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Anotace

Kvalita  firemní  kultury  organizace  je  prakticky  závislá  na  výběru  pracovníků 

a posuzování vhodných kandidátů na všechny úrovně řízení a na profesionalitě v oblasti 

řízení lidských zdrojů. Stále více se moderní organizace zaměřují  na psychodiagnostiku 

pracovníků,  jejich  hodnocení  a  hlavně  na  systém  firemního  vzdělávání.  Vytvářejí  tak 

výběrová a rozvojová centra v rámci své organizace. V předložené práci jsou zpracovány 

informace  o  účasti  ve  výběrovém  řízení  vybrané  skupiny  uchazečů  z  řad  policie  pro 

posouzení jejich schopností studia na vysokých školách (dále jen VŠ) v rámci profesního 

růstu. V první části je zobrazen obecně princip metody hodnocení Assessment Centre (dále 

jen  AC)  a  jeho  aplikace  na  výběrovou  skupinu  pracovníků  dle  požadavku  řídícího 

managementu. V další části jsou posuzovány výsledky hodnocení a jejich porovnávání pro 

určení  vhodnosti  uchazečů  k  vysokoškolskému  studiu.  Následně  využití  jeho  výsledků 

k  zařazení  hodnocených  uchazečů  do  personálních  rezerv  nebo  zařazení  absolventů 

vysokých škol na řídící funkce v rámci služeb policie.
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Summary

The corporate culture quality is practically dependent on choosing of workers and 

looking on suitable applicants at all the levels of management and to professionalism in 

section  of  human  resources  management.  Up-to-date  organizations  are  more  and more 

focused on psychological diagnostics of their workers, their  appreciation and especially 

way of company education. Thus they are creating selection and development centers in 

their  organization.  This  writing  covers  information  about  participation  in  the  selection 

procedure pre-selected group of police candidates for study at university to measure their 

abilities to study and in terms of their professional growth. The first part of this writing 

shows in general the way of appreciation using Assessment Centre (below AC) and its 

application to pre-selected group of workers according to requirement of top management. 

In  other  part  of  writing  are  looked  on  results  of  appreciation  and  its  comparison  for 

specification suitability of candidates for study at university. In consequence writing says 

about using of AC results to separate assessed candidates to human resource reserves or 

choosing graduated people to management post in the police service.

Key words

AC,  selection  procedure,  professional  growth,  management,  human  resources 

management,  human  ressource  marketing,  carem  regulations,  reviewer,  instructor, 

supervisit, candidate  
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VŠB-TUO       Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
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1. ÚVOD

Pro úspěšný budoucí rozvoj Policie ČR jako celku je rozhodující kvalita systému 

manažerského  vzdělávání,  a  tím  možnost  získávat  vhodné  typy  uchazečů  na  všechny 

úrovně  řízení  (základní,  střední,  vrcholový  management).  Vytvořením  transparentního 

manažerského systému bude Policie ČR schopna naplňovat poslání, získávat trvalé důvěry 

a  respektu  veřejnosti.  Základem firemní  kultury  je  kvalita  lidských  zdrojů  organizace, 

manažerů, profesionalita policistů v rámci svých služeb a občanských pracovníků, jejich 

výkonnost,  produktivita,  efektivita  a  flexibilita.  Management  proto  modeluje  pozitivní 

kulturu  jako nástroj  vedení,  usměrňování  a  motivace  zaměstnanců,  sloužící  ke zvýšení 

výkonnosti,  vyšší  loajalitě,  pracovní  spokojenosti  a  stabilitě  zaměstnanců.  Proto je  pro 

budoucí rozvoj managementu Policie ČR třeba nově koncipovat systém služební přípravy 

a  manažerského  vzdělávání,  včetně  aktivního  zapojení  středních  policejních  škol 

a Policejní akademie ČR – podle působnosti a kooperace pro jednotlivé řídící úrovně.

Metoda  AC  byla  převzata  od  policie  Spojeného  království  Velké  Britanie 

a upravena z podoby, v níž je užívána v britských policejních sborech k výběru uchazečů 

do funkcí na různé úrovně náročnosti. Po vycvičení dvou českých lektorů byla aplikována 

na  podmínky  české  policie.  V  průběhu  let  1996-7  bylo  vycvičeno  29  posuzovatelů  

a několik let byla pokusně ověřována. Do praktického užití byla metoda nasazena v Policii 

ČR  koncem  minulého  století.  Definitivní  podobu  získala  v rámci  grantového  projektu 

Phare řešeného v resortu MV ČR. Její kvalifikované uplatňování a výcvik zajišťovalo do 

konce roku 2006 Oddělení psychologie OP MV ČR a od roku 2007 v souvislosti s přijetím 

nového zákona o služebním poměru  příslušníků bezpečnostních  sborů tato  kompetence 

přešla do gesce úseku řízení lidských zdrojů PP ČR.  

V současné době je vycvičeno celkem 71 posuzovatelů z řad Policie ČR, PP ČR, 

MV  ČR  a  HZS  ČR.  Takto  vysoký  počet  zkušených  interních  posuzovatelů  v rámci 

republiky je pro Policii ČR i velkým ekonomickým přínosem neboť nemusí do výběrových 

řízení zapojovat externí firmy, které jsou velmi ekonomicky náročné. “Průměrná cena za 

jednodenní AC s přibližně 10 účastníky u externí firmy je udávána pro rok 2001 od 40-70 

tisíc  Kč.“  [KYRIANOVÁ, 2003,  s.  15]  Dle  potřeby  se  hodnotí  v různých  krajích 

republiky,  proto  je  tato  činnost  pro  všechny  hodnotící  a  školící  pracovníky  náročná 
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i časově. Interní posuzovatelé Policie ČR vedle své náročné práce absolvují 2x ročně tzv. 

kondiční  cvičné  soustředění,  při  kterém  absolvují  hodnocení  cvičné  úlohy  a  snaží  se 

sjednotit  hodnocení  na  stejnou  úroveň.  Společně  dokladují  své  hodnocení,  vzájemně 

diskutují  o  svém hodnocení  se supervizory AC, a  tím tuto činnost  neustále  zkvalitňují. 

Zároveň při těchto setkáních diskutují případné chyby v hodnocení a formou zpětné vazby 

se informují o problémech, které se vyskytly při organizování jednotlivých posuzováních 

uchazečů. Mezi posuzovateli je vytvořen pracovní tým, který se zabývá přípravou nových 

či úpravou již existujících úloh. V současné době je v rámci Krajského ředitelství Policie 

ČR Severočeského kraje vyškoleno celkem 19 posuzovatelů, což je více jak čtvrtina všech 

posuzovatelů v rámci republiky.

Na základě zkušeností s výběrem v policejních službách v jiných zemích EU byla 

u nás, vedle jiných postupů, ověřována metoda AC, která se dá aplikovat na různé skupiny 

pracovníků dle požadavků manažerů. V letech 2002 – 2003 Správa Severočeského kraje, 

jako jediná, touto metodou zkušebně posuzovala personální rezervy žádající o studium na 

VŠ.  AC  probíhalo  ve  zkrácené  verzi,  tzn.  absolvováním  pouze  dvou  cvičení  ze  čtyř. 

Písemné zpracování úlohy „Dopis“ a absolvování ústní úlohy „Skupinová diskuse“. 

Úvodem jsem ve své práci přiblížila problematiku výběrových řízení metodou AC 

obecně, jak a v jakých případech se tato metoda využívá. Druhá kapitola popisuje podstatu 

AC, kritéria hodnocení a způsob získávání nových posuzovatelů pro hodnocení. Zahrnuji 

zde způsob kontroly kvality průběhu AC. Ve třetí kapitole je podrobně popsána podoba 

metody AC. Kritéria, dle kterých jsou uchazeči hodnoceni, popis řešených úloh a samotná 

příprava i organizace celého průběhu hodnocení. Model hodnocení AC v praxi, postupy 

hodnocení,  skórování výkonů a způsob podání zpětné informace o výkonu je podrobně 

vylíčeno ve čtvrté kapitole.

Cílem mé bakalářské práce je porovnat jednotlivá kritéria hodnocení a analýzou 

výsledků  hodnocení  doporučených  uchazečů  o  studium  na  VŠ  objektivně  posoudit 

vhodnost jednotlivých uchazečů a jejich úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ. Dalším 

rozborem informací z personální evidence bych chtěla zjistit podíl absolventů VŠ z tohoto 

výběrového  vzorku,  kteří  se  zvýšením  stupně  vzdělání  měli  možnost  u  Policie  ČR 

kariérního postupu a zastávají dnes řídící funkce, což je obsahem závěrečné kapitoly.
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2. KRITÉRIA  HODNOCENÍ  A  POSUZOVÁNÍ   VÝKONŮ  

UCHAZEČŮ

Podstatou metody AC je plnění tří až pěti standardizovaných praktických úkolů 

samostatně  či  v rámci  skupiny a  pozorování  uchazečů v různých situacích.  Úkoly jsou 

vytvořeny tak, aby umožnily uplatnění schopností a dovedností, které jsou předpokladem 

pro úspěšný výkon policejní funkce, pro niž se výběr provádí. Posuzování by se mělo co 

nejvíce  přiblížit  objektivitě  a  tedy  zbavit  se  subjektivní  zaujatosti  vůči  hodnocenému. 

Nesprávným posouzením můžeme druhého citelně ranit a poškodit, tudíž bychom se měli 

vyhnout „halo-efektu“, kdy se jedná o posuzování druhého na základě prvního dojmu.

2.1 Povaha metody AC

Hodnocení v metodě AC není založeno na kvalifikovaném dojmu členů komise 

z pohovoru, nýbrž na objektivních výkonech, které uchazeč podá v souboru praktických 

úkolů.  Tyto  úkoly  mají  „modelovou“  povahu:  to  znamená,  že  v podstatných  rysech 

napodobují  praktické  úkoly,  s nimiž  se  policista  v obsazované  funkci  bude  setkávat. 

Výsledky, jichž uchazeč v metodě AC dosáhne, jsou důležitým podkladem pro rozhodnutí 

o obsazení funkce, nejsou však podkladem jediným a pro konečné rozhodnutí mohou být 

vzata v úvahu i další hlediska. Jednotlivé úkoly či otázky mohou působit banálně nebo jako 

hra, jejich skutečnou rolí není snad ani to, jak jsou vyřešeny a zodpovězeny, ale jak na ně 

budou reagovat  při  jejich plnění  jednotliví  kandidáti.  Nejde ani  tak o názor  jako spíše 

o jeho podání a provedení. I pro hodnotitele je to oříšek, všímat si skutečně toho, co je 

důležité.  Stejně  tak  výsledek,  volba  jednoho  z kandidátů,  závisí  hodně  na  tom,  koho 

skutečně zaměstnavatel  chce na uvedené pozici  vidět.  Existují  sice obecná kritéria,  ale 

zaměstnavatel si přidává ta svá: chce člověka poddajného, nebo spíš buřiče; poslušného, 

nebo samostatného – to vše nakonec vyplyne ze závěrečného hodnocení a kandidáti jsou 

mnohdy  překvapeni  a  rozladěni,  když  neuspějí,  a  přitom jejich  kvality  byly  přece  tak 

evidentní.

Hodnocení  v metodě  AC  provádějí  kvalifikovaní  posuzovatelé,  kteří  jsou 

v užívání  metody AC důkladně  vycvičeni.  Každý uchazeč  je  při  plnění  každého úkolu 

posuzován  v souboru  předem  stanovených  kritérií  úspěšnosti.  Posouzení  je  přitom 

založeno vždy na objektivně pozorovaném a zaznamenaném výkonu v písemném či ústním 
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projevu,  popřípadě  dalších  znacích  chování.  Ohodnocení  uchazeče  v každém  kritériu 

vychází pouze z pozorovaných a zaznamenaných projevů, nikoli ze subjektivního dojmu 

posuzovatele. Kontrola objektivity posuzování je zajištěna tím, že každý výkon uchazeče 

hodnotí nejméně dva nezávislí posuzovatelé, kteří se pak musí shodnout na základě přímo 

pozorovaných  a  zaznamenaných  projevů  uchazeče.  Ke  zvýšení  objektivity  posuzování 

patří  i  povinnost organizátorů a posuzovatelů zajistit,  aby žádného uchazeče nehodnotil 

posuzovatel, který se s ním zná z pracovních či osobních vztahů.

 Další povinností organizátorů i posuzovatelů výběrového šetření je, aby veškeré 

záznamy  a  výsledky  uchazečů  byly  ochráněny  před  nepovolanými  osobami  a  sloužily 

pouze k účelům výběru. 

2.2 Určení metody AC

Metoda  AC  neslouží  pouze  ohodnocení  právě  projevených  schopností 

a dovedností uchazeče, nýbrž má posloužit i jemu k rozpoznání silných a slabých stránek 

vlastních  výkonů a  k cílenému  sebezdokonalování  do  budoucna.  Proto  po  absolvování 

výběrového šetření s každým uchazečem některý z jeho posuzovatelů pohovoří, poskytne 

mu zpětnou informaci  o jeho výkonech a  doloží  ji  příklady konkrétních pozorovaných 

projevů, popřípadě mu poskytne i  doporučení,  v čem a jak může své předpoklady dále 

zlepšovat. Protože počítáme s tím, že člověk může své v metodě AC projevené dovednosti 

v mnoha  ohledech  poměrně  rychle  zdokonalovat,  mají  výsledky dosažené  v kterémkoli 

šetření  touto  metodou  časově  omezenou  platnost.  Ta  je  v současnosti  stanovena  na 

maximálně dva roky od absolvovaného šetření. 

2.3 Získávání posuzovatelů

Posuzovatelem AC se stává zaměstnanec Policie  ČR, popř. jiných orgánů MV 

ČR, který je pro hodnocení výkonů v této metodě náležitě vycvičen a průběžně se v něm 

pod dohledem supervizora dále cvičí. Získání statutu posuzovatele AC je pro zaměstnance 

zvýšením jeho odborné kvalifikace (viz. Příloha 9). 

Výcvik  posuzovatelů  zajišťují  specialisté  kvalifikovaní  v metodě  AC  – 

zaměstnanci  MV  ČR  a  Policie  ČR.  Průběžnou  supervizi  výkonů  posuzovatelů  při 

základním  výcviku,  při  praktickém  provádění  výběru,  popř.  při  kondičních  cvičných 
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soustředěních zajišťují také zkušení posuzovatelé, kteří splňují odborná a morální kritéria 

a byli ustanoveni do funkce supervizorů. 

Základní  výcvik  posuzovatele  AC  probíhá  ve  dvou  až  třech  výcvikových 

soustředěních o celkovém rozsahu 60 hodin. Na základě dosažených kvalitních výsledků 

v posuzování modelových výkonů mu garanční pracoviště vydá osvědčení o způsobilosti 

působit  v této funkci. Průběžné uchovávání získané způsobilosti  vyžaduje buď účast  na 

výběrech metodou AC za přítomnosti supervizora nejméně jednou za rok nebo účast na 

kondičním cvičném soustředění  posuzovatelů AC vedeném supervizorem AC o rozsahu 

zpravidla 20 hodin nejméně jednou za rok.

2.4 Kontrola kvality AC

Garančním pracovištěm pro používání AC u Policie ČR je Oddělení vedoucího 

psychologa Odboru strategického personálního řízení Ředitelství pro řízení lidských zdrojů 

PP ČR. Toto pracoviště vede evidenci kvalifikovaných posuzovatelů a lektorů AC, sleduje 

jejich praktickou účast  při  AC a úroveň jejich výkonu průběžně prováděnou supervizí. 

Jedná se o nástupnický útvar po reorganizaci Policie ČR (viz. Příloha 8). Pro kandidáty na 

doplnění souboru kvalifikovaných posuzovatelů organizuje podle potřeby resortu výcvik. 

Pro  kvalifikované  posuzovatele,  kteří  po  stanovenou  dobu  svou  funkci  aktivně 

nevykonávali, organizuje podle potřeby kondiční zácvik. 

Standardní úkoly pro AC vyžadují stálé obměňování, nové úkoly proto průběžně 

vytváří  skupina odborníků.  Vybraní tvůrci  zkušebních úkolů jsou buď posuzovateli  AC 

nebo  jsou  vybráni  z  řad policistů  či  zaměstnanců  resortu  MV  ČR  dobře  znalých 

problematiky  řídících  funkcí  v Policii  ČR.  Znění  konkrétních  úkolů  je  pochopitelně 

utajováno  tak,  aby  úkoly  v současnosti  užívané  či  určené  k užití  v budoucnu  nebyly 

předem  známy  kandidátům  pro  výběr  touto  metodou.  Patřičnému  utajení  podléhají 

i konkrétní výtvory kandidátů včetně jejich hodnocení.   

2009                                                                                                                                      5



Šárka Macáková: Assessment Centre

3. POROVNÁNÍ VYHODNOCENÝCH KRITÉRIÍ     

UCHAZEČŮ

Vcelku  uchazeči  absolvují  tři  až  čtyři  úkoly  různé  povahy,  z nichž  dva  mají 

povahu  individuálního  písemného  zpracování  úkolu,  se  kterým  jsou  seznámeni,  jiné 

probíhají v podobě skupinové diskuse, v níž má uchazeč přispět ke splnění stanoveného 

společného úkolu, další mohou mít povahu "hraní role" ve vymezené modelové situaci, 

například  vyjádření  k vybranému  problému  v práci  Policie  ČR  před  veřejností.  Před 

vlastním plněním každého úkolu  má  uchazeč  v omezeném časovém limitu  možnost  se 

individuálně připravit na splnění úkolu. 

3.1 Podoba AC

Některé znaky zkouškových situací, v nichž podává uchazeč svůj výkon, budou 

pochopitelně  odlišné  od běžné situace  plnění  pracovních  úkolů  v policejní  službě.  Dvě 

důležité, možná poněkud stresující odlišnosti spočívají jednak v omezení času, který má 

uchazeč  na splnění  zadaného úkolu,  jednak v omezení  informací,  které  pro jeho řešení 

dostane.  Čas  i  informace  poskytne  organizátor  v dostatečné  míře  k tomu,  aby se  mohl 

uchazeč  či  uchazečka  s předloženým  úkolem  vypořádat,  avšak  ne  tak  dokonale  jako 

v případě, kdy může náročné situaci věnovat podle svých možností více času a zjistit si 

dodatečně  další  informace.  S tím  se  samozřejmě  při  hodnocení  výkonů  počítá  a  pro 

úspěšné splnění  úkolu postačí,  když  rozumně a tvořivě využije  uchazeč   těch možností 

a informací, které připravená úkolová situace poskytne. 

3.2 Kritéria hodnocení

V současné podobě se užívá k hodnocení výkonů uchazečů v úkolech AC celkem 

osmi kritérií, která jsou pak pro přesné hodnocení dále popsána svými konkrétními projevy 

v úkolových situacích.  Posuzují  se jejich příznivé a nepříznivé projevy podle pomůcky 

(viz. Příloha 1) - „Kritéria výkonu“ : 

Komunikace:

- uchazeč je schopen komunikovat jasně a stručně, jak ústně, tak i písemně, bere ohled na 

potřeby příjemce informace. 
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Mezilidské vztahy:

- uchazeč je vnímavý k přáním a názorům jiných lidí a je schopen s nimi spolupracovat, je 

taktní a diplomatický. 

Řešení problémů:

- uchazeč projevuje  dobré  analytické  dovednosti,  zdravý  úsudek  a  patřičně  zvažuje 

všechny podstatné okolnosti. 

Rozhodování:

- uchazeč  projevuje  předvídavost,  činí  realistická  rozhodnutí  vycházející  z dostupných 

informací a je ochoten převzít odpovědnost za svá rozhodnutí. 

Tvořivost:

- uchazeč projevuje  inovační  přístup  a  originalitu  při  reagování  na  problémy a  pružně 

posuzuje průběh akce. 

Nasazení a vytrvalost:

- uchazeč předkládá řešení takovým způsobem, který přesvědčí ostatní o jeho přijatelnosti. 

Zvládání zátěže:

- uchazeč konstruktivně reaguje na frustrace, je schopen přijmout kritiku, zachovává klid 

a umí řešit několik problémů najednou. 

Reprezentace služby a identifikace s Policií ČR:

- uchazeč vytváří celkově kladný dojem a příznivý obraz o policejní službě. 

Úkoly  modelové  povahy spočívají  v řešení  písemně  popsaných problémových 

situacích reálným výkonem v podobě písemného nebo ústního projevu. Tyto úkoly jsou 

kandidátům předloženy v podobě písemného zadání a ústní informace k jejich řešení. Po 

individuálním  seznámení  s úkolem  a  jeho  časovým  omezením  jej  kandidát  plní  buď 

samostatně  nebo  v součinnosti  s dalšími  kandidáty,  popř.  v interakci  s modelovými 

partnery z řad posuzovatelů. 

3.3 Řešení úkolů

Typickými úkoly řešenými samostatně jsou například:

Dopis

- úkolem kandidáta je seznámit se s dopisem, který upozorňuje na problém v práci policie 

a ve stanoveném časovém limitu vypracovat uložené písemnosti, jimiž má být záležitost 

k uspokojení  zúčastněných  vyřešena.  Tzn.  odpovědět  na  dopis,  jímž  se  na  řídícího 
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pracovníka  Policie  ČR  obrací  občan  s kritickou  připomínkou  k činnosti  policistů 

a vypracovat interní sdělení pro podřízené pracovníky k dané problematice.

Řešení problému 

- úkolem kandidáta je seznámit se s praktickým problémem, na jehož řešení se má podílet 

a  ve  stanoveném  časovém  limitu  problém  písemně  analyzovat,  zhodnotit  jeho  možná 

řešení,  vybrat  jedno  z nabízených  řešení  nebo  navrhnout  vlastní  řešení  zdůvodnit  je. 

Problém kromě bezpečnostních hledisek má i svou stránku hospodářskou, společenskou, 

morální, politickou, ekologickou apod.

Typickým úkolem řešeným ve skupině je například.:

Skupinová diskuse

- úkolem kandidáta  je seznámit  se s modelovým praktickým problémem,  který má řešit 

v součinnosti  s několika  dalšími  kandidáty  formou  skupinové  diskuse.  Ve  stanoveném 

časovém  limitu  má  skupina  dospět  ke  společnému  řešení,  přičemž  se  hodnotí  podíl 

každého kandidáta na průběhu diskuse a na jejím výsledku. 

Typickým úkolem řešeným za účasti modelových partnerů je například:

Hraní role

- úkolem kandidáta je seznámit se s praktickou situací,  v níž má účinně jednat s dalšími 

osobami  (například  podřízeným,  nadřízeným,  návštěvníkem,  reportérem  apod.)  a  po 

časově omezené  přípravě toto jednání  předvést  v interakci  se standardně se chovajícím 

modelovým partnerem či partnery. 

3.4 Popis hodnocení AC, příprava, organizace

Výkony kandidátů v jednotlivých úkolech AC jsou zaznamenány buď v podobě 

jejich  vlastních  písemných  výtvorů  nebo  v podobě  záznamu  jejich  výkonu 

v interpersonálních  úkolových  situacích  posuzovatelem,  popř.  v podobě  objektivních 

ukazatelů splnění individuálního či  skupinového úkolu.  Průběh a výsledek řešení úkolu 

hodnotí,  popř.  i  zaznamenávají,  pro  každého  kandidáta  zpravidla  dva  nezávislí 

posuzovatelé  a  objektivita  jejich  skórování  je  ještě  před  konečným  ohodnocením 

kontrolována nezávislým supervizorem.

Každý  výkon  je  hodnocen  pouze  na  základě  objektivně  přezkoumatelných 

dokladů v podobě individuálního či skupinového výtvoru kandidátů nebo podle písemných 
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či  jiných  záznamů  pořízených  posuzovateli.  Používaná  skórovací  stupnice  je  číselná 

o sedmi skórových hodnotách.  Kvalita skórovaného výkonu je slovně popsána dle kvality 

výkonu  kandidáta  k požadované  funkci.  Celkový  výkon  kandidáta  v AC  je  vyjádřen 

kvantitativně souborem získaných skórů. Jako pomocné kritérium kvalitativního hodnocení 

výkonu se uplatní i pozorování, jak se kandidát v různých částech AC spontánně projevuje. 

Závěrem jsou výsledky jednotlivých kandidátů (vč. stanovení jejich vzájemného pořadí) 

sděleny vyhlašovateli výběrového nebo nabídkového řízení. Výsledky posouzení metodou 

AC mají  platnost  maximálně po dobu dvou let  od jejich získání  a po tuto dobu je lze 

k účelům výběru použít.

Administrativní  a  provozní  náležitosti  AC zajišťuje  v rámci  svých kompetencí 

Oddělení vedoucího psychologa Odboru strategického personálního řízení Ředitelství pro 

řízení lidských zdrojů PP ČR se svými organizátory a supervizory AC. Zajišťují pozvání 

náležitého  počtu  posuzovatelů,  výběr  úkolů  a  výrobu  tiskovin  pro  připravovaný  AC. 

Zpracovávají časový plán průběhu posuzování v dohodě s organizátorem. Zajistí pozvání 

uchazečů  v patřičném časovém rozvrhu s přihlédnutím k počtu  působících  posuzovatelů 

a  potřebě  zachovat  počty  diskutujících  v rozpětí  5-7  ve  skupině,  pokud  je  zařazena 

skupinová  diskuse.  Připravují  místnosti  a  jejich  potřebné  vybavení  pro  práci  uchazečů 

a  pro  práci  a  jednání  posuzovatelů.  Dále  zajišťují  registraci,  ubytování,  stravování 

a  parkování  pro  uchazeče  a  pro  posuzovatele  s dostatečným  předstihem,  ve  vzájemné 

dohodě  a  součinnosti.  Místní  posuzovatel  pověřený organizací  prověří,  zda  poskytnuté 

podmínky umožňují nerušenou individuální písemnou práci i většího počtu uchazečů ve 

vhodné  místnosti,  zda  podmínky  umožňují  skupinovou  diskusi  před  posuzovateli 

v potřebném počtu  paralelně  či  následně  probíhající  sezení  a  zda  vyhovuje  uspořádání 

situace pro hraní role včetně přípravy uchazeče a “herců“ k praktickému vystoupení, je-li 

tento úkol zařazen. 

Organizátor  přímo  na  místě  zajišťuje  dostatečný  počet  předloh  ke  zvoleným 

úkolům, papírů a psacího náčiní. Pro skupinovou diskusi je třeba navíc pamatovat na tvrdé 

podložky  pro  uchazeče  jako  oporu  při  psaní  a  na  dobře  viditelné  označení  míst 

jednotlivých uchazečů ve skupinové diskusi. Pro vystoupení v roli je třeba zajistit nezbytné 

rekvizity  k přehrání  úkolové  scény  a  nerušené  místo  pro  přípravu  uchazeče  na  jeho 

vystoupení. Při posuzování výkonů ve skupinové diskusi nebo hraní role je třeba zajistit 

takové vzájemné rozmístění uchazečů a posuzovatelů, aby se vzájemně nerušili při práci 
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a přitom aby bylo  posuzovateli  umožněno dobře sledovat  slovní  i  mimoslovní  projevy 

uchazeče, jehož výkon hodnotí. Pro podávání zpětné informace uchazeči posuzovatelem je 

třeba zajistit k tomuto rozhovoru potřebný prostor bez vnějších vlivů. Průběh šetření AC 

závisí na rozsahu posuzovatelských výkonů, na počtu posuzovatelů a místností, které jsou 

k dispozici (viz. Příloha 7).

3.5 Pomůcky k hodnocení 

K hodnocení  písemných prací  a dalších projevů uchazeče  v úkolech AC slouží 

další pomůcky v písemné nebo předtištěné podobě:

„Kritéria výkonu“, která vymezují konkrétní znaky úspěšného plnění úkolů AC v osmi 

oblastech posuzovaných dovedností (viz. Příloha 1). 

„Posuzovací  stupnice“,  obsahující  předpis  pro  udělování  skórů  sedmibodové  stupnice 

výkonům  uchazeče  v posuzovaných  výkonech  podle  jejich  úrovně  jednak  z hlediska 

četností,  v jakých  se  mají  skóry  vyskytovat  v populaci  uchazečů,  jednak  z hlediska 

splňování předpokladů pro výkon obsazované funkce (viz.  Příloha 2).

„Záznamový  arch“,  obsahující  pole  pro  záznam  a  pozdější  zpracování  pozorování 

posuzovatele při úkolech, v nichž se posuzuje chování uchazeče v   interakci s   druhými 

lidmi, tedy při skupinové diskusi a při vystoupení v roli (viz. Příloha 3).

„Skórovací  list“,  do  kterého  posuzovatel  zaznamenává  objektivně  zjištěné  doklady 

svědčící  o  kvalitě  výkonu  posuzovatele  v konkrétném  úkole  v oblastech  jednotlivých 

posuzovaných dovedností (viz. Příloha 4).

„Obálka“,  obsahující  záznamová  pole  pro  identifikaci  posuzovaného  uchazeče 

a  výběrového  šetření,  jehož  se  účastní,  pro  identifikaci  jím  řešených  úkolů  a  jejich 

posuzovatelů, pro zápis skórů přidělených uchazeči za kvalitu splnění jednotlivých úkolů 

z hlediska osmi posuzovaných dovedností a jejich případnou transformaci tzv. rozdílným 

vážením pro daný účel a pro případné poznámky o reagování uchazeče během plnění úkolů 

a při poskytování zpětné informace (viz. Příloha 5).

„Protokol o výběrovém šetření“, který podle výsledků získaných ve zvolených úkolech 

všemi účastníky výběrového šetření metodou AC vyplňuje pro evidenci a další zpracování 

organizátor daného šetření. Možné je zpracování i v elektronické podobě (viz. Příloha 6).
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4. ZHODNOCENÍ ÚSPĚŠNOSTI DOPORUČENÝCH  

UCHAZEČŮ U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VŠ 

Činnost posuzovatele probíhá ve čtyřech krocích. Pravidla a nástroje pro uplatnění 

těchto čtyř kroků posuzování nelze předem a všeobecně předepsat ve všech podrobnostech. 

Posuzovatel  je  při  řízení  své  pozornosti,  zaznamenávání  důležitých  pozorování,  třídění 

takto  získaných dokladů a  jejich  hodnocení  kvantitativním skórem vždy v nějaké  míře 

odkázán na vlastní úsudek. V základních rysech se však ve své práci vždy řídí pravidly 

posuzování,  která  jsou  zpracována  v podobě  textu  „Kritéria  výkonu“  a  „Posuzovací 

stupnice“.

4.1 Postup posuzování metodou AC

Posuzovatel  pozoruje,  tedy  cíleně  vnímá  objektivní,  zvnějšku  patrné  projevy 

uchazeče, a to slovní i mimoslovní. Posuzovatel zrakem a sluchem sleduje to, co uchazeč 

v právě přítomné úkolové situaci dělá a říká, popřípadě co již vykonal či napsal. Vnímá též 

i to, co by vzhledem k situaci udělat či říci mohl, avšak tak neučinil. Pozornost v průběhu 

pozorování  se  přitom  zaměřuje  zvlášť  na  ty  prvky  v projevu  uchazeče,  o  kterých 

posuzovatel na základě svého výcviku a předchozí zkušenosti ví, že jsou významné pro 

hodnocení posuzovaných dovedností. Jeho pozorování tedy v sobě v nějaké míře zahrnuje 

předběžné  rozpoznávání,  co  v pozorované  situaci  který  projev  znamená  vzhledem 

k souvislostem, v nichž se vyskytuje, popřípadě k následkům, které u posuzovaného nebo 

u dalších účastníků sledované situace vyvolává.

Posuzovatel  zapisuje  či  jinými  prostředky  zachycuje,  tzv.  zaznamenává 

pozorované projevy uchazeče včetně souvislostí vyskytnuvších se, popřípadě chybějících, 

jeho  výroků nebo  činů  s tím,  co  do  právě  přítomné  situace  vnesl  někdo jiný.  Protože 

v úplnosti zaznamenat všechno pozorované je nemožné, jako zpozorovat vše, co uchazeč 

projevuje  a  zaznamenává  tedy to,  co  je  zřetelným ukazatelem některé  z posuzovaných 

dovedností  či  jejího nedostatku.  V současné podobě užívání  metody AC si  posuzovatel 

ponejvíce vlastnoručně dělá poznámky o tom, co právě vidí a slyší,  do „Záznamového 

archu“, nebo si vlastním způsobem vyznačuje ve vypracovaných písemných úkolech místa, 

která svědčí o úrovni výkonu právě v některé z posuzovaných dovedností. Záznamu obrazu 
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a zvuku technickými prostředky se pro četné technické, psychologické a etické obtíže s tím 

spojené užívá jen u hraní rolí.

Při  posuzování  přímo  probíhajícího  chování  při  skupinové  diskusi  nebo  při 

vystoupení  v roli  je  někdy  prospěšné  kromě  záznamu  jednotlivých  projevů  a  jejich 

návazností  na ostatní  dění v situaci  zaznamenat  i čas,  kdy se pro hodnocení závažnější 

projev vyskytl. To dává možnost ohodnotit i vývojovou dynamiku výkonu uchazeče tam, 

kde se hodnocení dotýká. Například v kritériích „Rozhodování“ nebo „Vytrvalost“.

Tříděním  zpozorovaných  a  zaznamenaných  projevů  posuzovatel  vybírá,  tzv. 

doklady svědčící  o  kvalitě  výkonu uchazeče  v jednotlivých hodnocených dovednostech 

zvlášť. Zpravidla do „Hodnotícího listu“ přiřazuje různé zaznamenané projevy pod záhlaví 

dané dovednosti, popřípadě i jejich dílčích orientačních ukazatelů. Jde již o plně vědomé 

zvažování,  pro  kterou  dovednost  je  zaznamenaný  projev  nebo  některá  jeho  stránka 

diagnosticky nejvýznamnější a bude tedy právě pro její hodnocení použit. Výjimečně bývá 

některý projev zařazen do dvou kritérií. Platí však zásada, že při následujícím hodnocení 

nemá být týž projev hodnocen ve stejném směru, tj.  buď ve prospěch  nebo v neprospěch 

hodnocení, ve více kritériích zároveň. V úvahu připadá například vynalézavý výrok nebo 

čin, který svědčí ve prospěch uchazeče třeba v kritériu „Tvořivost“, avšak zároveň svým 

agresivním vyzněním svědčí v jeho neprospěch třeba v kritériu „Mezilidské vztahy“ atd.

Posuzovatel  tedy  hodnotí  uchazeče na základě zpozorovaných, zaznamenaných 

a  utříděných  projevů.  Přiděluje  jeho  výkonu  v daném  úkolu  vzhledem  vždy  k právě 

hodnocené  dovednosti  číselný  skór.  Přiřazený  skór  je  vyjádřením  míry  a  závažnosti 

zachycených  projevů  svědčících  o  dobré  úrovni  v hodnocené  dovednosti  a  projevů 

svědčících  o  nedostatcích  v této  dovednosti.  Posuzovatel  přitom jednotlivé  již  utříděné 

„doklady“ o podaném výkonu ocení především podle toho, zda svědčí ve prospěch nebo 

v neprospěch  uchazeče  v hodnocené  dovednosti.  Pak  tyto  dvě  skupiny  vzájemně 

porovnává  a  bere  přitom v úvahu jednak kolik  příznivých a  jednak kolik  nepříznivých 

„dokladů“ je zaznamenáno, dále jak závažné jednotlivé „doklady“ pro celkovou úroveň 

výkonu v daném kritériu jsou. Pomyslný „úhrn“ drobných „plus“ a „mínus“ pak vyjádří 

jednou  souhrnnou  hodnotou  na  předepsané  sedmibodové  stupnici.  Přiřazení  skóru 

jednotlivému kritériu v hodnoceném úkolu vyplývá z předepsaného vymezení jednotlivých 

hodnot v pokynu „Posuzovací stupnice“.
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4.2 Posuzovací stupnice a skórování výkonu v AC

Ke skórování  výkonů podle  jednotlivých  kritérií  slouží  sedmibodová  stupnice, 

popsaná v pomůcce „Posuzovací stupnice“. Pro praktické užívání této stupnice je dobré 

mít na paměti, že hodnoty jsou definovány dvěma způsoby, mezi nimiž je shoda v ideálním 

případě, ne však vždy v realitě posuzování.

„Relativní definicí“ je předpokládaná četnost, s níž se udělují jednotlivé skórové 

hodnoty v teoretické celkové populaci uchazečů o danou funkci u Policie ČR. Podle toho 

by se při  skórování měly nejčastěji  vyskytovat  střední skórové hodnoty,  nejméně často 

hodnoty  krajní,  a  to  přibližně  v udaných  procentuálních  poměrech.  Nejvyšší  počet 

udílených skórů (přibližně 30%) by měly mít hodnotu 4, přibližně čtvrtina skórů by měla 

mít hodnotu 3 a další čtvrtina hodnotu 5, a hodnoty 2 a 6 by se měly také vyskytovat stejně 

často, každá z nich v téměř desetině případů. 

Z dosavadních posuzování uchazečů o řídící funkce u Policie ČR metodou AC je 

zřejmé, že nejčastější hodnotou je 3 a četnosti ostatních v obou směrech souměrně ubývá. 

Není jasné, zda to je způsobeno příliš náročně nastavenými absolutními nároky nebo zda to 

svědčí o absolutně méně kvalitní populaci uchazečů.

„Absolutní  definicí“  je  předpokládaná  úroveň,  s níž  uchazečem podaný  výkon 

odpovídá nárokům na plnění úkolů při výkonu právě obsazované funkce u Policie ČR. 

Podle  toho by  se  při  skórování  měly  posuzovat  rozhodující  znaky výkonu v plněných 

úkolech  s úrovní  těchto  nároků.  Jejich  číselné  hodnocení  je  odstupňováno  podle  toho, 

nakolik podaný výkon nárokům funkce právě vyhovuje (skór 4), nakolik je převyšuje (skór 

5,6,7)  nebo  nakolik  za  nimi  zaostává  (skóry  3,2,1).  Na  četnosti,  s níž  se  v populaci 

hodnocených uchazečů jednotlivé skóry vyskytují, přitom nezáleží.

Obě tyto definice mají teoretické opodstatnění. Pro praxi jsou důležité tím, že se 

navzájem  korigují.  Nejprve  by  se  mělo  vycházet  z definice  druhé,  kdy  se  porovnává 

podaný výkon s nároky funkce. Pak však přihlédnout i k tomu, jaké je skutečné rozložení 

výkonů, s nimiž se v praxi posuzovatelé ve svých zpravidla vedoucích funkcích setkávají 

a ve vzájemném porovnání podaných výkonů v posuzovaném souboru uchazečů na to brát 

ohled.
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K udělení  určitého  skóru  dospívá  posuzovatel  zpravidla  vzájemným 

porovnáváním četnosti výskytu a věcné závažnosti jednotlivých příznivých a nepříznivých 

projevů  v zaznamenaném  a  hodnoceném  výkonu.  Postupuje  vzhledem  k hodnocenému 

kritériu pomyslným „přičítáním“ a „odčítáním“ neformálních bodů za jednotlivé projevy 

svědčící pro úspěšné či neúspěšné splňování nároků na výkon v tomto ohledu. Úhrnnému 

výsledku této vnitřní početní operace pak přiřadí skór.

Posuzovatel  na  začátku  hodnocení  vychází  nejprve  z nejhoršího  možného 

hodnocení,  tedy  skóru  1,  a  k němu  pak  „přičítá“  patřičně  vážené  kladné  body  nebo 

průběžně  „odečítá“  záporné,  až  se  zastaví  na  skóru,  který  pak  volí  jako  výsledné 

hodnocení.   Nebo  zvolí  způsob,  kdy  z nejlepšího  možného  hodnocení,  tedy  skóru  7, 

„odečítá“ zaznamenané a zvážené záporné body a průběžně „přičítá“ kladné, až se zastaví 

na výsledném skóru.  Je možný i třetí způsob, kdy ke střednímu hodnocení, tedy skóru 4 

znamenajícímu „výkon odpovídající nárokům funkce“, obdobným způsobem posuzovatel 

„přičítá“  kladné  body  nebo  „odčítá“  záporné,  až  dospěje  k výslednému  skóru.  Před 

stanovením konečného skóru je nutno doplnit postup ještě pohledem, který bere v úvahu 

i celkovou úroveň uchazečem projevené dovednosti v daném kritériu pro daný úkol.

Každé hodnocení je nutno doložit objektivně pozorovanými dílčími znaky výkonu 

v odpovídající kvalitě a kvantitě. Nelze hodnocení redukovat pouze na aritmetické sečítání 

a odečítání počtů pozorovaných a zaznamenaných bodů.  Bere se v úvahu i celkový dojem 

z hodnoceného  výkonu  a  posuzovatel  porovnává  výkony  s ostatními.  V případě 

pochybností v konečném hodnocení výkonu při porovnávání výkonu více uchazečů, vrací 

se  posuzovatel  k revizi  hodnocených  „dokladů“  co  do  jejich  výskytu,  kvality 

a kvantitativní významnosti v rámci plněného úkolu a postupně si vyjasňuje rozpory mezi 

hodnocením založeným na dílčích  ukazatelích  a na celkovém dojmu a k udělení  skóru 

přijatelného  z obou  hledisek,  jež  se  při  této  konfrontaci  navzájem  korigují.  Proto  se 

doporučuje  porovnat  vlastní  hodnocení  v dílčích  dokladech  i  v celkovém  posouzení 

s dalším posuzovatelem, který měl příležitost pozorovat týž výkon a sladit své skórování 

s jeho závěry. Zpravidla bývá i možno porovnat své výsledky s názorem supervizora, který 

také  měl  příležitost  posuzovaný  výkon  sledovat  a  zkorigovat  případné  zkreslení 

subjektivním přístupem posuzovatele či prostým opomenutím některých projevů a jejich 

souvislostí. V průběhu hodnotitelské práce nebo v rámci závěrečné supervizní porady před 

konečným schválením výsledků je výhodné při vlastní nejistotě o správném ohodnocení 
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takto  využít  k vlastnímu  rozhodování  i  postřehu  a  dovedností  druhých  posuzovatelů. 

Zásadně  však  je  vždy  hlavní  díl  hodnotící  pravomoci  a  odpovědnosti  na  pověřeném 

posuzovateli, nerozhodne-li supervizor AC z opravdu věcně závažných důvodů jinak.

4.3 Podání zpětné informace o výkonu 

Posouzení  výkonů  uchazeče  má  kromě  kvalitativní  charakteristiky  jeho 

případných nápadných reakcí na úkolové situace a způsobu, jímž přijal závěrečnou zpětnou 

informaci o svém výkonu, též podobu kvantitativních skórů, které získal za projev svých 

dovedností v hodnocených znacích. Všechny plněné úkoly se bodují podle týchž kritérií 

vybraných  dovedností.  Určenému  posuzovateli  daného  uchazeče  při  stanovení  skórů 

zpravidla poskytuje korektivní supervizi další nezávislý posuzovatel, popřípadě supervizor.

Do početního hodnocení se nezapočítávají některá pozorování, která také mohou 

být jako výsledek šetření metodou AC významná. Je to jednak objektivně projevený postoj 

uchazeče  k plnění  zadaných  úkolů  a  jednak  způsob,  jak  přijal  závěrečnou  zpětnou 

informaci  o  svém  výkonu.  Stručné  souhrnné  ohodnocení  reakce  uchazeče  na  zpětnou 

informaci  se  zaznamenává  na vyhrazeném místě  formuláře  „obálka“.  Vedle ní  pak lze 

poznamenat i mimořádně nápadné projevy v průběhu šetření, jako třeba nepatřičné hlasité 

reakce či pokusy o nepovolené domlouvání s někým dalším nebo zjevné nevyužití  času 

určeného k práci.

Potvrzení konečných výsledků hodnocení probíhá na závěrečné supervizní poradě 

bezprostředně po ukončení šetření. Posuzovatel při ní předloží obě hodnotící informace, 

kvantitativní  i  kvalitativní,  ke  schválení  před  jejich  konečným  stvrzením  a  před 

odevzdáním  výsledků  organizátorem  vyhlašovateli  výběrového  řízení.  Vymykají-li  se 

výrazně kvalitativně popsané projevy obvyklému způsobu práce, lze je popřípadě navíc 

započíst i do bodového hodnocení v kritériu „Reprezentace PČR“. Porovnávání výsledků 

získaných  posouzením  výkonů  jednotlivých  uchazečů  pak  probíhá  jednak  ve  směru 

interpersonálním,  kdy  se  porovnávají  dílčí  a  celková  bodová  ohodnocení  jednotlivých 

posuzovaných  kandidátů  mezi  sebou  a  jednak  ve  směru  intrapersonálním,  kdy  se 

porovnávají výkony v jednotlivých dovednostech u téhož uchazeče z hlediska jeho silných 

a slabých stránek v právě absolvovaném posuzování. Při opakovaném posuzování metodou 

AC je  tak možno porovnávat  i  úroveň jeho výkonů v téže  dovednosti  v průběhu času, 
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například  z hlediska  zlepšení  nebo zhoršení  výkonu v jednotlivých dovednostech oproti 

dřívějšku.

Po  vyřešení  případných  problémů  se  skórováním  a  po  schválení  výsledků 

posouzení přeložených jednotlivými posuzovateli  na závěrečné supervizní  poradě předá 

místní  organizátor  výsledky,  popřípadě  komentář  k nim,  je-li  potřebný,  vyhlašovateli 

výběrového řízení. Stručný záznam výsledků organizátor posílá i pracovníkovi Oddělení 

vedoucího  psychologa  Odboru  strategického  personálního  řízení  Ředitelství  pro  řízení 

lidských  zdrojů  PP  ČR,  pověřenému  touto  agendou  k zaevidování  pro  případné  další 

využití.

Vyhlašovatel pak patřičným postupem uplatní výsledky získané metodou AC při 

konečném rozhodnutí o tom, kdo z uchazečů bude do obsazované funkce vybrán. V našem 

průzkumu rozhodne, kdo z uchazečů splňuje podmínky pro VŠ studium. AC přitom bývá 

svou  objektivitou  jedním  z hlavních  zdrojů  informací  o  způsobilosti  jednotlivých 

uchazečů,  nikoliv  však  jediným.  Ke  kontrole  způsobu,  jak  je  této  metody  skutečně 

využíváno při rozhodování a jak dobře její výsledky předpovídají úspěšnost či neúspěšnost 

vybraných uchazečů, patří i zjištění a evidování toho, kdo z posuzovaných uchazečů byl 

pak skutečně vybrán (viz. Příloha 6).

Zpracované výsledky dosud konaných šetření metodou AC v Policii ČR ukládá 

v souhrnném zpracování  výsledků pověřený pracovník  Oddělení  vedoucího  psychologa 

Odboru strategického personálního řízení  Ředitelství  pro řízení  lidských zdrojů PP ČR. 

Uchované výsledky pak slouží, kromě výzkumných rozborů uplatnění této metody a jejich 

měrných vlastností, i ke zjišťování, zda současný uchazeč již dříve šetření metodou AC 

absolvoval,  popřípadě  zda  výsledky,  kterých  dosáhl  v předchozím  šetření  podle 

stanovených pravidel, mohou nebo nemohou nyní nově požadované šetření touto metodou 

nahradit. V současnosti je platnost výsledků AC stanovena na 2 roky.

Uchazeči  jsou  při  poskytování  závěrečné  zpětné  informace  seznámeni 

s objektivně  zjištěními  silnými  a  slabými  stránkami  svých  výkonů.  Zároveň  jim jejich 

posuzovatelé zpravidla poskytnou i podněty, jak by mohli své dovednosti dále zlepšovat. 

Výsledky, které v rámci plnění úkolů AC a jejich hodnocení získali, tak mohou být pro ně 

vodítkem k dalšímu výcviku a osobnímu zdokonalování.
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4.4 Celkové hodnocení 

V letech 2002 až 2003 absolvovalo na pokyn ředitele Policie ČR bývalé Správy 

Severočeského kraje v Ústí nad Labem AC celkem 236 uchazečů, kteří žádali o souhlas ke 

studiu  na  vysoké  školy.  Tato  vybraná  skupina  uchazečů  podstoupila  výběrové  řízení 

absolvováním AC ve zkrácené podobě, tj. vypracováním pouze 2 zadaných úloh.  Úkolem 

bylo písemně zpracovat odpověď na zadaný dopis, jímž se na vedoucího pracovníka obrací 

občan s kritickou připomínkou k činnosti jeho podřízených a interním aktem řízení svým 

podřízeným určit písemně služební postup  řešení situace z uvedeného dopisu – „DOPIS“. 

Druhou úlohou písemně  rozebrat  situaci  a  navrhnout  řešení  místního  problému v obci, 

který  má  kromě  bezpečnostních  hledisek  i  svou  stránku  ekonomickou,  společenskou, 

morální, politickou, ekologickou apod. – „ŘEŠENÍ PROBLÉMU“. Pro uvedené AC byla 

stanovena hranice získaných bodů v hodnocení obou úloh pro kladné doporučení ke studiu 

nejméně  41 bodů.  

AC se  zúčastnilo  230  policistů  a  6  občanských  zaměstnanců  z řad  kriminální 

policie,  vnější  služby  a  dalších  služeb  Policie  ČR bývalé  S Svčk,  kteří  si  měli  zájem 

doplnit  vzdělání  z důvodu  nesplnění  kvalifikačních  předpokladů  na  své  služební  nebo 

pracovní zařazení. Z tohoto vzorku uchazečů již 26 policistů odešlo ze služebního poměru 

a  35  bylo  na  vlastní  žádost  přeloženo  k jinému  organizačnímu  článku  nebo  do  jiného 

služebního poměru. Největší počet 82 hodnocených uchazečů tvoří podíl SKPV, kde byl se 

splněním kvalifikačních předpokladů ve vyšších platových třídách problém. 66 uchazečů 

tvoří  podíl   vnějších služeb,  tj.  dopravní  policie,  služby pořádkové a  železniční  policie 

a nejmenší podíl 27 uchazečů je zařazeno na ostatních útvarech policie.( viz. Graf  1) 

  Graf  1  – podíl účasti uchazečů na AC dle služeb
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                                           Tabulka  č. 1: Počty účastníků AC  pro graf  2
                     (Příloha  10 )

Ve výše uvedené tabulce č. 1 uvádím počty účastníků AC, dle jednotlivých služeb 

a jejich úspěšnost při výběru k doporučení ke studiu na VŠ dle nastaveného kritéria, tj. 

získání celkového hodnocení obou úloh nejméně 41 bodů (viz. Graf  2). Údaje do tabulky 

jsem získala vlastním sběrem dat ze závěrečných materiálů, které jsem zpracovávala jako 

administrativně organizační pracovnice při  tomto  hodnoceném AC. Nastavenými filtry 

v tabulkovém souboru (viz. Příloha 10)  jsem získala data pro další zpracování analýzy.

 Graf  2 – podíl plnění kritérií AC dle služeb

(Tabulka č. 1)

Ze souboru dat získaného dotazem v personální evidenci a jeho dalším rozborem 

je patrné, že největší zájem o studium v počtu 91 měli uchazeči, kteří jsou ve službě 10-15 

let a mají zájem o kariérní postup.  Z celkového počtu uchazečů jich bylo doporučeno ke 

studiu celkem 90. Rozdělení uchazečů dle služeb a další  podrobné údaje popisuje níže 

uvedená  tabulka č. 2.
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ostatní 10 17
skpv 42 40
vnější služby 33 33
přeložení 11 15
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Tabulka č. 2:Počty absolventů AC dle stěžejních dat pro hodnocení analýzy dle délky  

služby a zařazení 

                         (Příloha 10 – kompletní soubor přiložen na CD)

Legenda:

A + S/N absolvoval + studuje / nestuduje

ŘFCE řídící funkce

S/N splňuje kvalifikační předpoklad / nesplňuje

V tabulce č. 2 jsou uvedeny počty uchazečů dle služeb, kteří byli doporučeni při 

hodnocení AC a jsou zařazeni v kategorii  délky služby od 0-9 let,  10-15 let,  od 16 let 

a více. V prvním sloupci uvádím počty absolventů AC studujících a nestudujících v letech 

2002 – 2009, ve druhém sloupci  počty zařazených absolventů AC na  řídících funkcích 

a  ve  třetím  sloupci  počty  absolventů  AC  splňujících/nesplňujících  požadovaný 

kvalifikovaný  předpoklad  v  rámci  služebního  zařazení.  Údaje  v  tabulce  jsem  získala 

rozborem příloh 10 až  13, kde jsou uvedeny informace k jednotlivým uchazečům pořízené 

ze  systému  EKIS  –  personální  evidence  Policie  ČR  a  z  vyhodnocených  materiálů 

jednotlivých absolventů AC.
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0-9 le t A+S/N ŘFCE S/N
skpv 3/1 0 4/0

vně jš í s lužby 3/3 1 6/0
ostatní 3/1 0 4/0

10-15 le t A+S/N ŘFCE S/N
skpv 15/8 1 22/1

vně jš í s lužby 11/4 7 13/2
ostatní 5/3 1 8

16 a více A+S/N ŘFCE S/N
skpv 9/5 0 13/1

vně jš í s lužby 10/1 8 9/2
ostatní 3/2 1 4/1
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Tabulka č. 3: Počty bodů kritérií výkonu dle výše hodnoty – „Dopis“

Tabulka č. 4: Počty bodů kritérií výkonu dle  výše hodnoty – „Skupinová diskuse“

2009                                                                                                                                      20

bodové hodnocení
kom

unikace
m

ezilidské vztahy
řešení problém

u

rozhodování

tvořivost

nasazení a vytrvalost

vyrovnávání se zátěží

reprezentace policie

1 19 13 28 37 24 36 10 16
2 116 83 102 105 96 87 108 110
3 67 91 70 68 82 59 78 78
4 26 37 28 19 26 42 32 23
5 8 11 7 6 8 11 8 9
6 0 1 1 1 0 1 0 0

(Příloha 15)  

bodové hodnocení
kom

unikace
m

ezilidské vztahy
řešení problém

u

rozhodování

tvořivost
nasazení a vytrvalost

vyrovnávání se zátěží

reprezentace policie

1 11 4 13 13 21 17 6 11
2 103 95 109 115 128 118 79 106
3 98 79 79 74 62 60 111 92
4 19 43 29 23 19 31 32 21
5 4 12 6 11 4 9 8 4
6 1 3 0 0 2 1 0 2

(Příloha  14)



Šárka Macáková: Assessment Centre

5. ZÁVĚR

Analýza dat prokázala, že úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ  doporučených 

uchazečů zařazených do tohoto AC byla 68%. Úspěšní uchazeči byli doporučeni ke studiu 

na  vysokých  školách  a  od  roku  2003  byli  přijati  ke  studiu.  Někteří  již  úspěšně  VŠ 

absolvovali  nebo  dodnes  ještě  studují  v  pokračujícím  vysokoškolském  magisterském 

studiu.  Splňují  požadované  vzdělání  ke  svému  pracovnímu  nebo  služebnímu  zařazení 

a  mohou  dále  postupovat  ve  svých  služebních  hodnostech  dle  kariérního  řádu.  Z  28 

uchazečů, kteří nebyli přijati ke studiu nebo z jiného důvodu nezačali dodnes studovat, jich 

7 dále požadované vzdělání nesplňuje. 

V  závěru  práce  se  potvrdila  potřeba  doplnění  vzdělání  uchazečů  ze  služby 

kriminální  policie,  kteří  většinou nesplňovali  kvalifikační  předpoklad vzdělání  na svém 

služebním zařazení dle nového zákona 361/2003 Sb.  Ze studujících uchazečů SKPV byl 

pouze  jeden  policista  na  řídící  funkci.  Větší  podíl  uchazečů  zařazených  na  řídících 

funkcích čítá vnější služba, tj. v počtu 16 s největším počtem ve skupině dle doby služby 

od 10-15 let. Z toho je patrné, že polovina uchazečů vnější služby již po ukončení  VŠ 

vzdělání,  měla možnost  profesně postoupit  nebo dál zastávat řídící  funkci dle platného 

zákona.

V další  praktické  části  své  bakalářské  práce  jsem věnovala  pozornost  analýze 

bodového  hodnocení  obou  zpracovaných  úloh  a  jednotlivých  kritérií.  Zpracovala  jsem 

celkové  výsledky hodnocení  dle  8  kritérií  hodnocení  výkonu  obou  zpracovaných  úloh 

všech absolventů AC.  Nastavením filtrů dle jednotlivých hodnot bodování (skórů) 1-6 

v  každém  hodnoceném  kritériu  (viz.  Příloha  14  -15)  jsem  získala  počty  jednotlivých 

bodových hodnot všech kritérií, dle kterých byly zpracované úlohy hodnoceny. V tabulce 

č. 3 jsou zpracované údaje k  písemné úloze „Dopis“ a v tabulce č. 4  uvádím údaje k ústní 

úloze „ Skupinová diskuse“. 

Z tabulky č. 3 a 4 pro hodnocení dle skórů v jednotlivých kritériích obou úkolů je 

patrné, že byl v hodnocení použit největší počet bodů (skórů) hodnoty 2 a 3 a nejmenší 

počet bodů byl v hodnotách 5 – 6, což odpovídá tomu, že AC je nastaven na výběr řídících 

pracovníků, kteří již mají potřebné vysokoškolské vzdělání a tyto hodnoty skórování se 

u nich vyskytují častěji. Úroveň hodnocených uchazečů tohoto AC dokazuje velmi malou 

účast  uchazečů,  kteří  by  mohli  být  zařazeni  na  řídící  funkce.  Pro  hodnocení  úkolů 
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uchazečů nižších a středních článků (útvarů), kteří byli zařazeni do AC pro doporučení ke 

studiu,  se obecně předpokládá střední  úroveň zjišťovaných kritérií  (kompetencí)  a  tedy 

skórování  v hodnotách 3 – 4. Rozbor však dokazuje, že 68%  jich bylo ke studiu i přes 

nízké hodnocení  přijato na vysoké školy a  studium úspěšně dokončili nebo dále pokračují 

v dalším studiu. 

Účast na tomto výběrovém řízení metodou AC dala uchazečům možnost získat 

zpětnou  informaci  o  svých  profesních  přednostech  nebo  nedostatcích  a  osobních 

vlastnostech.  Získání  skóru  5  a  6   některých  uchazečů  v  kompetencích  komunikace, 

rozhodování, nasazení a vytrvalost svědčí o skutečnosti, že průběhem služby u Policie ČR 

získávají  policisté  a  zaměstnanci  Policie  ČR  zkušenosti  v  jednání  mezi  kolegy, 

s  nadřízenými  funkcionáři  i  ve  vztahu  s  občany.  Mají  možnost  si  své  zkušenosti 

a  odbornost   dále  zdokonalovat  a  rozvíjet  absolvováním  odborných  kurzů,  studiem 

celoživotních  vzdělávacích  programů v rámci  Policie  ČR na policejních školách,  a tím 

prohlubovat své profesní vědomí.
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