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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE   
 

Složitost rozhodování policisty při zákroku a okolnosti, které při něm ovlivňují 

jeho psychiku, jsou v současnosti tématem velice aktuálním. Autor se také zabývá 

speciálními problémy policejní praxe. 

Ideou je vize policisty jako svébytné, tvořivě myslící, prožívající a jednající 

osobnosti, která je schopna svobodně, ale zároveň se vší odpovědností kriticky vnímat 

svět okolo sebe, druhé lidi i své vlastní jednání, a hledat možnosti řešení v mezích 

morálního rozměru životních situací, do nichž se může dostat. 

 
   
 
 
ANNOTATION OF THESIS   
 

Intervention and circumstance resolution problems of the police, which are 

simultaneously influencing their psyche, are currently very topical. The 

writer is also concerned by the practical problems of the police service. 

 The idea is of a vision of policeman with independent, creative thinking, 

experienced active personalities. Who are capable of being free, but at the 

same time, totally responsible for their own environment. Who are critical, 

but true ( genuine ) of their own and other peoples actions and look for 

possible solutions in the area of moral dimensions, should they experience 

them. 

 

 
 
 
 
 
 
 
V Mostě dne 15.4.2008                                                     Petr Panuška 
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1. Úvod 
 

Dialektika jako pojem není přesně vymezený, ale encyklopedie či slovníky 

společně uvádějí, že se jedná : 

 z řeckého dialego - vést spor, diskutovat, 

 umění logického myšlení,  

 umění rozlišovat, 

 způsob souhrnného vedení diskuse, 

 v marxistické filozofické teorii  univerzálních zákonů vývoje světa - učení něčeho 

neustále se měnícího, rozporného, nevyzpytatelného. 

 

Aristoteles  

Dialektika je způsob pravděpodobného usuzování a umění rozlišovat. Dialektika 

nemá status vědy, protože to není cesta k pravdě, ale spíše návod na vedení odborné 

diskuse o tom, co má platit jako pravda. Dialektika však působí více méně jako věda, 

ale na druhé straně více jako rétorika, která chce přesvědčovat bez toho, aby si dělala 

starosti o pravdivosti či jen zdánlivosti toho, o čem hovoří. 

 

Na začátku celé mojí práce bych chtěl přiblížit velmi stručně  policii jako 

nejdůležitější bezpečnostní složku státu, policistu jako její jednotlivý samostatný 

subjekt a vztahy mezi nimi, základní úkoly a cíle. Uvést a lehce nastínit podstatu 

problému složitosti okamžitého a nevratného rozhodnutí policisty, na nějž chci poukázat 

v souvislosti s názorem společnosti na policii a policejní práci.  

Myslím si, že mám k tomuto dostatek pracovních policejních zkušeností a to jak s 

prací policisty taktéž i s prací s policisty. Pracuji u policie již 18 let a 11 let jsem 

zařazen jako Zástupce vedoucího oddělení obvodního oddělení Kadaň, kdy jsem 

nadřízený 30 policistům. Setkávám se s jejich každodenní prací, řídím a kontroluji 

jejich pracovní činnost, znám jejich problémy, starosti a poznávám jejich životní 

příběhy, ve velké míře zasažené  právě jejich povoláním. 

Cílem této práce je poukázat na to, že je důležitý nejen výběr(v současnosti nábor) 

a práce s policisty, ale také vývoj společnosti. Na samotném výběru velmi záleží, 

protože je to rozhodující část možné počáteční etapy vývoje policisty a tak by na něj 
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měl být kladen největší důraz, neboť již zde je možné se vyhnout budoucím chybám či 

problémům. 

V současné době je zřejmý postoj společnosti k zabezpečení jejího majetku a 

zachování veřejného pořádku. V důsledku toho se policie mění a snaží komunikovat s 

veřejností. K tomu přijímá celou řadu různých programů, uvedu pouze program 

Partnerství, Public Relations nebo Community Policing, jejichž stručný bližší popis je v 

následující části. Pokud bych chtěl uvést a popsat všechny programy policie v oblasti 

prevence kriminality dalo by to  na další podobné práce. 

O povolání policisty se často hovoří s nadsázkou spíše jako o poslání. Nelze se s 

tímto názorem úplně ztotožnit, ale ve velké míře lze takto nazvat. Velmi záleží na 

osobním přístupu každého policisty  k tomuto povolání. V současné době je velmi 

odvážné hovořit o tom, že každý nastoupivší policista je přesvědčen a odhodlán 

vykonávat toto povolání pilně, řádně a svědomitě. Povolání policisty je dnes postaveno 

skoro na stejnou úroveň jiných a tak se čím dál více stává, že přichází noví policisté z  

nejrozmanitějších oborů, které nemají s touto policejní prací ani okrajově vůbec nic 

společného. Je to dáno především poměrně slušnou jistotou povolání a příjmu, a dále 

samotným nechtěním nebo neschopností uchazečů zařadit se v oboru svojí kvalifikace 

či specializace. Každý si již mohl všimnout vtíravých a nevkusných reklam na povolání 

policisty, které velmi naoko křičí do společnosti zoufalost celé situace, kdy nejsme jako 

společnost kvalifikovaně schopni pokrýt současný trend odchodů zkušených policistů. 

Situace zcela jasně ukazuje, kde se policisté jakož i celá policie v současné době ve 

společnosti nachází, ať už v oblasti sociální tak i morální. A tak se stává policie pomalu 

nouzovým a ve většině případů i přechodným zaměstnáním vysokoškoláků. V 

budoucnu se tak můžeme dočkat takové policie, kde bude největší podíl vysokoškolsky 

vzdělaných pracovníků než v kterékoli jiné organizaci.  
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2. Policie ve společnosti a její poslání 
Poslání policie vyplývá z jejího zákonného vymezení ve společnosti. Policie je 

ozbrojeným bezpečnostním sborem, který plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a 

bezpečnosti v rozsahu vymezeném ústavními zákony, zákony a ostatními obecně 

závaznými předpisy.         Působnost policie je zejména při veřejném střetávání zájmů, 

tvořících nejzávažnější skupinu mezilidských konfliktů. Zde jsou ohniska největších 

nebezpečí v mezilidských vztazích. Konflikty zájmů mají neblahé důsledky pro 

normální život jedinců i skupin. Konflikty jsou nevyhnutelnou součástí soužití jakékoli 

společnosti. 

 

2.1. Úkoly policie ve společnosti 

 chrání bezpečnost osob a majetku; 

 spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k 

jeho obnovení; 

 vede boj proti terorismu; 

 odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele; 

 koná vyšetřování a vyhledávání o trestných činech; 

 zajišťuje ochranu státních hranic ve vymezeném rozsahu; 

 zajišťuje ochranu ústavních činitelů České republiky a bezpečnost chráněných 

osob, kterým je při jejich pobytu na území České republiky poskytována osobní 

ochrana podle mezinárodních dohod; 

 zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů a ochranu objektů zvláštního významu; 

 dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení; 

 odhaluje přestupky, a pokud tak stanoví zvláštní zákon (§ 24 Zák. ČNR 

č.186/1992 Sb.), přestupky objasňuje; 

 projednává přestupky, pokud tak stanoví zvláštní zákon (§ 16 Zák. ČNR 

č.186/1992 Sb.); 

 vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů; 

 vede celostátní pátrání; přitom je oprávněna zveřejňovat údaje nezbytné k 

identifikaci hledaných osob; 

 získává, soustřeďuje a vyhodnocuje informace sloužící ochraně ekonomických 

zájmů České republiky; 
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 na základě vyrozumění orgány Vězeňské služby České republiky provádí úkony 

související s bezprostředním pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby 

nebo z výkonu trestu odnětí svobody; 

 zadržuje svěřence s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, kteří 

jsou na útěku, a spolupůsobí při jejich vyhledávání; 

 plní též úkoly státní správy podle zvláštního zákona. 

         Při provádění služebních zákroků a služebních úkonů je policista povinen 

dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti 

s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod 

překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného služebním zákrokem nebo 

služebním úkonem. (§ 6, odst.1 Zák. ČNR č. 283/91). 

 

2.2. Veřejnost a policie 

Důležité je si  připomenout, že za právní stát a tedy  také za bezpečné  a 

vyrovnané soužití občanů mají odpovědnost jak jednotlivci,  tak i celá společnost. Není 

to tedy pouze úkol a poslání policie  jako zvláštní  sociální instituce, zřízené právě pro  

tento zvláštní cíl, ale i záležitost  občanů a jejich vzájemná spolupráce. Tato spolupráce 

policie s veřejností se však opírá (nebo naráží) o vzájemnou důvěru. Vzájemná důvěra 

mezi lidmi je vzácná věc, která se snadno při nešetrném jednání snadno ztratí, a jen 

velmi těžko se znovu nachází. O tuto důvěru, a z ní plynoucí spolupráci je potřeba 

pečovat, vytvářet pro ní příznivé podmínky. Je však nesmírně důležitá. Příkladem může 

být italská Mafie, zejména její rozsah a působnost je transparentním  důkazem toho, jak 

málo účinné je působení policie, nepodpořené  veřejností. 

Je potřeba neustále vytvářet, měnit a zavádět nové programy a pracovní prostředí, 

vést komunikaci s veřejností, zprůhlednit do možné míry strategii policie. V žádném 

případě nevylučovat veřejnost, ale snažit se přiklonit ji co nejvíce na stranu policie. 

 

2.2.1. Podmínky vzniku důvěry a spolupráce 

 Podmínky hodnotového složení  konfliktní situace. 

 Podmínky znalostí účastníků konfliktního střetnutí. 

 Podmínky postoje účastníků  konfliktního střetnutí. 
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 Podmínky důvěry a spolupráce  veřejnosti s policií - možnost domluvy účastníků, 

tj. sdělování  zpráv, vzájemná komunikace. 

 Sociální podmínky. 

 

2.2.2. Podmínky hodnotového sloţení konfliktní situace 

 Vliv druhu složení konfliktní situace; nutno brát v úvahu následující aspekty: 

 a) Obtížnost navázání spolupráce v prostředí konkurence. Důvodem je 

demokracie, kdy vedle státní policie působí  ještě policie  městská a soukromá. 

Vytvoří-li se však mezi nimi zásady spolupráce a vzájemné podpory vede to k 

příznivějším výsledkům, než v situaci jediné, státní policie. K ještě lepším 

výsledkům vede zapojení širší občanské veřejnosti do boje se zločinem. Soupeření 

je zde vždy mnohem snazší, než skutečná  spolupráce! 

  b) Obtížnost podílení se na moci nad konfliktními situacemi s možností 

naprostého ovládání jedinců. Možnost vlastní ochoty ke spolupráci příznivě 

působí na vznik důvěry a růst spolupráce. Logicky z toho všeho plyne, že složení 

hodnot, o které v konfliktu jde, je prioritní podmínkou spolupráce. Třeba i tak, že 

na základě nové zkušenosti či nového přesvědčení provedeme přesuny v žebříčku 

našich hodnot (pokojné soužití má větší hodnotu než zápas o vyšší prestiž apod.).  

 Vliv nesouměrnosti konfliktní situace; nejsou vždy pouze konfliktní situace, kdy 

jde oběma stranám o jedno. Jsou i situace, ve kterých jde oběma stranám o různé 

cíle. Zde je dosažení součinnosti daleko obtížnější. Jednoznačně však, je-li situace 

obou partnerů v konfliktním střetnutí stejná, je mnohem větší naděje na dosažení  

součinnosti v řešení konfliktu. 

 Vliv záměrného měnění výše uvedených hodnot; míra součinnosti v konfliktních 

situacích se snižuje, roste-li kladná hodnota (profit), kterou člověk může získat, 

podlehne-li pokušení a poruší dohodu a zklame partnerovu důvěru, nebo dostane-

li strach a nepřistoupí ke spolupráci. Dále potom připadá-li jedné straně více 

negativních hodnot. Čím větší je zisk z oboustranné spolupráce v poměru k tomu, 

co se stane při oboustranném soupeření, tím lepší spolupráci je možno očekávat. 

2.2.3. Podmínky znalostí účastníků konfliktní situace 

Konfliktní situace, do kterých se dostáváme, je možno seřadit a odstupňovat podle 

toho, co o nich víme. Na jedné straně jsou situace, o kterých nevíme skoro nic (Např. 

konflikt s člověkem, kterého skoro neznáme a nevíme, o co mu jde. Nevíme, jak řešil 
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podobné situace v minulosti. Nemáme možnost se sním domluvit), ale na druhé straně 

jsou situace, o nichž toho víme dost (Např. konflikt s člověkem, kterého dobře známe z 

minulosti. Víme, o jaké hodnoty mu jde. Přitom známe dobře i to, co nás čeká, když 

zvolíme tu či onu možnost řešení konfliktu. Předem víme o jeho povaze a reakcích). 

Mezi těmito dvěma krajními polohami situací leží odstupňovaně řada situací, o nichž 

toho víme více nebo méně. 

 Znalost hodnot dané situace; čím je znalost hodnot dané situace větší, tím vyšší je 

také úroveň dosahované součinnosti mezi účastníky konfliktního střetnutí. 

 Znalost partnera a jeho situace; významný faktor je, jestliže se partneři už někdy 

viděli, ti samozřejmě vykazují vyšší úroveň součinnosti než ti, kteří se seznamují 

teprve v dané konfliktní situaci. Dalším faktorem je informace o tom, že partner 

má o sobě nízké mínění a málo sebedůvěry, vedou k mnohem větší ochotě s ním 

spolupracovat a posilují u druhého důvěru k němu. Lze říci, že znalost partnera je 

jedna z důležitých podmínek vzniku důvěry, navázání a posilování vzájemné 

součinnosti. Je dobré vědět toho o partnerovi dost. Avšak je žádoucí mít o něm 

spolehlivé a zaručené údaje. V jednotlivých druzích informací o partnerovi je 

nutno velmi pečlivě rozlišovat, ne každá informace zde má hodnotu, i když je  

pravdivá. Mezi nejcennější patří údaje o společenské situaci partnerovy  

osobnosti, jeho morálním profilu a o výstavbě jeho hodnotového žebříčku. Je  

třeba se informovat na to, jak se choval v minulých konfliktních  situacích. 

 

2.2.4. Podmínky postoje účastníků konfliktního střetnutí 

Obecně je možné říci, že důvěryhodní lidé důvěřují partnerovi více než lidé 

nedůvěryhodní. V tomto případě doslova platí přísloví: „Podle sebe soudím tebe". 

Dlouhodobý společenský projev účastníků konfliktního střetnutí lze považovat za hlavní 

činitel rozhodování v konfliktní situaci. Osoby projevující se společensky k tvůrčí 

součinnosti volí často vyšší úroveň spolupráce, protože se v tom projevuje jejich 

hluboce zakořeněný životní postoj. 

2.2.5. Podmínky důvěry a spolupráce, moţnosti domluvy - komunikace v 

konfliktním střetnutí 

Dá se říci, že je velmi důležité, zda člověk chce druhému sdělit svůj záměr, a nebo 

co od druhého člověka očekává. Jestliže má člověk možnost sdělit druhému co od něho 
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očekává, pak s ním automaticky spontánněji jedná v duchu spolupráce.  Na druhé 

straně, pokud sděluje druhému vlastní strategický záměr, pak to výrazněji ovlivňuje 

druhého, než jeho samého. 

Velká účinnost je u nejrannějšího rozhovoru. Spočívá patrně v tom, že jeho 

působení není ještě zasaženo vlivem komplikujících (trapných či úplně mylných aj.) 

zkušeností. Člověk obtížně zapomíná na rány, které utržil, a na zklamanou důvěru. Je 

mnohem lepší vyříkat si věc dříve, než se začne jednat. Další nejvhodnější doba pro 

nastolení rozhovoru je tehdy, když se už zakusila radost i zklamání, a kdy se hledá 

východisko z kritické situace. Tehdy může mít mluvené slovo ten pravý účinek. Pravým 

a příhodným časem je tedy také chvíle nejvyšší motivace hledání nových postupů pro 

řešení konfliktních situací. Je velmi těžké tuto chvíli a tedy příhodný čas vystihnout. 

Vliv délky rozhovoru. Čím více času je k dispozici, tím větší je úroveň jejich 

následné součinnosti. 

Vliv obsahu rozhovoru. Při komunikaci se dosahuje tím větší spolupráce, čím 

otevřenější je sdělovaná zpráva, tedy jaký obsahuje strategický záměr a návrh. Návrhy 

na řešení konfliktní situace by měly být oběma stranami považovány za spravedlivé a 

oboustranně přijatelné. 

 

2.2.6. Sociální podmínky konfliktní situace 

Je naprosto normální a prokázané, že v konfliktní situaci, kdy se dva lidé poprvé  

poznávají, oba často považují každou další náhodnou osobu za spojence toho druhého, a 

podle toho se chovají. U obou vzniká předpoklad, že soupeř se spolčuje s každým 

neznámým  proti mně. 

Vliv příznivě nebo nepříznivě naladěného veřejného mínění na člověka a jeho 

rozhodování. Lidé v okolí dvou soupeřících partnerů se mohou tvářit nezaujatě, 

neutrálně. Avšak mohou se také v nějaké míře vměšovat do jejich konfliktu. Jedním z  

nejjednodušších a nejčastějších způsobů, jak se vložit do záležitostí dvou lidí v 

konfliktu je hodnocení jejich jednání, posuzování jejich rozhodování, vyjadřování  

mínění o tom, jednají-li špatně nebo dobře, rady typu „já na tvém místě“ atd. 

Výbušnost jednání účastníků konfliktu se výrazně zvyšuje, když se dozví od  

okolních pozorovatelů nepříznivé hodnocení jejich dosavadního jednání. 

Na rozdíl od těchto vcelku jednoduchých obecných podmínek vzniku důvěry a 

růstu spolupráce při řešení konfliktů, jejich praktická aplikace na konkrétní příklady z 



 13 

policejní praxe se liší případ od případu. 

Je důležité si uvědomit, že partnerem v uváděných konfliktních situacích může 

být kdokoliv. Může jím být kolega policista, nadřízený, podřízený, občan oznamovatel, 

občan přestupce, občan „agresor“, pachatel trestného činu, novinář nebo kdokoliv další. 

Rozpor mezi účelností, mravností a zákonností je nevyhnutelnou součástí 

policejní praxe. Mnozí policisté se neustále ocitají v situacích, kdy nepochybně 

správných výsledků lze dosáhnout jen pomocí morálně a zákonně problematických 

prostředků.  

Na misky vah je tedy nutno položit morální povinnost chránit oprávněné zájmy 

občanů na jejich životě a zdraví, na právní jistotě a spravedlnosti, oproti zákonné 

povinnosti respektovat právo zločince na života zdraví a na dodržování jeho práv 

daných mu Listinou základních práv a svobod a trestním řádem. Blíží se doba, kdy si 

lidstvo tváří v tvář mezinárodnímu terorismu jako jedné z nejvážnějších hrozeb bude 

muset vybrat - zda nadále důsledně dodržovat nezřídka nesmyslné, formalistické a ve 

svých důsledcích i přehnaně humanistické požadavky na ochranu práv zločinců, a v 

důsledku toho se podrobit nekontrolovatelnému chování fanatiků či psychicky 

vyšinutých osob, nebo v rámci nutné obrany a krajní nouze posvětit zdánlivě nelíbivé 

prostředky a s jejich pomocí zachovat řád a spravedlnost. 

Z toho také vyplývá, že návod, hodnocení či vyhodnocení jednotlivých případů je 

natolik individuální, že je potřeba někdy i pár desítek hodin, a několik konzultací či 

pohovorů k jejich objektivnímu vyhodnocení. 
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3. Veřejnost a policista 

3.1. Policista v komunitě 

Výraz komunita nahrazuje obvyklý český výraz společenství - společenství lidí, 

které něco vzájemně spojuje. Většinou se při slovu komunita vybaví nejrůznější 

komunity náboženské, národnostní nebo terapeutické. Spojovat může i něco úplně 

běžného či všedního, například příslušnost k nějaké lokalitě. Může jít o obec nebo 

město, ve kterém ti lidé prostě bydlí, pracují nebo se tam z nějakých jiných důvodů 

vyskytují. A vyskytuje se tam také policejní oddělení, stanice nebo prostě jen policista, 

který organizaci reprezentuje. Mezi každodenní záležitosti patří samozřejmě i otázky 

veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku. Každý ve společenství má nějakou představu 

o tom, jak by měla být jeho bezpečnost zajišťována, kdo by to měl dělat a jak on sám se 

na ní má, může a chce podílet. 

Budou-li se všichni chovat modelově, pak bude policie s veřejností aktivně 

komunikovat a nebude se chovat pouze reaktivně - tedy vyšetřovat a řešit kriminalitu, 

která již nastala. Veřejnost pak přijme svůj spravedlivý díl odpovědnosti za vlastní 

bezpečnost a bezpečnost celého společenství. Policie nebude považována za jedinou 

složku, která se o bezpečnost má, může a proto musí starat. Veřejnost oproti tomu bude 

policií brána jako rovnoprávný partner, který ponese část odpovědnosti za oblast 

kontroly kriminality a veřejného pořádku. Kdo se pod pojmem veřejnost skrývá? V 

podstatě každý, kdo se podílet na řešení problémů chce, přináší něco podnětného a 

přijme svůj spravedlivý díl odpovědnosti. Výsledkem spolupráce mohou být nejrůznější 

situační opatření. Počínaje organizací obchůzkové služby přes kvalitní technické 

zabezpečení až po architektonické úpravy veřejných prostranství. 

 

3.2. Vazba policie občan 

Úzká vazba mezi policií a místními občany se ve dvacátém století začala 

obyčejným lidem v komunitách čím dál více vzdalovat. Stejně jako zločinci se policie 

specializovala. Na její fungování bylo třeba více peněz, více lidí, nové zákony. Úspěch 

policejní práce byl měřen počtem chycených a potrestaných zločinců. A tak se stalo, že 

policie se pomalu, ale nezadržitelně stávala servisní organizací pro darebáky. Pátrání, 

usvědčování, chytání, hledání, nutnost držet krok s jejich novými metodami, 
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technologiemi a nápady. 

 

Obě tyto strany však potřebují běžné občany. Darebáci jako zdroj svých příjmů, 

policisté jako zdroj informací. A tak postupem času došlo zcela logicky k tomu, že 

policista umí komunikovat a správně jednat se zločincem, protože je k tomu vyškolen, 

zatímco s běžným bezúhonným občanem se mu to nedaří v potřebné míře. 

I občan samozřejmě ví, že má policii, která ho chrání před těmi největšími a 

nejnebezpečnějšími zločinci a je mu zřejmé, že koná záslužnou činnost, ale častěji se 

setkává s policistou vypisujícím mu pokutový lístek za špatné parkování, s policistou 

zastavujícím ho na silnici a s dozorčím na oddělení, kterému přijde oznámit, že má zase 

vykradené auto. Policista je pokaždé v roli, která není vděčná ani příjemná a málokdy z 

ní pro občana plyne něco pozitivního. A tak setkání policie - bezúhonný občan se tím 

redukuje pouze na problémové kontakty.  

Zcela pochopitelně nastane to, že policie, čím dál úspěšnější v odhalování 

zločinců, vysoce specializovaná a pracující s vysokým osobním nasazením očekává, že 

občan jí bude vděčný, bude jí milovat, ctít a vážit si jí za všechno, co pro něj dělá. A je 

velmi rozčarovaná, že tomu tak není. 

Skutečná veřejná bezpečnost a veřejný pořádek totiž nastávají ve chvíli, kdy se 

cítíte bezpečně tam, kde žijete. A to také může být jediným měřítkem úspěšnosti policie 

v této oblasti. Bylo by krásné, kdyby se ulicemi procházeli usměvaví a vstřícní policisté 

ochotní s každým pohovořit a každému pomoci, policisté znalí svého okolí. V současné 

době organizovaného zločinu a přelidněných velkoměst, to ovšem není dost dobře 

možné. 

Policisté vykročili na téměř zapomenutou cestu, která vede vstříc občanům a 

současně udržují vysokou odbornost, která je nezbytná. Chtějí znovu získat ztracenou 

důvěru a probudit v lidech spící ochotu podílet se na věcech veřejného pořádku. 

Policejní práci se učí chápat také jako specifickou odbornou veřejnou službu, která 

vyžaduje jejich specifické znalosti a dovednosti. 

 

3.3. Pracovní stres policisty 

Samotný stres, je v současné době jedním z významných faktorů chování každého 

jednotlivce ve společnosti, stejně jako celé společnosti. Dnešní doba přináší situace a 

události, které v minulosti nebyly až tak závažné a zdaleka se jim nepřikládal takový 



 16 

význam, jako se přikládá dnes. Nazval bych to tak, že lidé jsou jako na gumičce. Jsou 

neustále zahlcováni reklamou na cokoli, musí zvykat, že za všechno se platí, výrazně se 

začalo žít na dluh, splácení je potom neúprosné. Náklady na běžný život, stejně jako 

náklady na děti významně stouply. Školy již neposkytují takový servis jako v minulosti, 

a zdaleka se o své žáky či studenty nezajímají tak jak jsme na to byli po celá desetiletí 

zvyklí. A tak se dnes podivujeme nad tím, že je obrovský počet sebevražd, loupežných 

přepadení, masakrů na školách (zatím jen v zahraničí), podvodů, korupčních afér apod. 

To všechno s sebou dnešní doba přináší. 

Stejně tak tomu je přirozeně i v policii. Policejním stresem je dnes natolik 

provázen každodenní výkon služby, že je potřeba se jím opravdu velmi důkladně 

zabývat. Začít jej analyzovat a statisticky pozorovat. Tato problematika jednoznačně 

dominuje v současné policejní psychologii. Důvod je ryze praktický a úplně 

jednoduchý. Stres je jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti anebo 

předčasného odchodu z aktivní služby. Velkým nedorozuměním by bylo předpokládat, 

že o pracovních stresových faktorech a jejich rizicích se hovoří pouze v souvislosti s 

policejními profesemi. Policisté nejsou zdaleka jedinou profesní skupinou ohrožovanou 

pracovním stresem. Jako pracovní policejní stres se míní takové situace, které většina 

policistů vnímá jako zátěž spojenou s emocionálním a často i fyzickým vypětím. Je tedy 

nasnadě vnímat tyto situace jako hlavní zdroj stresu. Toto však není způsobeno, 

osobností policisty nebo špatným psychologickým výběrem policistů, těch faktorů je 

daleko více. 

Do pracovní náplně řadového policisty patří také častý kontakt s násilnou nebo 

jinak tragickou smrtí, a to je jistě činnost, která vyžaduje určitou psychickou odolnost. 

To však, ale ještě není onen policejní stres, ten vzniká až ve spojení s určitými 

extrémními, mimořádnými charakteristikami konkrétního případu. Vysoká stresovost 

těchto situací zřejmě plyne z lidské podstaty a to, že smrt patří pouze ke stáří, že s 

obdobím dětství se neslučuje, vždy je nepřirozená, zvláště pak ta krutá a surová. Smrt 

skoro pokaždé v něčem překvapí každého, nejde se s ní nikdy úplně smířit. 

 

3.4. Policejní etika 

Etika, obsah tohoto pojmu je intuitivně sice znám každému, ale přesto si pod ním 

mnoho lidí představuje nějaký hotový, jednou provždy daný soubor společenských a 

morálních „pravd“ či návodů k jednání.  
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Etiku můžeme přiblížit následujícími příměry: 

 je to tázání po smyslu, tedy zvýznamňování světa, naslouchání a rozumění, 

 je to přesah od toho, „co je“, k tomu, „co by být mělo“, tedy trpělivé a dlouhodobé 

budování vazeb mezi námi a ostatními lidmi, věcmi i situacemi, 

 

 je to problematizace zdánlivě „běžného“, vlastní kritika, změna, respekt a 

zpochybňování svých názorů, postojů a přístupů ke světu, 

 je to celoživotní kultivace osobnosti, „péče o duši“ (význam, který propůjčil této 

myšlence Sókratés). 

Etika jako životní postoj začíná tam, kde člověk dokáže zpochybnit sebejistotu 

svého nahlížení světa a začíná odkrývat nové, dosud netušené podoby smyslu. Etika 

znamená i schopnost přijmout názor druhého. Etiku nelze nikomu nařídit, je možné (a je 

třeba) ji pěstovat jako kultivaci určitých stránek lidského myšlení, jako kritickou reflexi 

vlastního chování a jednání.  

Dlouhodobé  pojímání policejní etiky má za následek, že policejní management i 

řadoví policisté ji mylně chápou jako návod etického chování policisty, jako nástroje 

předem daných a hotových posloupností chování. Z takového pojetí ovšem vyplývá 

neustále opakovaný požadavek na návod, jak má policista v určitých situacích výkonu 

služby postupovat, aby „to bylo etické“!  

Je potřeba zdůraznit, že schopnost najít morální problémové situace a 

odpovídajícím způsobem je řešit je specifickou schopností, nalézající se nepochybně na 

stejné úrovni s policistovou kvalifikovaností právní, profesní, tělesnou, psychickou, 

střeleckou apod. 

 

3.5. Nezbytnost koncepce 

Jak vedení resortu Ministerstva vnitra, tak Policejního prezidia si dlouhodobě 

uvědomuje nezbytnost posílení etické složky výkonu policejní profese. Stanoveného 

cíle lze však dosáhnout jen dlouhodobým koordinovaným úsilím v důležitých oblastech, 

z nichž hlavními jsou tyto: 

 budování takového stylu řízení na všech úrovních Policie ČR, v němž budou 

dominovat kvalitativní ukazatele nad kvantitativními, kde se komunikace po 

vertikální i horizontální ose bude řídit zásadami moderní psychologie řízení a 
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managementu apod., a kde tedy bude posílena úloha osobnosti policisty (ať již v 

roli nadřízeného, či podřízeného) včetně jeho morálních a mravních kvalit, 

 budování takového systému vzdělávání v Policii ČR, v němž etika nebude jen 

vnějším „přívěskem“ úzce chápané odbornosti, nýbrž integrální součástí 

komplexní profesní přípravy po celou dobu aktivního vykonávání služby (tj. 

celoživotní vzdělávání). 

 

 

Konkrétní výstupy dosavadního snažení na úseku vzdělávání: 

 získávání cenných zkušeností v rámci mezinárodní spolupráce (projekt PHARE a 

další), 

 zpracování řady koncepčních materiálů, týkajících se dalšího vzdělávání a 

výcviku pro policisty (zejména projekt celoživotního vzdělávání policistů), 

 vydání Etického kodexu Policie ČR, 

 vydání řady publikací zabývajících se policejní etikou, článků v časopisech, 

sbornících  z konferencí aj.), 

 aktivity středních policejních škol, zejména Střední policejní školy v Praze a 

jejího Střediska pro lidská práva a profesní etiku, 

 aktivity Policejní akademie ČR v rámci jak základní výuky, tak v rámci projektu 

celoživotního vzdělávání policistů a v rámci vrcholového policejního 

managementu, vysoce odborné články a studie učitelů PA ČR, 

 inspirace publikacemi, konferencemi a projekty ze zahraničí, 

 rozličné specializované semináře a workshopy, specializační a inovační kurzy 

apod. 

Všechny tyto jmenované aktivity mají mnoho společného a to zejména, že nejsou 

koncepční a systémově koordinované, ale spíše moderní a individuální. Témata 

policejní etiky se zpravidla zužují pouze na dvě témata. Jsou to korupce a přehnanost, 

nepřiměřenost resp. neúměrnost policejní síly (dnes nazvané jako policejní brutality). 

Témata samozřejmě více než závažná, ale ne jediná..  

Je přitom nesporné, že význam a potřeba rozvíjení etického rozměru osobnosti 

policisty vzrůstá! 
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4. Moderní programy komunikace policie 

4.1. Program  Partnerství  

Jeho koncepce je založena na jednoduchém principu: „místní  problémy se mají  

řešit na místní úrovni za spoluúčasti všech zainteresovaných subjektů”. Obce 

předkládají návrhy vlastních preventivních opatření a řešení bezpečnostních problémů, 

se kterými se potýkají. Celý postup při jejich zpracování se vždy odvíjel od precizní 

analýzy bezpečnostní situace, přes zmapování místních zdrojů, aktivizaci všech, kteří 

chtějí převzít svůj díl odpovědnosti až po návrhy vlastních opatření. Již z takto 

stručného popisu je zřejmé, že tyto programy vycházejí z filozofie community policing. 

Od loňského roku nastala ovšem v těchto programech jedna velmi významná 

změna. Program prevence kriminality na místní úrovni „partnerství“ nahradil programy  

dosavadní. a mimo jiné reaguje právě na všechny zmíněné závěry sociologických 

šetření a současně na požadavek přiblížit policii běžným bezúhonným občanům 

zvýšením bezproblémových kontaktů s nimi. S vědomím toho, že má v lokalitě 

specifickou a nezastupitelnou úlohu, jí byla v tomto novém dotačním programu svěřena 

klíčová iniciační role. Policie má přesný přehled o bezpečnostní situaci a stavu 

veřejného pořádku v obci. Proto je to právě ona, kdo by měl jasně říci: „Tady je 

problém, tohle místo je nebezpečné, tady se opakovaně děje něco nepatřičného“. Na 

základě analýz, poznatků získaných od občanů a během vlastní práce vyzve zástupce 

samosprávy k jednání. Společně s nimi a dalšími lokálními partnery pak  hledají řešení a 

vytvářejí projekt, který komplexně ošetří problémovou lokalitu či specifický problém. 

Již ze stručného popisu je zřejmé, že od policejního sboru je očekávána nová role. 

Bude tedy nějaký čas trvat, než ji policisté dokáží zcela naplnit. V každém případě jim 

program Partnerství dává do rukou významný nástroj, prostřednictvím kterého mohou 

získat v lokalitě velmi rychle zcela novou pozici. Současně touto iniciační rolí naplňuje 

policie úkol vyplývající z Nařízení vlády ČR č.397/1992 Sb., kterým se stanoví 

podrobnější úprava vztahů policie ČR k orgánům obcí a obecní policii: „Policejní 

útvary na základě svých poznatků doporučují orgánům obcí přijetí opatření 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Policejní útvary napomáhají při 

preventivní a výchovné činnosti obcí k ochraně veřejného pořádku, zejména účastí 

svých zástupců na přednáškách zaměřených na přecházení protispolečenské činnosti a 

na výchově občanů k dodržování obecně závazných právních předpisů”.
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4.2. Community Policing 

Community Policing je v současnosti jednoznačně nejdůležitějším a prioritním 

programem v činnosti policie. 

Community Policing může jednak znamenat komunitní přístup k policejní práci, 

policejní práci orientovanou na službu veřejnosti, anebo společenskou policejní činnost. 

Zatímco předmětem zájmu tradičních policejních strategií je protiprávní chování, 

předmětem zájmu Community Policing jsou následky, které kriminalita způsobuje, 

vzniklé škody a potenciální hrozby. 

Jednoduše řečeno je to souhrn takových policejních přístupů, které dokáží 

identifikovat a pojmenovat řadu problémů v oblasti veřejného pořádku a veřejné 

bezpečnosti. V návaznosti na označení jevů pak policie navrhne možnosti opatření 

jevům předcházející a to nejen vlastních, tedy policejních, ale i takových, na kterých se 

bude podílet široká veřejnost. Na základě komunikace mezi všemi zmíněnými - tedy 

policií i veřejností, vznikne řada aktivit, které jsou zaměřené především na odstraňování 

příčin těchto problémů. Policie proaktivně, předchází kriminalitě tím, že navrhuje na 

základě svých znalostí a zkušeností taková opatření, která jí zamezí už při jejím vzniku. 

Pojem, jak je zřejmé, nemá ani jednotnou definici, ani jednotný obsah a může se 

stát, že si pod ním každý představí něco trochu jiného. Někoho ihned napadne „Aha, 

tedy prevence!“, jiného „To je obchůzkář, který zná svůj okrsek a lidi v něm“, další 

„Znamená to snad, že do policejní práce mluví kdekdo?“ Je to tím, že Community 

Policing je spíš filozofie než taktika nebo nějaký specifický přístup. A jako filozofie 

také pracuje s určitým teoreticky odůvodněným názorem na své okolí a postavení 

člověka - v tomto případě policisty - v něm. Zpravidla dle následující koncepce. 

Policejní práce orientovaná na službu veřejnosti nenahrazuje standardní práci 

policie na základních útvarech, ale doplňuje ji a významně usnadňuje.  

Policisté jsou k proaktivní činnosti motivováni částečným přenesením 

zodpovědnosti za bezpečnostní situaci v „jejich“ lokalitě, s čímž motivačně souvisí i 

relevantní část rozhodovacích pravomocí. 

Preventivní aktivity jsou stejnoměrně delegovány na každého policistu v rámci 

jeho běžných služebních povinností. 

V lokalitě působí dlouhodobě stejní policisté, aby měli dostatek času získat 

dobrou místní znalost, a aby občané mohli dobře poznat „svého“ policistu. 
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4.3. Public  Relations 

Zásadním posláním je budování celkové atmosféry důvěry v úspěšný postup  

policie v součinnosti s veřejností. Je to dlouhodobý úkol, kdy je potřeba mít na zřeteli 

vytrvalost a trpělivost, a tuto významnost si uvědomovat při každém styku s veřejností. 

Public Relations znamená péči o dobré veřejné vztahy. Zahrnuje činnosti  

vycházející z důvěry a posilující důvěru. Celá policie a její útvary, pověřené vedením 

péče o veřejné vztahy musí působit všestranně a hlavně jednotně. Slova a činy musí 

bezpodmínečně tvořit jeden celek. V opačném případě by to oslabilo důvěru veřejnosti 

v policii a ochromilo součinnost občanů v boji s protispolečenským chováním některých 

jedinců i skupin. Fakta o zločinnosti a jiných nepříznivých společenských jevech a 

výsledcích činnosti policie musí být zveřejňována v nezkreslené podobě, i kdyby to 

mělo být pro policii momentálně nevýhodné. Touto otevřeností vzrůstá důvěra 

veřejnosti a samozřejmě také zájem se třeba i nepřímo podílet na činnosti policie. 

 

4.3.1. Poslání Public Relations u policie 

 informování  veřejnosti, 

 poskytování rad a instrukcí veřejnosti, 

 vyjednávání s  částmi  veřejnosti při zachovávání zásad dialogu (rovnostrannost). 

 

4.3.2. Zaměření Public Relations u policie 

 rozbory a analýzy,  

 plánování jak dlouhodobé tak krátkodobé, 

 poradenství, předávání  informací a příprava zvláštních pomůcek a návodů, 

 spolupráce  se sdělovacími prostředky, 

 vnitřní i vnější komunikace a motivování (bezplatné informační telefonické, 

internetové kanály apod.), 

 vysoce efektivní organizace (koordinaci činností), 

 kontrola a vyhodnocování  zpětné vazby (velice důležité). 
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4.3.3. Zásady  policie pro činnost Public Relations 

Pro činnost Public Relations jsou v resortu policie vyčleněni a odborně vyškoleni  

pracovníci či skupiny pracovníků. Je tedy nesmírně důležité a žádoucí, aby se 

sdělovacími prostředky přicházeli do styku právě výhradně tito vyškolení lidé. 

Významnou část snažení ve smyslu Public Relations lze skutečně opsat slovy 

umění přihlásit se o slovo, a s velkým citem vystihnout tu správnou chvíli. Pozor však,  

když se někdo přihlásí o slovo, pak musí splnit očekávání, jinak ho stihne výsměch. 

Jazyk, užívaný při práci s veřejností, pokud se neobrací na odbornou veřejnost,  

musí být co nejdůsledněji zbaven úředních a odborných výrazů. Nic neodpuzuje tak 

jako  text, který se snaží ohromit odborností tam, kde to není na místě. Informace musí 

být srozumitelná a přímá adresována bez jakýchkoli obezliček na konkrétní místo nebo 

do konkrétního sektoru veřejnosti. 

Pozor na jednostrannou komunikaci. Pokud vysíláme nějaké informace, tak  

bychom také měli pečlivě sledovat jejich odezvu, a měnit se podle toho. Je potřeba 

zjišťovat, naslouchat i vnímat odezvu a reakce veřejnosti. Jednostranné vysílání bez 

sledování odezvy  nemá cenu, to není komunikace. 

Jsou organizace (zejména reklamní, politické ale i ekologické :-) apod.), které se 

domnívají, že čím více sdělení dostanou do veřejnosti, tím intenzívnější bude odezva. 

Také zde platí známé pravidlo, že méně je někdy více. Politika komunikace je nanejvýš 

důležitá. Neškodí se na nějaký čas odmlčet, dokonce za jistých okolností může mlčení 

vyvolat očekávání, navíc je-li spojeno s pozorným nasloucháním. 

Samotná zpráva je sdělení, o němž se předpokládá, že bude předáno dále, když 

bude shledáno zajímavým a důležitým. Zpráva by měla ve stručnosti obsahovat 

odpovědi na základní otázky: kdo - co - kde  - kdy - proč -  jak. 

Sdělení pro tisk bývá nejčastější formou komunikace s hromadnými sdělovacími 

prostředky. Na rozdíl od zprávy může obsahovat komentující a hodnotící skutečnosti, 

citáty a odkazy. Sdělení pro tisk se má doplňovat fotografií, grafem aj.. 

Rozhlas a televize mají na naše jednání větší vliv, než si připouštíme. Rozhlas  

zatím nebyl překonán v rychlosti a pohotovosti žádným prostředkem, může být 

poslouchám kdekoli a kdykoli. Uvědomme si, kolikrát děláme úplně jinou činnost a 

pouze máme rozhlas puštěn jen jako kulisu, a najednou nás něco v rozhlase zaujme, 
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jsme schopni okamžitě zprávu přijmout. Rozhlas umožňuje operativní vstupy přímo do 

vysílání prostřednictvím telefonu. Rozhlas sehrává mezi prostředky roli podněcovatele 

pozornosti. Ten, kdo zaslechl zprávu v rozhlase si počká na její další publicistické  

zpracování. Pokud šlo skutečně o významnou událost, bude ji sledovat v televizi. 

Doplňující a shrnující informace si  veřejnost přečte v tisku případně na internetu. 

Je věcí názoru, zda prezentovat záležitosti policie na tiskové konferenci nebo  

volit jinou cestu. Je potřeba zodpovědně zvážit a vyhodnotit význam sdělované události 

či zprávy. Pokud není událost přiměřená, je lepší volit formu tiskového sdělení nebo 

jiný způsob komunikace se sdělovacími prostředky. Tiskovými konferencemi by se v  

zásadě mělo šetřit. 

V neposlední řadě je nutno pamatovat na zásadu, že zdaleka ne vše, co připadá  

důležité policistovi, je také důležité z hlediska sdělovacích prostředků a veřejnosti. 

Proto policista, který není určen pro kontakt se sdělovacími prostředky, nesděluje z 

principu žádné závažné či jinak významné skutečnosti veřejnosti. 

Práce policisty je především prací s lidmi na veřejnosti. Taková práce může být a  

bývá pramálo uspokojující. Je nesporné, že neustálý styk s veřejností, množství  

kontaktů, zvládání krizových situací je frustrující, ale na druhé straně může přinést i pro 

jedince nezanedbatelné sebepoznání. Je to dáno tím, že při plnění povinností vystavuje 

na veřejnosti  svou osobnost, a péče o veřejné vztahy mu v  tom může pomoci. 
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5. Policista 

5.1. Povahové typy policistů 

„Integrální součástí policejní osobnosti je i cynismus - představa, že všichni lidé 

jsou motivováni zlem a sobeckostí. Cynismus se u mnoha policistů vyvine 

prostřednictvím jejich kontaktů s policejní subkulturou a v důsledku samotné povahy 

jejich práce. Policisté jsou odstrkováni ze společnosti, protože mají moc a právo 

regulovat životy jiných a tuto roli symbolizuje a umocňuje jejich uniforma a zbraň. 

Kromě toho skutečnost, že se neustále zabývají zločinem a stinnými stránkami 

společenského života, způsobuje, že ztrácejí víru v lidskost.“ (Inciardi, J. A.: Trestní 

spravedlnost, Praha 1994, s. 230.) 

Nelze se proto divit, když se vedle demoralizujících účinků těchto záporných 

zkušeností u nemalého počtu policistů postupně projevují některé rysy psychopatické až 

paranoidní, které jsou obvykle nazývány profesionální deformací. Řada policistů v 

důsledku toho obtížněji zvládá vypjaté zátěžové situace, projevuje se zvýšenou 

dráždivostí, a je schopna jednání, které je pro ně samotné s odstupem času a za 

optimálních podmínek nepochopitelné. Pokud se shodou okolností nebo na povel sejde 

na určitém místě v určitém čase skupina stejně deformovaných a prostředím 

stresovaných policistů, je rázem „zaděláno“ na mírně řečeno nepříjemnost (či 

„mimořádnou událost“) lokálního až celostátního významu. Tyto zákonitosti platí pro 

policii na celém světě - a pro ozbrojené složky vůbec. Potvrzují je nejen analýzy 

nepřiměřených zákroků proti jednotlivcům či proti demonstrantům, ale i poznatky z 

průběhu nejrůznějších policejních „vyčišťovacích“ akcí. Padne-li dokonce výstřel z 

druhé strany a dojde-li ke zranění či usmrcení partnera, mohou se dít naprosto 

nepředvídatelné věci. Lidské emoce se nevyhýbají ani policistům. Velmi často jsou tyto 

situace při zajišťování veřejného pořádku při konfliktních sportovních kláních. 

Policejní práce ve zvýšené míře potřebuje spolupráci psychologů a psychiatrů, 

protože patří mezi rizikové a výrazně zátěžové profese. Pokud společnost chce, aby 

policie své funkce plnila bezchybně a spolehlivě, musí se o policii více starat a ne se jí 

stranit, nebo dokonce štítit. I mezi policisty lze rozlišovat určité povahové typy, které se 

projevují charakteristickým způsobem. 
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5.1.1. Vynucovatelé 

Jsou to policisté, kteří vysoce oceňují hodnotu udržovaného pořádku a „bezpečné 

společnosti“ a relativně méně si váží jednotlivců a zákonného postupu. Jelikož jejich 

hlavním posláním se stalo vymýcení zločinu, vynucovatelé obvykle ostře kritizují soudy 

a státní zastupitelství, neboť „maří práci policie a svazují jí ruce“. 

Vynucovatelé jsou obecně nespokojeni se svojí prací. Zatýkají vrahy, násilníky, 

podvodníky a zloděje, a pak vidí, jak jsou tito pracně dopadení pachatelé propuštěni na 

svobodu - a ještě trpí posměšky jejich i veřejnosti, která nad výsledky práce policistů 

mávne pohrdavě rukou. Nakonec se přizpůsobí a stanou se zahořklými, cynickými, 

nedůtklivými a nedůvěřivými. Třebaže nejsou s policejní prací spokojeni, svůj život 

zasvětili podpoře zákonnosti a boji se zločinem. 

Z hlediska Hippokratovy typologie odpovídají cholerikovi. 

 

5.1.2. Idealisté 

Mají podobná výchozí kritéria jako vynucovatelé, ale k právům občanů a k 

dodržování zákonného postupu se stavějí odpovědněji. S prací soudů i státních 

zastupitelství jsou stejně nespokojeni, ale reagují pružněji, přizpůsobivěji a vnitřně se 

„neužírají“. 

Z hlediska Hippokratovy typologie jde o kombinaci sangvinik-cholerik. 

 

5.1.3. Realisté 

Realisté sdílejí s ostatními policisty nespokojenost se soudy a státními 

zastupitelstvími, avšak rezignovali a s praktikami a postupy pro ně těžko 

pochopitelnými se smířili jako s „nutným zlem“. Došli k závěru, že dodržení zákonného 

postupu je překážkou účinného uplatňování zákonů, a z toho si dovodili praktickou 

poučku, že udržet bezpečnost společnosti není možné, a že ani politikům, ani 

zákonodárcům, soudcům či státním zástupcům na tom ostatně vůbec nezáleží. 

Z tohoto důvodu se obracejí dovnitř, do svých policejních struktur, v nichž hledají 

přátele i emotivní uspokojení. Nesnaží se změnit svět, pachatele ani vlastní policejní 

práci, s pokyny a názory státních zástupců a soudců raději vůbec nepolemizují, neboť se 
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nechtějí rozčilovat. Nezbytnou součástí jejich psychiky se stává cynismus. Vnitřně jsou 

smířeni s myšlenkou, že nemohou vůči soudcům, státním zástupcům, advokátům, 

politikům nebo nechápavé veřejnosti uspět. Jejich stanovisko je „prostě si to nesmíš 

připouštět“! 

Z hlediska Hippokratovy typologie by mohlo jít o různě vyváženou kombinaci 

flegmatika, cholerika a melancholika - z každého něco. 

 

5.1.4 Optimisté 

Jsou nejvíce orientováni na lidi. Uplatňování zákonů považují za příležitost, jak 

pomoci lidem v těžkostech. Práce je většinou baví a mají sklon projevovat méně 

frustrace, nespokojenosti nebo cynismu. Vzhledem k prostředí a výše uvedeným 

faktorům nevydrží déle jak pět let. 

Z hlediska Hippokratovy typologie jde o sangviniky. 

 

5.2. Názory veřejnosti na policisty 

Veřejnost lze ve své podstatě rozdělit do dvou základních skupin. Na jedné straně 

veřejnost či občany, kteří podporují postavení, činnost a růst policie a na druhé straně 

ty, kteří nepodporují postavení, činnost a růst policie ve společnost. Je spousta aspektů, 

které takto společnost rozdělují. V každém případě je nutno podotknout, že policie v 

každé společnosti bude taková, jakou si ji společnost vytvoří, jakou ji chce mít. Svým 

způsobem policie významnou měrou vyjadřuje či odráží obraz společnosti, v níž působí. 

Jsou  státy, kde je možno ihned a jasně vidět pro jaké účely v tom, kterém státě je 

policie určena, jakou činnost a v čí prospěch provádí. 

Ti, kteří podporují postavení, činnost a růst policie pochopili to, že je to policie, 

kdo je tady pro ně, a že je to služba, kterou mají možnost i právo využít pro ochranu 

svých zájmů. Z toho tedy vychází jejich podpora legislativního, personálního, ale i 

materiálního zabezpečení policie jako složky, která zajišťuje vnitřní bezpečnost ve státě. 

Pokud budeme velmi zhruba  charakterizovat tuto skupinu, tak do ní patří ve větší míře 

lidé vzdělaní, hmotně zajištění a netrestaní. V podstatě jde o občany, kterým jde v první 

řadě o to, aby byla zajištěna resp. ochráněna bezpečnost jejich rodiny, zdraví a majetek. 

Jsou pro tyto jistoty ochotni investovat nemalé peníze. Berou policii jako partnera. 
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Ve druhé skupině jsou lidé, kteří policii nijak nepodporují, berou ji jako zlo ve 

státě, policií pohrdají, neuznávají ji a nerozlišují. Jejich mínění je urážlivé k duševnímu 

i psychickému zdraví policistů a jejich postoj negativní, ke všemu co policie učiní. 

Rekrutují se zde lidé z protipólu první skupiny, tedy lidé nemajetní, méně vzdělaní, v 

minulosti již trestaní. 

Obě tyto skupiny však ve velké míře mají společnou vlastnost, a to, výrazně se 

nepodílet na činnosti policie. Je to tedy neochota se jakýmkoli způsobem osobně 

veřejně podílet na zlepšení situace. Nabízí se tady otázka, proč je tomu tak u obou 

skupin, je to dáno zejména tím, kde v současné době policie ve společnosti stojí, kde ji 

společnost chce mít, a to jak první tak druhá skupina. V případě první skupiny je to 

názorem, platím daně tedy i policii, tak ať mě tato nechá být a do ničeho mě netahá a 

druhé skupiny je to zásadní zneuznání všeho kolem policie. Dnešní policie již není ta, 

která budí respekt, naopak jsou to policisté kdo jsou dnes „štvanou zvěří“, a čelí 

neustálé kritice veřejnosti a médií. 

 

5.3. Postavení policistů 

Názor policisty na práci policie je ve většině takový, že je potřeba svou práci dělat 

tak, aby se co nejméně dostávali do konfliktních situací, a co nejméně se pohybovali na 

hraně zákona, přestože se tomu při výkonu své pravomoci nemohou vyhnout. Ve 

společnosti je zakódován policista v záporné roli, neboť již od počátku jakékoli situace 

vystupuje jako represivní složka, narozdíl třeba od záchranářů nebo hasičů. Ti jsou 

veřejností vnímáni zcela kladně, neboť od počátku jakékoli situace vystupují v kladné 

roli, pomáhají, zachraňují apod.. Policista tedy stojí před veřejností již předem s 

nastaveným „štítem“ sebeovládání a chování. Toto je způsobeno zejména obrovským 

tlakem médií na žádost veřejnosti, která jsou doslova lačná po senzaci. Zákon nabídky a 

poptávky v tomto případě platí dokonale. Každodenně jsme svědky zpravodajských 

pořadů všech televizí, denních periodik, internetových novin či portálů apod., kdy 

zprávy o policistech jsou velmi vyhledávaným a ceněným zbožím zařazovaným na 

přední místa. Média je potom doslova předkládají na zlatém podnosu svým 

„konzumentům“ a ti je s nevídanou chutí  „nenasytně pozřou“. Tyto zprávy jsou 

veřejnosti předkládány s obrovským umem, kdy je úplně nejlépe v reportáži natočit 

nebo vyslechnout přímého účastníka nebo přihlížejícího, čímž se zajistí autentičnost  a 

vygraduje se situace. Málokdo si však uvědomí, že je to činěno účelově a informace je 
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předkládána zprostředkovaně zaujatou osobou. Vzhledem k této situaci je postavení 

policisty při výkonu služby velmi složité. Velkým faktorem, který situaci policistů 

zpřísňuje je zavádění kamerových systémů, četnost digitálních kamer, fotoaparátů a v 

neposlední řadě hlavně mobilních telefonů, kdy je stále větší prostor monitorován a 

dokumentován, přičemž může být i po dlouhou dobu archivován. Právě z těchto důvodů 

slýcháme z úst řadových policistů neustále ono „obraťte se na tiskového mluvčího“ 

 

5.4. Názory mezi policisty 

Mezi policisty jsou názory směrem k veřejnosti vlivem již řečených aspektů 

podobné. Policisté ve skutečnosti veřejnost chápou jako jakéhosi oponenta, resp. 

potenciálního hodnotitele jejich práce. 

Mezi policisty samotnými je však v současné době situace jiná než v minulosti, je 

mezi nimi zřejmá výrazná rivalita. Nakolik je tato rivalita zdravá ukáže jen budoucnost, 

jisté však je, že policisté jsou rozkastováni do platových tříd a postoupit na jiné 

pracovní místo mohou až po proběhnutí řádného výběrového či nabídkového řízení. V 

minulosti se každý policista snažil odpracovat si co možná nejvíce let a nikam se moc 

nehrnout. K tomuto měl vytvořeny ideální podmínky, neboť nebyl nastaven žádný 

motivující kariérní řád, žádný systém celoživotního vzdělávání, možnost absolvování 

nadstavbových kurzů apod.. Je to dáno zejména přijetím nového zákona o služebním 

poměru, přijetím a vstupem do schengenského prostoru. Dále je to dáno řadou 

preventivních programů, kterými policie oslovuje a komunikuje s veřejností. Je to 

postoj pro policii úplně nový, nikdy v minulosti nic podobného policie nedělala. Nikdy 

se policie veřejnosti neptala jak  je spokojena s jejich prací a s občanem nejednala jako 

se svým zákazníkem. Tato situace je mezi policisty úplně nová a ti se jí postupně učí. 

Někteří dobrovolně jiní méně dobrovolně. Policie dnes pro účely zpětné vazby nabízí 

občanům k vyplnění dotazník spokojenosti s prací policistů, se kterými přišli v tom 

daném případě do styku. Názory policistů na tuto činnost se liší, ovšem je velmi 

znatelný rozdílný přístup jednotlivých policistů k občanovi. 
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6. Dialektika konkrétní policejní praxe 

6.1. Sloţitost rozhodnutí 

Složitost rozhodování policisty při zákroku a okolnosti, které při něm ovlivňují 

jeho psychiku, jsou tématem více než aktuálním. 

Výkon policejní služby (policejní praxe) je již po dlouhou řadu let vděčným 

tématem a středem zájmu ve všech zemích světa. Lidé jsou chybující, mnozí ve svém 

„chybování“ naleznou časem zalíbení, a tak zde musí být pohotová státní moc, která nad 

dodržováním stanovených „pravidel hry“ bdít - což se někomu může líbit, jinému 

nikoli. Samozřejmě i samotní policisté chybují, někdy v dobré víře, jindy z nepoctivého 

úmyslu a někdy i z přemíry afektu. Proto se policejní praxí zabývají nejen média, ale i 

film a literatura, od té odborné přes tisíce nejrůznějších detektivek až po literaturu 

románovou. 

Zdrženlivě skoro až nepřátelsky naladěná veřejnost se nezřídka domnívá, že 

policisty se stávají pouze určitým způsobem psychicky deformované osoby. Opakované 

výzkumy však přinášejí závěr, že tomu tak není. Naopak, policejní prostředí, atmosféra 

boje se zločinem i společenské podmínky včetně prostředí politického, postupně 

psychicky deformují jakoukoli osobu zařazenou v policejním sboru. 

Duševně vyšinutí jedinci jsou totiž v policejním sboru záhy odhaleni a propuštěni. 

Naproti tomu postupná psychická deformace původně zcela normálních jedinců je 

považována za daň, kterou platí za své zaměstnání a společenské postavení. 

Tak se stává, že naivní dvaadvacetiletý mladíček, který z hloubi duše chce 

pomáhat lidem a s nasazením života hájit zákony a spravedlnost, se za dalších 30 let 

změní v zahořklého, podezřívavého padesátníka, který kromě podobně založených 

přátel v policejním sboru není schopen navázat kvalitní přátelský vztah ke svému okolí. 

To, že se policista v plném duševním zdraví dožije penzijního věku, je spíše výjimka 

než pravidlo. 

 

6.2. Alternativnost policejních zákroků 

Policisté jsou jako první v linii procesu trestní spravedlnosti a musejí být 

schopnými vykladači zákonů. Na základě svých znalostí trestních kodexů se musejí 

neprodleně rozhodovat, zda došlo k porušení zákona, zda použít zatýkacího práva a zda 



 30 

přitom použít sílu. Tato situace je nesmírně složitá, zvláště proto, že zákony se nedají 

napsat tak, aby pokrývaly konkrétní okolnosti každé situace, v níž se policista ocitne. 

Kromě toho zákony nelze vynucovat doslova, avšak většina policistů má jen základní 

nebo žádné právní vzdělání a není vyzbrojena k tomu, aby se zabývala detaily zákona. 

Policista proto musí používat vlastní subjektivní rozum při rozhodování o tom, co tvoří 

porušení zákona, který zákon uplatnit, jak a kdy ho vynutit. 

Je třeba si uvědomit, že policista vykonává svoji službu v terénu, nezřídka za 

nepříznivých podmínek, zvyšujících nárok na psychiku (tma, mlha, déšť, mráz, horko 

atd.). Všechny tyto okolnosti mohou přispět ke zvýšené dráždivosti, napětí, stresu apod. 

Obvyklé očekávání, že takový policista  se bude v kolizní situaci chovat jako počítač a 

ve velice krátké době (někdy i ve zlomku vteřiny, kdy jde vysloveně o život)  dojde k 

jedinému správnému řešení, nad kterým pak po dlouhou dobu polemizují zkušení 

právníci v teplých kancelářích a soudních síních, je zcela odtržené od reality a svědčí o 

nepochopení policejní praxe a psychiky konkrétního policisty. 

Je jen málo situací, kdy jediným řešením je vytažení zbraně, a dokonce přímá 

střelba. Rozumný policista ví, že  k takovému kroku může sáhnout pouze v případě, kdy 

protivník přímo útočí na dominantní zájem společnosti, na ochranu života, zdraví a 

svobody občanů. Jakýkoliv projev svévolného násilí vůči občanům vyžaduje stejně 

rozhodný násilný projev policie. Toto zákonné policejní násilí musí být tvrdé, rychlé, 

rozhodné a zcela chladnokrevné tak, aby útočník byl s maximální tvrdostí a rychlostí 

paralyzován, a aby se například netlouklo do násilníka zpacifikovaného v poutech na 

zemi. Je skutečně  pozoruhodné, jak se dosud pozitivně naladěná veřejnost rázem změní 

ve veřejnost naladěnou negativně, jestliže policie jen „o trochu“ svůj zákrok přežene. 

Civilizovaná, humanistickými frázemi populistických politiků a senzace lačných 

novinářů soustavně „bombardovaná“ veřejnost zejména v demokratických zemích není 

ještě psychicky naladěna do roviny „ na hrubý pytel hrubá záplata“ nebo „oko za oko, 

zub za zub“. Pokud se však neocitne tváří v tvář surovému, naprosto bezohlednému a 

bezcitnému zločinu. Policista je v každé situaci postaven před volbu co a jak udělat. 

Čím je zkušenější a psychicky vyzrálejší, tím větší množství prožitých modelových 

situací a jejich řešení má zakódováno v mozku, a tím adekvátnější a profesionálnější je i 

jeho konkrétní zákrok. 

Policejní libovůle (svoboda rozhodování) začíná, když za dané situace lze volit 

mezi různými alternativami - jak, s kým, jakým způsobem jednat, zda zakročit, zatknout 

či nikoli, zda a v jaké míře zákon uplatnit či nikoli. Volnost rozhodování existuje vždy, 
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když se policista může svobodně rozhodnout mezi minimálně dvěma výklady události. 

 

6.3. Důvody pro policejní libovůli 

1. Okolnosti, za nichž je předmětné jednání zjevně nezákonné, avšak policie se 

domnívá, že zákonodárce možná neměl v úmyslu nekompromisní vynucení zákona. 

Například: a) nekompromisní výklad „Lesního zákona“, který by mohl vést k 

rozsáhlému, neúčelnému a personálně naprosto nezvladatelnému tažení proti trampům, 

turistům, cyklistům, vodákům apod. 

  b) nekompromisní výklad zákona o ochraně přírody, kdy  by bylo možno 

pokutou postihnout i cyklistu jedoucího po vyasfaltované cestě v Národním parku 

Šumava a míjejícího tahač s pokácenými stromy, či horolezce lezoucího po skalách v 

některé z CHKO devastované průmyslovými imisemi apod. 

2. Okolnosti, za nichž by akce policie vyžadovala neúměrně mnoho času, 

personálu a finančních prostředků policejního útvaru.  

Například: a) jednání se považuje v rámci konkrétní skupiny občanů za běžné 

(akceptovatelné), třebaže ho zákon zakazuje (rvačky v romských komunitách apod.). 

  b) oběť odmítá svědčit (případy znásilnění, ublížení na zdraví apod.) 

nebo je zúčastněnou stranou trestného činu (například okradený zákazník prostitutky,, 

podvedený zákazník dealera drog apod.) - atd. 

3. Okolnosti, ze nichž by zákrok (zadržení) byl technicky správný, a záměr 

zákona či omezené prostředky nejsou problém, ale: 

  a) zákrok by nebyl vhodný nebo by byl neúčinný (postih urážek či 

pomluv v malé obci, v pohostinství apod.), 

  b) zákon by neúčelně řešil vyhrocené osobní vztahy v daném místě a 

nepřispěl by k uklidnění situace, 

  c) zákrok by způsobil policii ztrátu veřejné podpory, 

  d) zákrok by ohrozil dlouhodobé cíle policie (například zadržení 

policejního informátora, svědka apod.), 

  e) zákrok by způsobil pachateli nepřiměřenou újmu na psychice či 

pověsti (drobná provinění bezúhonných osob apod.). 
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6.4. Priorita spravedlnosti vůči právu 

Nekompromisní uplatňování zákonů je nemožné a společensky i nežádoucí. Tento 

postup přesahuje možnosti jak lidských zdrojů policejních útvarů tak i systému trestní 

spravedlnosti jako celku. Klade na policisty nároky přesahující jejich chápání 

spravedlnosti. Zachází rovněž za hranici toho, jak veřejnost chápe uvážlivé využívání 

policejní moci.  Policejní oddělení i policisté jsou tak nuceni volit mezi tím, že podle 

konkrétní situace budou některé zákony uplatňovat méně důsledně a některé vůbec ne. 

Samotná povaha diskreční pravomoci vytváří situace, za nichž zdravý úsudek 

předpokládá, že by se zákon měl uplatnit, ale neuplatní se, a současně jiné situace, kdy 

by se policejní pravomoci uplatnit neměly, a uplatní se. 

Nejdůležitějším faktorem při rozhodování o zadržení je momentálně vyhodnocená 

závažnost spáchaného činu. K tomu se přidávají další faktory: 

 momentální psychické rozpoložení policisty, 

 momentální duševní stav pachatele, 

 poznatky o osobě pachatele (jeho trestní minulost, významné dovednosti), 

 míra ohrožení (případně použití zbraně ze strany útočníka), 

 přítomnost stěžovatele (oběti) a jeho sociální postavení atd. 

Zakročujícímu policistovi usnadňuje rozhodování konkrétní poznatek, že pachatel 

či poškozený jsou osoby bez vlivu a v takovém sociálním postavení, že mu nemohou 

způsobit potíže. U mladistvých pachatelů závisí postup policistů do značné míry na 

momentálním zhodnocení charakteru a potenciální nebezpečnosti daného mladého 

člověka. Je-li toto vyhodnocení negativní (podle jeho vzhledu, vystupování atd.), 

dochází nezřídka k příkřejšímu postupu, kdy vzájemné nepochopení generací může být 

řešeno i mocensky. 

Speciálním jevem tzv. policejní libovůle je rozhodovací pravomoc velitelů. Na 

rozdíl od typické diskreční pravomoci, omezené časem, prostředím a okolnostmi, má 

uplatnění rozhodovací pravomoci velitelů výhodu v čase, prostředí i okolnostech. 

Velitelský výrok lze zpravidla uvážit, k jeho úvaze nemusí nezbytně dojít na ulici v 

nepříznivých povětrnostních  podmínkách a nemusí být vyvolán tísní. Rozhodování 

velitele na ulici je spíše výjimkou než pravidlem. 

V každém případě však velitel při přehodnocování diskreční pravomoci svého 

podřízeného musí uvážit, jak by za dané situace postupoval on sám, zda k zaujetí 

objektivně správného postoje měl jeho podřízený dostatek času a prostoru, a hlavně - 
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zda lze spolehlivě rozlišit, jednal-li v dobré vůli nebo jeho počínání vykazuje znaky 

nikoli policejní libovůle, ale zvůle. 

Uplatňování diskreční pravomoci musí globálně vést k upevňování zákonnosti a k 

posilování (pozitivního) právního vědomí občanů. Nesmí tedy mít účinek destruktivní, 

který vede k posilování právního vědomí negativního, pro které jsou příznačné nevíra 

ve spravedlnost, právo a ve státní instituce. Proto velmi záleží na stanovení stručné, 

jasné a naprosto srozumitelné koncepce činnosti policie a na jejím důsledném 

uplatňování, protože tím získávají policisté jistotu a jejich momentální rozhodování je 

za vypjaté situace usnadněno. Není nic horšího, než když se zaběhlé koncepce stále 

mění. Nejhorším příkladem pro policisty je postih některého jejich kolegy za „přílišnou 

aktivitu“. Demoralizující účinky nedostatku koncepce a naprosto jasného, 

srozumitelného a spravedlivého postupu vůči policistům „v první linii“ jsou zjevné a 

destabilizují i společnost jako celek. 

Jedním ze stěžejních problémů práce policie je použití problematických, morálně 

ne příliš čistých, či dokonce ne zcela zákonných prostředků směřujících k dosažení 

zákonem i morálkou požadovaného cíle. Většina občanů odmítá heslo „účel světí 

prostředky“ pouze emotivně, ale stačí nastínit modelovou obtížně řešitelnou situaci a 

tato jistota morálně uvědomělých občanů dostává povážlivé trhliny. Ale je potřeba 

zdůraznit, že jediný úmysl je: za každou cenu docílit výsledku pozitivního pro 

společnost. 

Pouze spravedlnost má větší cenu než lidský život, nikoli právo! Nelze v zájmu 

dosažení pozitivního právního výsledku chránit život a zdraví zločince na úkor oběti, 

protože tím by bylo dosaženo výsledku nespravedlivého, významně společensky 

nežádoucího, demoralizujícího a destabilizujícího. 
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7. Závěr 
Policisté stojí v první linii boje se zločinem. Vzhledem ke každodenní praxi si 

zhruba po pěti letech vypěstují cit pro intuitivní vnímání toho, co je spravedlivé, co je 

zákonné a jaký je ještě únosný (stravitelný) poměr mezi spravedlností a nezřídka 

bezduchou zákonností. Jsou nejblíže tzv. „přirozenému právu“ - nechápou proto 

zákony, které jim neumožňují účinněji bojovat se zločinem, a stejně tak nechápou 

postupy těch státních zástupců, kteří často bez podrobné znalosti věci rozhodují „od 

stolu“ a z pouhých formálních důvodů (z jejich subjektivního pohledu) výsledky jejich 

práce maří. Je-li jim řádně vysvětlen úkol a cíl, kterého musí dosáhnout, jsou ochotni a 

schopni nasadit maximální možné úsilí, zejména pokud s nimi (výjimečně) účinně 

spolupracuje státní zástupce, který jim tak poskytuje právní podporu a jistotu, čímž 

vytváří metodické a právní zázemí. 

Pro svoji představu o povinnosti, profesionální cti a spravedlnosti policisté 

nezřídka nasazují své zdraví i životy. S mírou nasazení a případných následků na 

životech a zdraví pak roste jejich rozladění, pokud se soudci, státní zástupci či média 

staví k dosaženým výsledkům přezíravě, namísto pozitiv hledají samá negativa. 

Mnozí policisté si své problémy a emoce z policejní práce přenášejí i do 

soukromého života; stávají se  problémovými manželi i rodiči. Tyto záporné emoce si 

pak z rodiny přenášejí zpět do svého zaměstnání, a tak se nezřídka dostávají do 

vypjatého emočního koloběhu, v němž zákonitě po určité době dojde k fyzickému nebo 

psychickému selhání nebo k rozvratu jejich rodinného (citového) zázemí. Výsledný 

emoční projev může být neočekávaný a i pro blízké kolegy překvapivý. 

Postupně jsou emočně unavení a vyčerpaní, nic kolem nich neladí a okolí vnímají:  

 mladí lidé berou drogy, chodí špinaví, vlasatí či holohlaví a tropí výtržnosti, 

 státní zástupci a soudci straní zločincům a prací policie pohrdají, 

 zákony nestojí za nic, 

 veřejnost jimi pohrdá, manželka (děti, příbuzní) je nechápe, 

 politici a média je soustavně nekvalifikovaně kritizují, 

 nemohou ani přetáhnout provokujícího lumpa, aby na ně někdo neposlal inspekci, 

 nemají odpovídající platy ani materiálové vybavení, 

 lumpové se mají lépe než řadový občan a nic se s tím neděje, 

 chtějí se po nich rázná a rychlá rozhodnutí, ale pokud udělají i při nejlepší vůli 

chybu, nadřízení se jich nezastanou a kryjí si vlastní záda, 
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 veškerá jejich práce je stejně k ničemu, protože zločinci unikají trestu, staví si vily 

a jezdí v drahých autech a ještě se jim pošklebují atd.. 

 

Přes toto záporné emoční rozpoložení policisté stále společnosti slouží, ačkoliv 

převážná většina z nich je se svojí prací a podmínkami pro její výkon hluboce 

nespokojena. Motivace jejich další služby je různorodá a patří k ní především: 

 spokojenost s uniformou a s možností nosit zbraň, 

 pocit nadřazenosti a moci, 

 snaha pomoci společnosti v boji se zločinem, 

 zvyk, neschopnost sociální komunikace mimo policejní sbor atd.. 

 

Pokud nesoulad mezi subjektivně vnímanou spravedlností a objektivní realitou 

přesáhne únosnou hranici, dochází k tomu, že z policie postupně odcházejí 

nejschopnější a nejkvalifikovanější odborníci, jejichž schopnosti, možnosti a míra 

společenské adaptability umožňují snadnější včlenění do civilního sektoru, a kteří 

nadále nejsou ochotni přinášet osobní oběti zcela lhostejné společnosti. 

Má-li být boj se zločinem úspěšný, vyžaduje to především: 

 Znalost zákonodárců, ministerských úředníků, soudců, státních zástupců i médií 

konkrétní policejní praxe a všech jejích problémů. 

 Znalost zákonodárců o nedostatcích právních norem. 

 Pružnou, kvalifikovanou, rozumnou a mravnou trestní tvorbu norem, která nebude 

společenské podmínky ani předbíhat, ani za nimi zaostávat. 

 Vyšší odpovědnost soudců a státních zástupců vůči výkonu své vlastní práce i 

vůči policistům. Není nic horšího, než když se státní zástupce odmítá účastnit 

důležitých vyšetřovacích úkonů a poté s odstupem času „od stolu“ výsledky práce 

vyšetřovatelů kritizuje. 

 Zvýšení pozitivního právního vědomí všech občanů cílenou komplexní výchovou. 

 Zlepšení materiálních a profesních podmínek pro práci policie. 

 Funkční systém psychické rehabilitace a sociální „rekvalifikace“ policistů. 

 Zlepšení personální práce a kvalifikovaný výběr uchazečů k výkonu konkrétních 

funkcí. 

 Vytváření podmínek pro přijímání trestněprávních a trestněprocesních evropských 

norem. (výhledově i na celém světě) 
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Policejní praxe je příkladem jednoty protikladů. Pouze dobrá znalost této vnitřní 

rozpornosti a všech faktorů (vnitřních i vnějších) vymezujících policejní práci, jsou 

nezbytným předpokladem, jak pro kvalifikované řízení policie a stejně tak pro její 

plnohodnotné a uznávané začlenění do společenské struktury. 

Je bezpochyby nejvyšší čas si uvědomit, že postavení hradby před zločinem je 

naléhavou společnou povinností všech, kteří nechtějí, aby oni sami i jejich děti žili ve 

zločineckém prostředí, zbaveném společenské morálky i všech kladných lidských 

hodnot.
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PČR   - Policie České republiky 
 
Policie ČR  - Policie České republiky 
 
ČNR   - Česká národní rada 
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PA ČR  - Policejní Akademie České republiky 
 
CHKO  - chráněná krajinná oblast 
 
MV ČR  - Ministerstvo vnitra České republiky  
  
  
 
 
 
 
 


