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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 

Bakalářská práce se zabývá problémy, se kterými se potýká Městská policie 

v Litvínově, jako jsou např. vysoká fluktuace, osobní selhání strážníků, nízká 

vzdělanost přijímaných lidí. Cílem bakalářské práce je, za pomoci analýzy nástrojů 

personální politiky používaných u Městské policie v Litvínově, zjistit příčinu 

uvedených problémů a navrhnout vhodná řešení. Vzhledem ke specifičnosti a vysokým 

nárokům navrhuji rotaci strážníků, prodloužení dovolené, konzultace s psychologem a 

zavedení kariérního řádu. 

 
 
 
ANNOTATION OF THESIS 
 

The municipal police in Litvínov deals with plenty of problems, among them 

high fluctuation, personal failure, low education recruitment. The aim of the theses is – 

with the help of personal politics rules – to state these problems and suggest how to 

solve them. According to very specific problem connected with this occupation, the 

author prefers changing positions, longer holiday, consultations with the psychologist 

and mainly introducing career rules. 
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1 Úvod 
 

Městská policie v Litvínově plní celou řadu důležitých úkolů. Zajišťuje 

bezpečnost v ulicích města, chrání městský i soukromý majetek, dbá na dodržování 

pravidel občanského soužití a vykonává mnoho dalších velmi užitečných věcí. 

Nezbytnou podmínkou pro plnění zmíněných úkolů je existence kolektivu 

kvalifikovaných strážníků – lidí v terénu. 

Doba, během které se ze strážníka – nováčka stane plnohodnotný strážník, činí u 

průměrně nadaných jedinců dva až tři roky. Během této doby musí člověk absorbovat 

nejen obrovské množství teorie z oblasti práva, dopravních předpisů atd., ale musí se 

rovněž v praxi naučit komunikaci s lidmi, absolvovat mnohdy poměrně drsnou 

praktickou školu styku s příslušníky nejnižších sociálních skupin. Teprve poté je možné 

svěřit strážníkovi samostatnou činnost a rozhodování. 

Cílem bakalářské práce je, za pomoci analýzy nástrojů personální politiky 

používaných u Městské policie v Litvínově, zjistit příčinu problémů, jako je např. 

vysoká fluktuace, osobní selhání strážníků, nízká vzdělanost přijímaných lidí 

a navrhnout řešení těchto problémů. 
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2 Městská policie Litvínov: poslání, struktura, činnost 
 

Městská policie (dále též „MP“) má svým charakterem velmi blízko hlídkové 

službě (státní) Policie ČR. Její příslušníci jsou ozbrojeni, ale nepodléhají služebnímu 

zákonu, nýbrž jako zaměstnanci obce zákoníku práce. 

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů viz. [1] je 

klíčovým právním podkladem pro činnost každé obecní policie, působící na území 

České republiky. Jak je z této normy patrné, „obecní policie je orgánem obce, který 

zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou“. Posláním obecní 

policie je péče o „…místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce“, 

kdokoli nacházející se na území obce „…má právo obracet se na zaměstnance obce 

zařazené do obecní policie se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých 

úkolů požadovanou pomoc poskytnout“, přičemž v oprávněných případech musejí 

příslušníci obecní policie (dále též „OP“) spolupracovat s Policií České republiky. 

Zákon určuje, že ve městech (včetně statutárních a Prahy) je OP nazývána Městskou 

policií. Zabezpečení veřejného pořádku rozpracovává podrobně zákon č. 553/1991 Sb., 

o obecní policii, do těchto prioritních povinností: obecní policie „přispívá k ochraně 

a bezpečnosti osob a majetku“, „dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití“, 

s jistými omezeními se podílí na „…bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích“. Úkolem OP je odhalovat přestupky a trestné činy a upozorňuje fyzické 

i právnické osoby na porušování závazných předpisů. Typicky je OP řízena starostou, 

„…pokud obecní zastupitelstvo nepověří řízením obecní policie jiného člena obecního 

zastupitelstva“.  

Ze zákona dále vyplývá, že „Strážníkem se může stát bezúhonný občan České 

republiky starší 21 let, který je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností 

a oprávnění podle tohoto zákona“. Strážníci musejí splňovat odborné a osobnostní 

předpoklady, jako je bezúhonnost a spolehlivost, spočívající v rozporu občanského 

jednání strážníka a jeho poslání ve službě.  

Zákon vymezuje rovněž oprávnění příslušníků OP při výkonu povolání 

a podmínky pro použití donucovacích prostředků. Určuje, že „Školení strážníků a jejich 

výcvik k výkonu oprávnění a používání služebních zbraní a donucovacích prostředků 

podle tohoto zákona zajišťuje obec“. 
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Městská policie v Litvínově (dále též „MPL“) vznikla na základě Obecně závazné 

vyhlášky města Litvínova č. 38/1994, O městské policii viz. [2], jejímž cílem je 

„…upravit právní poměry městské policie zřízené městským zastupitelstvem tak, aby 

byly v souladu s obecně závaznými předpisy“. Vyhláška upravuje území, na kterém 

bude MPL působit (jedná se o městské části Horní Litvínov, Dolní Litvínov, Chudeřín, 

Lounice, Růžodol, Šumná, Záluží, Hamr, Janov, Křížatky) a upřesňuje podobu 

stejnokroje strážníků.  

Jak vyplývá z Výroční zprávy Městské policie Litvínov za rok 2006 (dále též 

„výroční zpráva), „…jejím základním posláním je zabezpečování místních záležitostí 

veřejného pořádku“. Výroční zpráva rovněž popisuje, kdo byl pověřen výkonem 

záležitostí veřejného pořádku a s tím související prvořadé úkoly Městské policie 

Litvínov. Úkoly byly svěřeny „…výhradně hlídkové službě městské policie“ a dále 

uvádí, že „…podle zákona o obecní policii je jejím prvořadným úkolem zejména: 

� přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku; 

� dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití; 

� přispívat podle platných právních norem k bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích; 

� odhalovat přestupky a jiné správní delikty; 

� upozorňovat právnické a fyzické osoby na porušování závazných právních předpisů 

a činit opatření k nápravě. 

Výroční zpráva dále hodnotí koncepci hlídkové služby, která „…zůstává zhruba od 

r. 2003/2004 nezměněna a nemá žádný prioritní úkol na úseku kvantity při odhalování 

a řešení přestupků“, nicméně kladně hodnotí kvalitu každodenních výstupů městské 

policie, a to zejména v návaznosti na „…řešení událostí a využití všech zákonem 

stanovených možností k jejich zdárnému ukončení, popř. k předání příslušným orgánům 

k jejich dořešení“. Jak dále z výroční zprávy vyplývá „Hlavním úkolem hlídkové služby 

je nepřetržitý dohled na veřejný pořádek a prevence proti obecné kriminalitě“. Úkolem 

Městské policie Litvínov není jen dohled na veřejný pořádek a prevenci proti obecné 

kriminalitě, ale rovněž dohled nad zabezpečováním veřejného pořádku „…na všech 

větších kulturních, sportovních a společenských akcích ve městě“. Bohužel tyto úkoly 

jsou dle výroční zprávy zabezpečovány „…na úkor čerpání vyššího počtu přesčasových 

hodin…“, které bývají spojeny s větším počtem městských strážníků. Jak vyplývá 

z výroční zprávy, má Městská policie Litvínov stanovenou pořádkovou jednotku 
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v počtu čtrnácti strážníků, kteří jsou využíváni „…pro akce pořádané ve městě…“ 

a jsou předem „…vyhodnoceny jako rizikové“.  

Stěžejní činností běžné hlídkové služby městské policie je hlídková činnost po 

celém katastrálním území města. Stejně, jak je uvedeno v obecně závazné vyhlášce 

o městské policii, uvádí i výroční zpráva katastrální území města, která jsou služebními 

úseky městské policie. Jedná se o „…Litvínov-Osada, střed města, vč. úseku Záluží, 

Chudeřín, Hamr-Janov, vč. Křížatek“.  

Výroční zpráva hodnotí i spolupráci Městské policie Litvínov s Policií České 

republiky. Je hodnocena jako dobrá, „…nikoliv jako velmi dobrá“. Stručně je popsána 

skutečnost, která tohoto hodnocení zapříčinila, a to zejména tím, že „…část policistů 

z hlídkové služby bylo opět veleno pro výkon služby v Litvínově a nejbližšího okolí“. 

Nedostačují počet policistů pro město a okolí obce je tak alespoň částečně suplováno 

„…vzájemnou výměnou informací, plánováním společných postupů, zaměřením na 

určité úseky v nápadu trestné činnosti a na úseku dohledu na veřejný pořádek“, přičemž 

činnost hlídkové služby Městské policie Litvínov „…je na vysoké úrovni“. [3] 

 

2.1 Organizační struktura M ěstské policie Litvínov 
 

Městskou policii v Litvínově řídí v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., 

o obecní policii, starosta města. Jeho podřízeným je velitel městské policie, který je 

hlavním výkonným manažerem celé organizace, jemuž přímo či nepřímo podléhají 

všichni zaměstnanci.  

Organizační strukturu MP Litvínov zobrazuje následující obrázek č. 1. 
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Obrázek 1: Organizační struktura M ěstské policie Litvínov [4] 

 

 

Pramen: Interní materiál Městské policie v Litvínově 

 

 

 

Nejvýznamnější složkou MP v Litvínově je hlídková služba, za kterou veliteli 

zodpovídá zástupce pro tuto oblast. Ten řídí jednotlivé operační dozorčí, kteří „…řídí, 

kontrolují, vyhodnocují a přijímají opatření ke zlepšení činnosti strážníků přidělených 

do své směny v souladu s platnými právními předpisy; odpovídají za jejich optimální 

vytíženost“.[5] 
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V praxi to znamená, že operační dozorčí zajišťuje místní záležitosti veřejného 

pořádku v obci, koordinuje zasahující hlídky, určuje taktiku při zásahu včetně 

pořizování služební dokumentace. Je povinen při výkonu služby zajistit spolupráci 

s ostatními s objekty ve městě, zejména spolupráci s Policií České republiky. Musí 

dohlížet na dodržování platných předpisů a směrnic pro výkon hlídkové služby, 

pravidelně vyhodnocovat činnost podřízených strážníků s cílem zajistit jejich odborný 

a profesionální růst, ověřovat úroveň právního vědomí podřízených strážníků své 

směny. Velitele nebo zástupce velitele informuje o mimořádných událostech (zranění 

strážníka, škoda na majetku, zranění osob při zákroku nebo použití donucovacích 

prostředků) souvisejících s výkonem služby.  

Operačnímu dozorčímu je přímo podřízen pracovník stálé služby, jenž obsluhuje 

technická zařízení na operačním středisku a zajišťuje přenos informací na operačního 

dozorčího, případně přímo na hlídky. Zajišťuje tak informační servis, zpracovává 

a připravuje služební dokumentaci. Má přehled o pracovní činnosti strážníků v přímém 

výkonu služby a zná pohyb strážníků ve svěřeném úseku.  

Hlídkovou činnost v terénu uskutečňují strážníci, kteří se podle svého funkčního 

zařazení člení do několika skupin. Strážník plní úkoly vyplývající ze zákona o obecní 

policii, musí být schopen ovládat techniku používanou u MP. Strážník – velitel hlídky je 

přímo podřízen operačnímu dozorčímu a zodpovídá za činnost ostatních členů hlídky. 

Má právo rozhodovat v souladu se zákonem o jejím použití, odpovídá za technické 

pomůcky určené pro výkon služby. Je oprávněn podávat nadřízenému zaměstnanci 

návrhy na řešení nekázně člena hlídky, případně na jeho odměnění. Garantuje řádné 

zpracování administrativy během své služby. Při prvotním zásahu na místě činu je 

velitel hlídky odpovědný za provedení souhrnu organizačních, obecně platných 

bezpečnostních a kriminalistických opatření, jejichž cílem je vytvoření příznivých 

podmínek k objasnění vyšetřované události, např.: poskytnutí první pomoci zraněným 

osobám, zabránění pachateli v páchání další trestné činnosti nebo dokončení trestného 

činu, pronásledování pachatele, zabránění dalším škodlivým následkům (uzavření 

plynu, vody, vypnutí elektrického proudu, přivolání hasičů, apod.), uzávěra místa činu, 

ochrana stop a věcí před poškozením. V případě zásahu, na němž se podílí více 

strážníků a není-li přítomen operační dozorčí směny je určený velitel hlídky povinen 

zabezpečit koordinaci všech zúčastněných hlídek, určit zejména taktiku zákrok. Strážník 

– psovod má kromě povinností běžného strážníka za úkol dbát o způsobilost 

přiděleného služebního psa k výkonu služby. Pečuje o zdravotní stav psa, v případě jeho 
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nemoci musí informovat zástupce velitele. Provádí práce spojené s ošetřováním 

služebního psa, individuální výcvik a zúčastňuje se pravidelných plánovaných školení 

psovodů MP. V případě nepřítomnosti pracovníků útulku zajišťuje odchyt toulavých 

a nebezpečných zvířat. [6] 
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3 Analýza nástrojů personalistiky 
 

Personalistika je klíčovou součástí řízení organizace. Klade si za cíl zabezpečit 

důležité činnosti zejména v oblasti plánování lidských zdrojů, výběr pracovníků, jejich 

vzdělávání a rozvoj, systémem odměňování a motivování zaměstnanců či péčí o ně.  

V souvislosti se správným prováděním personalistiky, respektive řízením 

lidských zdrojů vyvstává řada základních problémů, jako např.:  

� využití lidského potenciálu; 

� výběr zaměstnanců; 

� kvalita zaměstnaneckého zázemí; 

� systém rozvoje a vzdělávání pracovníků; 

� nastavení motivačních parametrů; 

� spravedlivý systém odměňování. 

 

3.1 Nástroje personalistiky 
 

Personální práce klade velký důraz na odborné znalosti v oblasti personální 

politiky a pracovněprávních vztahů. Jedním z hlavních úloh dobrého personalisty je 

vybudování kvalifikovaného týmu zaměstnanců.  

K dosažení stanoveného cíle lze v oblasti personalistiky použít řady nástrojů  

a tyto nástroje lze rozdělit do následujících okruhů: 

� popis pracovních míst; 

� personální plánování; 

� získávání a výběr pracovníků; 

� hodnocení zaměstnanců; 

� odměňování; 

� rozvoj a vzdělávání; 

� řízení a vedení lidí. 
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3.1.1 Popis pracovního místa  
 

Podle Stýbla viz. [5] popis pracovního místa „…konkretizuje specifikaci a popis 

určité práce pro různé pracovní pozice. Zahrnuje otázky týkající se pracovních úkolů 

a podmínek, např. kdo práci vykonává, co vyžaduje daná práce, jak a kde se vykonává, 

jaké jsou normy výkonu, komu je pracovník odpovědný apod. Obsahuje i fyzické 

a duševní požadavky na práci (např. manuální dovednost, znalost jazyků), požadavky na 

vzdělání a kvalifikaci, pracovní zkušenosti apod. 

Správnému popisu pracovního místa a definování alespoň základních požadavků 

pro výkon určené práce je zapotřebí analýzy. Analýza pracovního místa je jednou 

z hlavní činností personální práce, neboť její výsledek rozhoduje o dalších krocích 

personalisty. Jak uvádí Stýblo „…práce a pracovní místa musejí být analyzovány ještě 

dříve, než je možné vykonávat další personální činnosti“. 

Příklad dotazníku vhodného pro analýzu a sestavení popisu práce uvádí Stýblo 

ve své první kapitole, která podrobně popisuje pojetí pracovního místa v moderní 

organizaci. 

 1. Charakter analýzy 

� datum předchozí kontroly analýzy pracovního místa; 

� datum provedení současné analýzy; 

� kdo analýzu prováděl. 

2. Údaje o organizačním umístění pracovního místa 

� začlenění místa v organizační struktuře firmy; 

� přímá podřízenost; 

� funkční podřízenost (odborná); 

� pravidelné pracovní vztahy s útvary; 

� přímý podřízení (pokud jsou). 

3. Poslání (účel) pracovní místa – krátká charakteristika. 

4. Pracovní povinnosti a hlavní okruhy odpovědnosti. 

5. Charakteristika základních osobních a kvalifikačních znaků. 

6.  Stanovené požadavky na pracovní výkonnost. 

 

Analýza pracovního místa využívá zkušeností lidí se znalostí konkrétní náplně 

dané pracovní pozice. Nástroje analýzy pracovního místa se zpravidla využívá tehdy, 

kdy organizace uvažuje o změně organizační struktury či zavádění nových technologií. 
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Jde tedy o sběr informací o pracovním místě a o jejich následné vyhodnocení. Pomocí 

zhodnocení získaných informací z analýzy pracovní místa lze přejít k personálnímu 

plánování. 

Městská policie v Litvínově má vytvořené propracované popisy pracovních  

míst. Obsahují název, účel pracovní pozice a je vytknuta hlavní činnost zaměstnance. 

Důraz je kladen na vymezení vztahu podřízený – nadřízený, aby bylo možné v kterékoli 

fázi určit zodpovědnost pracovníků. Popis obsahuje také zdravotní požadavky pro 

výkon konkrétní pracovní pozice. 

 

3.1.2 Personální plánování  
 

Personální plánování je ovlivňováno situací na trhu práce, dochází tak ke 

změnám v metodách personálního plánování, odhadu potřeb, ať už z hlediska 

pracovníků nebo zaměstnavatelů. Plánování optimálního stavu pracovníků je pro firmu 

minimálně stejně důležité jako plánování všech ostatních zdrojů – materiálních, 

finančních, technologických, technických apod. 

V praxi znamená optimální naplánování stavů zaměstnanců následující: 

� jaké množství pracovníků podle jejich profesní struktury bude firma potřebovat 

k vykonávání odpovídajícího objemu práce; 

� v jaké kvalitě, tj. jakou kvalifikační úroveň mají tito lidé splňovat; 

� kolik z nich je již v současné době zaměstnáno a na jakých pozicích; 

� jak se bude řešit nesoulad mezi předvídanou potřebou a stávající skutečností 

(např. z vnitřních zdrojů pohybem pracovníků uvnitř firmy, vnějším náborem, 

uvolňováním v případě nadbytečnosti pracovních míst apod.); 

� které úkoly budou muset být na daných pracovních pozicích plněny a v jaké 

kvalitě; 

� jaké pracovní a osobní způsobilosti (dovednosti, schopnosti a znalosti) budou 

potřebné k plnění těchto úkolů; 

� jaké změny pravděpodobně nastanou na vnějším trhu práce a jaké důsledky 

budou mít pro formování pracovní síly apod. [5] 

Cílem personálního plánování je zmapování prostředí a následné definování 

a sledování personálních potřeb organizace. Personální plánování je především 

záležitostí poznání, vyhodnocení a využití nejvhodnějších informací o organizaci. 



Analýza nástrojů personalistiky 
 

16 

Konkrétní postup, který je při personálním plánování organizací uplatňován, záleží na 

znalostech prostředí a zkušenostech vedoucích pracovníků a potřebách zaměstnavatele. 

Je známa celá řada metod, kterými lze analyzovat pracovní místa, což pro 

zaměstnavatele znamená získání celé řady důležitých faktů, které ovlivňují prostředí 

a stav pracovníků.  

Z finálního personálního plánu by měla být zřejmá tato fakta: 

� pracovní místa (profese), která budou v organizační struktuře zachována, 

zaniknou nebo se změní; 

� pracovní místa u kterých je nutný neadaptační trénink, rekvalifikace nebo jiné 

zásadní kvalifikační změny v zájmu zvládnutí profesní způsobilosti a docílení 

vysoké výkonnosti; 

� nezbytné změny řídících úrovní (např. snížení článkovitosti řízení); 

� tréninkové potřeby a potřeby dalšího profesního rozvoje zaměstnanců; 

� potřeby náboru a získávání nebo naopak uvolňování určitých skupin 

zaměstnanců (profesí), zaměstnávání na částečný pracovní úvazek, důchodců, 

žen z domácnosti (např. posezónní práce apod.); 

� náměty pro vytváření firemní kultury; 

� zpětnou vazba pro případ korekce, úpravy personálního plánování na další 

období. 

Z analýzy personálního plánování lze usoudit, jak správně motivovat 

zaměstnance, jak jsou spokojeni s kulturou pracovního prostředí, jak jsou spokojeni 

s prací samotnou nebo s úrovní řízení nadřízeného zaměstnance. 

Počet pracovníků Městské policie v Litvínově je určen rozhodnutím vedení 

města, resp. uvolněním prostředků na provoz z městského rozpočtu. Požadavky na 

pracovníky jsou vymezeny konkrétní pracovní pozicí, v nejpočetnějším týmu strážníků 

je nutné minimálně úplné střední vzdělání a zvládnutí fyzických testů. 

 

3.1.3 Získávání a výběr pracovníků 
 

Stěžejní oblastí personální práce je získávání a výběr pracovníků. Velké 

organizace se  často obracejí s tímto úkolem na odborné externí firmy, které se 

specializují na problematiku personalistiky včetně mzdové agendy. V případě, že 

organizace nemá tak silné finanční zázemí, aby mohla oslovit externí firmu, logicky 
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požaduje vysokou odbornou specializaci po personálním pracovníkovi, který se 

o proces získávání a výběru pracovníků stará. Získávání a výběr nových pracovníků by 

mělo být pouze v kompetenci skutečně odborně zdatného personálního pracovníka, 

který se velmi dobře orientuje v oblasti personální politiky a mzdové agendy. 

Získávání a výběr pracovníků je činnost, která má zajistit obsazení volných míst 

v organizaci co nejvhodnějšími uchazeči o pracovní místo. Proces získávání a výběru 

pracovníků na obsazení volného místa by mělo být organizací realizováno 

v přiměřeném časovém horizontu a s přiměřenými náklady. Jinak řečeno, obsazení 

volných pracovních míst by nemělo mít zbytečnou časovou prodlevu. 

Získávání a výběr pracovníků popisuje Urban [5] jako „…činnosti sahající od 

charakterizování obsazovaného pracovního místa – vymezení jeho úkolů, pravomocí 

a odpovědností a z nich plynoucích požadavků na znalosti, schopnosti, zkušenosti 

a další předpoklady hledaných zaměstnanců, přes rozhodnutí o způsobech získání 

nových pracovníků až po přípravu a provedení výběru nových zaměstnanců“. 

Při záměru získávání a výběru pracovníků na volné pracovní místo se organizace 

může rozhodnout, zda se přikloní k interním nebo externím zdrojům. Pojem interní 

zdroj zahrnuje zaměstnance, kteří již v organizací pracují, ale nová nabídka pracovního 

místa by tak pro ně mohla být možností rozvoje či kariérního růstu. Tento postup lze 

považovat za určitý druh motivace zaměstnanců. V případě druhém, externí zdroje, 

využívají organizace pracovníků z vnějšího prostředí, tzn. formou inzerce v tisku či na 

webových stránkách „lákají“ potencionální zájemce k získání volného pracovního 

místa. Obě metody mají své výhody a nevýhody.  Interní výběr je relativně nenákladný. 

Problémem je dodatečné vzdělání stávajícího zaměstnance, které může být poměrně 

drahé. Velmi záleží na pozici, kterou by nový pracovník měl zastávat. Výhodou je jistě 

fakt, že zaměstnanec zná dobře svoji společnost a dá se tedy předpokládat vyšší loajalita 

spojená s novou pozicí. Navíc jsou vybíráni ti pracovníci, kteří jsou dobře známi a lze 

tak s velkou pravděpodobností předjímat jejich přijetí kolektivem. Pozitivem je také 

rychlost výběru. Tento krok však organizaci nepřináší nic nového zvenku a brzdí tak 

posun podniku vpřed. Nepřicházejí noví pracovníci s novými nápady a to vede k nižší 

míře inovace. Kromě toho má zaměstnavatel podstatně zúžený okruh potenciálních 

pracovníků, ze kterých může vybírat. Může se lehce stát, že na dané místo zaměstnanec 

nebude stačit, a výběr se nám tím nejenom prodraží, ale zároveň protáhne. Oproti tomu 

externí výběr zaměstnanců je záležitost poměrně zdlouhavá. V rámci externího výběru 

existuje několik možností jak získat zaměstnance. Při hledání vrcholového manažera je 



Analýza nástrojů personalistiky 
 

18 

žádoucí najmout odbornou externí firmu, která vhodného kandidáta doporučí. 

Nevýhodou tohoto způsobu jsou vysoké náklady, ale pravděpodobnost nalezení 

správného kandidáta je poměrně vysoká. 

Získávání, výběr a přijímání zaměstnanců se opírá o několik základních kroků. 

V odborné literatuře k nim patří viz. [5]: 

� stanovení popisu pracovního místa; 

� určení požadovaných charakteristik nových zaměstnanců; 

� volba způsobu získání (náboru) nových zaměstnanců; 

� stanovení výběrových metod; 

� provedení hodnotících (výběrových) postupů; 

� závěrečný výběr kandidátů; 

� uzavření pracovní smlouvy s vybraným uchazečem. 

Na základě těchto několika základních kroků sestavují organizace stručné 

inzeráty, které charakterizují volné pracovní místo v těch nejdůležitějších bodech. 

Samotné získávání spočívá v komunikaci mezi organizací a potencionálním zájemcem 

(uchazečem) o volné pracovní místo. Dochází ke správné výměně informací jak 

o nabízeném pracovním místě, tak o uchazeči. Organizace potřebuje zjistit tolik 

informací, aby mohla vyhodnotit, zda je uchazeč vhodný na nabízené volné pracovní 

místo.  

Na popis pracovního místa navazuje specifikace osobních předpokladů 

nezbytných pro jeho úspěšné vykonávání. Tato specifikace obsahuje minimální úroveň 

vzdělání, znalostí, schopností a zkušeností požadovaných pro výkon pozice 

a charakterizuje zpravidla i některé další žádoucí předpoklady v podobě osobnostních 

charakteristik či motivace a pracovních postojů kandidáta. Úlohou organizace je zajistit 

věrohodnost požadovaných předpokladů od potencionálního zájemce o pracovní místo. 

[5] 

Důležitou částí získávání pracovníků je určení metody, která oslovuje uchazeče 

o pracovní místo, dává mu na vědomí existenci volného pracovního místa. Jednotlivé 

metody získávání pracovníků se liší svou efektivitou. Při výběru metody závisí hlavně 

na druhu nabízené práce v organizaci, požadavcích na konkrétní pracovní místo, na 

směru kterým se organizace bude ubírat při výběru vhodného uchazeče (interní či 

externí zdroje), na situaci na trhu práce a naléhavost potřeby obsazení volného 

pracovního místa.  



Analýza nástrojů personalistiky 
 

19 

K hlavním metodám aktivního získávání pracovníků patří vyhledávání kandidátů 

uvnitř organizace (interní zdroj), získávání uchazečů na základě osobních doporučení 

spolupracovníků nebo profesionálních kolegů, získávání nových zaměstnanců na 

školách, pomocí úřadů práce, agentur zprostředkujících dočasné či trvalé zaměstnání, 

personálních společností zabývajících se vyhledáváním potencionálních uchazečů, 

personální inzercí či prostřednictvím internetu. [5] 

Při výběru vhodné metody získávání pracovníků především záleží na velikosti 

organizace a jejím zaměření. Mezi nejvíce rozšířené metody patří zejména podávání 

personální inzerce v tisku či prostřednictvím internetu. Jak uvádí Urban, v ideálním 

případě „…u větších společností a v podmínkách konkurenčních pracovních trhu patří 

k základním metodám získávání pracovníků trvalá tvorba image spolehlivého 

a přitažlivého zaměstnavatele s cílem zabezpečit, aby co nejvíce pracovních pozic 

mohlo být obsazeno na základě spontánních uchazečů, tj. bez použití inzerce a dalších 

nákladných forem náboru“. [5] 

U Městské policie v Litvínově se pro nábor nových členů nejlépe osvědčil 

systém osobních doporučení. Jedná se lidi, kteří přicházejí na základě doporučení 

stávajících zaměstnanců. Výhodou je, že z neformálních hovorů již dobře znají práci 

u MP (včetně jejich stinných stránek) a je velká pravděpodobnost, že pokud přijdou na 

výběrové řízení, je jejich zájem seriózní. Nefunguje forma posílání nezaměstnaných 

z úřadu práce. Často se jedná o málo kvalifikované lidi, kteří zájem o práci pouze 

předstírají z důvodu zachování sociálních dávek. 

 

3.1.4 Hodnocení zaměstnanců 
 

Hodnocení zaměstnanců je jednou ze základních personálních činností každého 

odpovědného vedoucího pracovníka a je považováno za nástroj k dosahování 

plánovaných cílů. Hodnocení zaměstnanců musí být prováděno průběžně a pravidelně 

jako přirozená součást celého souboru personálních činností organizace.  

Znalost aktuálních a reálných odborných a kvalifikačních hodnot zaměstnanců, jejich 

vztah k ostatním zaměstnancům, k oddělení a ke kolektivu, k organizaci jako celku, je 

významnou devizou pro řízení na všech jeho úrovních. 

Hodnocení zaměstnanců slouží jako nástroj řízení v oblastech: 

� dosažení vyššího pracovního výkonu zaměstnanců; 
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� získání podkladů pro odměňování zaměstnanců za dobrou práci a možností 

postihu za práci špatnou, případně hledání řešení nedostatků v práci; 

� vytvoření motivačních nástrojů; 

� zlepšování podnikové kultury a komunikace; 

� posílení společenské prestiže vykonávaných profesí v regionu.  

Hodnocení zaměstnanců zahrnuje následující oblasti: 

� kvalifikační a odborná způsobilost;  

� kvalita práce a výkonnost;  

� osobní a charakterové vlastnosti.  

Přesto, že hodnocení zaměstnanců patří k základním nástrojům každého 

vedoucího pracovníka, podle Urbana je hodnocení výkonu zaměstnanců manažery často 

považováno za ztrátu času, prováděno nedostatečně a s řadou chyb. Pravděpodobně je 

to důsledek toho, že vedoucí pracovníci nemají s hodnocením výkonu svých 

zaměstnanců zkušenosti, obávají se objektivního hodnocení, mnohdy nemají přehled 

o práci, kterou zaměstnanci zařazeni do jeho vedení vykonávají. S hodnocením výkonu 

zaměstnanců se v minulosti nesetkávali nebo pouze výjimečně. Pravidelné hodnocení 

výkonu zaměstnanců nebylo v minulosti prováděno a pokud ano, bylo hodnocení 

víceméně pouze formálního charakteru. Proto, jak uvádí Urban „Plnění manažerské 

povinnosti spojené s hodnocením zaměstnanců se zpravidla neobejde bez pomoci 

a poradenské podpory personalistů“. Pravidelné hodnocení zaměstnanců slouží ke 

zhodnocení a dokumentaci výkonu zaměstnance (splnění jeho osobních cílů) za 

uplynulé období a stanovení cílů nových, určení hlavních rozvojových potřeb 

zaměstnanců, podpoře jejich motivace, identifikaci talentů, stanovení osobních 

kariérových platů i jako podklad k určení výše platu a odměny. Hodnocení tak 

„…přispívá k pochopení vzájemných očekávání firmy a zaměstnance…“. 

Obsahovou náplň hodnocení tak mnohdy tvoří: 

� hodnocení osobních cílů, tj. hodnocení pracovních výsledků a cílů v oblasti 

odborného rozvoje. Vycházejí z pracovního zařazení zaměstnanců, z obsahu 

pracovní náplně či odpovědnosti, schopnosti a ambicí; 

� hodnocení pracovního a sociálního chování zaměstnance, tj. hodnotícím 

kritériem jsou projevy chování zaměstnanců, pro organizaci významné; 

� hodnocení odborných kompetencí a pracovního potenciálu zaměstnance, 

tj. hodnocení rozvojové potenciálu zaměstnance, jaké má předpoklady k výkonu 

určité náročnější činnosti, k dalšímu rozvoji a povýšení; 
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� shrnutí výsledků hodnocení a formulace jeho závěrů; 

� stanovení nových pracovních a rozvojových cílů, např. pro příští období. [5] 

Úkolem hodnocení výkonu zaměstnanců je odstranění překážek, které brání 

zaměstnanci podávat předpokládané výsledky, povzbuzení zaměstnanců k vlastnímu 

rozvoji, vyzdvižení silných stránek a naopak k překonání stránek slabých.  

Při hodnocení zaměstnanců využívá MP Litvínov osobního přístupu ke 

každému jednotlivci. Hodnocení zaměstnanců se provádí průběžně a pravidelně, po 

uplynutí každého kalendářního měsíce, kdy vedoucí pracovník zhodnotí veškeré 

pracovní výsledky. Při hodnocení zaměstnanců se vedoucí pracovník opírá zejména 

o vyhodnocení pracovních výsledků každé „pracovní směny“ a ohodnotí splnění zvlášť 

mimořádného úkolu, který zaměstnanec vykonal nad rámec svých pracovních 

povinnosti nebo nad rámec svého osobního volna či svým osobním přístupem. Tyto 

výsledky pak mají vliv na výši osobního příplatku, jeho zvýšení či snížení a na 

rozdělování mimořádných odměn.  

 

 

3.1.5 Odměňování 
 

V České republice se plat skládá zpravidla ze dvou částí. První část tvoří tarifní 

mzda včetně případných zákonných příplatků a tou druhou je osobní příplatek. V praxi 

se však do popředí dostává systém, který spočívá ve snížení fixní složky platu ve 

prospěch variabilní části (tzv. nenároková složka platu). Ta je nastavena tak, aby 

motivovala zaměstnance k výborným pracovním výkonům, protože ty pro ně znamenají 

vyšší plat.  

Urban ve svém poukazuje na skutečnost, že pro firmy je „…někdy výhodné 

vyplácet svým zaměstnancům dobrovolně mzdy, které jsou vyšší…“ a zdůvodňuje to 

tím, že jednou z příčin „…je vztah mezi mzdami a fluktuací pracovníků. Fluktuace je 

pro firmy zpravidla nákladná.“ Proto „…jedním ze způsobů, jak ji omezit, je vyplácet 

pracovníkům vyšší mzdy, a tak omezovat jejich sklon ke fluktuaci.“ V zemích Evropské 

unie jsou v systému odměňování zaměstnanců stále ještě velké rozdíly. Urban toto 

zdůvodňuje tím, že odměňování zaměstnanců je značně podmíněno kulturními 

i legislativními a institucionální vlivy. [5] 
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Může být odměňování zaměstnanců spravedlivé? To je otázka, kterou si klade 

určitě řada zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů. Odměňování, jako jeden z nástrojů 

motivace, nabízí několik způsobů, Urban viz. [5] uvádí následující: 

� odměňování na základě hodnocení pracovních míst; 

� odměňování na základě osobních schopností; 

� tržní oceňování prací; 

� odměňování na základě výkonu; 

� odměňování zaměstnanců podle zvláštního zákona (zaměstnanci státní správy  

a samosprávy a zaměstnanci státních správních úřadů). 

Odměňování zaměstnanců bývá zpravidla upraveno interními předpisy organizace, které 

jsou zpracovány tak, aby na základě stanovených pravidel v nich uvedených systém 

odměňování zaměstnanců zaručoval všem stejné možnosti, aby byl jedním ze způsobů 

zdravé motivace zaměstnanců při výkonu práce a zároveň, aby nastavený systém vedl 

k pracovní spokojenosti zaměstnanců. 

 Platy členů MP v Litvínov ě jsou legislativně určeny. Systém vývoje platu 

s rostoucím počtem odpracovaných let a relativně malá výše variabilní složky 

problematizují platové odlišení mimořádně dobře pracujících jedinců. 

 

 

3.1.6 Rozvoj a vzdělávání 
  

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců se odvíjí od potřeb organizace a její strategie. 

Každý zaměstnanec je individuální osobností s různou kombinací znalostí, schopností, 

dovedností, vlastností, zkušeností, postojů. Proto pro každého z nich by měla organizace 

nastavit takové vzdělávání, aby vyhovovalo jeho potřebám. 

 V praxi to tedy znamená vycházet konkrétně z: 

� potřeb organizace; 

� potřeb personálu, profesionální a osobnostní kapacity; 

� hodnocení vzdělávacích a výchovných programů; 

� perspektivnosti programů.  

Při rozboru vzdělávacích potřeb by měla organizace vycházet zejména s aktuálních 

potřeb, ale také z plánu vzdělávání zaměstnanců, které se zpracovávají na delší časový 

horizont (strategie rozvoje organizace). [5] 
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Obrázek 2: Schéma rozboru a vyhodnocení vzdělávacích potřeb organizace [5]  

 

 

 
Pramen: STÝBLO, Jiří, URBAN, Jan, VYSOKAJOVÁ, Margerita. Personalistika 2006. 8. vyd. Praha : 
Aspi, 2006. 
 

Uvedený obrázek uvádí rozbor vzdělávacích potřeb, který má organizaci pomoci utvořit 

si obraz o potřebách vzdělávání zaměstnanců a určit, jakou formu vzdělávání má 

organizace zvolit.  

Výsledkem hodnocení potřeb je stanovení požadavků vzdělání. Pro tyto uvádí Urban  

[5] hlavní součásti: 

� analýza potřeb; 

� analýza okruhu posluchačů; 

� stanovení vzdělávacích projektů a cílů; 

� sestavení učebních plánů a osnov; 

� výběr metod technik a prostředků vzdělávání. 

Pro stanovení cílů vzdělávání zaměstnanců jsou zásadní informace 

o jednotlivých zaměstnancích. Vzhledem k tomu, že každý zaměstnanec je individuální 

osobou a každý z nich dokáže své znalosti a zkušenosti použít jinak, je zapotřebí pro 

organizaci určit možnosti jednotlivých zaměstnanců a další jejich vzdělávání. 
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Členové MPL se pravidelně zúčastňují školení, souvisejících především 

s novinkami v legislativě. Absolvují rovněž zvláštní školení, která navazují na 

specializaci jednotlivých členů. 

 

3.1.7 Řízení a vedení lidí 
 

Řízení a vedení lidí je jednou ze stěžejních úloh vedoucích pracovníků. 

„Vedoucí funkce představuje povinnost a odpovědnost rozhodovat o cílech a strategii 

organizace a jednotlivých úseků…“, zejména „…zahrnuje řízení lidí, probíhající 

individuálně i ve skupinách.“ „Řídit lidi znamená především stanovovat jejich osobní 

úkoly a kontrolovat jejich provedení, motivovat je, předávat jim důležité informace…“, 

ale také znamená „…rozvíjet jejich schopnosti i řešit jejich osobní problémy…“. [7] 

Řízení lidí lze provádět různými způsoby. „Řídícím a manažerským stylem je 

chápán způsob, jakým manažer ve snaze dosáhnout svého cíle uplatňuje jednotlivé 

nástroje řízení a vedení, jaký důraz na ně klade a jak se svými zaměstnanci, případně 

dalšími manažery, jedná.“ [5] 

Mezi nejčastější styly řízení patří: 

� přímé řízení; 

� koučování; 

� podporování; 

� delegování. 

Přímé řízení v praxi představuje „…kombinaci vysoké míry přímého 

usměrňování a malé míry motivační podpory.“ Urban doporučuje tento druh řízení 

u pracovníků, kteří se teprve učí: u nových zaměstnanců nebo u těch, kterým byl 

přidělen nový úkol. U těchto zaměstnanců se neklade tak velký důraz na motivační 

podporu, která není nezbytná, jelikož se k novému úkolu staví často energicky 

a nadšením, potřebují však jasné a přímé pracovní vedení. [5] 

Koučování je stylem „…kombinující vyšší míru přímého usměrňování 

s vysokou mírou motivační podpory…“. Koučování je „…nejvhodnější tehdy, 

vyžaduje-li zaměstnanec učící se určitému novému úkolu nadále silné usměrňování, kdy 

je však k úspěšnému dokončení jeho úkolu důležitá i častá podpora a povzbuzení ze 

strany manažera.“ V tomto případě je již „…počáteční motivace věcí minulosti…“. [5] 
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Podporování  Urban popisuje jako vysokou míru motivační podpory 

v kombinaci s nízkou direktivitou. Znamená to tedy, že manažeři své zaměstnance 

podporují. Podpůrný styl řízení je podle Urbana vhodný zejména v situaci, „…kdy se již 

zaměstnanci naučili dovednostem potřebným k provedení požadovaného úkolu a své 

dovednosti prokázali v praxi, kdy však stále postrádají nezbytnou sebedůvěru potřebnou 

k samostatnému provádění úkolu.“ [5] 

Posledním stylem řízení je delegování. Pro styl delegování je charakteristické, 

že „…manažer svým zaměstnancům poskytuje již jen velmi omezené přímé 

usměrňování  

i jen malou motivační podporu.“ K tomuto stylu Urban uvádí, že je vhodný 

u „…zaměstnanců, kteří jsou v provádění svých pracovních úkolů již dostatečně 

zkušení a kteří mají ve vztahu k nim i dostatečné množství sebedůvěry.“ Zejména jde 

o „...špičkové pracovníky s nejvyšší výkonností, kterým může být svěřena značná 

samostatnost a osobní podvodnost při provádění úkolů a jen malým řízením nebo 

podporou manažerů.“ [5] 

 Vedení lidí je součástí úspěšného řízení. „Zatímco řízení ve svém tradičním 

pojetí organizaci dává konkrétní cíle, pravidla, řád a kontrolu, vedení vytváří společné 

hodnoty a vize, podporuje motivaci, posiluje důvěru a identifikaci…“ a „…usnadňuje 

změny, kterými prochází.“ Řízení lidí se opírá o čtyři základní styly, ke správnému 

vedení lidí přispívají praktické principy, které zvyšují motivaci a výkon zaměstnanců. 

Urban se opírá o dvanáct hlavních zásad: 

1. princip přímé komunikace – patří k důležitým řídícím nástrojům vedoucího 

pracovníka, spočívá v pravidelném navštěvování zaměstnanců na jejich 

pracovních místech. Upřednostňuje se komunikace přímá; 

2. princip „tlaku“ a „tahu“ – patří k praktickým nástrojům a spočívá především 

v cíleném dotazování vedoucí zaměstnance k získání nového pohledu na věc; 

3. princip očekávání – aplikují vedoucí pracovníci v momentě, kdy dávají svým 

zaměstnancům najevo, že jejich schopnostem věří, a tím zvyšují jejich výkon 

i sebedůvěru; 

4. princip znalosti – přístup k jednotlivým osobám by měl odpovídat jejich 

schopnostem a motivaci, které by měl vedoucí pracovník znát; 

5. princi „stavby budovy“ – při tomto principu dává vedení zaměstnancům najevo, 

že jich práce není jen „otesávání kamene“, ale součástí „stavby budovy“; 



Analýza nástrojů personalistiky 
 

26 

6. princip osobní angažovanosti – pokud se zaměstnanci mají angažovat za úspěch 

své organizace, musí se jejich vedoucí pracovník angažovat pro ně. V opačném 

případě vykonávají zaměstnanci zpravidla jen to, co se od nich nezbytně 

očekává, neangažují se však více, než je nezbytně nutné; 

7. princip zpětné vazby – zaměstnanci mají potřebu znát „skóre hry“, 

dlouhodobější nedostatek zpětné vazby vede zaměstnance nejen k přesvědčení, 

že nadřízený nestojí o jeho práci, ale brání i jejich osobnímu růstu a motivaci; 

8. princip podpory – při tomto principu uplatňuje vedoucí pracovník značnou 

volnost zaměstnancům v tom, jak svých cílů dosáhnout, stojí vždy v pozadí 

připraven zasáhnout a pomoci, často i tak, aby o tom zaměstnanec sám nevěděl; 

9. princip rozvoje – je součástí hodnocení zaměstnanců, a to nejen hodnocením 

jejich výsledků, které se v minulosti dosáhly, ale i posouzení jejich rozvojového 

potenciálu a možnosti jejich uplatnění či dalšího zvýšení v budoucnosti; 

10. řešení konfliktů – se neobejde bez řešení konfliktů cestou přímé konfrontace či 

cestou jejich ignorování, je-li to v zájmu udržení dobrých vztahů žádoucí, jsou 

vedoucí pracovníci v méně významných záležitostech schopni při řešení 

konfliktů ustoupit; 

11. princip vlastnictví změn – vedoucí pracovníci respektují skutečnost, že změny 

mají získat u zaměstnanců podporu, je třeba jim dát prostor k tomu, aby se na 

nich podíleli; 

12. princi loajality – loajalita je to, co organizace velmi často požaduje po svých 

zaměstnancích. Interpretace není však vždy jednoznačná.  

Řízení a vedení zaměstnanců je mnohdy písemně zakotveno v různých interních 

směrnicích, „…např. v podobě Všeobecných řídících pokynů organizace. K nim by 

měly patřit především práva a povinnosti zaměstnanců a manažerů, pravidla týkající se 

delegování a odpovědnosti, zásady kontroly, předávání informací mezi manažery 

a zaměstnanci či pravidla týmové práce.“ [5] 

 Řízení členů MPL je do značné míry předurčeno zvláštním charakterem 

organizace. Přesto se v praxi uplatňují různé řídící styly, je to dané osobnostními 

charakteristikami podřízených i nadřízených. Nadřízení jsou vedeni k tomu, aby byli 

schopni rozpoznat osobnost svých podřízených. Pak mohou zvolit správný styl řízení, 

díky kterému nedojde (nebo mnohem později) k opotřebování a vyhoření jejich lidí. 
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4     Zdroje motivace strážníků 

4.1  Teorie motivace lidí 
„Motivace je psychologický proces, který aktivuje naše chování a dává mu účel 

a směr. Je to interní hnací síla ženoucí nás k uspokojení našich nenaplněných potřeb. 

Je to hnací síla, která nás vede k dosažení osobních a organizačních cílů. Je to vůle 

něčeho dosáhnout.“ Lidské chování je téměř bez výjimky něčím motivováno. Navíc je 

však ovlivňováno biologickými, kulturními a situačními aspekty. [8] 

Teorií motivace existuje velké množství . Nejznámější jsou teorie potřeb. Podle 

nich mají lidé nutkání dosáhnout hranic svých možností (potenciálu), ale pokud se jim 

do této snahy nestaví překážky. Mezi ně patří základní fyziologické potřeby (hlad, 

žízeň), společenské, ekonomické problémy a vše ostatní, co brání rozvoji.  

Abraham Maslow (1908-1970) zveřejnil v roce 1943 hierarchii potřeb, podle níž 

jsou  lidé motivováni hierarchicky uspořádanými potřebami. Ty se dělí na dvě hlavní 

skupiny: potřeby eliminace nedostatku (tzv. D-potřeby, jako Deficiency Needs) 

a potřebami dosažení něčeho (tzv. B-potřeby, od Being Values). Když nejsou 

saturovány D-potřeby, cítí člověk úzkost a má snahu odstranit nedostatek, absentující 

potřebu. Je-li potřeba uspokojena, není pocit žádný. A to je významný rozdíl od potřeb 

B-skupiny, ve které nejenže existuje dobrý pocit z naplnění těchto potřeb, ale naplněním 

této potřeby jsme dokonce motivováni o to více. D-potřeby zahrnují čtyři úrovně: 

nejprve člověk uspokojuje své  základní lidské potřeby, které jsou dány evolucí, pakliže 

jsou uspokojeny, teprve pak se snaží o naplňování neuspokojených potřeb vyšších. 

Pokud se objeví nedostatek v nižších vrstvách, člověk se nebude starat o vrstvy vyšší 

a vrátí se zpět k uspokojování těch základních.  

Maslowovu teorii rozvíjí dvoufaktorová teorie Fredericka Herzberga, která 

v pracovním procesu rozeznává dva faktory: absence prvních způsobuje nespokojenost, 

ale jejich přítomnost nevede ke spokojenosti, zatímco absence druhých nezpůsobuje 

nespokojenost, ale jejich přítomnost vede ke spokojenosti. Herzberg nazval první 

skupinu faktory hygienickými, druhou faktory motivačními. Mezi hygienické patří 

například: firemní benefity (např. auto, mobil), pracovní podmínky, plat, vztahy 

s podřízenými a nadřízenými. Mezi motivační patří úspěch, uspokojení z práce, uznání, 

odpovědnost, pokrok a osobní rozvoj. Herzberg porovnal tyto dvě skupiny vzhledem 

k časovým dopadům s tímto závěrem: uspokojení hygienických faktorů přinese jenom 

krátkodobý efekt a uspokojování motivačních faktorů přináší relativně dlouhodobou 
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spokojenost. Konkrétní příklad aplikace dvoufaktorové teorie: uznání za odvedenou 

práci (motivační faktor) a výplata (hygienický faktor). Pokud není pracovník zaplacen, 

bude pravděpodobně nespokojen. Pokud dostane peníze, bude krátkodobě rád, ale to 

brzy pomine. To jest po poměrně krátkém čase po výplatě (výplatě nad určitý limit, 

samozřejmě) nebude ani spokojen, ani nespokojen. Na druhou stranu, jestliže bude 

pochválen, bude mít tento dobrý pocit relativně dlouho a tento pocit se odrazí na jeho 

pracovním výkonu. Z teorie Herzberga vyplývá, že manažeři by se měli snažit plněním 

hygienických faktorů podřízené nerozzlobit, avšak nebrat plnění hygienických faktorů 

jako něco, co požene lidi vpřed.  

 

Obrázek 3: Pyramida lidských potřeb 

 

Pramen: http://www.vedeme.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=69 

1. Teorie očekávání Victora Vrooma vychází z myšlenky, že v člověku neustále 

probíhá proces odhadu budoucnosti. Pokud je jedinec přesvědčen o dosažitelnosti 

a atraktivnosti cíle a způsobu cesty k výsledku, pak je motivován cíle dosáhnout. 

Při rozhodování o chování je upřednostňováno  to, co má největší motivační sílu. 
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Motivační síla je v podstatě úměrná třem  přesvědčením: valence - přesvědčení 

o přitažlivosti cíle, instrumentality - přesvědčení o tom, že když se budeme chovat 

definovaným způsobem, cíle dosáhneme a c) expectancy - přesvědčení o tom, že 

se tak chovat budeme umět.  

2. Adamsova teorie rovnováhy z roku 1963 uvádí, že si pracovníci podle 

srovnatelných tržních měřítek porovnávají, co do práce vkládají s tím, co z ní 

získávají. Vkládají svůj čas, úsilí, loajalitu, toleranci, flexibilitu, angažovanost, 

spolehlivost, duši i srdce a získávají finanční odměny, benefity, jistotu, uznání 

ocenění, odpovědnost, pocit rozvoj a růstu, zábavu atd. Pokud mají pocit, že jejich 

vstupy nejsou patřičně vyváženy s výstupy, stávají se demotivovanými a hledají 

změnu, nebo zlepšení, nebo snižují své vklady do práce. Pokud mají pocit, že 

vyváženy jsou, jsou motivováni pokračovat na stejné úrovni vstupů. Bude-li mít 

pracovník pocit, že je přeceněn, může zvýšit své pracovní úsilí, avšak také může 

vnitřně přehodnotit hodnotu svých vstupů směrem nahoru bez současného zvýšení 

vnějšího projevu - reálných vstupů do práce. Podle teorie pracovníci vstupy 

a výstupy sčítají, to jest, jednu méně uspokojivou část (například pocit 

odpovědnosti) lze nahradit přidáním druhé (například jistoty). Vnímání vstupů 

a výstupů je obyčejně individuální, a to podle toho, jaké mají pracovníci hodnoty. 

Zrovna tak je mohou nesprávně vnímat z důvodů, že nemají správné informace. 

Například bude-li pracovník přesvědčen, že firemní automobil je nároková věc, 

bude jeho vnímání jistě odlišné od toho pracovníka, který bude přesvědčen, že to 

je forma ocenění pracovního výkonu.  

3. Skinnerova teorie pozitivního posílení je založena na úvaze, že důsledky (chování) 

ovlivňují chování. Tři pravidla důsledků 1) důsledky které dávají odměnu posilují 

chování 2) důsledky, které poskytují potrestání chování oslabují 3) v případě, že 

důsledky, které neposkytují ani odměnu, ani potrestání, chování vyhasíná. 

Praktická aplikace této teorie je zřejmá: má-li být posíleno chování (aby bylo 

intenzivnější, častější, pravděpodobnější), má být odměněno. Naopak, má-li být 

oslabeno (udělat méně intenzivní, méně častější, méně pravděpodobnější), bude 

potrestáno. Pokud je žádoucí, aby chování vyhaslo (postupně zmizelo), neměla by 

mu být věnována pozornost.  

4. McClellandova teorie získaných potřeb (neboli teorie tří potřeb) má základ ve 

tvrzení, že lidé mají potřebu něčeho dosáhnout, někam patřit a potřebu moci. Liší 

se pouze tím, jaký mají vnitřní žebříček priorit těchto potřeb. Ten, kdo chce hlavně 
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něčeho dosáhnout (Achiever) má tendenci excelovat a oceňuje časté potvrzování 

toho, jak je dobrý. Vyhýbá se riziku, ze kterého není patrný zisk, nebo kde je 

pravděpodobnost neúspěchu příliš vysoká. Ten, kdo chce hlavně někam patřit 

(Affilation seeker) má tendenci vyhledávat zejména harmonické vztahy 

s ostatními lidmi. Jsou konformní. Vyhledávají spíše souhlas, než uznání. Ten, 

kdo má silnou potřebu moci (Power seeker) má tendenci k síle a moci, a to buď 

kvůli ovládání lidí nebo kvůli dosažení cíle. Nevyhledává ani uznání, ani ocenění, 

stačí mu pouze souhlasná dohoda. [9] 

 
 

4.2 Zdroje motivace strážníků MP Litvínov 
 

Jak ukazuje tabulka č. 1, z celkového počtu 43 lidí je typickým strážníkem 

Městské policie v Litvínově středoškolák ve věku 30-40 let. Lze konstatovat, že 

vzhledem k fyzickým i psychickým nárokům kladeným na strážníky se jedná  

o optimální stav. 

 
Tabulka 1: Vzdělání a věk strážníků 

Vzdělání/věk 20-30 30-40 40 a více 

Vyučen 0 2 1 

Středoškolské 4 30 5 

Vysokoškolské 1 0 0 

 

 Zdroje motivace strážníků je možné rozdělit do několika skupin. První tvoří 

tzv. vnější zdroje, mezi které patří především materiální výhody, jako je plat, 

zaměstnanecké benefity apod. Plat strážníků je určen zákonem č. 143/1992 Sb., o platu 

a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích 

a orgánech, a skládá se z několika složek – základu, osobního ohodnocení a odměn. 

Díky tomuto faktu má variabilní složka relativně malou váhu v platu jako celku, větší 

roli hraje spíše počet odpracovaných let. Je tedy velmi obtížné výrazně platově odlišit 

mimořádně výkonné pracovníky. Nepeněžní odměny jsou v rámci MPL zanedbatelné.  
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Jak ukazuje graf č. 1, mzda strážníka dosahuje zhruba 92 % celorepublikového 

průměru. V oblasti nepodnikatelské sféry se celorepublikovému průměru již těsně 

přibližuje. U strážníků městských policií je průměrný či mírně podprůměrný plat 

standardem.  

Graf 1: Srovnání platů strážníků s průměrem v České republice 
 

Platy strážník ů MPL

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

23000

Průměrná nominální
mzda ČR

Prům. nomin. mzda v
podnik. sféře

Prům. nomin. mzda v
nepodnik. sféře

Strážník MP Litvínov

 

 

 Další skupinou jsou vnitřní zdroje motivace, do níž patří požitky spojené 

s výkonem zaměstnání. Pracovník cítí uspokojení z vykonané práce, je pro něj 

„koníčkem“. Tento stav je snadné poznat, strážník se na výkon své práce vyloženě těší, 

mluví o tom jak co nejlépe splnit různé úkoly. V rámci Městské policie v Litvínově je 

pro podporu tohoto typu motivace využívána detailní znalost lidí, nadřízení strážníků 

vědí s jakým elánem jednotliví strážníci vykonávají různé typy úkolů. Tyto poznatky 

jsou součástí personálních složek každého strážníka. Bohužel vzhledem k charakteru 

činnosti městské policie není možné ve větší míře rozvíjet osobní iniciativu strážníků 

při plnění úkolů – valná většina postupů je legislativně upravená. 

 Třetí skupina, motivace na základě pověsti a reputace, je v rámci týmu strážníků 

využívána poměrně hojně. Existují jedinci, pro které je velmi důležité patřit na čelní 

místa v kolektivu. V průběhu porad jsou pravidelně chváleni iniciativní a celkově 

výborně pracující lidé. Přístup a postupy, které používají, jsou ostatním dávány jako 

příklad či návod, jak vykonávat svou práci. V praxi je odzkoušeno, že u senzitivních 

jedinců je tento zdroj motivace mnohem trvalejší a účinnější než materiální odměny, 

byť samozřejmě dobrý výkon jde ruku v ruce s vyššími odměnami. Na druhou stranu 



Zdroje motivace strážníků 
 

32 

došlo v několika případech při nesprávném použití tohoto nástroje k vydělení 

vyzdvihovaných jedinců z kolektivu a pochvala se tak stala spíše trestem. 

 Čtvrtým, v praxi používaným typem motivace je tzv. výzva. Je vhodný 

především k motivaci strážníků, schopných akceptovat náročné dlouhodobé úkoly. 

Typickým příkladem dlouhodobého úkolu je eliminace drobné kriminality v rámci 

některého z městských obvodů. Strážník má za úkol zlepšit celkový stav v dané lokalitě 

a je mu dána jistá (z pochopitelných důvodů omezená) svoboda ve volbách správných 

cest, vedoucích ke kýženému cíli. Pokud je strážník vnímavý k tomuto typu motivace, 

je často ochoten vykonat spoustu práce i mimo rámec svých povinností. Avšak 

vhodných osobností je v týmu poměrně málo. 

 Velmi důležitým motivačním prvkem je smysl a poslání policejní práce. 

Z neformálních rozhovorů vyplynulo, že pro řadu strážníků byla práce u policie 

(obecně) dětským snem. Přes všechna „ale“ je městská policie vnímána v očích 

veřejnosti jako prospěšná organizace, zajišťující bezpečnost a pořádek. Tuto zpětnou 

vazbu mají i strážníci, v širším slova smyslu nemají pochyb o tom, jestli jejich práce je 

důležitá a má význam. Na poradách a školeních jsou tyto pohnutky ve strážnících 

prohlubovány, byť s rizikem námitek, které se týkají nepřímé úměry mezi významem 

práce a finančním ohodnocením. Důležitým faktorem je vnímá policie jako celku 

v rámci celého státu. 

Dobrým analytickým nástrojem pro odhalení motivačních zdrojů je 

tzv. ukončovací pohovor. Ten se koná v okamžiku, kdy je proces rozvázání pracovního 

poměru už uzavřený, odcházející má již jasno o své budoucnosti a bez zábran hodnotí 

své působení u MPL. Personalista pátrá po důvodech, vedoucích k ukončení, resp. 

zjišťuje jaká očekávání nebyla naplněna. Jak ukazuje tabulka č. 2, důvody lze rozdělit 

do šesti hlavních kategorií. Do první (Kariérní postup, 12,3 %) patří především odchody 

do řad státní policie, kde mají ambiciózní jedinci větší příležitost pro kariérní postup. 

Do druhé kategorie (Zdravotní důvody, fyzické testy, 6,2 %) spadají odchody vynucené 

špatným zdravotním stavem strážníka nebo nesplněním předepsaných fyzických trestů. 

Třetí kategorie (Nezvládnutí kvalifikačních  zkoušek, 7,4 %) zahrnuje lidi, kteří 

nezvládli odborné zkoušky (právo atd.). Do čtvrté kategorie (Stres, opotřebování, 

43,2 %) spadají strážníci, kteří po zpravidla delší službě u MPL již cítili únavu 

a vyhoření, resp. po psychické stránce již nezvládali svou práci. Do další kategorie 

(Peníze, 23,5 %) patří strážníci, kteří nebyli schopni vyjít se svým platem popř. dostali 
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nabídku od soukromých společností. Poslední skupinu (Jiné, 7,4 %) tvoří různé důvody 

nezařaditelné do předchozích kategorií. 

 
Tabulka 2: Důvody odchodů strážníků od Městské policie Litvínov [10] 

Důvody/rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Podíl 
Kariérní postup, PČR 4 3 2   1     12,3% 

Zdravotní důvody, fyzické testy 1 2 1       1 6,2% 
Nezvládnutí kvalifikačních 

zkoušek 
2 1 1   1   1 7,4% 

Stres, opotřebování 11 11 4 2 3 3 1 43,2% 
Peníze 6 3 3 1 2 2 2 23,5% 
Jiné 2 1 1   1   1 7,4% 

 

4.3 Fluktuace 
 

Průměrná míra fluktuace je v České republice zhruba 15 % ročně, přičemž 

doporučovaná optimální míra se pohybuje v rozmezí 5-7 % zaměstnanců ročně. 

Evropský průměr dosahuje 9,1 %. [10] 

Od roku 2001, kdy se u MP Litvínov stabilizoval tabulkový počet strážníků, 

dosahuje míra fluktuace v jejich kolektivu úrovně necelých 27 %, čímž převyšuje jak 

republikovou, tak velmi výrazně optimální míru fluktuace. Zvlášť nepříznivá byla 

situace v letech 2001 a 2002. Avšak v posledních letech (jak ukazuje obrázek č. 4), se 

míra fluktuace mezi strážníky snížila na úroveň kolem 15 %, což je na úrovni průměru 

České republiky, ale zhruba na dvojnásobku žádoucí optimální úrovně. [10]  

 
 
Graf 2: Vývoj míry fluktuace strážník ů Městské policie Litvínov 
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Tabulka 3: Vývoj míry fluktuace strážníků Městské policie Litvínov 

 

 

 

 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet ukončení prac. 
pom. 

26 21 12 3 8 5 6 

Prům. počet strážníků 42 43 43 43 43 43 43 

Míra fluktuace 61,9 % 48,8 % 27,9 % 7,0 % 18,6 % 11,6 % 14,0 % 
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5 Závěr 
 

Přestože jsou v rámci Městské policie v Litvínově používány standardní 

motivační nástroje, míra fluktuace v týmu strážníků je vyšší než celorepublikový 

průměr v ČR a dosahuje v posledních letech zhruba dvojnásobku optimální 

doporučované míry. Relativně vysoká míra fluktuace má pro MPL nepříjemné následky 

v podobě snížení výkonu týmu a vysokých nákladů na školení a zácvik nováčků. 

Hlavní příčinou odchodů strážníků je opotřebování („vyhoření“) a stres spojený 

s výkonem povolání. Z těchto důvodů odchází téměř polovina lidí. Pro snížení tohoto 

negativního jevu by měla MPL zavést opatření, mající za cíl učinit práci strážníka méně 

stresující. Především umožnit pravidelnou rotaci strážníků na jednotlivých pracovních 

pozicích (pokud to jejich kvalifikace umožní). Dalším vhodným prostředkem je správné 

rozložení, případně prodloužení dovolené. Významných motivačním prvkem by pro 

strážníky bylo zavedení kariérního řádu, principiálně podobného jako je u státní policie. 

Prevencí aktuálního psychického stavu jednotlivých strážníků i týmu jako celku by byla 

pravidelná vyšetření u psychologa. 
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