  

Pro jednorázovou krizovou intervenci se „doporučuje časové rozmezí od 24 do 72 hodin po 

ukončení krizové situace“ a jedná se o „účinný prostředek předcházení posttraumatickým 

stresovým příznakům u profesionálních týmů (Čírtková, 2004, s. 54). Někteří autoři jsou 

v rozporu s názory na funkčnost debriefingů a argumentují, že účinnost debriefingů nebyla 

výzkumně potvrzena.  

V nizozemském výzkumu byly porovnány skupiny policistů, kteří zasahovali při leteckém 

neštěstí. Po osmi měsících nebyl zaznamenán žádný rozdíl ve výskytu PTSD u těch, kteří prošli 

debriefingem a u těch, kteří jím neprošli. Po osmnácti měsících dokonce ti, kteří prošli 

debriefingem, vykazovali statisticky významně větší zvýšené napětí (hyperarousal) ve vztahu 

k prožitému traumatu (Carlier, Lamberts, van Uchelen & Gersons, 1998). Tato zjištění podlamují 

některá doporučení týkající se plošných debriefingů po prožitých traumatech a katastrof. Na 

druhou stranu ve finské studii z roku 2011 byl debriefing identifikován jako protektivní faktor 

zabraňující vzniku alkoholismu u policistů, kteří se setkali s násilnou a potencionálně 

traumatizující událostí (Leino, Eskelinen, Summala & Virtanen, 2011).  

Jiné studie doporučují debriefing delší dobu po prodělaném traumatu (řády týdnů, měsíců po 

události) (Chemtob & Tomas, 1997). V každém případě se jedná o kontroverzní téma a názory 

na posttraumatickou péči se různí. (Deahl, 2000). Problémem v hodnocení debriefingů mohou 

způsobovat i metodologické odlišnosti ve výzkumech, rozdíly v provádění debriefingů, specifika 

různých skupin, u nichž se debriefingy prováděly, což může zkreslovat výsledky výzkumů. 

Jak již bylo zmíněno výše, Policie ČR nabízí služby v rámci Posttraumatické intervenční péče 

(PIP). Policisté si vybírají, s kým z nabízených pracovníků PIP chtějí o traumatickém zážitku 

mluvit, jestli vůbec a jakým způsobem (osobně, telefonicky) (Vymětal et al., 2010). Důležité je 
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v krizi také dostávat relevantní informace, což slouží k lepší orientaci a snižuje negativní 

prožívání (Paton, Burke & Violanti, 2009).  

Následující výzkumná část se bude podrobně zabývat jednotlivými aspekty stresu v policejní 

práci, a to z hlediska toho, jak se s tímto tématem setkávají policejní psychologové.  
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5 Výzkumná část 

Výzkumná část obsahuje kvalitativní výzkumné šetření se zaměřením na aspekty stresu 

v policejní práci.  

5.1 Výzkumný problém, cíle a výzkumné otázky 

Výzkumný problém se týká aspektů stresu v profesi policisty. Cílem výzkumu je porozumět 

tomu, s jakými stresory se čeští policisté potýkají, jak stres prožívají a jak se s ním vyrovnávají. 

Zároveň se jedná o zatím nepříliš prozkoumaný úhel pohledu, domnívám se tedy, že by mohl 

přinést nové a užitečné poznatky. Volba tohoto vzorku s sebou nese i obtíže, které budou 

diskutovány v následné diskuzi. V návaznosti na literárně-přehledovou část a s ohledem na 

zvolenou metodu analýzy dat byly zvoleny tyto výzkumné otázky.  

Výzkumné otázky: 

VO1: Jaká témata se u policistů objevují v souvislosti s organizačním stresem?  

VO2: Jaká témata se u policistů objevují v souvislosti s vlivem stresu na životní styl?  

VO3: Jaká témata se u policistů objevují v souvislosti s hraničními událostmi policejní práce? 

VO4: Jaká témata se u policistů objevují v souvislosti s vyhledáváním psychologické péče? 

VO5: Jaká témata se u policistů objevují v souvislosti s copingovými strategiemi? 

 

5.2 Metodologický rámec 

Jako metoda sběru dat byla zvolena metoda polostrukturovaných rozhovorů. Scénář byl volně 

konstruován na základě literárně-přehledové části této práce a je k nahlédnutí v příloze 1. 

Metodou zaznamenávání dat bylo nahrávání na diktafon. Od všech účastníků výzkumného 

šetření byl získán informovaný souhlas (viz příloha 2), ve kterém souhlasili s nahráváním a 
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v němž bylo zaručeno, že u výsledků nebudou uvedena jména účastníků výzkumu. Následně 

byly provedeny doslovné přepisy rozhovorů. Datový soubor je tedy tvořen přepisy rozhovorů.  

Metodou pro zpracování a analýzu dat byla zvolena tematická analýza jako vhodná metoda pro 

zjištění témat, která se v této problematice objevují u v souvislosti s jednotlivými aspekty 

stresu. K tematické analýze dat bylo přistoupeno podle Yina (2011), tedy pětifázovým cyklem. 

V první fázi se data uspořádají tak, aby dávala smysl. V tomto případě se jednalo o seřazení 

přepisů rozhovorů do jednoho textového souboru. Ve druhé fázi byla data naopak rozložena do 

dílčích částí, kterým byly přiděleny kódy podle obsahu. Ve třetí fázi byla data relevantní pro 

téma výzkumu znovu složena podle příslušnosti k jednotlivým kódům. Následně byla data ve 

čtvrté části interpretována a nakonec byly vyvozeny závěry.  

K tomuto cyklu nebyl po důkladném zvážení použit žádný program, který se pro kvalitativní 

analýzu někdy využívá (Assisted Qualitative Data AnalysiS” - CAQDAS, například Atlas). Použití 

sofistikovaných softwarů je někdy výhodné a šetří to čas, nicméně je zde řada úskalí. Jazyk 

počítačového softwaru může být odlišný od jazyku výzkumníka a nutnost od začátku do konce 

instruovat program k provádění dílčích kroků analýzy může být naopak zatěžující (Yin, 2011). 

Vzhledem k nízkému počtu účastníků výzkumu také není tak obtížné provádět kódování 

manuálně jen za použití programů Microsoft Office (Word a Excel).  

 

5.3 Účastníci výzkumu 

Pro tento výzkum byl vybrán vzorek policejních psychologů, kteří zároveň zastřešují systém 

kolegiální podpory. Jedná se ve všech případech o psychology, kteří pracují s policisty, kteří se 

se stresem potýkají a jež policisté v případě obtíží kontaktují. Mají tedy širší přehled o tom, jaká 

témata se často u policistů objevují. Pohled jednotlivých policistů, ač nesmírně cenný a 

autentický, by v omezeném vzorku kvalitativního výzkumu pravděpodobně nezaznamenal celou 

šíři různých témat, ale vždy jen jeden subjektivní prožitek a zkušenost. Výzkumný soubor tvořilo 

5 psychologů (3 ženy a dva muži). Kontakt byl navázán přes vedoucí policejní psycholožku 

z Policejního prezidia, která poskytla šest kontaktů na psychology, kteří zastřešují kolegiální 
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péči, z toho jen jeden neprojevil zájem se výzkumu účastnit. Věk účastníků byl různý. Dva 

účastníci patřili do věkové kategorie mladšího středního věku (30 – 40), dva do kategorie 

středního věku (41 – 60) a jednomu účastníkovi bylo více než 60 let. Ačkoliv se počet účastníků 

výzkumu zdá omezený, teoretická reprezentativita se blížila nasycení, jelikož se již u posledních 

rozhovorů neobjevovala výrazně nová témata. Policejní psychologové působí ve dvou krajích – 

Praha a Středočeský kraj. Další identifikační údaje nejsou pro zachování anonymity uvedeny.  

 

5.4 Výsledky  

Výsledky kvalitativní části budou uvedeny ve sledu, který tematicky kopíruje kapitolu o 

aspektech stresu práce u policie v literárně-přehledové části této práce. Následně budou 

doplněna další témata, která se v rozhovorech objevila. Závěry jsou vždy podpořeny 

jednotlivými citacemi účastníků výzkumu. Každému účastníkovi bylo přiděleno číslo pro 

anonymizování citací (P1, P2, P3…). Písmeno P je zkratka pro slovo participant ve smyslu 

účastník výzkumu/respondent. Pro zachování anonymity není při popisu vyskytujících se témat 

rozlišováno, zda informaci uvedl muž či žena a je vždy uvedeno „respondent“ či „účastník 

výzkumu“.  

 

5.4.1 Organizační stres  

Respondenti uváděli celou řadu stresorů, které vyplývají z organizačního prostředí Policie ČR. 

Obecně se zde vyskytovala témata související s organizací práce, požadavky na pracovníky a 

velkou skupinu také tvořila problematika vztahů, ať už s kolegy, tak s nadřízenými. Mezi další 

témata, která se objevovala, patří bezesporu byrokracie, dohled a kontrola, finanční a další 

ohodnocení, spolupráce s občany a médii, organizace služeb, absence smysluplnosti práce 

nebo nemožnost kariérního růstu. Souvisejícím tématem je pak syndrom vyhoření. Tato 

témata nyní představím blíže, jelikož organizační stresory jsou i podle zahraničních výzkumů 

v policejní práci zastoupené v nadlimitní míře. Jeden z respondentů vyjádřil zkušenost, že 

problém s vedoucím, kontrolou a administrativou vyjadřuje každý nebo téměř každý policista.  
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P2: „jak ten šéf si na něj neudělá čas, jak je hroznej, jak je furt hlídá, jak maj toho 

papírování a tohle, to opravdu slyším od každýho policajta, 100%, jako 99,9%“.  

Respondenti uváděli byrokracii jako zásadní stresor, který ztěžuje policejní práci. Především se 

jedná o vykazování různých statistik a velká administrativní zátěž. S tím souvisí i úbytek vlastní 

policejní práce s lidmi.  

P2: „nespokojenost právě proto, že převládá administrativa, a to, že ta práce je 

čím dál tím míň o tý vlastní práci s lidma a čím dál tím víc o tý byrokracii okolo“.  

P3: „mají vysokou zátěž, co se týče zpracovávané administrativy ve smyslu spisů, 

né drobností“. 

P5: „přetíženost obrovská, nehygienická, kdy vlastně celou noc má službu a ráno 

zasedá ke spisu a spisy se vrší a hromadí a ten člověk nemůže ani na dovolenou…“ 

S tím je spojený důraz na to, zda je práce technicky správně zdokumentovaná a formálně 

dobře zpracovaná a nikoliv výkon samostatné policejní práce. Podle jednoho respondenta se 

jedná o zhoršující se stav, který podle dalšího respondenta může paradoxně souviset s rozvojem 

nových technologií, které místo usnadnění práce vedou k zvýšené kontrole a restrikci.  

P1: „jim vadí, že se někdy míň kouká na tu kvalitu a někdy víc kouká na ty počty 

něčeho, než to, jak třeba já nevím nějaká práce stojí úsilí…“ 

P2: „budu jako policista hodinu támhle řešit nešťastnýho občana, kterýmu ukradli 

auto a pak budu sedm hodin dělat papíry a vykazovat do všech systémů, že jsem tam 

tohleto udělal, abych měl ty čárky a dokázal těm nadřízeným, že jsem se neflákal, a budu 

muset na to napsat tisíc papírů, který budou mít tisíc náležitostí, tak jsem tu smysluplnou 

práci dělal hodinu z těch osmi, takže tohle potom ty lidi, fakt zvlášť ty, kterým jde o 

smysluplnost, ti jsou právě frustrovaní, že jo, ti jsou právě naštvaní, no. A zároveň potom 

to hodnocení je od toho ne jestli pomohl tomu člověku, ale jestli ty papíry vyplnil 

správně“.  
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P1: „Já se ale obávám, že se to zhoršuje, že jak mluvím s těmi policisty, co mají 

odsloužíno 15, 20 let, tak reagujou na to, že před těma 10 - 15 lety ta práce byla víc o 

práci policejní a teď maj trošku pocit, že se z nich občas stávají úředníci“.  

P2: „P2: dochází k paradoxnímu jevu, kdy s vývojem technologií, který by nám 

měly tu práci usnadňovat a měla by být ta práce rychlejší a vlastně ta úředničina by měla 

tím pádem logicky zabírat čím dál tím méně času, tak je to přesně naopak, protože ta 

technologie zároveň umožňuje tu zvýšenou kontrolu“.  

Podle respondentů se od policistů zároveň očekává vysoká úroveň administrativní práce a také 

výkony rovnocenné s právníky. Policisté ale nemají takovou profesní průpravu ani časové 

možnosti, jedná se tedy o nereálné a nesmyslně vysoké nároky. Zároveň jim opět hrozí postihy 

za špatné zpracování spisu a musí si dávat velký pozor na vše, co napíší, protože by jim mohl 

hrozit právní postih, případně stížnost. Zároveň i od občanů můžou podle jednoho respondenta 

plynout nereálné nároky a občané se mohou mylně domnívat, že se policista orientuje například 

v právních odvětvích, která s výkonem jeho práce nijak nesouvisí.  

P3: „…ale vypracování obrovského množství tiskopisů a listin a podchytit to na 

úrovni, která se očekává, že budou mít odvádět v tomhle směru kvalitu práce jako na 

úrovni právníků, advokátních kanceláří, zatím co v advokátní kanceláři mají podstatně 

jiný čas na ten případ a pracuje na něm víc lidí a tady na něm pracuje jeden policista, 

který má těch případů víc a nemá zdaleka tolik času ani tolik možností a z toho plyne 

taky velký stres“. 

P4: „Z toho, co bude. On musí rozhodnout v několika vteřinách a pak se sejde tým 

právníků, kteří nad tím hloubají, aby teda přišli na to, co on udělal špatně“.  

P3: „dávat si na to velmi dobrý pozor, co všude napíšete, protože nevíte nikdy, kdy 

kde se toho někde chytne nějaký právník, který nerozkreje tak rychle, že potenciální 

stěžovatel je na diagnozu psychiatrickou a začne vás popotahovat na formě“.  

P4: „občané si myslí, že policista se orientuje v právu, pane bože, proč by se měl 

orientovat v rodinném právu, v obchodním právu?“ 
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Pocit neustálého dohledu a kontroly je podle respondentů také spojen s existencí GIBSu 

(Generální inspekce bezpečnostních sborů) a NCOZ (Národní centrála proti organizovanému 

zločinu). U GIBSu je to podle jednoho respondenta vnímáno jako bič na policisty a další způsob 

kontroly, u NCOZ podle jiného respondenta projev zvůle a nezájmu o názor policistů.  

P2: „vznik GIBSu je stresor sám o sobě, že je tu další orgán, který, co si budeme 

povídat, ten je především proto, aby byla ošetřena práva občanů, nikoli policistů, takže 

to je orgán, který i policisti vnímají jako orgán jako ano, tak je tady nad náma zase 

nějaký bič, ale kdo se zastane nás?“ 

P4: „když se zrušil UOOZ a založilo se NCOZ…“ „…a celkově i do policie to přineslo 

takový vzkaz, my si s váma můžeme dělat, co chcem, vůbec nás nezajímá, jak úspěšně 

pracujete, a nezajímá nás váš názor. To byl zdroj velikýho stresu.“ 

Velká kontrola je zároveň respondenty vnímána jako kontraproduktivní, protože když daný 

policista zváží zátěž, které by byl po určitém výkonu vystaven, může zvolit raději pro něj snazší 

variantu a nezasáhnout. To se může stát v běžných činnostech, nebo i při zvažování, zda použít 

či nepoužít služební zbraň. Zároveň takový přístup může podle dalšího účastníka vést 

k demotivaci a vyhořelosti.  

P1: „použití služební zbraně okamžitě prostě se to prošetřuje GIBS, už to, že jenom 

to že váží kdy, do jaké situace si troufnou jít, kdy zasáhnout, protože už jim tam běží -  

aha tohle budu muset napsat takovýhle úřední záznam, bude to prošetřováno takhle a 

takhle, budu muset dokazovat, že jsem všechno udělal, takže to není o té práci samotný“.  

P4: „Myslím, že leckdy to může vést k tomu, že v nejednoznačných situacích mají 

tendenci se otočit a dělat, že to nevidí. Teď nemluvím o situacích, kdy jde někomu o život. 

To policista do toho jde, ale takový míň závažný, nejednoznačný situace“. 

P2: „jde to velice špatným směrem z mýho pohledu a nejen z mýho, jako 

psychologové všichni, protože takhle to nefunguje, nějakej autokratickej systém, kterej 

funguje na velmi přísný kontrole a postizích, víme jaký má důsledky. Ti lidi to dělají jenom 

z donucení a hromadí se nespokojenost a naštvání a vyhoření a demotivace“.  
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Dalším zmiňovaným tématem byl vztah policistů s jejich nadřízenými. Podle některých 

respondentů se může jednat o významný stresor. V extrémním případě se může jednat i o 

šikanu na pracovišti. Přitom nadřízený může být podle jednoho z respondentů absolutně 

klíčovou osobou v práci policisty a hluboce ovlivňovat policejní práci. V rigidní policejní 

struktuře však podle jiného respondenta nefungují přirozené organizační procesy a není snadné 

vedoucího vyměnit.  

P4: „Nadřízený je strašně důležitá osoba, jak už jsem říkal, hodně ovlivňuje na 

pracovišti a pokud má nadřízenýho, kterýmu může důvěřovat, tak je to naprosto 

zásadní“. 

P3: „ve směru k nadřízeným a tam pak nadřízení mají obtíže v komunikaci se 

svými podřízenými. To je jedna velká oblast stresu, která v extrémních případech vede až 

třeba k šikaně, nebo mobbing, nebo podezření na to, že se něco takového děje.“ 

P4: „V souvislosti se stresem, často jsou to stížnosti na vedení, na to, jakým 

způsobem zacházejí s lidmi, na přístup“.  

P3: „Prostě řeknete - s tebou jako s vedoucím nejsem spokojený, tak tě vyměním, 

ale u nás to takhle snadno nejde. A to je taky velký zdroj stresu“.  

Podle jednoho respondenta se jedná o časté „řvaní“, tedy o silně direktivní, autokratický styl 

vedení. Podle dalšího respondenta je to způsobeno tím, že vedoucí u policie jsou velmi tvrdí. 

Další respondent uvádí jako možný zdroj obtíží v komunikaci to, že policejní manažeři nejsou 

dostatečně školeni v práci s lidmi.  

P4: „Typickým bývá řvaní, u policie existují manažeři, manažerský styl spočívá 

v tom, že se musí umět hodně křičet, jsou to takoví absolutisti“. 

P3: „Policejní management nemá dostatečné školení pro to, aby pracoval s lidmi, 

tam se školí, aby uměli velet, školí se, aby rozuměli pracovně právní stránce věci, aby 

znali předpisy, podle kterých mají fungovat, školí se v nějaké organizační struktuře, řádu, 

ale nikdo je neučí pořádně pracovat s lidmi“.  
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P5: „nejtvrdší policajt často bývá vedoucím“.  

Dalším vyskytujícím se tématem je monitorování policejní činnosti ze strany občanů, a to i za 

pomoci nahrávání na mobilní telefony a následné uveřejňování na sociální sítě. Zároveň se 

vytržením z kontextu může jednat o zkreslenou situaci, která se různě překroutí. Snaha občanů 

„nachytat policisty a následně si na ně stěžovat může podle jednoho respondenta souviset 

s upadající autoritou policistů v očích občanů, na což si někteří policisté podle tohoto 

respondenta často stěžují. K tomuto tématu patří i případné nesmyslné stížnosti občanů, kteří 

jsou ochotni svým stížnostem věnovat velkou snahu a čas.  

P1: „teď každý občan při jakékoli, i při běžný silniční kontrole, si je nahrává, dává 

to do médií, ale už je to nějaká zkreslená situace…“ „…oni si hrozně uvědomují, jak je na 

ně vidět a jak každý tu práci hodnotí a ještě tohleto se k tomu přičítá navíc“. 

P3: „se musíme vyrovnat, třeba skutečnost, že každý má mobilní telefon, 

fotografovat může, pořizovat záznamy, může to okamžitě dát odvysílat, tady nejde o to, 

že by policisté konali něco, co konat nemají a obávali se, že je hned někdo bude 

nahrávat, ale jednak určitě víte sama, že leccos vytržené ze souvislosti, fotka, kousek 

záznamu celou situaci překroutí“.  

P3: „Po Praze je několik oblastí, kde vyloženě občané se soustředí na to, zda 

policisté neparkují trošičku mimo než by se mohlo a hned si na ně stěžují a podpora ze 

strany veřejnosti není. Hodně si stěžují na to, že klesá autorita policie v očích občanů“.  

P3: „když mají nějaké opakované stěžovatele, takové ty vytrvalce, že jim nestačí, 

že si napíšou tu stížnost na to oddělení, ale že jsou schopní, já nevím, kvůli tomu, že jim 

nikdo nehledá zaběhnutou slepici, psát až do Haagu a jsou tací, kteří prostě rovnou na 

inspekci a rovnou na kancelář prezidenta a já nevím kde všude možně, tak to je pak 

takové, že se hůř s tímhle stresem vyrovnává, protože to neuvěřitelně obtěžuje a zdržuje 

od práce“. 

S autoritou policistů působí další téma, které se týká role policistů. Policisté jsou podle jednoho 

respondenta pod velkým tlakem, neboť jsou neustále pod drobnohledem občanů a očekává se 
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od nich, že se budou vždy a za každých okolností chovat korektně. Stejně tak, jak již bylo 

zmíněno u představ, že policisté zvládají některá právnická témata, i zde mohou mít občané 

zvýšené nároky na policistu, neboť je pro něj nemyslitelné, aby se choval amorálně, poklesle či 

snad dokonce protizákonně.  

P3: „velký diktát té role policejní, tak jako to je u lékařů, učitelů. Pokud bude opilý 

řezník, tak si řeknu, no je to hloupý, ale jinak je mi to jedno, ale pokud se setkám s opilým 

policistou, tak je to vrchol, to se prostě nesmí stát…“ „…policista je pořád pod 

drobnohledem a pořád pokud není ve službě, tak jsou věci, které nesmí dělat, není na 

místě, aby se policista popral mimo službu, aby se někde choval natolik neeticky nebo 

nemorálně, aby se zesměšnil nebo zostudil a to všechno je taky velký tlak a stres“.  

Dalším tématem, které se v rozhovorech objevovalo, je nedostatečné ocenění policistů, a to jak 

finanční, tak nefinanční. Z materiálního hlediska se však nejedná jen o nízké finanční ocenění, 

ale také o materiální zabezpečení potřebné k práci, jako jsou kabely k tiskárně, funkční počítače 

nebo mobilní telefony. Absence snadného přístupu k tomuto materiálu může ztěžovat práci 

policistů, je vysilující a policisty unavuje.  

P3: „Je to spíš jako ocenění, když se řekne finance, tak to zní zvulgarizovaně a 

jednak to nepostihuje celou problematiku, ocenění třeba i ve vztahu k času…“ „…No to 

zahrnuje úctu a respekt veřejnosti, mediální prezentaci policistů, velice dobře působí, 

když se někdo z vysoce postavených důstojníků policistů zastane na veřejnosti, jo jenom 

když řekne, já o té situaci vím, moji lidé nepochybili nebo něco takového, tak to působí 

velice dobře, ale nestává se to tak vždycky“.  

P4: Je to velkým zdrojem stresu, často i pro manažery. Tyhle věci u policie jsou 

řízeny vlastně jako civilní částí policie, leckdy dochází k naprosto absurdním situacím, kdy 

řekněme vedoucí specializovanýho útvaru má podepsanou žádost o vydání nějakýho 

materiálu, jde fasovat, má to přidělený a civilní pracovník mu to odmítá dát, protože on 

nevidí důvod, proč by ten specializovaný útvar to zrovna k něčemu potřeboval.  
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P4: Asi se to týká i materiálního zabezpečení věcí, jako je kabel k tiskárně, funkční 

počítač, jejichž zařízení v tom systému trvá strašně dlouho, když se zadaří. Nejsou běžně 

dostupné třeba služební telefony nebo čísla…“ „…Nicméně to materiální zabezpečení jako 

takový ty lidi pak neskutečně unavuje“.  

Dalším tématem byly dlouhé služby a časová náročnost, která souvisí také s tím, že současný 

počet policistů je nedostatečný. Jeden respondent to popsal jako „spirálu“ nebo „bludný kruh“, 

protože čím větší jsou podstavy, tím větší je zátěž mezi policisty, což zvyšuje fluktuaci a 

následné podstavy.  

P2: „neskutečně zatíženi tím že jsou podstavy, protože ty služby se musí pokrejt…“ 

„…chodí jim tam noví mladí nezkušení, část míst je neobsazená, část míst je obsazená 

jako novými nezkušenými lidmi, které nemá kdo zaučovat, takže tohle všechno spirálou 

zvyšuje ten stres a tu zátěž a zvyšují i tu fluktuaci a čím víc lidí odchází, čím víc lidí chybí, 

tak zase se zvyšuje ta zátěž, takže je to opravdu jako bludnej kruh“.  

S podstavy souvisí i nemožnost kariérního růstu. Vzhledem k nedostatečné obsazenosti pozic 

v základních útvarech je podle některých respondentů velmi těžké se posunout, což může 

působit velmi demotivačně. Zároveň respondenti zmiňují paradoxní stav, kdy povyšováni jsou 

často ti méně schopní, kterých se chtějí vedoucí zbavit a ti schopnější dostávají horší hodnocení, 

na základě něhož zůstávají ve stávajícím útvaru a vedoucí si je tak udrží. Podle několika 

respondentů se jedná také o mechanismus, kterým se vedoucí zbavují nežádoucího pracovníka 

– nabídne se mu zajímavější nabídka.  

P2: „ty základní útvary mají tak veliký podstavy, že nechtějí ty lidi pouštět, takže 

tohle zároveň je jeden z hodně velkejch faktorů toho stresu a nespokojenost u těch 

policistů, že by chtěli někam dál, chtěli by se posunout, ale nemůžou, opravdu se i snažej 

a nemůžou“.  

P1: „postup závisí na tom, jaký oni mají hodnocení služební a je to prostě 

ovlivnitelný. Když mají špatný služební ohodnocení, oni se nemůžou ani hlásit do 

výběrovýho řízení“.  
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P2: „nastává paradoxní situace, kvalitní člověk má špatný hodnocení, protože 

kdyby měl dobrý, tak by odešel, takže mu dáme špatný, aby nemohl odejít a ten kvalitní 

člověk mi tady zůstal jako vedoucímu, a opačně, když se potřebuju někoho zbavit, 

protože je to lempl, tak mu ale musím dát dobrý hodnocení, protože jinak by se nikam 

jinam nedostal, takže další faktory nespokojenosti a stresu“.  

P3: „No funguje to tak, že se ten člověk pak musí přemluvit a přimět, aby odešel a 

nabídnout nějaká zajímavější nabídka“.  

 

Syndrom vyhoření 

V souvislosti se syndromem vyhoření zmiňovali respondenti další témata. Prvním z nich je péče 

o vyhořelé. Bylo zmíněno, že policisté, kteří jsou již vyhořelí, se do kolegiální ani psychologické 

péče nedostanou a buď odcházejí, nebo vykonávají práci pouze mechanicky, technicky, bez 

motivace a s minimálním vloženým úsilím. Jiný respondent zmiňoval, že v takových případech 

se na snaživé chování kolegů nahlíží jako na něco ohrožujícího, nebo se daní jedinci chovají až 

agresivně. Jeden z respondentů poukazuje na svou zkušenost, že vyhoření se může šířit skrze 

oddělení jako nákaza a rozšířit se i na ostatní, například i tím, že původní vyhořelý je vedoucí 

oddělení, případně i jeho zástupce.  

P1: „opravdu vyhořelí už se nedostanou ani k nám ani k těm peerům, že ti, co 

ještě něco chtějí řešit, hledají tu pomoc, ještě nejsou tolik vyhořelí, to je možná to, že my 

se s nimi nesetkáme v té péči, protože ti úplně už vyhořelí si ani o tu péči neřeknou, ti 

prostě odejdou“. 

P2: „Ti vyhořelí buď odejdou, nebo pak podle mě ještě druhá sorta takoví ti, co to 

začnou dělat úplně mechanicky, kteří udělají nejmenší minimum, který se od nich 

vyžaduje, jenom tim proplouvaj bez jakýkoli motivace pro tu práci, jenom si to fakt jako 

odkroutit na minimální požadavky a mít svatej klid. Takže ty taky samozřejmě nepožádají 

o psychologickou péči, ti se s tím vyrovnávají tímhletím způsobem“.  
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P4: „S negativismem, s pocitem ztráty smyslu, nebudu dělat nic, protože to stejně 

nemá smysl, až jako agresivní chování vůči ostatním. Nebo někdy kdo chce pracovat, 

nebo chce dělat něco navíc, tak je vnímán jako ohrožení dokonce“.  

P5: „to vyhoření, řekl bych tomu vydoutnání, nějakým způsobem tam vzniká 

jakási nakažlivost na oddělení...“ „…lhostejnej nadřízenej a jeho zástupce, tak se to jako 

rakovina rozleze po celým oddělení a pak nikdo nedělá nic a kdo dělá, tak je po zásluze 

potrestán, takže může, řekl bych že vyhořením může trpět celý pracoviště“.   

V souvislosti se syndromem vyhoření byla zmiňována absence smysluplnosti práce. Přesto, že 

policista odvede dobrou práci, stává se, že nevidí dopad, který má. Je to přitom v rozporu s tím, 

co si někteří lidé představují.  

P2: „tak ta smysluplnost, tak ten profesní růst jsou zároveň těmi stresory, nebo to 

co způsobuje tu nespokojenost“.  

P3: „realita není taková, že by se teda nějaký případ, viděli odsouzení pachatele a 

měli radost, že poškození všichni poděkují, takhle to není, všechno je to na dlouhé lokty, 

policista slouží na ulici a málokdy vidí dopad nebo dobrý výsledek své práce“.  

P4: „že když na začátku mají tolik energie a pak o ni přijdou, často naráží na to, že 

vlastně těm lidem nemohou pomáhat, že tu práci nemohou dělat, pominu procesní 

problémy…“ 

P5: „přesto u řady policistů vzniká obrovská, nadhraniční snaha zvládnout ty 

úkoly, vyniknout, chytnou pachatele, udělat to a to no, ale pak když ho vidí ten pachatel 

je druhej den na ulici zpátky a celá několikaměsíční práce je naprosto marná a zbytečná“.  

Jeden z respondentů poukazuje na klíčovou roli lhostejnosti ve vyhoření, kterou ilustruje na 

neschopnosti prožívat pozitivně tady a teď jak v práci, tak následně doma, což může vést 

k důsledkům, které se projevují i v pozdním stáří.  

P5: „prostě je mu to všechno jedno a pak přežívá pracovní dobu s tím, že večer 

nemá co dělat, tak se těší na víkend, když nemá co dělat, tak se těší na dovolenou, pak se 
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těší na důchod a pak se pohybuje jako a pak najednou zjistí, že ani tam není to štěstí, 

protože je nacpán těma larvama těch kauz, který tam byly a často, ne často, občas se 

objeví i takovej osmdesátiletej klient, bývalý policista, který řve na své vnuky, že nemají 

poskládané prádlo do komínků a vystřihuje si kauzy z novin a je nešťastnej“.  

 

5.4.2 Stres a životní styl 

Do této kategorie byla, podle vzoru literárně-přehledové části, zařazena zejména témata, která 

souvisí se zdravím, především pak otázka životosprávy, případně okrajově i užívání návykových 

látek.  

Životospráva a návykové látky 

V souvislosti se životosprávou se objevilo mezi respondenty několik témat. Jednak je to 

nepravidelnost ve stravě, která je logicky způsobena právě nepravidelným charakterem práce. 

Dále se objevilo téma alkoholu. Mezi respondenty nepanovala shoda, zda se jedná o míru, která 

je běžná v populaci, či nikoliv, nicméně respondenti zmiňovali alkohol jako jednu ze strategií 

zvládání stresu u policistů, zvláště nárazové pití většího množství alkoholu. Zmíněno bylo také 

gamblerství a velmi okrajově drogy jako možný únik od stresu v práci. 

P1: „se nedá dopředu naplánovat, jak ta služba bude vypadat, takže někdy jako je 

to o tom, že se v klidu můžou najíst a někdy je to o tom, že jako 12 hodin se pořádně 

nedostanou k jídlu, k pití, protože prostě řeší něco akutního“.  

P2: „A co si myslím, co se týká toho zneužívání návykových látek, tak bohužel, 

ano, alkohol je pro policisty dost často nejjednodušším způsobem jak rychle zrelaxovat 

po službě. Klasická hláška je, když mluvíme o nějaké možnosti psychologický péče nebo 

kolegiální podpory, tak klasická odpověď je „to je v pohodě, my si jdeme po službě vylejt 

hlavu“ že jo a je to jako dobrý všechno a máme posttraumatickou péči…“ 

P2: „No i napříč celou veřejností, nevím jako, kdyby se dělala statistika, jestli 

policajti chlastaj teda s prominutím víc než jiný populace“.  



51 
 

P3: „Ono se to jakoby očekává, že policisté pijou víc, ale já co jsem měla možnost 

být v kontaktu s jinýma profesema, tak nemám pocit, že by pili víc než doktoři nebo 

právníci, než učitelky“.  

P4: „Sport a alkohol. Neumím to srovnat s ostatní populací, ale řekl bych, že u 

policie se dost pije, jsou to takový jako nárazový, ne že by ti lidi pili pořád, ale když se 

sejdou, tak se pije hodně“.  

P5: „často to může sklouznout ke gamblerství, k alkoholu, drogám 

pravděpodobně taky, ale o tom nemám bližší informace“.  

 

5.4.3 Rodina a vztahy 

Stres v práci má nepochybně vliv na rodinný život jedince a není tomu jinak ani u policistů. 

Respondenti zmiňovali, že téma vztahů a rodinného života je velmi časté, když policisté 

vyhledávají psychologickou péči nebo kolegiální podporu. Kromě manželských a partnerských 

problémů to jsou potíže s dětmi, psychická onemocnění v rodině a podobně.  

P1: „ty problémy v rodinném životě…“ „… u mě hodně převládaj partnerský a 

rodinný“. 

P2: „opravdu převažujou témata z té osobní sféry, né z té pracovní“.  

P3: „Další velkou oblast stresu si přináší ze soukromého života, tak jako asi 

kdokoliv jiný v jiné profesi, problémy s dětmi, když dorůstají a nechovají se tak, jak si 

myslí rodiče, že by se chovat měly…“ „…násilí na policistech nebo policistkách, kteří 

páchají jejich partneři, protože ani v téhle profesi nejste chránění, aby se váš partner stal 

tyranem a jednak i s násilím, které sami páchají na svých partnerech nebo partnerkách a 

nedokážou už si s tím poradit, nedokážou to zastavit, tak jdou k nám, což považuju 

obecně za pozitivní jev, co je v pořádku… problémy s nevěrami, s manželskými vztahy, 

v širší rodině, to je taky velká oblast“. 
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P4: „obraceli se na mě kolegové spíš s konzultací rodinných věcí, než se stresem 

přímo souvisejícím s prací, tzn. kam dojít s dítětem do psychologicko-pedagogický 

poradny, co dělat, když je to autista, maminka onemocněla schizofrenií, co s tím a 

podobně“. 

Jedná se o potíže, které jistě nejsou výlučné pro profesi policistů, naopak jsou běžné napříč 

populací. Jeden z respondentů vyzdvihuje, že se jedná o běžné problémy. Na druhou stranu, 

jiný respondent poukazuje na určitá specifika, která vnímá v rodinných a partnerských 

problémech policistů. Jednak se jedná o fakt, že policisté jsou více než jiné skupiny vystaveni 

nepříznivým a ohrožujícím sociálním jevům, mohou tedy být vůči okolí podezíravější, což se 

může projevit například většími zákazy dětem a podobně. Přátelé ze stejného (policejního) 

prostředí, se v takovém vidění světa mohou podporovat, což nemusí být výhodné.  

P2: „nevnímám to tak, že by ty partnerský problémy byly způsobený prací toho 

policisty nebo policistky, že jsou prostě takový ty, který mají všichni, který jsou běžný“. 

P3: „No a je to i tak, že ten policista, doktor vidí ze všech lyžařů těch deset, co si 

zlomí nohu u něj v okrese a policista ze všech dětí vidí ty, kterým se něco stalo, tak oni 

jsou apriori podezřívavější, úzkostnější, ať to maskují jakkoli, tak je to úzkost a strach o ty 

nejbližší a přijdou vystresovaní z práce…“ „… protože když jste tak zvaně mezi svýma, tak 

je to všechno v pořádku, jako že tolik zakazujete dětem a máte tadyty obavy, strachy a 

pak když mluvíte s někým z vnějšku, tak vlastně vidíte, že možná trošku přeháníte“.  

Dalším ze specifik, která vyplývají z povahy policejní práce, je časová náročnost a práce na 

směny, která negativně ovlivňuje rodinný život. Respondenti zmiňují nutnost práce o víkendech 

a svátcích a v některých případech nemožnost vzít si dovolenou kvůli velkým podstavům 

v některých útvarech. Vlivem charakteru práce je pro policistu, ale i pro jeho rodinu, obtížné 

něco plánovat, protože se může stát, že bude muset náhle jít do práce. Řada policistů také do 

práce dojíždí a jsou několik dní v kuse v jiném městě, což může způsobit i rozpad vztahu.  

P1: „že se tam trošku přidává to, že policisti pracují o víkendech, když se něco 

děje, a teď je jich ještě málo, možná to je to specifikum, mají těch služeb hrozně moc a 
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vzít si dovolenou je někdy fakt jako náročný…“ „…víkendy, svátky, ten policista musí být 

v práci, tak je stresem navíc a že mají spoustu přesčasů teďka, takže jsou v tý práci hodně 

hodně“.  

P2: „dovídají ze dne na den, kdy budou sloužit, že nemůžou vůbec naplánovat nic 

jako třeba týden dopředu víkend, že by si naplánovali, že prostě jim to řekne šéf den dva 

dopředu, že musejí nastoupit do služby a tak dále“. 

P1: „oni mají naplánovanou dovolenou a jede manželka s dětma sama, protože 

oni musí být v práci“. 

P3: „Někdy, třeba v Praze máme policisty, kteří dojíždí, takže je to ještě o to 

zátěžovější, protože mají systém služeb nastavený tak, když jsou ze vzdálenějších koutů 

republiky, třeba jsou několik dní v Praze a několik dní doma a ne každý ten vztah to 

ustojí.“ 

Podle zkušenosti jednoho z respondentů jsou partnerky a partneři policistů samostatnější, což 

může být problematické pro sebehodnocení policisty. Někdy to může vypadat, že je partnerka 

zdánlivě nepotřebuje, nebo jak zmiňuje respondent, že jsou pro rodinu jen zdrojem peněz a 

mohou si připadat doma navíc. Kromě samotného výkonu profese může, podle dalšího 

respondenta, policistovi odčerpávat čas příprava na profesi, jako je vzdělávání a budování 

fyzické zdatnosti. Další respondent zmínil, že si policisté dlouho nevšímají, jak náročnou práci 

mají, až do té doby, než se u nich v rodině projeví nějaké problémy (nevěra, potíže s dětmi).  

P3: „Partneři, partnerky si myslím, že musí být víc samostatní. A pak ten vztah to 

musí zvládnout, policista pak musí ustát jako muž v rámci nějakého svého 

sebehodnocení, že má samostatnou partnerku, která ho jakoby zdánlivě nepotřebuje 

v těch existenčních věcech, což taky né každý v tom vztahu zvládne…“ „Tak třeba 

policisté mají pocit, že ta rodina funguje bez nich, že jsou jen zdrojem peněz, občas se vidí 

s dětma, ale třeba přijedou domů a připadají si tam skoro navíc. Nějak už to funguje bez 

nich“.   
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P4: „ten člověk nemá dost času na rodinný život, protože ta práce je časově 

náročná, jsou to noci, jsou to víkendy a pokud se chce ještě nějak odborně udržovat, aby 

byl fyzicky zdatný a studovat nové věci, tak to zase odčerpává část toho času pro vztahy 

a rodinu a ty vztahy tím trpí a tam odtud taky může být zdroj stresu“.  

P5: „někdy ten policista netuší, že ta jeho práce je natolik náročná, že může 

komplikovat rodinný život a v okamžiku, kdy mu začne zahýbat manželka a děti začnou 

brát drogy a on sám je na pokraji sil, tak to jsou další stresory“.  

Stres v práci může, podle některých respondentů, vést k nevěrám. Jak již bylo zmíněno, jak na 

straně osamělých a někdy velmi samostatných partnerek a partnerů, tak na straně policistů. 

Jeden z respondentů poukazuje na to, že vzrušující charakter práce a její náročnost může 

stmelit kolegy na pracovišti natolik, že vznikne mimomanželský poměr. Zároveň poukazuje na 

to, že nevěra obecně je běžný a lidský problém, který není vlastní výhradně policistům. Jiný 

respondent uvádí svou zkušenost s policejním prostředím jako velmi maskulinním až 

„machistickým“, což může podporovat nevěru jako standard chování. Co se týče odhalování 

nevěry, policisté, kteří jsou zběhlí ve vyslýchání, mohou mít větší pravděpodobnost, že odhalí 

nevěru, ať už náhodně, či záměrně.  

P3: „V kanceláři účetní to nemá tak vzrušující, aby je to stmelilo, ale když spolu ti 

policisté si spolu prožijou několik náročných akcí, které spolu zvládnou, tak je to prostě 

přirozeně stmelí, protože společná práce je pojítkem mezi lidmi na pomyslné křivce 

intimity skočíte dál a pak už je jenom krůček k tomu…“ „…Velice často jsou to 

mimomanželské vztahy, protože oni přijdou na nevěru, nebo naopak jim se přijde na 

nevěru a nebo neví koho milovat víc a s kým zůstat, ale tak jako ty běžné lidské“.  

P4: „je to velký stres. Hodně tomu přispívá taková ta maskulinní a  machistická 

atmosféra policie, image toho povolání. Je tady převaha mužů, přestože v posledních 

letech přichází více žen, tak pořád policie je maskulinní prostředí a asi to souvisí s tou 

dominancí, kterou policista musí nějakým způsobem projevovat. Zažil jsem dokonce a 

nemyslím si, že je to raritní u policie, takovou jako potřebu být za chlapáka. Líčit sexuální 

zážitky, být nevěrný se považuje za standard“.  
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P3: „spousta policistů umí vyslýchat, takže jako to co by třeba ta žena 

nepolicistovi snadno ho obelhala a žili by v relativním poklidu, že by se nevěra na ni 

nepřišlo, tak ten policista během několika minut cíleného výslechu zjistí i to, co nechce“.  

 

5.4.4 Stres a hraniční události policejní práce 

Respondenti ve shodě uváděli, že hraniční a extrémně exponované situace netvoří znatelnou 

část problémů, kvůli kterým policisté vyhledají psychologickou či kolegiální podporu. Naopak 

vyzdvihovali již zmíněné organizační a rodinné potíže jako mnohem častější příčiny stresu u 

policistů. Na zátěžový charakter práce jsou podle respondentů policisté zvyklí, připravení a 

v této oblasti jsou také vzděláváni a mají různé strategie, jak se s takovými případy vyrovnávat. 

Jedním z možných vysvětlení podle jednoho z respondentů je to, že organizační stres a 

struktura práce se dotýká přímo policistů, zatímco například práce s oběťmi, ač velmi těžká, 

souvisí se stresujícími a traumatizujícími událostmi jiných lidí.  

P2: „ten stres v pracovní sféře těch policistů vyplývá z úplně jiných věcí a to je spíš 

jak jste řekla organizačních…“ „…v mnohem větší míře ty policisty zatěžujou takové ty 

běžnější stresy než jsou traumatické události, ať jsou to běžné stresy ve službě nebo 

z toho jejich osobního života a že to, co jako mnohem častějc policisti řešej, jsou ať už 

jako zátěž ve službě taková ta dlouhodobá kumulace stresů, neshody na pracovišti 

s nadřízeným, osobní problémy nebo ty rodinný…“ 

P3: „pracovní oblast těch případů, kdy policista těžce snáší tématiku, se kterou 

pracují…“ „…ale málokdy se obrací se stresem, který by plynul z oblasti, kterou se 

zabývají. Já už to nedávám v kontaktu s oběťma a tak dál. Oni si docela snadno umí vůči 

tomu udělat, jako se obrnit a mají různé strategie, pomocí kterých to zvládají, málokdy to 

vnímají jako problém, že vlastně jsou zatěžováni přetěžováni kontaktem s lidským 

neštěstím“.  

P3: „Tam se nabízí to vysvětlení, že ta struktura práce co se dotýká přímo mě, co 

má přímo vliv na můj život, jak si umím zorganizovat soukromý život, kdy se budu vracet 
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z práce domů, jestli budu domů nosit dostatek peněz, jestli ty peníze co přinesu 

vykompenzují to, že třeba zůstávám dlouho v práci, to se týká přímo mě, zatímco neštěstí 

druhých se mě nedotýká, nemusí, samozřejmě každý policista narazí za svou kariéru 

jednou nebo víckrát na nějaký případ, který ho lidově řečeno dostane, ale není to dnes a 

denně“.  

Co se týče hraničních, traumatických a exponovaných situací v policejní práci, v rozhovorech se 

objevilo několik témat. Jedno ze zmiňovaných byla traumatizace při vyjíždění k dopravním 

nehodám. Podle některých respondentů se jedná o jedno z nejvíce exponovaných míst vůči 

traumatu, přitom se jedná o poměrně přehlíženou problematiku. Setkání se smrtí je u policistů 

z oddělení dopravních nehod podle jednoho z respondentů častější než například u policistů 

z kriminálních oddělení, protože dopravních nehod je o hodně více než vražd. S tím související 

téma jsou vlastní autohavárie policistů, které mohou, podle zkušenosti dvou respondentů, 

zapříčinit i vznik posttraumatické stresové poruchy.  

P1: „fakt jako těžký věci, co se setkávají nehodáři, hodně se to týká, když tam 

jezděj úmrtí dětí při nehodách a podobně“.  

P3: „právě ty dopravní nehody, to je opomíjená oblast policejního stresu, když 

půjdeme do toho, do té materie služby…“ „P3: nejvíc exponovaných místech, kde se třeba 

zapomíná na policisty z dopravních nehod, když se vezme exponované místo u policie co 

do lidských neštěstí, tak se představí kriminálky, násilnou trestnou činnost, lidské oběti, 

což samozřejmě, ale málokdo myslí na to třeba, že policisté, co dělají na oddělení 

dopravních nehod, vidí mnohem víc smrti, umírání, zranění a neštěstí než třeba policisté 

na vraždách. Kolik je vražd za rok a kolik je smrtelných dopravních nehod, 

neporovnatelně“.  

P4: „...ty posttraumata tam vznikají. Objevují se třeba u dopravních nehod, 

kterých se policisté účastní nebo viník dokonce. Tam vznikají“.  
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P5: „takže posttraumatickej syndrom se tam rozjel velmi silně, je tam práce, 

policisté nesmírně nesou svoje vlastní bouračky a přesto se jich dopouštějí už z podstaty 

věci no“.  

Dalším ze zmiňovaných témat, která souvisí s traumatickými zážitky a událostmi, jsou dětské 

oběti a obecně případy, ve kterých figurují děti. To může být způsobeno i tím, že se policistů 

logicky nejvíce dotýká to, co je jim blízké. Pokud se tedy pátrá po nějakém dítěti a sami mají 

podobně staré dítě, jedná se o rozdílně stresovou situaci, než jak by ji vnímal bezdětný policista. 

Dalším tématem je setkání se smrtí, pozůstalými, případně agresí. Ačkoliv jsou na to policisté 

podle jednoho z respondentů školeni, je to něco, na co se připravit nedá a jedná se o vždy 

stresující a ohrožující situaci.  

P1: „Hodně i těžko snášej i tak jako když se bavím jako s těmi policisty, tak nejhůř 

snášej utrpení na dětech, když musejí vyjíždět k nehodě, kde je úmrtí dítěte, týrání dětí, 

že to jsou takový nejvíc nejtěžší situace“.  

P3: „Tak samozřejmě cokoli se týká dětí, to dřív nebo později většinou lidi 

dostane, nebo respektive dostane mě to, co je mi nějak blízké, že jsem v kontaktu 

s někým, koho mi připomene někoho z mých blízkých, nevím, pátrá se po desetiletým 

dítěti a já mám desetileté dítě, tak je to úplně jiná stresová situace“.  

P4: „Setkání s oběťmi pro policisty bývá stresující, velice stresující je pro ně 

vlastně situace, kdy musí někomu sdělit, že umřel jejich rodinný příslušník, nebo jejich 

blízká osoba. To je velice stresující, policisté jsou na to školeni…“ „… to setkání se smrtí a 

s agresivitou, na to nikdo z nás není přípraven, ať jsi trénován jakkoli, tak vždycky to 

prostě je ohrožující a stresuje…“ 

Kromě zmíněných témat se dále objevilo setkání s násilím, a to i domácím, a související 

vztahové problémy. Dále napadení policisty, případně dokonce úmrtí kolegy ve službě, což má 

závažné následky pro ostatní z pracoviště, stejně jako případy, kdy kolega z pracoviště spáchá 

sebevraždu. Dále byly zmíněny jiné ohrožující situace jako interakce s ozbrojeným člověkem, 
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narkomanem nebo s člověkem, který chce spáchat sebevraždu. Okrajově bylo zmíněno také 

použití násilí samo o sobě, případně použití střelné zbraně ve službě.  

P3: „Ona se řekne zátěž v práci policisty, tak si představíme nějaké zákroky 

závažné, kontakt s pozůstalými, kontakt s dětskými oběťmi, ale tam patří veškeré domácí 

násilí, vztahové problémy“.  

P1: „Hodně když je to, když budu mluvit já o těch, co jsem řešila já s policisty, tak 

to bylo napadení policisty, jako fakt těžký zbraní do hlavy, tak…“ 

P2: „…a nebo úmrtí kolegy ve službě, to je samozřejmý, to má hodně závažný 

následky“.  

P5: „Je tam trauma i když tam proběhne sebevražda, tak se uzavře ten kolektiv“.  

P4: „že někde pobíhá chlápek s pistolí, nebo že chce někdo skočit z okna, nebo že 

někde pobíhá feťák s kudlou, což jsou stresové situace a ty posttraumata tam vznikají“.  

P4: „Ohrožení vlastně života, ohrožení života dalších osob a použití násilí samo o 

sobě. Teď nemyslím násilí nasadit někomu pouta nebo ho shodit na zem, ale když 

potřebuje použít opravdu hrubé síly, třeba střílet do lidí“.  

Jeden z respondentů hovořil o své zkušenosti se sebevraždami u policistů. Podle něj se nejedná 

o výrazně nadprůměrnou incidenci sebevražd u policie v porovnání s běžnou populací, nicméně 

vzhledem k tomu, že policisté vlastní služební zbraň, mají snazší přístup ke způsobu, jak se 

zabít. Dále se, podle respondenta, mnohdy jedná o spontánní rozhodnutí, zvláště tehdy, když 

policista nenechá dopis na rozloučenou, což může být způsobeno právě snadnou dostupností 

zbraně.  

P5: „A jako protože … to procento těch sebevražd je myslím si tak odpovídající 

běžné populaci, není to nějak moc výrazný…“ „Samozřejmě, je to neříkám, že je to nějak 

moc výrazně nadprůměrné, ale ta možnost použití zbraně, kterou vlastní, je blíž než u 

běžnejch civilistů, kteří musejí pracně hledat provazy a jedy a skákat pod vlak, kdežto 

tady má tu zbraň schovanou ve skřínce a mnohdy policista spáchá sebevraždu, aniž by 
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nechal dopis na rozloučenou, což svědčí většinou o tom, že se jedná o spontánní 

rozhodnutí“.  

 

5.4.5 Role psychologů v péči o policisty 

V rámci otázky psychologické péče o policisty se jedná o několik skupin témat. Prvním z nich je 

nově zavedený systém kolegiální podpory a její přijetí, dále je to péče psychologů a bariéry, se 

kterými se policisté potýkají při potřebě psychologické podpory.  

 

Systém kolegiální podpory 

V rámci psychologické péče v poslední době vzniká systém kolegiální podpory, jak bylo popsáno 

v závěru literárně-přehledové části této práce. Rozdíl oproti původní posttraumatické 

intervenční péči (PIP) je podle jednoho z respondentů ten, že jsou pracovníci kolegiální podpory 

vyškoleni ne jen v traumatických tématech, ale i v těch běžnějších, která se týkají běžného 

života a fungování policistů. Policisté mohli kontaktovat pracovníky PIP v takových tématech i 

před vznikem kolegiální podpory, rozdíl je tedy právě v profesní přípravě a školení na takový 

druh poradenského rozhovoru. Jedná se o pracovníky z řad policistů, kteří jsou vybráni na 

základě vlastního zájmu, jejich otevřenosti a pokory. Zároveň se jedná o lidi motivované, kteří 

v takové práci vidí smysl i přesto, že za ni nejsou finančně nijak honorováni.  

P2: „pipkaři, jak se říkalo posttraumatické intervenční péče, zkratka PIP, tak 

tímhletím způsobem fungovali dost často pro ty svoje kolegy, že s nimi probírali i tyhlety 

věci netraumatické řekněme, ale v podstatě nebyli na to připraveni, ten výcvik na tohle 

zaměřen nebyl na vedení takového rozhovoru a probíhalo to spíš živelně, takže vznikla ta 

potřeba spíš zaměřit to vzdělání těch lidí, kteří se angažujou v tomhletom systému na 

vedení nějakého podpůrného poradenského rozhovoru pro tadyty běžnější věci, než jsou 

ta traumata“.  

P5: „…musí být opravdu teda velmi přátelští a otevření, nedělat ze sebe nějaký 

haury“.  
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P2: „dalo by se říct všichni, kteří se postupně zúčastnili těch úvodních kurzů, tak se 

mi zdá, že jsou lidi motivovaní a mají pocit, že nějaká taková služba u policie má smysl“.  

P1: „peeři vlastně to dělají nad rámec své práce, oni vlastně za to nic nemají v té 

praktické rovině, my nejsme schopní je ocenit za tu práci, krom toho, že jsme jim schopni 

nabídnout nějaké vzdělávání navíc“.  

Peer péče byla, podle některých respondentů, dobře přijata a je policisty vnímána jako 

smysluplná. Vzhledem k tomu, že policisté mají, podle respondentů tohoto výzkumu, bariéry při 

kontaktování psychologů (viz dále), jedná se o snadno přístupnou, nízkoprahovou službu, u 

které je podle jednoho respondenta žádoucí, aby byla co nejvíce dostupná a rozšířená. Podle 

některých respondentů se však kolegiální péče nesetkává, i přes nízké náklady, s velmi kladnou 

odezvou od vedení v rámci policie a jedním z důvodů může být nevůle uvolňovat policisty na 

vzdělávání, kdy nemůžou být na oddělení a sloužit.  

P2: „obykle když se i ptám nepeerů, běžných policistů, tak slyšíme, že to je 

smysluplné, taková typická odpověď je - konečně se někdo o nás taky stará“.  

P1: „jsou vytěžovaní, jsou využívaní, jsou v té praxi a ta myšlenka je právě toho, 

aby byli co nejvíc dostupní pro ten velký počet, protože málokdy s těmi problémy jdou 

třeba za psychologem, což jsou takový ty běžnější konflikty, rozvodový věci doma, je tak 

běžný jít za tím kolegou, nebo když jsou na tom oddělení, nebo v rámci služby někde 

čekají, tak to mají šanci rozebrat“.  

P1: „Jsou kraje, kde to mají ještě horší, kde třeba v systému kolegiální podporu 

hodně těžký prosadit přes to vedení“.  

P2: „Jako zároveň to v podstatě nic nestojí, jo, protože ti psychologové, kteří ten 

systém připravujou a zajišťujou, to dělají ve svojí pracovní době za pořád ten stejnej 

plat…“ „…když my po nich chceme, aby přijeli na třídenní kurz, tak jsou to samozřejmě tři 

dny, který můžou někde chybět, kdy nejsou na tom oddělení, aby tam odsloužili tu službu, 

a na to taky narážíme někdy, ale pořád si myslím, že se bavíme o malinkých nákladech, 

protože jestli se bavíme o třech pěti dnech ročně“.   
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Bariéry psychologické péče  

Při kontaktování psychologické péče se policisté setkávají s některými bariérami. Jedním 

z témat byly bariéry přímo na straně policistů – stigmatizace, nálepkování a ostych. Dále je to 

problematika provázání personálních a psychologicko-poradenských oblastí u policie, kdy 

psychologové jako oddělení zároveň zajišťují nábor a zkoumání způsobilosti pro výkon služby.  

P3: „apriori nálepku jdeš k psychologovi, obecně u nás není populace už vůbec ne 

policejní, většina z nich jsou chlapi, nadchlapi, ve smyslu já to vydržím, já to zvládnu“. 

P4: „on je ten, který to všechno zvládne a zachrání svět a nemůže přece připustit, 

že má problém, se kterým si neví rady, takže do poslední chvíle se bude snažit bojovat“.  

P4: „u policie panuje trošku nedůvěra k těm psychologům. Je to asi způsobeno i 

tím, že my zkoumáme tu osobnostní schopnost, způsobilost pro výkon služby…“ „… A oni 

mají z těch psychologů strach, protože se podílejí na té personální práci, a když někdo 

chce jít na SPJ, prochází psychologickým vyšetřením a zase to je takový ohrožující, co ten 

psycholog tam o mně ví, co na mě vyšťourá, co když mi řekne, že jako nemůžu tady 

sloužit. Jo je to ohrožující, mají strach, protože to je nečitelná situace“. 

P5: „je tady oddělení psychologie, které vlastně nabízí svou pomoc no a ta pomoc 

je velmi málo využívána, protože jak říkám, policisté mají sami jaksi odstup“.  

Policejní psychologové se, kvůli těmto bariérám, snaží policistům vyjít vstříc a nabízejí jim 

setkání pod jinou záminkou, mimo pracovní dobu a pracoviště, nemusejí se objednávat a 

konzultace se nikam nemusí zaznamenávat. Situaci také usnadňuje, pokud policisté psychologa 

znají a vědí, na koho se obrací. V některých případech kontakt doporučí či zprostředkuje 

vedoucí, který si všiml nějakého problému u svého podřízeného. Dále si policisté někdy hledají 

kvůli zmíněným bariérám někoho z jiného útvaru či externí psychologickou podporu mimo 

kontext Policie ČR, v čem je ale, podle jednoho z respondentů, limituje finanční náročnost a 

rána vlastnímu sebeobrazu.  
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P3: „my se snažíme i vycházet hodně vstříc ve smyslu jako že můžeme přijít za 

nimi, můžeme se setkat mimo pracoviště, kdyby třeba nechtěli, aby viděli, že semka jdou, 

nabízíme jim setkání pod jinou záminkou, aby prostě, jsme tu jinou pracovní dobu, aby 

mohli přijít mimo pracovní dobu, aby prostě se udělala co nejvíc nízkoprahová ta služba 

v tom smyslu snadno dosažitelná i to, že chodí rovnou k nám, že není žádný systém 

objednávání, nikam se to nepíše“.  

P3: „v Praze docela často přednáším nebo dělám semináře pro policisty, tak oni 

nás znají a pak se neostýchají se obrátit“.  

P4: „…často funguje spíš tak, že osvícený vedoucí si všimne, že někdo má problém 

a na základě toho, že se s psychologem zná už spoustu let, tak zatelefonuje a dohodne se 

na nějakým setkání, kam toho člověka jakoby pošle“.  

P4: „Ukazuje, je to taky zajímavý, zas je tam spíš tendence vybrat si někoho 

cizího, z cizího útvaru…“ „…pro spoustu policistů je asi schůdnější najít si externího 

psychologa, na druhou stranu je to pro spoustu policistů natolik drahý, že to nikdy 

neudělaj…“ „…Financí a je to rána vlastnímu sebeobrazu“.   

V jednom z krajů mají policisté možnost navštěvovat roční seberozvojový kurz, který má 

kreativní, seberozvojový a psychoterapeutický přesah. Kurz je podle respondentů úspěšný i 

proto, že si policisté vyzkouší věci, ke kterým by se jinak nedostali a zároveň se seznámí 

s možností psychologické podpory, která se pro ně znormalizuje. To může mít pozitivní vliv i na 

jejich kolegy, protože svou zkušenost sdílí a zároveň se někteří z nich stávají sami peery 

v systému kolegiální podpory.  

P3: „máme i takový samorozvojový kurz roční pro policisty, teď už to je v pátým 

ročníku, se nám přirozeně rekrutují peeři, kteří tam nejsou v tom týmu zahrnutí, ale jsou 

zdrojem klientů pro nás, buďto pro sebe, nebo to takhle šíří tu osvětu, že jako není od 

věci se přijít s náma popovídat a že jsme docela normální a nikam to nepíšeme a léky jim 

nedáváme, což jsou běžné představy běžné populace…“ „to nikde jinde nemaj, protože se 

s nima pracuje technikama ……. psychoterapie, seberozvojový“.  
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P5: „Prostě dělají činnosti, o kterých by nikdy nevěřili, že jsou schopní je dělat a 

vzhledem k tomu, že jsou velmi poslušní, řekněme ukáznění, tak to plní s obrovským 

nasazením…“ „namalují obrovský obraz, napíšou báseň, píseň, popř. natočí něco…“ „je 

hledání otevřeného přístupu, nezraňujícího přístupu, kreativního přístupu a všechna 

schémata jsou pomalu rozpuštěna tím, že když policista na konci toho kurzu prohlásí, že 

během devíti měsíců se stal člověkem z policejní placky z policejního odznaku a s tím, že 

to trvá šestým rokem a ti absolventi prvního roku jsou pořád neuvěřitelně nadšení“.  

 

5.4.6 Copingové strategie policistů a protektivní faktory 

I mimo policejní prostředí si policisté nacházejí vlastní copingové strategie, jak zvládat stres. 

Podle respondentů se jedná často o sport, který zároveň v některých případech může sloužit 

jako profesní příprava, ale i další činnosti, jako jsou kutilské práce, rukodělné činnosti, hudební 

činnosti, psaní básní, kreslení a další. Další z nich jsou i činnosti, které vykonávají s kolegy. 

Respondenti uváděli, že se policisté často přátelí s kolegy, což má svoje nesporné výhody, ale 

může to být také ohrožující, protože to omezuje pohled na svět a některá témata. Další 

z respondentů hovoří o takřka rodinné atmosféře na některých, hlavně úzce specializovaných a 

menších odděleních. V rámci kolektivu se také jeví jako důležité téma sdílení, „vypovídání se“, a 

to jak s kolegy, tak případně s vedoucím, a to zvláště při zátěžových situacích.  

P3: „Hodně jich sportuje, hodně policistů sportuje a vůbec se to neomezuje na 

věkovou kategorii mladší, hodně co mám zkušenost se věnuje nějakým kutilským pracem, 

ono rukodělné činnosti mají ohromnou výhodu pracovně terapeuticky fungují, že děláte 

něco, co je za vámi vidět…“ „…třeba dělají hudbu, věnují se nějaké kapele, nebo píšou 

texty básní, nebo kreslí nebo něco takového, to jsou ty adaptivní strategie“.  

P4: „Hodně lidí chodí trénovat, chodí se prát, přemýšlím, na kolik to může 

fungovat jako copingová strategie a na kolik to funguje jako taková příprava. Myslím si, 

že to spolu souvisí. Je mi špatně, tak se jdu z toho vybouchat a vycvičit a stejně pak chci 

být dobrým policistou, tak to jdu vyběhat a do posilovny, někam se prát do tělocvičny“. 
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P3: „No pomáhá jim ta vlastní, ten pracovní kolektiv, ten parťák nebo ta pracovní 

skupina, to jim pomáhá, že to společně sdílejí…“ „…být kolegy i mimo pracovní dobu, 

trávit společně čas, jezdit na společné dovolené s kolegy, pořádat akce, že si jdou někam 

já nevím, udělaj grilování, jdou si zahrát fotbálek nebo něco takového, že i takhle se 

stýkaj, čímž se zase uzavírají, je fajn, že se prohloubí vztahy, ale na druhou stranu to 

s sebou nese, že se člověk uzavírá, protože je ve specifickém prostředí, mají méně 

známých mimo policii, co neslouží a nejsou s ní spjati“.  

P4: „Ono hodně záleží, který to je útvar. Na některých útvarech je to taková, jak 

bych to řekl, hlavní výhoda, nebo to, co tam ty lidi udrží a přitáhne - právě  parta, je 

právě ten kolektiv, že si váží toho, s kým dělají, je to pro ně jako rodina, typický to bývá 

na zásahovkách, na protidrogový centrále to takhle funguje, jsou to spíše menší útvary, 

úzce specializovaný“.  

P4: „Vypovídat a hodně tam bývá znát vliv kolektivu a toho parťáka, takový to jo 

udělal jsi to dobře, nebo to muselo být hustý a vypovídat to a popsat to několikrát 

dokola, jak to bylo a co jsem měl, to jsem udělal…“ „…excelentní práce toho manažera, 

který tam s tím policistou seděl, když si teda vyřešili všechny ty administrativní věci a 

jenom tam seděli a povídali si. A ten pocit tý podpory je naprosto zásadní pro toho 

policistu“.  

Z výše zmíněného se může zdát, že práce policistů je natolik náročná, že se těžko hledají 

důvody, proč tam lidé pracují. Taková práce ale samozřejmě nabízí i řadu výhod, které mohou 

působit jako protektivní faktory ve stresových situacích. V rozhovoru se jednalo o okrajové 

téma, přesto některé z nich uvádím. Kromě již zmíněného kolektivu a „party“ se jedná o jistotu 

příjmu a zaměstnání, pravidelnost příjmu, různorodost práce, případná možnost kariérního 

růstu (i když ta je, jak bylo zmíněno výše, limitovaná). Práce na směny má také své výhody, 

zejména při dlouhých směnách pak mohou být policisté třeba několik dní v kuse doma se svými 

rodinami. Na závěr této části uvádíme, že dle jednoho z respondentů je stále policejní práce 

atraktivní i díky tomu, že je smysluplná, což uváděli i policisté v rámci výzkumu na pražském 

pracovišti.  
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P2: „stálost té práce a jistota toho příjmu, což je něco, co sem lidi někdy vede a 

někdy to sem vede policisty, kteří už odešli za nějakým lepším výdělkem do té soukromé 

sféry a zase se vracejí, ta pravidelnost příjmu a jednak, že se vám nestane to, že vás ze 

dne na den propustěj, protože propouštěj polovinu stavu“.  

P1: „V nějaký menší míře i nějaký kariérní růst“. 

P2: „Vlastně mě k tomu napadá i trochu různorodost“. 

P2: „tak ta nepravidelnost je zase výhodná v tom, že tatínek je vždycky celý den 

pryč a vrátí se až večer, ale že někdy tatínek je tři dny doma, takže může já nevím 

s klukem na trénink nebo můžou spolu něco podniknout, takže mě napadá tahle 

souvislost někdy i pozitivní“.  

P4: „Pro většinu lidí je ta práce atraktivní právě proto, že je to smysluplná práce, 

protože v tom vidí smysl…“ „…dělal se výzkum v rámci pražský policie a většina lidí to 

uvádí jako hlavní a nejdůležitější motivační faktor, přímo ten obsah té práce, že je 

smysluplná“.  
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5.5 Shrnutí a diskuse 

Rozhovory přinesly celou řadu poznatků, z nichž některé byly nové a některé v souladu se 

zjištěními jiných autorů. V rámci diskuze budou nejprve srovnány výsledky s výsledky 

dosavadních výzkumů a následně představeny některé limity výzkumu a případné cesty, kterými 

by se mohl vydat navazující výzkum.  

V předchozích výzkumech jiných autorů bylo zjištěno, že organizační záležitosti, jako je 

nadměrná administrativa, přílišné množství práce a nemožnost kontroly nad povahou a 

množstvím práce, jsou zásadními stresory v profesi policisty (Collins & Gibbs, 2003; Violanti, 

2007). Dalším uváděným stresorem byl vedoucí (Collins & Gibbs, 2003, Jungwirtová, 2006 a 

2009) a hierarchická struktura organizace (Nový, 2003). I respondenti v rámci naší studie 

uváděli podobné stresory v rámci organizačních záležitostí.  

Objevilo se také téma stresu pramenícího z neustálého vystavení kontrole a „drobnohledu“ 

nejen ze strany vedení, ale také občanů, a to často za pomoci sociálních sítí a nových 

technologií. S tím se pojí i zvýšené nároky občanů na policisty, ať už co se týká úrovně 

(právních) znalostí, tak požadavky na absolutní bezúhonnost a morální čistotu policistů i v rámci 

jejich soukromého života. Specificky pro české prostředí byl zmíněn vznik GIBSu, případně 

dalších orgánů dohledu a nízké ohodnocení policistů, a to jak finanční, tak nefinanční, a 

omezená možnost kariérního růstu především díky nízkým stavům a neobsazenosti policejních 

pozic v základních útvarech. 

Z hlediska syndromu vyhoření patří policisté k ohroženým profesím (Křivohlavý, 1998; Kebza & 

Šolcová, 2003) a podle dostupných zjištění se skutečně jedná o problém mezi českými policisty 

(Otčenášková, 2007). Respondenti odpovídali v souladu s těmito zjištěními. Zmiňovali také 

obtížnou péči o vyhořelé policisty, neboť buď ze sboru odcházejí, nebo se chovají lhostejně, a 

téma šíření vyhoření a lhostejnosti po celém oddělení. S vyhořením respondenti spojovali 

absenci smysluplnosti práce. Jak se zdá, pozornost je dobré soustředit především na prevenci 
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vyhoření, protože s již pokročilým vyhořením se těžko pracuje, vede k nízké pracovní 

spokojenosti, upadající pracovní morálce a k případným odchodům z policejních složek.  

Podle některých zdrojů (Henry, 2003; Violanti, 2007) ovlivňuje stresující charakter policejní 

práce rodinný život policistů a zároveň může dojít k odcizení v manželství. Respondenti uváděli 

rodinné a partnerské potíže jako jedno z hlavních témat, která se vyskytují v psychologické a 

kolegiální podpoře. K odcizení, které zmiňuje Violanti (2007), může podle respondentů 

docházet zejména proto, že policisté pracují na dlouhé směny a někteří do práce dojíždějí a jsou 

následně odloučeni od svých rodin a partnerů. Ve výzkumu se také v této souvislosti objevilo 

téma mimomanželských vztahů a nevěr, což může být vyústěním odcizení manželů.  

Dlouhodobý chronický stres může vést k zneužívání návykových látek (Morrison & Bennett, 

2009). U populace policistů ve Spojených státech amerických nebyla zjištěna vyšší konzumace 

alkoholu než v běžné populaci, ale větší výskyt nárazovitého pití většího množství alkoholu 

(Weir, Stewart & Morris, 2012). Podobný trend se okrajově objevil v odpovědích respondentů, 

v tomto tématu však u respondentů nepanovala obecná shoda.  

V rámci oblasti hraničních a exponovaných, případně traumatizujících situací se v našem 

výzkumu podle výpovědí respondentů objevila podobná témata jako u zahraničních výzkumů. 

Jedná se o události, ve kterých jsou dětské oběti (Henry, 2004; Klíma, 2012; Regehr & Bober, 

2005; MacEachern, Jindal-Snape & Jackson, 2011), setkání se smrtí a agresí (Henry, 2004; 

Carmichael, 2009), smrt kolegy (Thomas, 2011) a podobně. Respondenti zdůrazňovali jako 

velmi zatěžující oblast dopravních nehod, která bývá někdy opomíjena, a to především kvůli 

setkání se smrtí a neštěstím, a to ve zcela běžných situacích (jízda autem s rodinou apod.), což 

může policistům připomenout běžné události jejich vlastního života. Z hlediska četnosti 

traumatizujících událostí se ale jedná u policistů o okrajové téma a více stresující jsou pro 

policisty jiné, především organizační záležitosti, a to jak podle respondentů tohoto výzkumu, tak 

podle zahraničních výzkumů (Collins & Gibbs, 2003).  

Ve výzkumu se v rámci psychologické péče objevilo velmi výrazné téma bariér, se kterými se 

policisté potýkají při vyhledávání psychologické podpory. Z tohoto hlediska je možné hodnotit 

vznik kolegiální podpory jako logické a vhodné řešení, protože lze předpokládat, že pokud 
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policisté cítí bariéry při kontaktování psychologa, možnost promluvit si s kolegou je vhodná 

volba. Jedná se o relativně novou službu, přesto jsou již nyní podle respondentů vidět první 

výsledky.  

Kvalitativní výzkum má některé výhody. Především umožňuje uchopit problematiku do hloubky 

a při úspěšném vedení rozhovorů a navázání důvěry je možné získat data, která jsou pouhým 

dotazníkovým šetřením nezískatelná, pochopit některé hlubší mechanismy a lépe porozumět 

tematice z hlediska respondenta. Nese s sebou ale také jistá úskalí. Obecně nelze zjištění 

dosažená kvalitativně zobecňovat a nabízejí především základní vhled do problematiky, přičemž 

je zjištění vhodné ověřit kvantitativně.  

Na tento kvalitativní výzkum je vhodné navázat kvantitativním výzkumným šetřením, které by 

ověřilo získané poznatky, a to několika způsoby. Z pohledu kolegiální péče by bylo vhodné zvolit 

dotazníkové šetření mezi pracovníky kolegiální podpory a ověřit, do jaké míry se s jednotlivými 

tématy pracovníci setkávají. Data, která by z tohoto dotazníku plynula, by mohla pomoci při 

výcviku pracovníků kolegiální péče, aby bylo jasné, na co se mají jejich školitelé zaměřit, a tato 

data by mohla objevit případné mezery v tématech, na která jsou pracovníci kolegiální péče 

připravováni.  

Další možností by bylo šetření mezi policisty pro zjištění, do jaké míry jsou jednotlivá témata 

rozšířena v policejní populaci. Tato data by byla obzvláště užitečná v následujících oblastech. 

Podle respondentů tohoto výzkumu se vyskytuje celá řada témat v oblasti organizačního stresu, 

jako je charakter služeb, byrokracie a podobně. Bylo by užitečné zjistit, zda se jedná o 

celopopulační problém, a případně navrhnout opatření, která by policistům pomohla snížit tuto 

zátěž. V některých případech by mohly na základě zjištěných poznatků vzniknout například 

edukační programy, které by pomáhaly policistům zvládnout specifické problémy v různých 

oblastech života (například partnerských), případně navrhnout opatření, která by pomohla snížit 

administrativní zátěž policistů, například v podobě vyšší administrativní podpory (pomoc 

administrativních pracovníků, právní podpora a poradenství atd.). Bylo by také vhodné se 

zabývat zmíněným seberozvojovým programem pro policisty a případně ověřit jeho fungování a 

výsledky.  
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V souvislosti s návykovými látkami by bylo vhodné zjistit, do jaké míry se jedná o rozšířený 

problém, a zda je česká populace policistů podobná té americké (stejné množství užívání 

alkoholu jako běžná populace, ale vyšší míra nárazovitého pití většího množství alkoholu). 

Z hlediska témat souvisejících s hraničními a potenciálně traumatizujícími událostmi se zdá, že 

se jedná o okrajové téma, kterému je navíc věnována dostatečná pozornost, i to by mohlo být 

ale kvantitativně ověřeno, a to jak v populaci pracovníků kolegiální podpory, tak mezi policisty. 

Fakt, že se kvalitativního výzkumného šetření účastnili policejní psychologové, měl několik 

výhod a také určitá úskalí. Úskalí tkvěla především v možném zkreslení a tom, že v primárním 

zájmu jsou policisté samotní. Na druhou stranu policejní psychologové se setkávají s celou šíří 

problémů, kterým policisté čelí, a mohou tak v rámci omezeného vzorku kvalitativního výzkumu 

zohlednit právě pestrou paletu výzev, se kterými se policisté potkávají.  
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6 Závěr 

Diplomová práce se zabývá stresem v profesi policisty a související psychologickou a kolegiální 

péčí. V teoretické části byl představen pojem stres v širších souvislostech, které jsou ale 

relevantní pro profesi policisty. Jedná se o příbuzné termíny a souvislosti, o možnosti zvládání 

stresu a další bio-psycho-sociální souvislosti, jako je stres a vznik onemocnění. V další části byly 

vymezeny některé psychologické aspekty práce u policie, jako je osobnost, role, postoje 

veřejnosti a podobně.  

V následující, stěžejní části textu byla vymezena užší problematika aspektů stresu práce u 

policie. Tato část byla rozdělena na čtyři kapitoly. První z nich byla nazvána Profesní a 

organizační stres práce u policie. Do tohoto tématu patří problematika nadměrné 

administrativy, zátěže plynoucí z hierarchické a rigidní struktury policie a podobně. Dále 

kapitola pojednává o syndromu vyhoření policistů. Druhá kapitola, nazvaná Stres a životní styl, 

pojednává o kontextu stresu policistů v osobním životě, zejména tedy ve vztazích a rodinném 

životě a také o souvislosti se vznikem patologického chování, zejména závislosti na alkoholu a 

návykových látkách. Třetí kapitola se zabývá hraničními událostmi policejní práce, vznikem 

traumatu (i v souvislosti s použitím zbraně v práci) a okrajově se dotýká sebevražd policistů. 

Poslední kapitola této části se věnuje možnostem psychologické péče u Policie ČR a představuje 

také systém kolegiální podpory. 

Ve výzkumné části je nejprve představena metodologie kvalitativních rozhovorů a následné 

tematické analýzy, výzkumný soubor a následně podrobné výsledky. Scénář rozhovoru 

kopíroval tematicky kapitolu literárně-přehledové části o aspektech stresu v policejní práci. 

Z hlediska organizačního stresu se v rozhovorech objevila celá řada témat – nadměrná 

byrokracie, nadměrná kontrola od vedení i občanů, nutnost neustálému dostávání role 

policisty, omezenost kariérního růstu a pocit nedostatečné smysluplnosti práce v souvislosti se 

syndromem vyhoření. V souvislosti s rodinným životem vyvstávala témata odcizování, 

mimomanželských vztahů nebo dalších běžných rodinných potíží (komunikace s dětmi apod.). 
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Z hlediska zneužívání návykových látek mají respondenti zkušenost zejména s alkoholem jako 

únikovou strategií policistů od stresu. Hraniční a traumatizující události policejní práce jsou 

podle respondentů spíše okrajovou záležitostí. Objevila se témata související se setkáním se 

smrtí, dětskými oběťmi, dopravními nehodami a okrajově téma sebevražd policistů.  

V diskuzi byly výsledky porovnány s dosavadními zjištěními, která byla představena v literárně-

přehledové části a doporučeno kvantitativní ověření získaných poznatků dotazníkovým 

šetřením, buď mezi poskytovateli kolegiální podpory, nebo přímo mezi policisty.  
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Příloha 1: Témata pro scénář rozhovorů 

 

1) Obecné okolnosti – např. kdy policisté chodí pro pomoc? S jakými tématy nejčastěji?  

2) Organizační stres 

3) Stres a životní styl 

4) Stres a rodinný život, vztahy 

5) Hraniční události a stres 

6) Vyhledávání psychologické podpory – za jakých okolností ano/ne… 

7) Copingové strategie policistů 

8) Formy psychologické péče u Policie ČR – jaké a za jakých okolností… 

9) Protektivní faktory  

10) Ostatní – co nezaznělo a je důležité? 
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