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Anotace 
 

Tématem bakalářské práce je výzkum motivačních faktorů u pracovníků ozbrojené 

složky Policie České republiky. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části popisuji 

motivaci v teorii a to od vysvětlení pojmu motivace, procesu motivace ke zdrojům motivace. 

Na první teoretickou část navazuje druhá část práce a to část praktická, která má za úkol 

provést analýzu stavu motivačních faktorů u zaměstnanců Policie České republiky. Tato část 

obsahuje popis současného stavu motivačních faktorů, kdy na tuto navazuje jejich analýza, 

která byla provedena na základě dotazníkového šetření, vyhodnocení dotazníkového šetření a 

navržení případných řešení ke zlepšení motivace u příslušníků u Policie České republiky. 

 

Klí čová slova: Policie České republiky, motivace, motivační faktory, zaměstnanec, policista 

 

 

Summary 

 

The theme of my bachelor thesis is the motivational factors research of the employees 

of The Czech Republic Police Force. The thesis consists of two parts. First part describes the 

motivational theory from definition of the motivation, motivational process to sources of 

motivation. The second part is practical. Its objective is to analyse the state of motivational 

factors by the employees of The Czech Republic Police Force. This part contains description 

of the present state of motivational factors and after that follows their analyse, which was 

based on questionnaires survey. After that I evaluated the survey and proposed appropriate 

solution to improve the motivation of the employees. 

 

Keywords: Police force of the Czech republic, motivation, motivational factors, employee, 

policeman 
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1. ÚVOD 

V této době nelze nezamyslet se nad vlivem ekonomického boje na celém světě. Pro 

společnosti a výdělečně činné organizace existují na trhu stálí konkurenti. Pro každou 

organizaci je důležitá prosperita a tomu musí podřídit vůči konkurenci kroky nemalé, 

inovativní ale hlavně účinné. Pro společnosti je nutné, aby využívali co nejefektivněji zdroje, 

jež mají k dispozici.  

Všechny podniky by si měly uvědomit a zároveň respektovat skutečnost, že úspěch 

nepřichází sám, ale bez pochyby základem jsou lidé. Myšlenky pro správné řízení firmy 

nediktují stroje, ale lidé z tzv. Top managementu či vedení, ale také samostatní pracovníci 

svými výkony. V naší terminologii hovoříme o lidských zdrojích. U dobře organizované 

společnosti, by měla být motivace prioritou na všech postech. Dobře motivovaný pracovník je 

pro firmu stejně tak důležitý, jako finanční kapitál nebo drahé technické zázemí. Důležitým 

momentem pro úspěch společnosti je již správný výběr pracovníků. Dalším důležitým 

předpokladem je vhodné zvolení vedoucího pracovníka, který by měl svým přístupem 

motivovat a dodávat správný stimul pracovníkům. Tento přístup výrazně ovlivňuje výkonnost 

a motivaci. Každý zaměstnanec je trošku jiný, každý je jinak spokojený, proto individuální 

přístup by se také neměl zanedbávat a vhodné podněty jen rozvíjet.  

Všechny výše uvedené aspekty jsou však také důležité i v nevýrobní sféře, kde nehraje roli 

výroba a prodej výrobků ale poskytování služeb, kde lze zmínit zdravotnictví, školství ale také 

Policii České republiky. I v těchto oblastech platí, že si zákazník, v případě Policie České 

republiky občan, bude žádat ty nejlepší služby. Z tohoto důvodu je i u této sféry důležitá 

spokojenost pracovníka, který poté může odvádět lepší výkony. Toto platí i u velmi specifické 

složky jako je Policie České republiky, kde lze tedy říci, že policisté jsou jedním 

z nejdůležitějších faktorů, na kterém záleží úspěch či neúspěch policie.  

Cílem práce je tedy blíže seznámit a provést průzkum současných motivačních faktorů u 

Policie České republiky. Formou dotazníkového šetření zjistit u příslušníků policie jejich 

spokojenost a důležitost se současnými motivačními faktory a na základě dotazníkového 

šetření navrhnout možné řešení k odstranění nedostatků a zlepšení motivace u příslušníků 

Policie České republiky.   
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2. MOTIVACE V TEORII 

2.1.Co je to motivace 

S pojmem motivace se setkáváme v dnešní době velmi často a každý se s tímto pojmem 

jistě nejednou setkal a v literatuře se objevuje více pojmů jak motivaci definovat.  

Jedním z mnoha výkladů je, že motivace vyjadřuje skutečnost, že v lidské psychice působí 

specifické a ne vždy zcela vědomé vnitřní hnací hybné síly (pohnutky, motivy), které člověka 

resp. jeho činnost (tj. chování, jednání i prožívání) určitým směrem orientují, aktivizují a které 

tuto vzbuzenou aktivitu udržují. Navenek se potom působení těchto sil projevuje v podobě 

motivované činnosti, resp. v podobě motivovaného jednání.1 

Obecně to tedy znamená, že pojmem motivace rozumíme skutečnost, že v lidské psychice 

se nachází specifická oblast, která není vždy vědomá, ale dává nám vnitřní hnací sílu, proč 

něčeho dosáhnout a usměrňují dle toho jednání a prožívání jedince. Jedná se o dynamické 

tendence lidské osobnosti, jež vzbuzují a regulují aktivitu k vytyčenému cíly. Motivace je úsilí 

dané podnětem např. vydělat peníze, něčeho v životě dosáhnout, být úspěšnějším sportovcem.  

Dále se předpokládá vytrvalost jít si za vytyčeným cílem.   

Zaměříme-li se na práci tak lze říci, že pracovní motivaci člověka utváří psychické 

procesy, vlastnosti a stavy, které vedou k tomu, že práci orientuje k jejímu zvládnutí a bere jí 

jako společenskou skutečnost. Dobré je když k práci člověk zaujímá hodnotící stanovisko a 

uvědomění, co může ještě zlepšit.  

Každý pracovní úkol obnáší svůj uvědomělý vztah a motivaci pracovníka. Projevem je 

přístup k danému úkolu a vykonávané činnosti. Motivace můžeme také rozdělit na pozitivní, 

ale i negativní. Pozitivní motivací rozumíme, že člověk jde za vytyčeným cílem a přispívá 

k optimálnímu zvládnutí úkolu. Negativní přístup nastává tehdy, když pracovník nemá v sobě 

dostatečnou motivaci proto, aby danou práci splnil, nebo jí úplně obchází.  

Další skutečnost ovlivňující splnění úkolu, která souvisí i s motivací je společenské 

prostředí, ve kterém jedinec žije. Jak jeho práci hodnotí společenské okolí, rodina, jak byl 

                                                 
1  Provazník, Vladimír, Komárková Růžena. Motivace pracovního jednání. 2 přepracované vydání, 2004, 
ISBN 80-245-0703-X 
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vychován, jaké má životní zkušenosti, zda je jeho obor uznáván veřejností a také záleží na 

osobních a životních ambicí a plánů jedince.  

Příznivá motivace se projevuje tím, že člověk s příznivou pracovní motivací pracuje 

usilovněji, podává vyšší výkony než člověk s nepříznivou motivací. Je- li pracovní výkon 

jedince neuspokojivý, nejčastější to souvisí a tento problém pramení v nedostatečné motivaci. 

Není to však pouze motivace, dalšími faktory mohou být čistě a prostě nedostatek zkušeností a 

dovedností. Někteří pracovníci se mohou setkat s tzv. motivační bariérou, jedná se o 

vyčerpanost a nejde jim vyburcovat se k těm správným výkonům.  

Máme dva druhy osobní motivace. První je, že člověk nalézá motivaci a uspokojení 

v práci, kterou si vybral nebo v té která mu byla přidělena. Dosahuje tak vlastních potřeb nebo 

alespoň vede k tomu, že od ní očekávají splnění svých cílů. Druhý případ je, že management 

dodává zaměstnanci motivaci v podobě různých metod, stimulů, např. kariérního nebo 

funkčního postupu, osobní odpovědnosti či dalších jiných motivujících faktorů. 

2.2. Zdroje motivace 

Základem k pochopení problematiky motivace lidského chování je zjištěním, kde se 

vlastně motivace bere. Odpovědí může být, že jako zdroj motivace označujeme ty skutečnosti, 

které motivaci vytváří, tj. skutečnosti, které zakládají dynamické tendence i orientaci 

(zaměření) lidské činnosti a které významným způsobem ovlivňují stálost těchto tendencí.2 

Nejvíce rozšířené je dělení, které uvádí V. Provazník (2004, strana 27) a to dělení na:  

 

• Potřeby 

• Návyky 

• Zájmy 

• Hodnoty a hodnotové orientace 

• Ideály 

                                                 
2  Provazník, Vladimír, Komárková Růžena. Motivace pracovního jednání. 2 přepracované vydání, 2004, 
ISBN 80-245-0703-X 
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Potřeby jsou a stávají se nedostatkem něčeho, co je pro daného jedince důležité a nezbytné. 

Jedinci si tento nedostatek ne vždy uvědomují, ale tyto potřeby v jednici vyvolávají stav 

napětí, aby tento nedostatek odstranily. Na základě takového stavu vedou jeho kroky 

k odstranění nedostatku, a tím dochází k uspokojení své potřeby. Vazby mezi nedostatkem a 

uspokojením můžeme schematicky vyjádřit následujícím obrázkem.  

 

 

  

 

Obr. č. 1: Schematické znázornění vztahu nedostatku, potřeb, motivace a činnosti 

 

Potřeby můžeme dále dělit na biologické (primární) a společenské (sekundární). 

Biologické potřeby jsou spojeny s činností a funkcí lidského těla. Je to stav nedostatku 

organismu, který při nedostatku může vést k poškození či smrti jednotlivce a který vede 

k vyrovnávacím reakcím, aby byla znovu nastolena optimální fyziologická rovnováha.3 O 

těchto potřebách se také mluví jako o potřebách vrozených. 

Společenské potřeby souvisí a vycházejí z faktu, že člověk je tvor společenský, s kulturním 

cítěním, který má potřebu uznání, lásky, sociálního kontaktu a jiné. O těchto potřebách se také 

mluví jako o potřebách naučených. Návyky jsou činnosti a také opakující se způsoby jednání 

jedince v konkrétní situaci, které se pro něho z důvodu opakování stávají stereotypem nebo 

jinak řečeno návykem.  

Zájem je trvalejší zaměření člověka na určitou oblast předmětů a jevů skutečnosti. Zájmy 

aktivizují člověka, jsou spojeny se snahou po poznání a ovládání předmětu zájmu.4 Dále je 

můžeme je členit nebo klasifikovat dle různých činností jedince a to například na zájmy 

poznávací, estetické, sociální, přírodní, obchodní, sportovní, technické atd.  

Hodnota - každý jedinec se během svého vývoje a života dennodenně setkává s množstvím 

situací a skutečností které ho ovlivňují. Každý na tyto vzniklé skutečnosti reaguje, 

vyhodnocuje je a přiřazuje důležitost a určitou hodnotu. Některým nastalým skutečnostem 

                                                 
3  Provazník, Vladimír, Komárková Růžena. Motivace pracovního jednání. 2 přepracované vydání, 2004, 
ISBN 80-245-0703-X 
4  Růžička J. Motivace pracovního jednání, Praha VŠE 1995, ISBN 1929.j.k.01103162. 

nedostatek potřeba motiv činnost 

 
Uspokojení potřeby – 
odstranění nedostatku 
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přiřazuje hodnotu vyšší či nižší, kdy na základě takto vytvořené hierarchie je jednání jedince 

ovlivňováno a zároveň se stává zdrojem jeho motivace.  

Ideálem rozumíme určitou ideovou (myšlenkovou), eventuelně názornou (obraznou) 

představu něčeho subjektivně žádoucího, pozitivně hodnoceného, co pro daného jedince 

představuje jakýsi (ideální) cíl jeho snažení, skutečnost, o kterou více či méně usiluje, o jejíž 

dosažení se více či méně snaží.5  

Veškeré výše popsané zájmy představují zdroje motivace, které ovlivňují a zároveň 

motivují člověka k určitému jednání a chování. U každého jedince jsou tyto projevy odlišné na 

základě svých vrozených vlastností, vlastním vývojem a také okolním prostředím. Poznáním a 

porozuměním motivů každého jedince, lze zjistit, jak se chová, jak lze ovlivnit jeho chování a 

na základě těchto poznání určit pomocí jakých motivů a způsobů motivace přivést jedince 

k větším výkonům.  

2.3. Motivace a výkon 

Všeobecně je známo, že v každé společnosti, kde pracovník vstupuje do vztahu se svým 

zaměstnavatelem, tak od tohoto je požadován dostatečný výkon. Také je zřejmé, že výkon 

zaměstnance závisí na dobré  motivaci ze strany zaměstnavatele. 

Téma motivace je významné všude tam, kde jde o výkon. Motivace spolu se schopnostmi 

tvoří dvě základní skupiny subjektivních, osobnostních determinant výkonu, respektive 

výkonnosti člověka. 6 

 

                                                 
5  Provazník, Vladimír, Komárková Růžena. Motivace pracovního jednání. 2 přepracované vydání, 2004, 
ISBN 80-245-0703-X 
6  Provazník, Vladimír, Komárková Růžena. Motivace pracovního jednání. 2 přepracované vydání, 2004, 
ISBN 80-245-0703-X 
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Vztah mezi motivací a výkonem není jednoduchý, navzájem se ovlivňují, ale neexistuje 

mezi nimi přímá úměra. Jsou a existují i další faktory, které ovlivňuje motivaci a výkon a jsou 

jimi schopnosti jedince, jeho vědomosti, znalosti, dovednosti a v neposlední řadě také faktor, 

který umocňuje kvalitu výkonu a to je technické vybavení a kvalita prostředků, které má 

jedinec k dispozici. Poměrně rozšířený názor, že čím větší motivace, tím lepší výkon neplatí 

v plné míře. Vztah míry intenzity motivace a úrovně kvality výkonu blíže znázorňuje na obr. 2 

Yerkes – Dodsonův zákon ( „ obrácená U křivka “ )  

 

 

Obr. č. 2: Yerkes – Dodsonův zákon 

(Provazník,V: Motivace pracovního jednání, Praha, VŠE, 2004(str. 43)) 

 

 

Výkonová motivace představuje příznačnou, relativně stálou tendenci člověka dosahovat 

co nejlepšího výkonu, či alespoň „ držet se co nejlépe“ v činnostech, ve kterých je možné 

uplatnit měřítko kvality a které se tedy mohou či nemusí podařit, respektive, v nichž člověk 

může dosáhnout úspěchu, či zažít neúspěch. 
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2.4. Proces a motivace  

Proces motivace může zjednodušeně vykreslen a zjednodušeně vysvětlen na následujícím 

obrázku. 

 

     

    PotřebaP                                                 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Proces motivace 

 

V první řadě jde o to, že motivace je iniciována vědomým potřeb nebo mimovolným 

zjištěním neuspokojených potřeb. V druhé řadě si člověk zvolí cíle, kterých chce dosáhnout a 

věří, že uspokojí jeho potřeby či přání. Člověk volí cesty, aby dosáhl svých cílů. Pokud člověk 

dosáhne svých cílů a potřeba je uspokojena, tak je velmi pravděpodobné, že se ke stejné 

strategii vrátí i příště, pokud bude cítit stejnou potřebu.  

 

2.5. Motivační teorie 

 

Proces motivace je založen na množství teorií motivace a ty se snaží vysvětlit, co to ta 

motivace vlastně je. V průběhu let se přidávali nové a nové teorie. Populární a vlivné teorie 

motivace od Maslowa a Herzbergera  byli kritizovány. Časem se vytvořilo hojné množství 

dalších teorií, které lze najít v mnoha odborných literaturách, a tyto nám pomáhají chápat, jak 

moc je proces motivace složitý. Dokazují nám, že není vůbec snadné někoho 100% 

nemotivovat a ještě k tomu o to víc, když lidé jsou tak rozdílní.  

Potřeba Stanovení cíle Podniknutí kroků 

Dosažení cíle 
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2.5.1. Maslowa hierarchie potřeb 

Klasifikace potřeb, jež je nejslavnější formuloval Maslow. Myslel si, že osou potřeb je pět 

hlavních kategorií a ty jsou společné pro všechny lidi.  Potřebami prý jsou základní 

fyziologické potřeby, pocit jistoty a bezpečí, sociální potřeby, uznání, až k potřebám 

seberealizace, jenž se tyčí na vrcholu pomyslné pyramidy důležitosti.  

 

Maslowova hierarchie potřeb :  

 

• Fyziologické -  potřeba kyslíku, potravy, vody a sexu  

• Jistoty a bezpečí – ochrana proti nebezpečí a nedostatku fyziologických potřeb  

• Sociální – potřeba lásky, přátelství a jako sociální postavení  

• Uznání – mít sebeúctu je v tomto faktoru velmi důležité, mít stabilní a vysoké 

hodnocení, být respektován okolím – to znamená mít svoji prestiž. Tyto potřeby se 

řadí do dvou skupin: touha po úspěchu, nezávislost a svoboda. Druhá skupina: touha 

po reputaci, postavení, respekt a úcta ostatních lidí, která se projevuje v podobě uznání 

nebo ocenění.  

• Seberealizace – dá se nazvat jinak jako sebenaplnění, je to potřeba rozvíjet svůj 

potenciál a dovednosti, neboli věřit v to, co se člověk může stát.  

 

Teorie motivace od Maslowa říká, že pokud člověk uspokojí nižší potřebu, tak nastává 

situace, kdy se prioritou stává pro člověka potřeba vyšší a centrum soustředění člověka se 

upíná k této vyšší potřebě. Uspokojení v potřebě seberealizace prý ale nemůže být nikdy. 

Maslow napsal „člověk je živočich s přáním“, jen neuspokojená potřeba motivuje chování 

člověka a upřednostňovaná  potřeba je motivátorem chování jedince, takovou spínací petlicí. 

K rozvoji došlo asi tak, že lidé se pohybují k vrcholu hierarchie potřeb, ale není to od spoda 

k vrcholu nutně. Potřeby nižšího rázu stále existují, i když motivátory na chvíli jako usnou a 

lidé se k těmto již uspokojeným potřebám vracejí.  

Důsledek Maslowovy teorie, že vyšší řád potřeb (seberealizace, uznání) má nejvyšší 

možný stimul pro člověka. Když je tento nejvyšší bod uspokojován, nabývá na síle, zatímco ty 



Miroslav Svoboda: Motivační faktory 
 

2009  9 
 

nižší potřeby oslabují svůj stimul. Ne všechna práce musí uspokojovat lidské potřeby, spíše 

pak když je rutinou nebo nekvalifikována.  

Použití Maslowovy teorie  

I samostatní manažeři teorii hierarchie potřeb uznávají a dokonce se na ni odvolávají. I 

když tato teorie není veškerým výčtem k pochopení lidské motivace nebo impulsů motivování 

lidí, tak nabízí skvělý základ pro lidi, jenž studují problematiku řízení. Hierarchie potřeb se dá 

snadno pochopit, je přitahující pro lidi, nikomu neuráží zdravé uvažování a ba i naopak 

motivuje lidi ve firmách a dalších typech organizací. Díky mzdě dokáží lidé uspokojovat své 

fyziologické potřeby a svých rodin. Za pomoci mzdy a zaměstnaneckých výhod podniky také 

pomáhají uspokojit velkou část potřeb bezpečí a jistoty. A také se lidé společensky sdružují 

kvůli kvalitně odvedené práci, když je zapotřebí a tím tak podporují sociální potřeby. Příklady 

ukazují na to, že sami manažeři mohou zapůsobit na každou z pěti kategorií potřeb.   

2.5.2. Herzbergerova dvoufaktorová teorie 

Herzberg se svou teorií vychází z toho, za jakých příčin jsou lidé spokojeni a naopak 

nespokojeni se svou prací. Jeho teorie říká, že některé faktory se zasazují za to, že nálada 

člověka vede ke spokojenosti a některé zase k nespokojenosti. Faktory, které zapříčiňují 

spokojenost a jsou spojeny s prací, se nazývají motivační faktory, naopak zase ty, které s prací 

souvisejí, ale vedou k osobní nespokojenosti, nazval jako hygienické, nebo také udržovací 

faktory. „ Přítomnost motivátorů vede ke spokojenosti, ale jejich nepřítomnost nevede nutně 

k nespokojenosti. Přítomnost hygienických faktorů nevede nutně ke spokojenosti, ale jejich 

nepřítomnost vede k nespokojenosti. “ 7 Mezi motivační faktory Herzberg zařadil:  

 

• Dosažení cíle, uznání, samostatnou práci, odpovědnost, povýšení, možnost osobního 

růstu  

                                                 
7  Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů- základy moderní personalistiky. 4 rozšířené a doplněné vydání. 
Management Press, s. r.o. 2007 . 
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Naopak mezi hygienické, neboli udržovací faktory zařadil:  

 

• Podniková politika a správa, odborný dozor, vztahy s nadřízeným, vztahy s pracovníky 

stejné úrovně, vztahy s podřízenými, plat, jistota práce, osobní život, pracovní 

podmínky 

 

Uvedená teorie také poukazuje, že když některé skutečnosti (faktory hygienické) mají 

potenciální vliv pouze na charakteristiky pracovní spokojenosti, jiné motivátory ovlivňují jak 

pracovní spokojenost, tak výši pracovní úrovně a zaměření pracovní motivace. S jejich 

působením ve smyslu motivačním lze však počítat pouze za předpokladu, že pracovník nebude 

dlouhodobě pracovně nespokojen. To znamená, že by v podnicích management a řídící 

pracovníci měli koukat u svých podřízených nejen na motivátory, ale i na faktory hygienické 

(tzv. dissatisfaktory).  

Studiemi všech známých teorií a jejich opodstatněním bylo to, že teorie potvrdili pravidlo, 

že s prací souvisí jak fyzický, tak i duševní stav člověka. To znamená, že práce za určitých 

podmínek může být pro člověka zdrojem pocitu uspokojení, může být vykonávána 

dobrovolně, ale nebo také naopak. V každé společnosti závisí na daném čase a aktuálním 

fyzickým i psychický rozpoložení člověka, druhu práce, kterou má přidělenou nebo má 

vykonávat a na celkovém stylu přístupu a vedení nadřízených. Koncepce však také poukazují 

na mnohotvárnost lidského chování, složitost a jeho proměnlivost v čase a prostředí.  
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3. CHARAKTERISTIKA POLICIE ČR 

3.1. Základní informace 

Policie České republiky je ozbrojeným bezpečnostním sborem České republiky, která byla 

zřízena na základě zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších 

předpisů a byla zřízena, aby sloužila veřejnosti, a jejími hlavními úkoly jsou chránit 

bezpečnost osob a majetku, veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle 

trestního řádu a plnit i další úkoly na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti svěřené jí 

zákony. 

Postavení Policie České republiky v současné době upravuje nový zákon č. 273/2008 Sb., 

o Policii České republiky, který nahradil stávající zákon. V současné době u Policie České 

republiky pracuje cca. 47.000 zaměstnanců ve všech službách.   

Policie České republiky se jako ozbrojený bezpečností sbor rozděluje do několika 

organizovaných složek, kdy mezi nejdůležitější a nejrozšířenější složku patří služba pořádkové 

a železniční policie. 

 

� Služba pořádkové a železničním policie 

 

Mezi základní úkoly této služby, která je u Policie ČR asi nejrozsáhlejší je ochrana 

veřejného pořádku, boj proti kriminalitě a dohled nad bezpečností silničního provozu. 

Specifikem a také nejdůležitějším úkolem však je provádění trestního a přestupkového řízení.     

 

Kromě těchto tří nejrozšířenějších a nejdůležitějších služeb existuje u Policie České 

republiky také mnoho dalších služeb a všechny možné složky policie znázorňuje organizační 

schéma v příloze č. 1. Policie České republiky jak již bylo řečeno, je bezpečností ozbrojený 

sbor, kdy tento se od ostatních zaměstnání liší. Stejně jako u Armády ČR i u policie nejsou 

zaměstnanci v pracovním poměru ale ve služebním poměru. Na zaměstnance bezpečnostního 

sboru jsou kladeny větší nároky a při výkonu svého zaměstnání jsou po tomto požadovány 

speciální úkoly za různých situací. Z těchto uvedených faktorů je tedy zřejmé, že práci u 
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Policie České republiky nemůže vykonávat každý a jsou ze zákona určeny základní podmínky 

pro přijetí. Služební poměr policistů je upraven zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru 

příslušníků ozbrojených sborů v platném znění. 

3.2. Současný stav motivačních prostředků 

V současné době se u Policie České republiky využívá několik motivačních prostředků a v této 

části práce si představíme vybranou nejdůležitějších z nich, které jsou obsaženy ve služebním 

zákoně. 

3.2.1. Hmotná odměna 

Hlavním a také nejdůležitějším motivačním faktorem je u každého zaměstnání hmotná 

odměna. Touto odměnou rozumíme jak peněžní, tak i nepeněžní, kterou zaměstnanci dostávají 

za odvedenou práci. Základem a nejdůležitější součástí je základní mzda. Základní mzdu u 

Policie České republiky dále doplňují různé příplatky (v případě pracovníku Policie České 

republiky se již nejedná o příplatky za práci v noci, o sobotách, nedělích a svátcích). Další 

z možných hmotných odměn mohou být i veškeré zaměstnanecké výhody, které jsou 

policistům poskytovány.   

Odměňování příslušníků u Policie České republiky je upraveno zákonem č. 361/2003 Sb., 

o služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů a NMV č. 330/2003 Sb. Jednotliví 

příslušníci jsou podle výkonu funkce zařazeni do tarifních tříd a dále do tarifních stupňů, u 

kterých rozhoduje doba praxe (odsloužená léta). Dále se u základního tarifu určuje, zda 

pracovník pracuje ve směném procesu, u kterého se základní tarif zvyšuje o 10%. 

K základní mzdě příslušníků přísluší také pohyblivá část ve formě příplatků, do které patří 

zvláštní příplatek za riziko, příplatek osobní a dále příplatky za práci nad rámec služby, 

příplatky přesčas a u vedoucích pracovníku také příplatky za vedení. Výše se pohybují podle 

řídící úrovně služebního místa a náročnosti řídící činnosti. 

Z dalších a z nejzajímavějších zaměstnaneckých výhod je vyplácení výsluhových 

příspěvků. Na tento příspěvek má nárok každý pracovník policie České republiky, který u 
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tohoto sboru odpracuje 15 let služby. Základní výměra pro výši výluhového příspěvku jsou 

procenta vypočítávané z hrubé měsíční mzdy, kdy po odpracování 15-ti let činí 20 % 

z měsíčního služebního příjmu. Výměra výsluhového příspěvku se dále zvyšuje za šestnáctý a 

každý ukončený rok služby o 3% měsíčního příjmu, za dvacátý první rok a každý další rok 

služby o 2% měsíčního příjmu a za dvacátý šestý a každý další ukončený rok služby o 1% 

měsíčního služebního příjmu. Nejvyšší výměra příspěvku však smí činit nejvýše 50% 

měsíčního služebního příjmu. 

Mezi další motivační zaměstnaneckou výhodu patří prodloužená základní výměra 

dovolené, která u příslušníků činní 6 týdnů v kalendářním roce, kdy této lze využít i další 

výhodu kterou je poskytnutí příspěvku na rodinnou dovolenou, který činní až částku ve výši 

10.000,- Kč na příslušníka za rok s možností zažádat jednou za dva roky. 

Mezi další lze zahrnout poskytování stravenkových poukázek v hodnotě 50,- Kč, kdy 

každému příslušníkovi je od zaměstnavatele přispíváno na tuto částkou 24,- Kč. U části 

krajských obvodů lze využít ke stravování také jídelny Policie české republiky, kde jsou taktéž 

poskytovány jídla za zvýhodněné ceny.  

Další výhodou může být rozdíl při proplácení pracovní neschopnosti v nemoci, kdy 

příslušníci mají stejně jako ostatní zaměstnanci jiných společností první tři dny zdarma, ale 

ostatní dny za plný plat po dobu jednoho měsíce.  

Jak již také bylo řečeno Policie České republiky má zájem na dalším vzděláván svých 

zaměstnanců a tak pro tyto uskutečňuje a zajišťuje kurzy cizích jazyků, které jsou pro výkon 

policistů se zavedením Schengenského prostoru a vstupem do Evropské unie stále více nutné.  

Dále také policie umožňuje svým zaměstnancům další vzdělávání dle jejich výběru, kdy na 

studium zaměstnance poskytuje dle žádosti zaměstnance služební volno. Mezi další odměny 

patří 

• Příspěvky na organizování sportovních a kulturních  akcí z fondů FKSP 

• Mikulášské balíčky pro děti zaměstnanců 

• Peněžní odměny při dosažení životních nebo služebních jubileí 

• Příspěvky na životní pojištění zaměstnanců 

• Možnost rekreace příslušníků v zařízeních Ministerstva Vnitra 

• Služby k odstranění nepříznivého vlivu pracovního prostředí (lázně, rehabilitace aj.) 
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3.2.2. Režim práce, pracovní podmínky 

Pracovní doba u Policie České republiky je podrobena zájmu občanů České republiky a 

potřebám Policie České republiky, kdy se řídí ustanovením zákona č. 361/2003 Sb., o 

služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů v platném znění. Tento však nesmí být 

v rozporu s řídícím zákonem a to zákoníkem práce. Pracovní doba služby se rozvrhuje na 

jednotlivé směny předem zpravidla na jeden měsíc, kdy tato je v rámci policie rozvržena tak, 

aby pokryla 24 hodin denně. U policie je využíván model rovnoměrného rozvržení služby a 

nerovnoměrného rozvržení služby neboli směnného režimu. Směnný režim může být pro 

potřeby policie dvousměnný, třísměnný ale také se využívá i nepřetržitý režim služby. U 

dvousměnného režimu se příslušníci střídají ve dvousměnném dvanáctihodinovém cyklu 

v rámci 24 hodin, kdy vykonávají ranní a noční směny. U třísměnného režimu se příslušníci 

střídají ve třísměnném osmi hodinovém cyklu v rámci 24 hodin. Posledním režimem služby je 

nepřetržitý režim, kdy příslušníci vykonávají 24 hodinovou nepřetržitou směnu. Tento režim 

se nejčastěji využívá u příslušníků operačních středisek, kde je nutný nepřetržitý výkon 

služby.  

Na základě pracovně-právních vztahů má každý pracovník nárok na přestávku na jídlo 

odpočinek, kdy tato činí u příslušníků policie při trvání směny do 9 hodin v rozsahu 30 minut 

a pak dále při trvání směny nad 9 hodin v takovém rozsahu, aby jedna přestávka činila 30 

minut a ostatní přestávky činily nejméně 15 minut. 

Dále dle zákoníku práce je také řízena doba přesčas a u příslušníků policie lze v důležitém 

zájmu služby nařídit výkon služby přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce 

k odpracování zdarma. Ze zákona je také upravena povinnost zaměstnavatele vytvářet 

podmínky pro bezpečný a řádný výkon služby, zdravotně nezávadné podmínky a pracovní 

prostředí.  

Mezi nejdůležitější podmínky patří asi vybavení pomůckami, prostředími a zařízením 

potřebných ke každodennímu výkonu služby, zejména pro zajištění bezpečnosti a ochrany 

života a zdraví příslušníků. Policie si jistě tohoto problému byla dobře vědoma a tak se 

v současné době snaží takovéto podmínky vytvářet, což dokumentuje zavedením dlouhodobě 

připravovaného projektu P-1000.  
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4 VÝZKUM MOTIVA ČNÍCH FAKTOR Ů V PODMÍNKÁCH 

POLICIE ČR 

Výzkum motivačních faktorů byl proveden dotazníkovým šetřením. Záchytnými oblastmi 

motivačních prostředků v dotazníku byli identifikace s podnikem, image podniku, obsah 

práce, hmotná odměna, osobnost nadřízeného, vztahy na pracovišti, pracovní podmínky a 

organizace práce.  

 

4.1. Metodologický postup 

Informace pro teoretickou část praxe jsem čerpal ze skript, odborné literatury a 

internetových zdrojů. Všechny zdroje, které byly použity pro zpracování práce, jsou uvedeny 

v seznamu literatury, která je součástí bakalářské práce. 

Pro praktickou část práce jsem čerpal z informací personálního oddělení, z vlastních 

zkušeností a hlavním zdrojem sběru informací byl vytvořený dotazník. Dotazník byl rozdělen 

do dvou částí, kdy první část byla rozdělena do oblastí motivačních faktorů, kdy tyto 

příslušníci hodnotili ve čtyř stupnicové škále spokojenost a důležitost těchto faktorů. Druhá 

část dotazníků byla zaměřena na třídící informace, kterými jsou pohlaví, věk, odsloužená léta 

a stupeň dosaženého vzdělání. Po provedeném šetření bylo dotazníkové šetření zpracováno a 

vyhodnoceno, kdy u všech faktorů byl počítán průměr spokojenosti a důležitosti s určitým 

faktorem. Pro lepší vyhodnocení byl následně u všech faktorů počítán index spokojenosti, 

který vyjadřuje poměr spokojenosti k důležitosti. Rozhodující hodnotou je hodnota 1. To 

znamená, čím více se hodnota blíží hodnotě 1, tím je s daným faktorem motivace větší 

spokojenost a hodnota důležitosti a spokojenosti jsou v rovnováze.  

Poslední úkolem je na základě získaných výsledků zhodnotit všechny oblasti a na 

nejproblémovější navrhnout vhodná opatření, které by vedly ke zlepšení stavu motivace. 
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4.2. Vymezení hypotéz 

I. Zaměstnanci nebudou spokojeni s výší základní mzdy a se spravedlností 

rozdělování pohyblivé části platu 

II.  Zaměstnanci považují jistotu pracovního místa za velmi důležitou 

III.  Zaměstnanci jsou nespokojeni s jednáním a chováním přímého nadřízeného  

IV.  Zaměstnanci nebudou spokojeni s možností dalšího kariérního postupu 

V. Zaměstnanci nebudou spokojeni s technickým vybavením svého pracoviště    

VI.  Zaměstnanci jsou spokojeni se zaměstnaneckými výhodami a výsluhový 

příspěvek patří k hlavní zaměstnanecké výhodě. 

 

4.3. Výsledky a rozbor dotazníkového šetření  

Záchytnými oblastmi motivačních prostředků v dotazníku jsou identifikace s podnikem, 

image podniku, obsah práce, hmotná odměna, osobnost nadřízeného, vztahy na pracovišti, 

pracovní podmínky a organizace práce.  

4.3.1. Třídící informace dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření bylo provedeno mezi příslušníky jednotlivých obvodních oddělení 

Policie České republiky územního odboru Most. Část dotazníku byla taktéž rozdána na službě 

kriminální policie a vyšetřování v Mostě.   

Celkem bylo dotazníkem osloveno 80 příslušníků, kdy vyplněných dotazníků bylo zpět 

vráceno pouze 60, což činní 75 %.  Dále byly v dotazníku další volně položené otázky, kdy na 

tyto bylo ve většině případů odpovězeno pouze stručnou odpovědí ano, ne. Většina 

oslovených také část volných otázek pouze proškrtla a na tyto neodpověděla.  

Dotazník, jak již bylo uvedeno, byl rozdělen na dvě části, v první části se odpovídalo 

oblasti různých motivačních faktorů, druhá část dotazníků byla určena třídícím informacím, 
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mezi které patřily pohlaví, věk odsloužená léta u Policie České republiky a stupeň dosaženého 

vzdělání.  

Z odevzdaných dotazníků tvořila většinu odpovědí skupina mužů, kdy z celkových 60 

dotazníků muži zodpověděli 55 dotazníků, zbylých 5 dotazníků bylo zodpovězeno ženami, jak 

znázorňuje graf č. 1 v příloze č. 3. 

Také věkové složení příslušníků, kteří vyplnili jim předložený dotazník, odpovídá trendu 

Policie České republiky, kdy nejvíce odpovědí tvořila věková skupina od 31-40 let, druhá byla 

zastoupená věková skupina do 30 let a poslední věkovou skupinu tvořila věková skupina od 

41-50 let. Věková skupina nad 50 let nebyla zastoupena ani v jednom případě, jak znázorňuje 

graf č. 2 v příloze č. 3. 

Mezi další třídící informaci v dotazníku patřila skupina označující počet odsloužených let 

u Policie České republiky, kdy z vrácených dotazníků byla nejvíce zastoupená skupina 

příslušníků sloužících od 1 roku do 10 let, druhou nejpočetnější skupinu tvořili příslušníci 

sloužících od 11 do 20 let a nejméně početnou skupinu tvořili příslušníci sloužící do 1 roku. 

Mezi vrácenými dotazníky nebyl žádný z příslušníků sloužící nad 20 let. Rozdělení znázorňuje 

graf č. 3 v příloze č. 3.   

Mezi poslední třídící skupinu příslušníků patřila skupina dosaženého vzdělání. Tato byla 

dána a ovlivněna současnou jednou z podmínek přijetí k Policii České republiky, kterou je 

minimální středoškolské vzdělání s vykonanou maturitní zkouškou. Tato skupina také dle 

předpokladu byla zastoupena největším počtem příslušníků. Dalším minimálním počtem byla 

zastoupena skupina vysokoškolského vzdělání v magisterském nebo inženýrském studiu a 

poslední třetí skupinu tvořili příslušníci s vysokoškolským vzděláním v bakalářském studiu, 

jak lze vyčíst z grafu č. 4 znázorněného v příloze č. 3.   

4.3.2. Oblasti dotazníků 

Jak již bylo výše uvedeno, dotazník byl rozdělen do oblastí motivačních prostředků, 

kterými jsou identifikace s podnikem, image podniku, obsah práce, hmotná odměna, osobnost 

nadřízeného, vztahy na pracovišti, pracovní podmínky a organizace práce. Veškeré tabulky 

s výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny na CD disku v příloze č. 4. 
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Společnost Policie České republiky 

V této oblasti pracovníci policie hodnotili spokojenost související z celkovou image jejich 

zaměstnavatele, a to Policie České republiky. Dle tabulky uvedené v příloze č. 4 lze vidět, že 

nejméně spokojeni jsou zaměstnanci s informovanosti o záměrech policie a také nejsou 

celkově spokojeni s dobrou pověstí policie. Za nejdůležitější faktor této oblasti považují 

dobrou pověst policie a perspektivou rozvoje policie do budoucna. 

Dle indexu spokojenosti je nejhorší z faktorů dobrá pověst policie, naopak nejmenším 

problémem je osobní vztah k Policii ČR.  

 

Náplň práce 

V této oblasti příslušníci odpovídali a hodnotili náplň jejich každodenní práce. Tato oblast 

je jednou z nejdůležitějších z důvodu, že faktory této oblasti přímo ovlivňují pracovní výkon 

jedince. Pokud druh vykonávané práce jedince nebaví a nemá z odváděné práce dobrý pocit, 

tato mu nepřináší osobní uspokojení a nepociťuje důležitost vykonané práce, nedá se očekávat, 

že bude pracovník odvádět dobrý výkon. Jednoduše řečeno, aby pracovník odváděl dobrý 

výkon a byl s vykonanou prací spokojen, musí ho práce bavit. 

Z tabulky uvedené v příloze č. 4 vyplývá, že dotazovaní příslušníci jsou nejméně spokojení 

s možností vlastního rozhodování a nejvíce jsou naopak spokojení s psychickou náročností 

odváděné a po nich požadované práce. Za nejvíce důležitou považují příslušníci opět možnost 

vlastního rozhodování a nejméně důležité je pro příslušníky fyzická náročnost práce. 

Dle indexu spokojenosti je tedy nejproblematičtější oblastí možnost vlastního rozhodování, 

která je pro většinu příslušníků nejvíce důležitá, ale na druhou stranu jsou s touto nejméně 

spokojeni.   

 

Odměňování a hodnocení 

V této oblasti bylo po příslušnících požadováno jejich zhodnocení spokojenosti s výší 

finančního ohodnocení. Lze se domnívat, že tato oblast může být ze strany příslušníků, jako i 
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ze strany jiných zaměstnanců v jiných organizacích nejproblémovější. Každý zaměstnanec 

chce vždy mít výplatu co nejvyšší, zatímco zaměstnavatel se snaží naopak co nejvíce ušetřit. V 

případě Policie České republiky však toto nelze nijak blíže ovlivnit, jelikož jsou platy u této 

složky určovány dle tarifní tabulky určené vládou České republiky. 

Z tabulky uvedené v příloze č. 4 lze vyčíst, že se opravdu jedná o jednu z 

neproblematičtějších oblastí, kdy nejméně jsou příslušníci spokojeni se spravedlností určování 

pohyblivé složky platu. Naopak nejvíce spokojeni, dáli se tomu tak podle výsledků tvrdit, jsou 

příslušníci spokojeni s informovaností o výši odměny.  

Za nejdůležitější v této oblasti příslušníci považují položku výše základního tarifu platu, 

naopak za nejméně důležité považují informovanost o výši odměny. Dle indexu spokojenosti 

je na prvním místě mezi nespokojeností výše základního platu, kterou považují příslušníci za 

nejdůležitější. 

Z celkového hlediska po srovnání všech oblastí dotazníků patří tato oblast z pohledu 

spokojenosti mezi jednu z nejhorších ze všech ostatních. Z hlediska třídících faktorů jsou s 

oblastí odměňování více nespokojeni muži než ženy. Z dalšího hlediska jsou s touto oblastí 

nejméně spokojeni příslušníci věkové skupiny 31-40 let a z hlediska odsloužených let skupina 

od 11-20 let. Jde tedy obecně říci, že se jedná o starší příslušníky z více odslouženými lety. U 

této oblasti byla v dotazníku předložena odpovídajícím příslušníkům otázka, a to: 

„Domníváte se, že Váš plat je vyšší, než by byl u jiných firem v okolí?” Na tuto otázku 

většina dotázaných odpověděla slovem ne, část odpovědí byla opačná, že ano. 

Další otázka byla: „Jste spokojený(á) se systémem odměňování u Policie České republiky, 

nebo byste jej nějakým způsobem změnil(a)?” Na tuto otázku většina lidí odpovědělo, že ne 

bez uvedení příkladů. Část odpovídajících uvedla, že by změnila hlavně průhlednost odměn za 

odvedenou práci jednotlivcům. 

 

Organizace práce 

V této oblasti se zabýváme jednotlivými faktory, které sami ovlivňují efektivnost výkonu a 

kvalitu vykonávané práce. Faktory této oblasti řadíme mezi hygienické faktory, a tudíž 

spokojenost s těmito faktory nemá příliš vliv na pracovní motivaci. Špatný stav těchto 
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motivačních faktorů má však většinou za následek nespokojenost zaměstnanců, která většinou 

vede k jejich demotivovanosti. Z výsledků uvedených v tabulce přílohy č. 4 jsou v této oblasti 

příslušníci nejméně spokojeni faktorem vymezení pravomocí a povinností. Naopak nejvíce 

jsou příslušníci spokojeni se spoluprácí mezi jednotlivými odděleními. 

Nejdůležitějším faktorem pro příslušníky v této oblasti je spolupráce mezi jednotlivými 

odděleními a samotná organizace na vlastním oddělení. Naopak za nejméně důležité v této 

oblasti považují příslušníci způsob rozdělování práce. Dle indexu spokojenosti je největším 

problémem vymezení pravomocí a povinností.  

 

Pracovní podmínky 

Faktory této oblasti lze také zahrnout stejně jako organizaci práce do oblasti hygienických 

faktorů, které způsobují špatným stavem demotivovanost avšak i tyto faktory jsou nesmírně 

důležité, jelikož špatné pracovní podmínky přímo ovlivňují pracovní výkon a kvalitu 

pracovního výkonu. Z tohoto důvodu by tedy mělo být zájmem zaměstnavatele zajistit co 

nejlepší podmínky pro práci zaměstnanců, v případě Policie České republiky co nejlepší 

podmínky pro výkon služby.  

Z tabulky uvedené v příloze č. 4 lze vyčíst, že v této oblasti motivačních faktorů jsou 

nejméně spokojeni s technickou vybaveností pracoviště, se kterou byla nespokojena většina ze 

všech 60 dotazovaných. Stejný faktor je také pro příslušníky nejdůležitější a technické vybavení 

pracoviště je velkým problémem u Policie České republiky a celkově mezi všemi faktory je na 

posledním místě v průměru spokojenosti a na druhém místě v průměru důležitosti. 

Jak lze vidět ostatní faktory této oblasti jsou přibližně na stejné úrovni a ze strany 

příslušníků s těmito není nijak velká nespokojenost a i index spokojenosti se blíži celkové 

spokojenosti. 

 

Přímý nadřízený 

V této oblasti jsme se zaměřili na hodnocení a vyjádření spokojenosti se svým nadřízeným. 

Jak je jisté, hodnocení nadřízeného je vždy problematické a většinou se tomuto tématu každý 
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podřízený vyhne. Z hlediska motivace však je tato oblast velmi důležitá neboť chování a 

jednání nadřízeného se svými podřízenými určuje chod a atmosféru na pracovišti. Od 

nadřízeného se také odvíjí pracovní atmosféra mezi spolupracovníky.  

Z výsledků dotazníku bylo zjištěno, že v této oblasti jsou příslušníci nejméně spokojeni 

s komunikací svého nadřízeného s podřízenými. Dalším faktorem, který je hned za 

komunikací s podřízenými je uznání ze strany nadřízeného. 

Nejdůležitějším faktorem pro příslušníky je opět nejproblémovější faktor a to komunikace 

s podřízenými na dalších místech jsou na stejné úrovni jednání a chování nadřízeného 

s důvěrou podřízených ve svého nadřízeného. 

Z hlediska třídících informací jsou více se svým nadřízeným nespokojeni muži než ženy, 

věková skupina 31-40 let a skupina s odslouženými léty od 11-20 let.  

Celkově však tato oblast dopadla velmi špatně a z hlediska spokojenosti se umístila na 

nechvalných příčkách, jak lze vidět v celkové tabulce přílohy č. 4. Naopak tato oblast patří 

mezi jednu z nejdůležitějších.  

U této oblasti také byla položena otázka a to: „Co Vám k nejvíce vadí a co nejvíce 

oceňujete na svém nadřízeném?“  Jak bylo řečeno, dotazník byl rozdán na více odděleních a 

skupině kriminální policie a vyšetřování a v otázce tedy bylo řešeno více nadřízených. Na 

otázku většina z dotázaných žádným způsobem neodpověděla a tuto pouze proškrtla. Další 

odpovědi byli většinou negativní, kdy dotazovaným na svém nadřízeném vadí jeho 

neodbornost, nezájem o některé problémy podřízených, bezdůvodné antipatie, 

komunikativnost a neobjektivnost ke všem stejným způsobem. Na druhou stranu se objevili i 

kladné odpovědi kdy podřízení oceňují svého nadřízeného a to hlavně ve spravedlnosti 

k podřízeným, jeho řešení problémů podřízených tak chodu oddělení.  

 

Spolupracovníci 

Další velmi důležitou oblastí je oblast spolupracovníků a sociálních vztahů na pracovišti. 

Pokud jsou vztahy mezi spolupracovníky na dobré úrovni a jsou bezproblémové potom lze 

říci, že atmosféra na pracovišti je dobrá, přátelská a pracovníci mohou podávat požadované 

výkony. Sociální vztahy a atmosféra na pracovišti však také záleží na osobnosti každého, jeho 
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vrozených vlastností a osobnostních rysech a v neposlední řadě jak již bylo řečeno na 

osobnosti nadřízeného.  

V této oblasti lze z tabulky v příloze č. 4 vyčíst, že nejméně jsou pracovníci spokojeni 

s uznáním ze strany spolupracovníků. Nejvíce byli dotazovaní spokojeni s přátelskou 

atmosférou na pracovišti a mezi spolupracovníky. Nejdůležitějším faktorem pro dotazované 

v této oblasti je také přátelská atmosféra na pracovišti a mezi spolupracovníky a nejméně 

důležité je pro dotazované uznání ze strany spolupracovníků. Z provedeného šetření jsou 

s touto oblastí pracovníci nejvíce spokojení a tato oblast není pro příslušníky problematická. 

 

Zaměstnanecké výhody a vzdělávání 

V této oblasti byli příslušníci dotazováni, jak jsou spokojeni s množstvím 

zaměstnaneckých výhod. Mezi nejznámější a také nejdiskutovanější zaměstnaneckou výhodou 

příslušníků policie patří výsluhový příspěvek, ale i mnoho dalších výhod. Jedná se o oblast, 

která nemá přímý vliv na motivaci k práci, ale nespokojenost se zaměstnaneckými výhodami 

může vést opět k demotivovanosti a může působit negativně na pracovní motivaci.  

Druhou oblastí této oblasti je možnost dalšího vzdělávání, které přímo dle platného zákona 

o služebním poměru souvisí s možností případného kariérního postupu. V této oblasti jsou 

příslušníci policie nejméně spokojeni s možností kariérního postupu, což může být pro další 

výkon služby dost demotivující faktor. Naopak nespokojenějším faktorem této oblasti je pro 

dotazované jistota zaměstnání. 

Jistotu zaměstnání také dotazovaní hodnotí jako nejdůležitější. Nejméně důležité je pro 

dotazované množství a úroveň zaměstnaneckých výhod. S tímto faktorem jsou také dotazovaní 

spokojeni a tento faktor se umístil hned za jistotou zaměstnání. 

Celkově je tato oblast pro dotazované bezproblémová, což dokazuje i index spokojenosti. 

Jediným faktorem, s kterým je většina dotazovaných nespokojená je faktor možnosti 

kariérního postupu, který se v celkové tabulce spokojenosti uvedené v příloze umístil hned na 

předposledním místě za technickým vybavením pracoviště.    

Možnost kariérního postupu se také odráží na spokojenosti jednotlivých oblastí, kdy 

s tímto faktorem jsou nejméně spokojeni příslušníci věkové kategorie od 21-30 let a kategorie 
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s odslouženými lety od 1-10 let. U této oblasti byly také dotazovaným položeny přímé otázky 

na zodpovězení. První otázka zněla: „Je pro Vás jako pracovníka Policie ČR výsluhový 

příspěvek jedním z hlavních motivačních faktorů?“ Na tuto otázku všichni odpověděli pouze 

jedním slovem a to ano a ne. Odpovědí ano odpovědělo 34 dotazovaných, odpovědí ne 

odpovědělo 26 dotazovaných. 

Druhá otázka zněla: „Jste spokojeni s řešením výluhových příspěvků dle nového 

služebního zákona č. 361/2003 Sb.?“ Na tuto otázku se již odpovědi více rozcházeli, kdy 

většina dotázaných odpověděla nespokojen. Mezi dalšími odpověďmi byla odpověď spokojen, 

nevím – nemohu posoudit a také v jednom případě odpověď, že tuto otázku v současné době 

neřeší z důvodu, že se nechystá k odchodu od Policie České republiky. 

Třetí otázka zněla: „Změnil(a) byste nějakým způsobem řešení vyplácení výluhových 

příspěvků a její výši?“ na tuto otázku se opět již odpovědi rozcházeli, kdy nejčastější odpovědí 

byla odpověď ano. Další nejvíce zastoupenou odpovědí byla odpověď ne a nevím – nedokážu 

posoudit. 

Poslední čtvrtou otázkou byla: „Myslíte si, že vyplácení výluhových příspěvků bylo a bude 

stále jeden z hlavních důvodů odchodu policistů od Policie ČR?“ Na tuto otázku se opět 

objevily pouze dvě odpovědi, kdy v 56 případech zněla odpověď ano a ve 4 případech zněla 

odpověď ne.   

4.3.3. Shrnutí šetření 

Z provedeného šetření a vyhodnocení jednotlivých oblastí dotazníků byly vyhodnoceny 

nejproblémovější a nejméně problémové oblasti, které lze vyčíst v tabulce č. 1. Pořadí oblastí 

je vyhotoveno dle indexu spokojenosti jednotlivých oblastí. V tabulce jsou také zaneseny 

celkové průměry spokojeností a důležitostí jednotlivých oblastí dotazníků a pro lepší orientaci 

a znázornění byly veškeré hodnoty vyobrazeny v grafu č. 1. Podrobnější tabulky a grafy 

výsledků dotazníkového šetření lze vyčíst v přiložené příloze č. 4. 
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Oblast dotazníku 
Průměr 

spokojenosti 

Průměr 

důležitosti 

Index 

spokojenosti 
Poř. 

Společnost – Policie České republiky 2,31 1,83 0,79 6 

Obsah (náplň) práce 2,12 1,89 0,89 7 

Odměňování a hodnocení 2,63 1,61 0,61 1 

Organizace práce 2,43 1,76 0,72 3 

Pracovní podmínky 2,40 1,73 0,72 3 

Přímý nadřízený 2,52 1,66 0,66 2 

Spolupracovníci 1,97 1,84 0,93 8 

Zaměstnanecké výhody a vzdělání 2,32 1,80 0,78 5 

 

Tab. č. 1 : Pořadí jednotlivých oblastí dotazníku dle indexu spokojenosti 

 

 
 

Graf č. 1:  Jednotlivé oblastí dotazníku dle průměru spokojenosti, průměru důležitosti a indexu spokojenosti 
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4.3.4. Zhodnocení hypotéz 

Pro zhodnocení hypotéz je vycházeno z výsledků provedeného dotazníkového šetření a 

získaných výsledků. 

 

I.  Hypotéza se potvrdila jen z části, první část hypotézy nelze potvrdit ani 

vyvrátit z důvodu, že se základní mzdou je spokojeno nebo spíše spokojeno 

43% dotazovaných a 57% dotazovaných je spíše nespokojeno nebo 

nespokojeno. Druhá část hypotézy se potvrdila, se spravedlností rozdělování 

pohyblivé složky platu je nespokojeno nebo spíše nespokojeno 78% 

dotazovaných. 

II.  Hypotéza se potvrdila, 75% dotazovaných považuje jistotu práce za důležitou a 

22% méně důležitou. 

III.  Hypotéza se nepotvrdila. S jednáním a chováním nadřízeného je spokojeno 

12%  a spíše spokojeno 48% dotázaných. 

IV.  Hypotéza se potvrdila. S možností kariérního postupu není spokojeno nebo 

spíše nespokojeno 77% dotázaných. 

V. Hypotéza se potvrdila. S technickou vybaveností pracoviště je nespokojeno 

nebo spíše nespokojeno 82% dotázaných. 

VI.  Hypotéza se potvrdila. Se zaměstnaneckými výhodami je spokojeno 72% 

dotázaných a pro 52% je výsluhový příspěvek hlavní zaměstnaneckou výhodou 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Z provedené analýzy jednotlivých oblastí dotazníků byly vyhodnoceny dle indexu 

spokojenosti nejproblémovější oblasti motivačních faktorů, kterým by měla být věnována 

největší pozornost, aby došlo ke zlepšení spokojenosti příslušníků s těmito faktory a tak se i 

zvedla motivovanost příslušníků Policie České republiky.  

Z tabulky uvedené v příloze č. 4 lze vyčíst, že nejproblémovější oblastí je oblast 

odměňování.  Jak již bylo řečeno, platové ohodnocení pracovníka bude vždy závažným 

problémem a vždy bude u části zaměstnanců tato oblast problémovou z důvodu, že každý 

zaměstnanec vždy bude chtít více peněz za svou práci. U Policie České republiky je však 

mzdová otázka také specifická, jelikož plat státních zaměstnanců je dán a je určen vládním 

nařízením. Jakékoliv regulace a navýšení závisí opět na rozhodnutí vlády. Jedinou složkou, 

kterou lze tedy ovlivnit je složka pohyblivé složky platu, neboli příplatků a odměn. Tyto jsou 

udělovány na základě rozhodnutí služebního funkcionáře. S tímto však souvisí další 

nejproblémovější faktor této oblasti a to spravedlnost při rozdělování výše pohyblivé složky 

platu. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že tento faktor je oprávněně nejproblémovějším 

jelikož určování je v případě Policie České republiky velmi nepřehledné, kdy při rozdělování 

není zřetelné za co jaký jedinec odměnu nebo navýšení pohyblivé složky platu dostal. Problém 

by v tomto případě vyřešil doporučení a vymezení jasných pravidel, které uvádějí  autoři 

Provazník a Komárková (2004, str.103) a kterými jsou: 

 

• Odměna by měla mít přímý vztah k výkonu 

• Odměna by měla přicházet co nejdříve po dokončení úkolu 

• Pracovník by měl mít jasnou vazbu mezi vynaloženým úsilím a odměnou 

• Předem by měla být dána jasná pravidla, která vymezují, kdy si pracovník odměnu 

zaslouží  

 

Dodržením těchto pravidel by se předešlo současným dohadům, proč první dostal odměnu 

za stejně odvedenou práci, kterou odvedl i druhý, ale tento odměnu nedostal. 
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Druhou nejproblémovější oblasti je oblast přímého nadřízeného. Tato oblast je také 

jednou z nejdůležitějších pro příslušníky. Jak již bylo řečeno, osobnost nadřízeného určuje 

chod celého oddělení nebo pracovní skupiny a její klima. U této oblasti je složité navrhovat 

nějaké doporučení, jelikož celou oblast určuje jediný člověk a to nadřízený. U tohoto hrají 

velkou roli osobní rysy jedince a jeho chování, a zda jedinec má snahu své chování změnit. 

Nejproblémovějším faktorem u této oblasti byla komunikace nadřízeného s podřízenými, 

uznání ze strany nadřízeného a jeho organizačních schopností. Pro zlepšení těchto aspektů je 

důležité, aby nadřízený začal se svými podřízenými komunikovat. Začal se více zajímat o 

výkon a odvedenou práci svých podřízených, tento výkon a odvedenou práci dokázal ocenit. 

Tímto dochází k tomu, že podřízený si všímá, že nadřízený se o jeho výkon a odvedenou práci 

zajímá a tomuto dodává motivaci odvádět svou práci stejně dobře jako doposud, nebo podávat 

ještě větší výkony. Ke zlepšení této komunikace by se dalo docílit absolvováním základního 

kurzu komunikace řídících pracovníků s podřízenými, případně kurzu spočívajícím ve vedení 

lidí. Toto řešení by však bylo zbytečné a zřejmě neúčinné v případě vedoucí pracovníka, který 

by neměl snahu své chování změnit. V tomto případě by snad nebylo jiného řešení než 

takovéhoto vedoucího pracovníka vyměnit. 

Další oblastí, která dle tabulky uvedené v příloze č. 4 se řadí k problémovějším, je oblast 

pracovních podmínek. Toto hodnocení je však silně ovlivněno pouze jedním faktorem a to 

technickou vybaveností pracoviště. Ostatní faktory patřící do této oblasti jsou dle provedeného 

dotazníkového šetření bezproblémové a pracovníci jsou s těmito spokojeni. Budu se tedy 

věnovat pouze faktoru technického vybavení policie, který dopadl z celého výčtu faktorů 

k neproblémovějšímu. Jak bylo řešeno v teorii, jedná se dle Herzbergra o faktor hygienický, 

který při špatném stavu vede k demotivovanosti. Z vlastní zkušenosti mohu tento fakt potvrdit 

a v případě Policie České republiky je otázka technického vybavení pracoviště velmi 

problematická. Jak ve vybavení služeben počínaje nábytkem tak počítačovou technikou konče, 

tak v dopravních prostředcích používaných Policii České republiky. S technickým vybavením 

souvisí také další problémy a to hlavně v síťové komunikaci s ostatními složkami veřejné 

správy, které jsou v kvalitě technického vybavení značně před Polici České republiky. Řešení 

tohoto problému je jednoduché a spočívá v dovybavení policejních služeben novou technikou 

a obnovením vozového parku pro výkon policistů v terénu. Vše však záleží na uvolněných 
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finančních prostředcích Ministerstva Vnitra a vlády České republiky, avšak lze říci a kvitovat 

současný stav, kdy na základě projektu z názvem P-1000, se tento problém řeší a dochází 

vybavování služeben novou počítačovou technikou a nábytkem. V neposlední řadě již také 

dochází k obměně starého vozového parku, kdy staré služební vozy nahrazují nové.   

Oblast organizace práce je v podmínkách Policie České republiky jednou z důležitějších. 

V rámci provádění trestního řízení je důležitá spolupráce v komunikaci mezi jednotlivými 

odděleními a také mezi jednotlivými službami, hlavně službou kriminální policie vyšetřování. 

Z provedeného šetření je vidět jistý problém v komunikaci mezi odděleními a službami. Zde 

by bylo dobré vymezit jasná pravidla, za jakých podmínek budou spolu služby a oddělení 

komunikovat a spolupracovat.  

Další oblasti hodnocení byla oblast se zaměstnaneckými výhodami a možností dalšího 

vzdělávání.  Je dobře, že z provedeného šetření vyplynulo, že zaměstnanci Policie České 

republiky o těchto ví a jsou s nimi v celkovém výčtu celkem spokojeni. Největším problémem 

této skupiny se stal faktor možnosti kariérního postupu. Tento je dle zavedení nového 

služebního zákona tímto upraven a nelze jej nějakým konkrétním způsobem ovlivnit. Služební 

místa u Policie České republiky jsou rozděleny do tabulek, (platových tříd určených na výkon 

určité funkce) kdy pro každou funkci jsou určeny požadavky jaké  pro výkon funkce musí 

příslušník splňovat. Rozhodujícím faktorem je dosažené vzdělání, dále se i přihlíží 

odslouženým letům u policie, avšak jsou dány i jiná kriteria. Dalším kriteriem však je, že 

policista nemůže být přeřazen od 7. platové třídy o více jak jednu třídu výše, i kdyby pro 

postup do vyšší platové třídy splňoval. U možnosti kariérního postupu by pomohlo zvážit a 

řešením by bylo, postupovat částečně dle starého služebního zákona a o funkcích by 

rozhodovali odsloužená léta příslušníků z důvodu jejich pracovních a odborných zkušeností, 

Na základě nového zákona na tyto funkce nastupují mladí, nezkušení ale vysokoškolsky 

vzdělání policisté, kteří nemají dostatečné zkušenosti ani odborné znalosti. 

U této oblasti také byly položeny volné otázky týkající se jedné z největších 

zaměstnaneckých výhod a to vyplácení výluhových příspěvků a jejich nepříznivý dopad na 

odchod příslušníků od Policie České republiky. Zde bych uvedl jako jedno z možných řešení 

zrušení vyplácení příspěvků v době po odchodu od policie, ale naopak bych zavedl, aby byl 

příspěvek příslušníkům, kteří na něho odslouženými lety mají nárok přidán do běžné mzdy. 
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Tímto by se zabránilo odchodu příslušníků od policie a ještě by se zvýšila příslušníkům tak 

problémová otázka výše mzdy. Výše příspěvků by byla vypočítávána a určovala by se dle 

platného služebního zákona. Po odchodu příslušníka od policie by se již žádný výsluhový 

příspěvek nevyplácel. 

Další oblast a to oblast společnosti je v případě Policie České republiky zvláštní. Jak již 

bylo řečeno, policie zaměstnává cca. 47.000 zaměstnanců a jedná se o ozbrojenou složku. 

Jedná se o represivní složku státu, která v každodenním zájmu práce ovlivňuje životy každého 

z nás. Některé v dobrém, některé ve špatném a z tohoto důvodu nikdy nebude z prací policie 

z hlediska občanů plná spokojenost. Z provedeného šetření bylo zjištěno, že jedním nejhůře 

hodnoceným faktorem dle spokojenosti je u policistů faktor dobré pověsti, z čeho lze 

usuzovat, že tato otázka není policistům lhostejná a na reprezentaci image policie jim záleží. 

Také je jasné, že čím lepší image Policie České republiky je u občanů ČR, tím více toto 

přispívá k tomu, že se policisté se složkou Policie více identifikují a chtějí pro tuto odvádět 

lepší pracovní výkon a jednat v zájmu policie pro spokojenost občanů s ní. Pro zlepšení image 

Policie ČR by mohl vést fakt, že policisté budou u občanů více uznávání a budou mít ze strany 

občanů respekt. Tomuto by přimělo zajisté zamyšlení se nad stávajícími pravomocemi 

policistů a případným zvýšením těchto pravomocí, nejvíce v oblasti cti a to způsobem jednání 

ze strany závadových osob. Kolikrát se stalo, a občané byli svědky situací, kdy pachatelé 

policistům vulgárně nadávají a tito nemají zákonné důvody tyto nadávky na jejich osoby řešit. 

Těmito situacemi si policisté u občanů jistě nezískávají jejich důvěru. Na druhou stranu nejde 

se zde nezamyslet nad druhou stranou věci a to případném zneužití těchto pravomocí ze strany 

samotných policistů, kdy v tomto případě by opět vedlo ke snížení tohoto rizika přísnější 

trestání těchto prohřešků. Dalším negativním faktorem ovlivňujícím image Policie ČR a 

samotných policistů u občanů je braní úplatků. Možným odbouráním tohoto nešvaru by mohlo 

být zvýšení platu u příslušníků, kdy toto by mohlo být provedeno, jak již bylo výše navrženo, 

vyplácením výluhových příspěvků ve výplatě u příslušníků, kteří na tento příspěvek mají 

nárok. Na druhou stranu by bylo opět dobré tvrději postihovat tyto prohřešky. Zvýšením platu 

formou výluhových příspěvků a zavedením tvrdších sankcí by se mohlo snížit riziko braní 

úplatků ze strany policistů, kdy odbouráním tohoto nešvaru by jistě image Policie ČR a 

policistů v podvědomí občanů zlepšila. 



Miroslav Svoboda: Motivační faktory 
 

2009  30 
 

Oblast náplně a obsahu práce patří k velmi důležitým motivačním faktorům ovlivňující 

pracovní výkon. Z provedeného dotazníkového šetření je pozitivní, že tato oblast nepatří 

k problémovým a příslušníci jsou se svou náplní práce spokojeni. Velmi dobrým zjištěním je, 

že práce většinu příslušníků baví, mají ze své práce dobrý pocit a jsou si vědomi důležitosti 

jimi vykonávané práce. Jediným horším faktorem této oblasti je možnost vlastního 

rozhodování. V tomto případě by bylo snad možné jedno řešení a to takové, aby nadřízení 

přenechali kompetence v řešení zadaného úkolu na svých podřízených, který by si určil svůj 

postup práce k vyřešení zadaného problému nebo úkolu a nadřízený by prováděl pouze 

kontrolu za účelem řádného splnění a vyřešení úkolu. Dalším problémem s jakým jsem se 

setkal u příslušníků Policie je zbytečná administrativa. Zde bylo řešení usnadnit a odbourat 

plno zbytečných formulářů a zavést tuto zbytečnou administrativu do elektronické podoby. 

Toto se v poslední době řeší, avšak tomuto brání technická vybavenost Policie a nemožnost 

elektronickou podobou komunikovat s dalšími institucemi jako jsou orgány státní správy a to 

zejména statutní zastupitelstvími, soudy, Magistráty a Městskými úřady měst. Z tohoto 

důvodu stále převládá písemná podoba a velké množství administrace. Dalším problémem 

policie je suplování úkolů dalších institucí v podobě doručování písemností, což zabírá i 

velkou část pracovní náplně. Odbouráním těchto povinností na příslušné doručovací služby by 

bylo více času se věnovat jiným důležitějším policejním činnostem, avšak tato rozhodnutí 

záleží na rozhodnutí vlády a příslušných organizacích.    

Další důležitou oblastí z hlediska motivace je oblast spolupracovníků a vztahů na 

pracovišti. I když k této oblasti nejsou stížnosti, z vlastní zkušenosti vím, že by ke zlepšení 

přeci jen vedla lepší komunikace mezi pracovníky, ochota pomoci s pracovními problémy 

druhému. Tímto by se zlepšila i důvěra pracovníků mezi sebou, Veškeré tyto kroky by vedly 

ještě ke zlepšení pracovního klima na jednotlivých odděleních. Dalším dobrým řešením by 

bylo pořádání mimopracovních společných akcí, kde by se pracovníci poznali i z nepracovní 

strany života, což by mohlo vést k prohloubení vztahů jak mimo pracoviště, tak na pracovišti a 

toto by jistě opět vedlo ke zlepšení vztahů na pracovišti.  Na druhou stranu však je to další 

oblast, kde vše záleží na osobnostních rysech a chování každého jedince, kterou nelze ovlivnit. 

Další faktorem, který tuto oblast ovlivňuje je otázka nadřízeného, jehož chování také tuto 

oblast velmi ovlivňuje, jak již bylo uvedeno v oblasti Přímého nadřízeného.      
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6 ZÁVĚR 

Člověk je tvor zvláštní a každý jedinec se od druhého nějakým způsobem liší. Z tohoto je 

také patrné, že každý má ve svém životě jiné priority, které upřednostňuje před ostatními a 

kterých chce v životě dosáhnout. Stejně je tomu i v pracovním poměru, kde na každého 

pracovníka a jeho pracovní výkon působí a ovlivňují jej různé motivační faktory. Nelze vyjít 

každému pracovníkovi vstříc a motivovat ho tak jak by chtěl a jak by si přál, ale zaměstnavatel 

musí brát zřetel na zaměstnance jako na skupinu lidí a pokusit se nastavit motivační faktory 

tak, aby vyhovovali a byli s nimi v celku tak nějak spokojeni všichni. 

V bakalářské práci a cílem práce bylo provést výzkum motivačních faktorů v podmínkách 

Policie České republiky. Pro tento výzkum jsem použil stávající motivačních faktorů 

používaných u Policie České republiky, tyto jsem rozdělil do oblastí motivačních faktorů a na 

základě sestaveného dotazníku jsem provedl dotazníkové šetření, které jsem následně 

vyhodnotil a zjistil spokojenost s konkrétními motivačními faktory. 

Z provedeného šetření je dobré, že z výsledků bylo zjištěno, že dotazovaní příslušníci jsou 

spokojeni s  pracovním prostředím, atmosférou na pracovišti a svými spolupracovníky, což je 

důležité pro jejich pracovní pohodu, která má vliv na pracovní výkon. S tímto také souvisí to, 

že jsou pracovníci policie spokojeni se svou prací, mají z ní dobrý pocit, jsou si vědomi 

důležitosti jimi vykonávané práce a tato jim přináší osobní uspokojení. Horší zjištění je již to, 

že většina zaměstnanců není spokojena s technickým vybavením pracoviště, což zcela jistě 

vede k demotivovanosti. Špatné zjištění také vyplývá z toho, že oslovení příslušníci nejsou 

zcela spokojeni se svým nadřízeným a hlavní problém spočívá v komunikaci nadřízeného 

s podřízenými.  

Z provedeného šetření je tedy zřejmé, že ani u Policie České republiky není vše tak, jak by 

mělo být, a i zde se nachází řada problémů a nedostatků, s kterými nejsou policisté spokojení a 

tyto nedostatky negativně vnímají. Na nejproblémovější faktory zjištěné ze šetření byly 

uvedeny případné návrhy a řešení, která by mohla vést ke zlepšení současného stavu a také lze 

považovat za dobré, že na několika nejproblémovějších oblastech v rámci Policie České 

republiky se již začalo pracovat a v současné době jsou již vytvářeny takové podmínky, aby 

došlo k jejich nápravě a zlepšení, což bude mít jistě za následek zlepšení motivace k práci a 



Miroslav Svoboda: Motivační faktory 
 

2009  32 
 

pracovních výkonů příslušníků Policie České republiky, které jsou pro každého občana této 

republiky důležitými a potřebnými. 
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Příloha č. 1  
Struktura Policie České republiky 

 
 



 

 

Příloha č. 2 
 

DOTAZNÍK 
 
 Vážení kolegové a kolegyně, jmenuji se Miroslav Svoboda a pracuji jako policejní 

inspektor u Policie České republiky na Obvodním oddělení Litvínov. Dovolte mi abych mezi 

Vás rozdal anonymní dotazník , který jsem sestavil a tento bude součástí mé bakalářské práce  

na téma Motivace zaměstnanců u Policie České republiky. Vámi zodpovězené otázky budou 

dále vyhodnoceny a použity pro účely výše uvedené bakalářské práce a z tohoto důvodu Vás 

žádám o úplné a upřímné vyplnění a zodpovězení otázek uvedených v dotazníku. Jak již bylo 

řečeno dotazník je zcela anonymní a Vámi zodpovězené otázky poslouží pouze jako materiál 

bakalářské práce. 

 Případné nejasnosti nebo dotazy směřujte mé osobě, kdy na veškeré Vaše dotazy či 

nejasnosti rád odpovím.  

Předem děkuji za Váš drahocenný čas strávený zodpovězením uvedených otázek. 

 Dotazník se skládá z dvou částí kdy první část je zaměřena na zodpovězení otázek 

různých oblastí a daných problémů. U každém otázky je použita stupnice od 1 do 4, kdy 

stupnice vyjadřuje hodnotu Vašeho stanoviska k danému problému. Dotazník je dále 

rozdělen na hodnocení dvou faktorů a to spokojenosti a důležitosti. 

 

Spokojenost : 1 – jsem spokojený 

             2 – jsem spíše spokojený 

             3 – jsem spíše nespokojený   

                       4 – jsem nespokojený                  

 

Důležitost :   1 - důležité 

                     2 - méně důležité 

           3 - spíše nedůležité 

                     4 - nedůležité                      

 

 Druhá část dotazníku je určena Vašemu rozdělení do skupin dle pohlaví, věku, 

odsloužených let a dosaženého vzdělání. 



 

 

1.Společnost – Policie České republiky 

 
2.Obsah (náplň) práce 
 

 Spokojenost Důležitost 

Náplň práce 1 2 3 4 1 2 3 4 

Možnost vlastního rozhodování 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fyzická náročnost práce 1 2 3 4 1 2 3 4 

Psychická náročnost práce 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pocit důležitosti vykonávané práce 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pocit osobního uspokojení 1 2 3 4 1 2 3 4 

Zajímavost a rozmanitost práce 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
3. Odměňování a hodnocení 
 

 Spokojenost Důležitost 

Výše základního tarifu 1 2 3 4 1 2 3 4 

Výše pohyblivé složky platu  1 2 3 4 1 2 3 4 

Spravedlnost při rozdělování výše 
pohyblivé složky platu 1 2 3 4 1 2 3 4 

Informovanost o výši odměny 1 2 3 4 1 2 3 4 

Návaznost mezi odvedené práci a 
zásluhy odměny za ní 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
 
Domníváte se, že Váš plat je vyšší než by byl u jiných firem v okolí?  
………………………………………………………………………………………....... 
 
Jste spokojený(á) se systémem odměňovaní u Policie ČR nebo byste jej nějakým způsobem změnil(a)?  
Uveďte případně nějaký příklad   
……………………………………………………………………………………………………………

 
 

Spokojenost Důležitost 

Osobní vztah k PČR 1 2 3 4 1 2 3 4 

Dobrá pověst PČR 1 2 3 4 1 2 3 4 

Perspektiva rozvoje PČR v 
budoucnu 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Informovanost o záměrech PČR 1 2 3 4 1 2 3 4 



 

 

4.Organizace práce 

 
5.Pracovní podmínky 
 

 Spokojenost Důležitost 

Pracovní prostředí 1 2 3 4 1 2 3 4 

Technická vybavenost pracoviště 1 2 3 4 1 2 3 4 

Čistota na pracovišti 1 2 3 4 1 2 3 4 

Úroveň sociálního zařízení 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ergonomie pracoviště 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pracovní doba 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
6.Přímý nadřízený 
 

 Spokojenost Důležitost 

Jednání a chování nadřízeného 1 2 3 4 1 2 3 4 

Organizační schopnosti 1 2 3 4 1 2 3 4 

Komunikace s podřízenými 1 2 3 4 1 2 3 4 

Zájem o problémy podřízených 1 2 3 4 1 2 3 4 

Vaše důvěra v nadřízeného 1 2 3 4 1 2 3 4 

Zájem o výsledky práce, zpětná 
vazba na výsledky práce 1 2 3 4 1 2 3 4 

Uznání od přímého nadřízeného 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
 
 
Co Vám nejvíce vadí a co nejvíce oceňujete na Vašem nadřízeném? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Spokojenost Důležitost 

Organizace práce na oddělení 1 2 3 4 1 2 3 4 

Spolupráce mezi jednotlivými 
odděleními 1 2 3 4 1 2 3 4 

Vymezení pravomocí a povinností 1 2 3 4 1 2 3 4 

Způsob rozdělování práce 1 2 3 4 1 2 3 4 



 

 

7.Spolupracovníci 
 

 Spokojenost Důležitost 

Přátelská atmosféra mezi 
spolupracovníky 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ochota a zájem pomoci   1 2 3 4 1 2 3 4 

Důvěra mezi spolupracovníky 1 2 3 4 1 2 3 4 

Míra konfliktů mezi 
spolupracovníky 1 2 3 4 1 2 3 4 

Uznání ze strany spolupracovníků 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
8.Zaměstnanecké výhody a vzdělávání 
 

 Spokojenost Důležitost 

Množstvím a úrovním 
zaměstnaneckých výhod 1 2 3 4 1 2 3 4 

Možnost dalšího vzdělávání   1 2 3 4 1 2 3 4 

Možnost zvyšování kvalifikace 1 2 3 4 1 2 3 4 

Možnost kariérního postupu 1 2 3 4 1 2 3 4 

Jistotou zaměstnání 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
 
Je pro Vás jako pracovníka Policie ČR výsluhový příspěvek jedním z hlavních motivačních faktorů? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Jak jste spokojeni s řešením výsluhových příspěvků dle nového služebního zákona č. 361/2003 Sb.? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Změnil byste nějakým způsobem řešení vyplácení výsluhových příspěvků a její výši? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Myslíte si, že vyplacení výsluhových příspěvků bylo a bude stále jeden z hlavních důvodů odchodu 
policistů od Policie ČR? 
…………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

II. část 

 

Pohlaví 

 

      Muž 

      Žena  

 

Věková skupina 

 

      Do 30 let 

      Od 31 – 40 let 

      Od 41 let – 50 let 

      Nad 50 let 

 

Odsloužená léta u Policie ČR 

 

      Méně než  1 rok 

      Od 1 - 10 let 

      Od 11 – 20 let 

      Nad 20 let 

 

Dosažené vzdělání 

 

      Středoškolské s maturitní zkouškou 

      Vyšší odborné 

      Vysokoškolské v bakalářském studiu 

      Vysokoškolské v magisterském studiu  



 

 

Příloha č. 3 

 
Třídící informace 
 
Graf č. 1 – Rozdělení dle pohlaví 
 
 

 
 
 
 Graf č. 2 – Rozdělení dle věkové skupiny 
 
 

 
 



 

 

Graf č. 3 – rozdělení dle odsloužených let 
 
 

 
 
 
 
Graf č. 4 – rozdělení dle dosaženého vzdělání 
 
 

 
 



 

 

Příloha č. 4 
Celkové výsledky dotazníkového šetření.  
Tato příloha je uložena zvlášť na přiloženém CD nosiči. 


