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Sociální a etické problémy přijímání a výběru zaměstnanců 

 

Anotace 

  

Ve své diplomové práci se zabývám otázkou sociálních a etických problémů 
přijímání a výběru zaměstnanců k Policii České republiky. Toto téma jsem zvolil z toho 
důvodu, že sám u Policie ČR pracuji.  I přes skutečnost, že v přijímacím řízení k Policii 
České republiky je výslovně uvedeno, že: „Přijetí občana do služebního poměru nelze 
odepřít z důvodu věku, rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, víry a náboženství, 
politického nebo jiného smýšlení, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, 
rodu, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, jakož i z důvodu členství 
v odborových organizacích a jiných sdruženích s výjimkou případů, které stanovuje zák. č. 
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo zvláštní právní 
předpis“, domnívám se, že každý z uchazečů by měl být na tuto situaci připraven a vědět, 
jak se u výběrového řízení má chovat. 
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Social and ethics problems of hiring and selecting employees 

 

Annotation 

  

 I am dealing with question of social and ethics problems of hiring and selecting 
employees for the Police of the Czech republic in my thesis. I choose this topic because of 
I work for Police of the Czech republic. Despite the fact that the admission process for the 
Police of the Czech republic is explicitly stated that: ,, Hiring of citizen in service can’t be 
denied because of age, race, skin color, sex, sexual orientation, faith and religion, political 
or other opinoin, nationality, etnical or social origin, property, genus, maritial and family 
status or family obligations, as well as by membership of trade unions and other 
associations with the exception of cases determined by law num. 361/2003 Sb., about 
service of members of security forces or special law.’’ I believe that each of the candidates 
should be prepared for this situation and know how the selection process should behave. 
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1. ÚVOD 

 

Každá organizace firma i podnik potřebuje k dosažení svých cílů kvalitní 
zaměstnance s potřebnými znalostmi a schopnostmi. Výběr takových zaměstnanců by měl 
být uskutečněn v souladu všech složek personálního řízení s minimem vynaložených 
nákladů, a to tak, aby tato činnost nebyla na úkor kvality nových zaměstnanců. Výběr 
nových zaměstnanců by proto měl být jedním z významných období každé organizace, kdy 
dochází k přímému kontaktu s okolním světem prostřednictvím trhu práce. Výběr nových 
zaměstnanců pro  potřeby každé organizace lze rozdělit do více hledisek: 

→ legislativní a právní  ( toto hledisko by mělo být v souladu s platnou legislativou) 
 

→ podnikatelské ( strategie a dosahování cílů podniku) 
 

→ morální a etické 

Výběrem nových zaměstnanců se v současné době ve firmách i v soukromých 
podnicích zpravidla zabývá personální pracoviště nebo personalista, nejinak je tomu i u 
Policie ČR. Pracovník personálního oddělení by měl být kromě vzdělání ve svém oboru 
vzdělán minimálně i v oboru sociologie, psychologie, případně v  dalších oborech 
souvisejících s touto problematikou. Personální pracoviště by mělo mimo výběru nových 
zaměstnanců  zajistit zabezpečení pracovníků a  jejich následný rozvoj. Mezi další činnosti 
tohoto pracoviště spadá i zabezpečování dobrých vztahů na pracovišti, ocenění 
zaměstnanců a hodnocení pracovního výkonu. 

Obor personalistiky se v posledních letech stává jednou ze základních činností 
firmy, neboť každé vedení firmy si uvědomuje důležitost výběru nových zaměstnanců a 
problematika pracovně právních vztahů v každém podniku nebo firmě je vnímána velmi 
citlivě a je kladen velký důraz na etiku a volbu kriterií pro přijímání lidí do zaměstnání. 
Volba povolání je zlomovým okamžikem hlavně pro mladé lidi, kteří si tímto krokem 
velmi často určí směr svého budoucího vývoje, a to nejen v pokračujícím vzdělání, ale i ve 
vnímání a vytváření pracovních vztahů. 

Cílem mé práce je analyzovat a posoudit sociální a etické problémy nejen výběru 
zaměstnanců v Policii České republiky, ale i obecně. Tato analýza vychází jednak ze studia 
tematicky zaměřené literatury a jednak ze sledování reality v pracovním procesu, kdy 
zdrojem informací jsou konkrétní zkušenosti jednotlivých zaměstnanců i samotného 
zaměstnavatele, kterým je v mém případě Policie ČR. Dále jsem se pokusil zjistit s jakou 
formou diskriminace se mohou účastníci výběrového řízení k policii setkat, jaké měli 
pocity z chování personalistů nebo s celým průběhem výběrového řízení.  
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Východiskem pro formulování hypotéz je nejen teoretická znalost této 
problematiky, ale též analýza odpovědí účastníků výběrových řízení, získaných studiem 
osobních dokumentů uchazečů (životopisy) a strukturovaného rozhovoru.  

Vyhodnocení analýzy je podkladem pro popis výsledků situací, se kterými je 
možné se při rozhovoru setkat. 

Pro splnění úkolu této práce bylo důležité seznámit se s problematikou „ sociálních 
a etických problémů přijímání a výběru pracovníků“ pomocí odborné literatury a následně 
získat co nejvíce informací od absolventů přijímacích pohovorů.  

Zaměřil jsem se zejména na popis metod používaných při přijímání a výběru 
pracovníků a analýzu sociálních a etických vztahů u přijímacího řízení. Pro analýzu jsem 
použil techniky sociologického výzkumu – strukturovaný rozhovor, přímé pozorování a 
studium interních dokumentů. 
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2. CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

 

Policie České republiky je zřízena zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky ze dne 17. července 2008, který nabyl účinnosti dnem 1. Ledna 2009. Policie 
České republiky byla zřízena jako ozbrojený bezpečnostní sbor, čímž patří mezi tzv. 
veřejné sbory, kam náleží dále také Vojenská policie, Vězeňská služba, celní správa, resp. 
příslušníci celní správy, obecní policie a Hasičský záchranný sbor České republiky. Policie 
České republiky je ozbrojeným policejním sborem, který svoji působnost vykonává na 
území celé České republiky. Mezi znaky, které charakterizují policejní sbory, náleží předně 
skutečnost, že jejich hlavním úkolem je chránit veřejnou bezpečnost a pořádek. Jádro 
činnosti těchto sborů spočívá ve výkonu dozoru, především tzv. pořádkového dozoru a 
zásahové činnosti, kterou uskutečňují zejména faktickými pokyny a bezprostředními 
zásahy, které nemají povahu formálních správních aktů.  

Působnost Policie ČR, jako státního orgánu je tedy vymezení okruhu její činnosti. 
Okruh těchto činností je vymezen již v § 2 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů. Zde se stanoví, že Policie ČR slouží veřejnosti. Jejím úkolem 
je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit 
úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené 
jí zákony  přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními 
smlouvami, které jsou součástí právního řádu. 

Zaměstnanecký poměr příslušníků těchto sborů nemá povahu pracovního, ale 
služebního poměru a je upraven zákonem č. 361/2003 Sb., o služební poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.  

Vznik služebního poměru – předpoklady k přijetí do služebního poměru.[8] 

Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky který: 

a) o přijetí písemně požádá, 
b) je starší 18 let, 
c) je bezúhonný, 
d) splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven, 
e) je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby, 
f) je plně způsobilý k právním úkonům, 
g) je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního 

předpisu, má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato způsobilost 
vyžaduje, 

h) není členem politické strany nebo hnutí, nevykonává živnostenskou nebo jinou    
výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických 
osob, které vykonávají podnikatelskou činnost. 
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2.1  Přijímací řízení  

 

Přijímací řízení zahajuje policie s uchazečem, který doručí písemnou žádost o 
přijetí  a splňuje výše uvedené podmínky. V případě, že v policii není volné služební místo, 
přijímací řízení se nezahájí. Přijetí občana do služebního poměru nelze odepřít z důvodu 
věku, rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, víry a náboženství, politického nebo 
jiného smýšlení, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, 
manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, jakož i z důvodu členství v 
odborových organizacích a jiných sdruženích. S uchazečem je jednáno ústně a písemně. 
Přijímací řízení obvykle trvá 3 měsíce. Bezpečnostní sbor je oprávněn si ověřit, zda občan 
splňuje podmínky přijetí do služebního poměru. Za tímto účelem zpracovává jeho osobní 
údaje a je oprávněn si k osvědčení bezúhonnosti občana: 

a) vyžádat opis z evidence Rejstříku trestů, 
b) vyžádat výpis z evidencí vedených ministerstvem a dalšími orgány veřejné zprávy, 
c) provádět šetření o bezúhonnosti občana nebo požádat Policii České republiky o 

provedení šetření. 

V průběhu řízení uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné 
zdatnosti, zdravotní prohlídku a další personální řízení. 

Psychologické vyšetření je zaměřeno na zjišťování osobnostních předpokladů 
potřebných pro výkon služby na základních policejních služebních místech. Uchazeči 
absolvují celodenní vyšetření, v jehož průběhu vyplňují osobnostní dotazníky, podrobují se 
výkonovým testům a účastní se řízeného rozhovoru s psychologem. Výsledkem vyšetření 
je komplexní posouzení vhodnosti uchazeče pro výkon služby. Psychologické vyšetření 
provádějí výlučně psychologická pracoviště policie nebo ministerstva vnitra. Pokud 
uchazeč nesplní kriteria nutná pro přijetí, může další psychologické vyšetření podstoupit 
nejdříve za 2 roky. 

Prověrka fyzické zdatnosti se skládá ze čtyř testů: člunkového běhu, běhu na 1000 
m, celomotorického testu a cvičení kliků. 

Komplexní zdravotní prohlídka sleduje posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu služby. 
Přísná zdravotní kriteria jsou prevencí před případným poškozením zdraví v důsledku 
náročných podmínek služby policistů. 

Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit. Každý 
uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně. Personální údaje nepřijatých 
uchazečů se archivují ještě další 3 roky a pak jsou skartovány.  
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Požádá-li uchazeč o přijetí opakovaně v průběhu následujících 3 let od první 
žádosti o přijetí, zohledňuje se při opětovném přijímacím řízení tento předchozí personální 
spis. 

Na přijetí do služebního poměru není právní nárok, proto není vhodné v průběhu 
přijímacího řízení ukončit stávající pracovní poměr. 

 Přijatí uchazeči jsou dále seznámeni s veškerými podmínkami služby včetně 
finančních a s pravidly výkonu služby a také textem služebního slibu, který se skládá v den 
nástupu do výkonu služby. [8] 

 

2.2 Vznik služebního poměru 

Služební poměr se zakládá rozhodnutím služebního funkcionáře příslušného 
bezpečnostního sboru. Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru obsahuje výrok o: 

a) dni vzniku služebního poměru, 
b) dni nástupu k výkonu služby, 
c) druhu služebního poměru, 
d) době trvání služebního poměru, 
e) jmenování do služební hodnosti, 
f) ustanovení na služební místo, 
g) místě služebního působiště a  
h) složkách služebního příjmu. 

 

Služební poměr vzniká dnem, který je stanoven v rozhodnutí o přijetí do služebního 
poměru. V den nástupu k výkonu služby skládá příslušník služební slib. 

 Nenastoupí-li příslušník k výkonu služby v den, který je uveden v rozhodnutí o 
přijetí do služebního poměru, aniž by mu v tom bránila závažná překážka, nebo 
neuvědomí-li služebního funkcionáře o vzniku této překážky do týdne, služební funkcionář 
rozhodnutí o přijetí do služebního poměru zruší. [8] 
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3. SOCIÁLNÍ A ETICKÉ PROBLÉMY P ŘI ZÍSKÁVÁNÍ A VÝB ĚRU  
ZAM ĚSTNANCŮ 

 

Výběr a přijímání zaměstnanců znamená velké riziko, protože se můžeme pouze 
domnívat, jaká bude pracovní úspěšnost uchazeče. Lze konstatovat, že znalosti, schopnosti, 
dovednosti a budoucí loajalita zaměstnance je cenným kapitálem každého podniku - Policii 
české republiky nevyjímaje.  V případě, že uchazeč bude mít nedostatečné schopnosti -  
špatný charakter, může jeho přijetí způsobit morální, ale i materiální škody. Personalisté 
proto musí být schopni odpovědět na otázky proč, kdy a jaké zaměstnance firma potřebuje. 
Dle Armstronga jsou tři fáze získávání a výběru pracovníků: 

1. Definování požadavků a specifikace pracovního místa, rozhodnutí o 
požadavcích a podmínkách zaměstnání. 

2. Přilákání uchazečů, prozkoumání a vyhodnocení různých zdrojů. 
3. Výběr uchazečů, třídění, pohovory, testování a hodnocení uchazečů 

 „Při výběru pracovníků jde jen o to najít vhodného člověka pro vykonávání určité 
práce. Pracovní činnost, která tvoří podstatu práce či pracovního místa pro kterou hledáme 
vhodného zaměstnance, mnohdy nebývá kdovíjak komplikovaná či náročná, a tak by 
nalezení vhodné osoby neměl být obzvláště obtížný úkol. V mnoha případech tomu tak 
skutečně je. Ne však ve všech. Jak potvrdí každý, kdo má v oboru alespoň nějaké 
zkušenosti, jeden špatný pracovník může být pohromou pro celou firmu. Práce, resp. 
Pracovní místo, není jen pracovní činnost. Je to také odpovědnost, vztahy a vazby na 
spolupracovníky a také např. stálost a vytrvalost, protože práci je zpravidla třeba 

vykonávat po větší část dne a po mnoho let.“ [Kolman, 2004] 

  „Hlavní cíl výběru je obvykle definován: vybrat nejlepší lidi pro danou práci. Ti, 
kteří nejlepší lidi vybírají, se pokouší předpovědět jejich výkon v daném zaměstnání. 
Potřebné však je také zjistit, aby kandidátům práce vyhovovala a aby tak nebyl 
pravděpodobný jejich brzký odchod jinam. Dílčí cíle výběrového procesu, které zajistí 
splnění hlavního cíle jsou: shromáždi tolik relevantních informací, kolik jen můžeš, 
uspořádej a vyhodnoť informace, ohodnoť každého kandidáta v závislosti na 
předpokládaném výkonu na daném pracovním místě a dej uchazečům takové informace, 
aby se mohli rozhodnout, zda by si přáli akceptovat nabídku zaměstnání.“ [Foot, Hook, 

2002] 

  Personalistika vyjadřuje význam člověka a jeho pracovní sílu jako jeden 
z nejdůležitějších vstupů. „V užším smyslu je personální řízení ztotožňováno se systémem 
řízení personální práce v podniku. Systém řízení personální práce bývá také nazýván 
personalistika. Chceme-li obsadit důležitou pozici, zpravidla potřebujeme získat dostatečný 
počet potenciálních uchazečů, ze kterých potom vybereme toho nejvhodnějšího“ 

[Horalíková, 2000] 
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3.1Metody výběru a posuzování zaměstnanců 

 

Metody  výběru a posuzování zaměstnanců můžeme rozdělit do sedmi hlavních 
skupin. Jsou to rozhovory, psychologické testy, dobrozdání a doporučení, životopisné 
údaje, praktické zkoušky, grafologická analýza a Assessment Center. 

 Rozhovor je základní metodou poznávání druhých lidí. Při přijímání slouží dvěma 
hlavním účelům. Prvním z nich je systematický sběr údajů a druhým prosté osobní 
seznámení.  

Rozhovory jsou strukturované – uchazečům jsou pokládány předem naformulované 
otázky, z jejichž odpovědí by mělo být možné získat důkazy o schopnostech uchazečů, 
nestrukturované – nedávají uchazečům stejnou šanci, umožňují subjektivní přístup k 
uchazeči, kombinované, formální nebo hloubkové. Používají se při jednání s jednotlivcem 
nebo ve skupinách. Dá se říci, že pokud je při výběru uchazečů použit strukturovaný 
rozhovor, jedná se o metodu, která má velký přínos. Výsledek však nemusí být zcela 
adekvátní, pokud tento rozhovor nebude za strany personalisty vhodně připraven. U 
strukturovaného rozhovoru jde o metodu, která je v současné době velmi častá a oblíbená. 
Při výběrovém řízení k Polici české republiky,  je tato metoda používaná již v samotném 
začátku řízení, kdy uchazeč přichází prvně do kontaktu s personalistou. 

 Psychologické testy jsou odborně připravené nástroje, které měří poznávací 
schopnosti, povahové vlastnosti a mohou odhalovat i velmi slabé neuropsychické poruchy. 
Tato metoda je jednou ze základních při výběrovém řízení k Policii ČR, je zaměřena na 
zjišťování osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby. Uchazeči absolvují 
celodenní vyšetření, v jehož průběhu vyplňují osobnostní dotazníky, podrobují se 
výkonovým testům a účastní se řízeného rozhovoru s psychologem. Výsledkem vyšetření 
je komplexní posouzení vhodnosti uchazeče pro výkon služby. U této metody je důležité, 
aby každý psychologický test byl vyhodnocen odborníkem. Dále jsou psychologické testy 
často užívány v personálních agenturách a pak spolu s životopisem poskytnuty firmám 
jako nabídka vlastností kandidáta na určité místo. Obecně se dá  tedy konstatovat, že u 
těchto testů je možné zvýšit úspěšnost výběru uchazeče. 

 Dobrozdání, dnes známé spíš pod označením reference, je zpravidla vyjádření 
předchozího nebo současného zaměstnavatele. Metoda referencí je u nás poměrně 
oblíbená. Reference jsou nejčastěji písemným vyjádřením předchozího zaměstnavatele, ale 
mohou být i ústní. Přínos této metody je ale malý, protože ne vždy jsou reference zcela 
objektivní, záleží na tom, kdo je psal a jaký měl vztah k zaměstnanci, kterému doporučení 
píše. Z etického pohledu by měla organizace respektovat jedince a reference o něm 
získávat na základě jeho souhlasu a vědomí. Což v praxi přijímacího řízení k Policii ČR 
znamená, že policie je oprávněna ověřit si, zda uchazeč splňuje podmínky přijetí do 
služebního poměru.  
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Za tímto účelem zpracovává jeho osobní údaje a je oprávněna si k osvědčení 
bezúhonnosti občana vyžádat mimo jiné výpis z evidencí vedených ministerstvem a 
dalšími orgány veřejné zprávy a provádět šetření o bezúhonnosti občana 

 Životopisné údaje jsou získávány buď na základě toho, co o sobě uchazeč sám 
uvedl nebo pomocí dotazníků. Metoda životopisných dat je u nás také poměrně oblíbená a 
využívají ji všechny firmy, organizace či společnosti. Jde v podstatě o první seznámení 
s uchazečem a jeho základními údaji.  

Důležité u této metody je, aby veškerá data uvedená v životopise byla ověřená, 
neboť ze skutečnosti vyplývá, že některé údaje uchazečů neodpovídají pravdě nebo jsou 
zkresleny. Uchazeči o zaměstnání u Policie ČR zasílají příslušnému personálnímu 
pracovišti společně s životopisem i žádost o přijetí.  

 Praktické zkoušky spočívají v ověření výkonu v některé činnosti, která je pro výkon 
práce kritická. Tato metoda výběru se používá k ověření schopnosti pracovníka, kterou 
bude nejvíce používat na své budoucí pracovní pozici. Dále se jako praktické zkoušky 
označují jazykové testy k ověření znalostí uchazeče. Tato metoda má jako doplněk 
k dalším výsledkům jiných metod velice dobrý přínos. Metodou praktické zkoušky se dá u 
přijímacího řízení k Policii ČR nazvat prověrka fyzické zdatnosti, která se skládá ze čtyř 
testů a je jednou z hlavních podmínek k úspěšnému zvládnutí výběrového řízení. 

 Grafologická analýza spočívá ve zjištění povahových rysů uchazeče na základě 
charakteristik jeho písma, jako je sklon písma, tvary písma apod. Tato metoda se 
v současnosti u nás příliš nepoužívá. Platnost této metody se dá velice těžko prokázat. 
Z etického pohledu je nutno říci, že pokud by se některá firma rozhodla u výběru svých 
uchazečů tuto metodu použít, musí kandidáta výslovně upozornit na skutečnost, že jeho 
písemné podklady budou grafologicky zkoumány. 

 Assessment Centre je postup, při kterém se kombinuje několik z výše uvedených 
metod. Může to být např. kombinace vyšetření psychologickými testy, rozhovoru a 
pracovní zkoušky. Tento postup je v podstatě využíván v  rámci výběru uchazečů k Policii 
České republiky, kdy jde o kombinaci psychologických testů, rozhovoru a zkoušku tělesné 
zdatnosti. Tato metoda se v současnosti začíná stále více využívat v prestižních firmách při 
obsazování řídících pracovníků společností. Protože jde o metodu nejen časově, ale hlavně 
finančně náročnou, používají ji firmy jako výcvikový program pro již stávající 
zaměstnance. 
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Tabulka č. 1 Přehled použitelnosti u různých výběrových metod 

Výběrová metoda Validita Férovost Použitelnost Náklady 
Inteligenční testy Střední Střední  Vysoká Nízké 
Test mechanických schopností Střední Vysoká Střední  Nízké 
Testy senzomotorických schopností Střední Vysoká Nízká Nízké 
Osobnostní testy Střední Vysoká Střední Střední 
Testy tělesné zdatnosti Vysoká Střední Nízká Nízké 
Rozhovory Střední Střední  Vysoká Střední 
Assesment centre Vysoká Vysoká Střední Vysoké 
Pracovní vzorky Vysoká Vysoká Nízká Vysoké 
Situační vzorky Střední Neznámá Nízká Střední 
Biografické informace Vysoká Střední Vysoká Nízké 
Hodnocení spolupracovníky Střední Střední Nízká Nízké 
Doporučující dopisy Nízká Neznámá Vysoká nízké 
[Štikar a kol., 2000] 

Obecně se termín validita překládá jako platnost. V tomto případě je validita  
vlastností, určující, jak je která metoda pro  výběrové řízení přínosná. 

Férovost (Spravedlnost) – v případě  jednotlivých metod uvedených v tabulce č.1 
férovost ukazuje jak jsou tyto metody k uchazečům spravedlivé. 

Použitelnost – znázorňuje použitelnost metod při  výběrových řízeních – jak jsou 
jednotlivé metody při výběrovém řízená využívány. 

Náklady – ukazují, která metoda je při svém použití více nákladná a která méně  
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Zřejmě nejdůležitější charakteristikou metody výběru je její kriteriální validita1). 
Dobrá metoda výběru však musí mít i další vlastnosti. Přehled těchto vlastností je uveden 

v následující tabulce [Kolman, 2004]: 

 

Tabulka č. 2 – Hlavní kriteria posuzování metod výběru 

1. Rozlišování Metody měření použité při výběru musí zřetelně rozlišovat 
uchazeče. Pokud všichni uchazeči dostanou podobné hodnocení 
(např. číselný skór), nelze výsledky použít k účelům výběru. 

2. Validita, 
reliabilita 

Použité metody měření musí mít odpovídající odbornou kvalitu. 

3. Slušnost Metoda nesmí znevýhodňovat příslušníky zvláštních podskupin 
populace ( např. příslušníky národnostních menšin, čerstvé 
absolventy škol apod.) 

4. Vhodnost Metoda musí být v rámci organizace přijatelná a musí být možné 
zařadit ji mezi stávající administrativní postupy v rámci organizace 
zavedené. 

5. Náklady na 
vývoj 

Finanční náklady a čas potřebný k vývoji vhodných metod by měl 
být vyvážen potenciálním přínosem uplatnění metody 

 

 

3.2 Výběrové řízení 

Pokud jsme získali určitý počet zájemců, je třeba vybrat z nich ty, kteří budou 
pozváni do užšího výběrového řízení. Samotné výběrové řízení bývá obvykle vícekolové, 
kde se uchazeči podrobují pohovorům, testům apod. 

 Výběr je rozhodnutí o tom, kteří uchazeči mají předpoklady pro úspěšné přijetí. 
Jednou ze základních zásad výběru pracovníků by mělo být důsledné dodržování platných 
zákonů. Nelze zapomínat ani na to, že při výběru si nevybírá jen organizace pracovníka, 
ale i uchazeč organizaci. Uchazeč je tedy rovnocenným partnerem a organizace by se tak 
k němu měla chovat. 

 

 

 

 

 

                                                      
1) Kriteriální (souběžná) validita - výsledek měření se porovná s jinými všeobecně uznávanými údaji o 
účastnících, které sledují stejné kvality (např. klasifikace). 
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3.3 Etika a základní aspekty morálky 

Etika – mravouka je nauka o mravnosti o pravidlech mravního jednání a mravních 
zásadách. Etikou se nazývá souhrn pravidel společenského chování. Tato soustava pravidel 
upravuje společenské chování a zároveň chování v pracovním styku. Každý jedinec si je 
vědom toho, jaké chování se od něho očekává a zároveň, jak by se měli ostatní chovat 
k němu.  

Pokud tedy budeme zkoumat  a sledovat lidské jednání zjistíme, že místo nebo 
východisko morálky tkví ve volném rozhodnutí neseném rozumem.  

V problematice přijímání a výběru zaměstnanců je u většiny výběrových metod 
nezbytná komunikace.  

Morálkou můžeme označit jednání lidí nebo naopak opomenutí určitého 
očekávaného chování jedinců. Chování jednotlivců vždy souvisí s jejich cílem, záměrem 
nebo je ovlivněno danou situací. Můžeme se setkat se stanoviskem, že otázka etiky je 
objektivní a subjektivní. Objektivní pohled na etiku dokazuje morálnost nějakého činu. Je 
absolutní a existuje odděleně od hodnot a názorů všech jedinců nebo kultur. Subjektivní 

pohled na etiku tvrdí, že etika sdělení závisí na hodnotách a přesvědčení dané kultury. [De 

Vito, 2008]. Při přijímání a výběru zaměstnanců je velice důležité zkoumat morální 
zralost uchazečů. 

 

3.4 Společenské a etické zásady výběru zaměstnanců 

 

Zásada etičnosti při výběru budoucích zaměstnanců znamená takovou volbu 
veškerých kriterií, která se nemohou označit jako diskriminační. Diskriminací rozumíme 
jednání ve prospěch někoho, založené zejména na předsudku co se týká rasy, barvy pleti 
nebo pohlaví. 

Diskriminovat znamená rozlišovat někoho poškozujícím způsobem, neuznávat jeho 
rovnost s jinými, potírat a omezovat jeho práva. Pojem diskriminace je obvykle chápán 
jako omezování či upírání práv menšiny na základě rozdílů s většinou, tj. jev ryze 
negativní. V poslední době se lze setkat i s pojmem diskriminace pozitivní, kterou lze 
vysvětlit jako opačný jev k diskriminaci negativní to znamená – preferování zájmů 
menšiny před zájmy většiny.  
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Příklad pozitivní diskriminace: V rámci smlouvy mezi Ministerstvem vnitra ČR a 
Velvyslanectvím Velké Britanie, kdy Velká Britanie jako sponzor poskytla české straně 
finanční prostředky ve výši 20 000 liber (1 160 000 Kč), bylo organizování tzv. 
přípravných kurzů pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru 
příslušníka Policie České republiky.  

Studium bylo organizováno jako denní a trvalo celkem 4 týdny. Těmto uchazečům 
byla také prominuta nedílná podmínka pro zahájení výběrového řízení, a to úplné střední 
vzdělání ukončené maturitní zkouškou. 

 Z počátku se ujaly podílu na tomto úkolu romské iniciativy, které pronajaly učební 
prostory a smlouvami s externisty zajišťovaly vzdělávací kurzy. Výsledný efekt i přes 
velké finanční náklady nebyl naplněn.  

Celkem se uskutečnily čtyři kurzy s názvem: „Příprava pro občany národnostních 
menšin k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR“. [10] 

• Přihlášeno bylo celkem 74 uchazečů, ke studiu nastoupilo 69 

• 10 uchazečů ukončilo studium na vlastní žádost 
• 32 uchazečů neuspělo u psychodiagnostického vyšetření  
• 9 uchazečů neuspělo u fyzických testů 

• Celkem 18 uchazečů absolvovalo přijetí k Policii ČR 

Přijatí do služebního poměru Policie České republiky byli 2 uchazeči. 

       Pro rok 2006 připravilo Ministerstvo vnitra ČR informační kampaň zaměřenou 
na přijímání příslušníků menšin k Policii ČR. Realizace kampaně byla ministerstvu a 
policii uložena vládou ČR ve Strategii pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám 
(schválena 11. ledna 2006 usnesením č. 49). Na základě zkušeností z předchozích let lze 
konstatovat, že cesta k otevření policie pro přijímání adeptů z řad příslušníků menšin vede 
přes kvalitně připravenou propagaci a oslovování správných cílových skupin, tzn. 
příslušníků menšin, kteří zároveň splňují podmínky pro přijetí k Policii ČR (mají české 
občanství, alespoň středoškolské vzdělání s maturitou, všestrannou připravenost atd.). Je 
přitom žádoucí zaměřit se na více menšinových společenství na území ČR (kromě Romů 
také např. na Vietnamce a další menšiny). Hlavním cílem kampaně bylo informovat, 
probudit zájem a navázat kontakt s potenciálními uchazeči o práci u policie z řad menšin. 
Slogan, který kampaň charakterizoval:  „Policie ČR je také Vaše policie“. Cílovou 
skupinou byli příslušníci všech národnostních a etnických menšin v ČR, kteří splňují 
základní podmínky pro přijetí k policii, zvláštní pozornost byla zaměřena na mladé lidi ve 
věku 17 až 30 let. Zájemci o práci u police z řad menšin byli přijímáni za zcela stejných 
podmínek, jako kdokoliv jiný. 
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Jednou z hlavních myšlenek celého projektu bylo také prezentovat policii jako 
moderní firmu, oproštěnou od předsudků, která je otevřená přijímání příslušníků menšin a 
která tento krok zároveň chápe jako obohacení své firemní kultury. 

 Další zásadou by mělo být, že veškeré informace a údaje, které o sobě uchazeč na 
žádost personalisty v průběhu výběrového řízení uvedl, jsou důvěrné a organizace by je 
měla použít pouze z důvodu obsazení pracovního místa. Bez souhlasu uchazeče by neměla 
organizace tyto dokumenty poskytnout nikomu jinému. 

 Neúspěšným uchazečům by měly být vráceny všechny jimi předložené dokumenty, 

včetně dotazníků, referencí, výsledků lékařského vyšetření, testů apod. [Koubek , 2005] 

 Každý kandidát má právo z výběrového řízení odstoupit a vyžádat si veškeré 
materiály, jejichž je autorem a vymínit si, že o něm nebudou udržovány žádné informace. 

[Hroník, 1999] 

 Etický rámec získávání a výběru pracovníků dle Armstronga: 

• Uchazeči by neměli být diskriminováni na základě pohlaví, rasy nebo náboženství a 
mělo by s nimi být zacházeno poctivě. 

• U pohovoru by mělo být s uchazeči jednáno s úctou a zdvořile. 

• S uchazeči by se mělo zacházet čestně. 
• Po získání pracovníků by měl následovat skutečně profesionální přístup k výběru 

pracovníků. Uchazečům, kteří chtějí vědět jak uspěli a jak se při testování jevili, by 
měli být výsledky testů sděleny pečlivě a taktně. 
 

Aby celé výběrové řízení bylo vedeno férově a bez problémů, je podstatné, aby se 
veškeré osobní otázky na budoucí pracovníky vztahovaly pouze k vykonávání zaměstnání. 

Při vlastním výběrovém řízení je důležité, aby personalista nebo psycholog vedl 
rozhovor takovým způsobem, při kterém by uchazeč neměl nepříjemný pocit z otázek 
zdajících se mu neetické. 

S problematikou neetických otázek se můžeme seznámit v literatuře. Jedněmi 
z nejdůležitějších oblastí, kvůli kterým se často kladou nezákonné otázky jsou: rodinný 
stav, věk, náboženství, rasa, národnost, fyzický stav a záznamy v rejstříku trestů. [De Vito,  

2008] 
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3.5 Etika a etnické menšiny 

Pojmy, které popisují příslušníky určité kultury, zlehčují je, nebo oproti jiným 
menšinám je naopak vyzvedávají, se označují jako rasistické. Jedná se spíše o odlišnosti od 
ostatních kultur. 

     Firmy, které se zajímají o postavení příslušníků etnických menšin, mají několik 
možností, jak situaci monitorovat. Výsledky monitorování etnických menšin procesu 
výběru a získávání pracovníků by měly ukázat zda: 

• Zda v porovnání s podnikovou pracovní silou jako celkem nebo v porovnání 
s lokálním trhem práce nejsou pracovníci etnických menšin v některých oblastech 
nedostatečně či naopak nadměrně zastoupeni. 

• Se reprezentativní počty pracovníků etnických menšin ucházejí o pracovní místa a 
jsou na ně přijímány. 

• Mají pracovníci etnických menšin vyšší nebo nižší podíl na pracovnících 
propouštěných z organizace. 
 
 

3.6 Etika a věk uchazečů 

 

V současné době je velice aktuální fakt, že starší generace jen těžko sežene dobré 
místo. Každé věkové období je něčím charakteristické, má své znaky přednosti a omezení. 
Vždy by však mělo záležet především na  fyzické a psychické kondici každého jedince. 

Při získávání a zaměstnávání pracovníků, by se dle Armstronga měly vzít v úvahu 
tyto zkušenosti o věku a věkové diskriminaci: 

• Nespojovat fyzické a duševní schopnosti s věkem. 

• Neposuzovat věk jako predátor pracovního výkonu. 
• Uvědomit si, že v důsledku demografického stárnutí populace vzrůstá množství 

starších pracovníků. 
• Nebrat věk jako požadavek na zaměstnance. 
• Snížení sebedůvěry, sebeúcty a motivace, společně se ztrátou nebo snížením 

finanční nezávislosti jedinců a osob na nich závislých, jsou některé ze škodlivých 
důsledků věkové diskriminace. 
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3.7 Souvislosti výběru, východiska a metodický postup 

 

Základem splnění této diplomové práce bylo seznámení se s problematikou 
sociálních a etický problémů přijímání a výběru zaměstnanců pomocí odborné literatury. 

Dále jsme se snažil získat informace od absolventů výběrových řízení k Policii 
České republiky a jejich zkušenosti s tímto řízením. 

V rámci diplomové práce jsem se zaměřil na: 

• Charakteristiku základních metod používaných při přijímání a výběru pracovníků, 

• analýza sociálních, etických a personálních problémů a vztahů u přijímacího řízení 
k Policii ČR. 

Pro splnění uvedených okruhů jsem použil základní techniky sociologického 
výzkumu – strukturovaný rozhovor, přímé pozorování a studiu interních dokumentů. 

Hypotézy k dané problematice 

Na základě prostudované literatury a interních dokumentů je možné vypracovat 
následující hypotézy, které budou základem pro výběr respondentů: 

1. Věková diskriminace se předpokládá u mužů i žen po středním věku 
2. Diskriminace se předpokládá u žen ve věku 20 let a více, z důvodu založení rodiny, 

a  možného nástupu na mateřskou dovolenou 
3. Diskriminace členů různých etnických skupin z důvodu jejich původu 

 

3.8 Strukturovaný rozhovor 

Jedná se o získávání odpovědí na otázky přesně formulované již před zahájením 
výzkumu a shodné pro všechny respondenty. Výhodou je, že lze v průběhu rozhovoru 
reagovat na vzniklé situace – lze upřesnit otázku, zopakovat otázku nebo ji  srozumitelněji 
formulovat. Je možné klást otázky doplňující a upřesňující.  

Je možné zachytit pocity a možná řešení problémů, s nimiž se dotazovaný potýká. 
Rozhovor poskytuje příležitost, aby se respondent k dané otázce projevil spontánně a 
vlastními výrazy. 

Nevýhodou je časová náročnost, možná subjektivita tazatele a obtížná analýza 
výsledků. 
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3.9 Přímé pozorování 

 

V tomto případě mělo přímé pozorování formu, kdy jsem se jako pozorovatel 
účastnil prvotních předběžných přijímacích pohovorů uchazečů majících zájem o přijetí do 
služebního poměru Policie české republiky. Cílem mého pozorování bylo samotné chování 
jednotlivých uchazečů, kdy jsem byl vždy při příchodu uchazeče personalistou představen 
jako „nestranný sběratel dat“ a do samotných rozhovorů jsem žádným způsobem 
nezasahoval. Pouze jsem se soustředil na chování a jednotlivé reakce uchazečů. Vzhledem 
k tomu, že šlo výhradně o prvotní pohovory, kdy se každý ze zájemců seznamoval se 
všemi náležitostmi a samotným průběhem přijímacího řízení a možného přijetí do 
služebního poměru, byly reakce respondentů vesměs pozitivní.  

Po prvotním seznámení s uvedenými náležitostmi následoval vždy neformální 
rozhovor mezi uchazečem a personalistou, který byl ze strany personalisty veden s tím 
cílem, aby spíše posoudil samotnou vyjadřovací schopnost jednotlivé osoby.   

 Toto pozorování uchazečů o zaměstnání mi přineslo velmi cenné informace, stejně 
jako vedení pohovorů ze strany personálního manažera. Při tomto pozorování je dle mého 
názoru, nejméně narušeno přirozené chování uchazečů a z toho plyne možnost získání 
věrohodnějších informací. 

 

3.10 Studium interních dokumentů 

 

Vzhledem ke zvyšující se míře nezaměstnanosti jsou personální pracoviště Policie 
ČR „zaplavována“ životopisy se žádostmi o zaměstnání. Tyto žádosti jsou zakládány do 
vlastní databáze policie a studium těchto žádostí a životopisů bylo významným zdrojem 
informací. 

 

3.11Metoda použitá pro získání dat k analýze 

 

Vlastní šetření bylo prováděno výběrovým způsobem, neboť toto byla jediná 
možnost, jak získat potřebné informace. 

Údaje k analýze jsem získával na základě strukturovaného rozhovoru. Veškeré 
otázky, které jsem pokládal respondentům, se skládaly ze dvou základních okruhů. 

V prvním okruhu se mnou položené otázky týkaly osobních údajů a  vzdělání.   
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Druhý okruh otázek byl již zaměřen na zkušenosti při výběrovém řízení, a to jak na 

chování personalistů, na problematiku diskriminace, tak na celkový průběh výběrového 
řízení 

V závěru rozhovoru jsem zjišťoval, jak by se měli na základě pocitů a zkušeností 
respondentů personalisté chovat, aby celé výběrové řízení bylo vedeno na úrovni a eticky. 

 

3.11.1 Výběr skupiny respondentů 

 

Výběr skupiny respondentů pro získání informací a jejich následnou analýzu jsem 
provedl: 

U uchazečů – účastníků výběrového řízení v rámci Policie České republiky, Krajského 
ředitelství policie, Ústí nad Labem. 

 

3.11.2 Technika analýzy získaných dat 

 

K řešení rozboru informací, kvalitativních znaků získaných z rozhovorů jsem zvolil 
tabulkový procesor Microsoft Office Excel 2007, pomocí kterého byla získaná data 
vyhodnocena v grafech. 

Při využívání tabulkového procesoru MS Office Excel 2007, jsem postupoval následujícím 
způsobem: 

1. Nejprve jsem vytvořil databázi, která obsahovala jednotlivé odpovědi dotazovaných 
uchazečů. 

2. Poté byla tato databáze přenesena do tabulkového procesoru Excel a následně 
graficky zobrazena. 

Všechny získané závěry byly vyhodnoceny nejen grafickou ale také slovní formou. 
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4. VYHODNOCENÍ  

 

Přijímání nových zaměstnanců je velmi důležitý krok, který ovlivňuje budoucí 
efektivnost každé firmy či organizace, která vyhlašuje výběrové řízení na určitou pracovní 
pozici. Policie České republiky není v tomto směru výjimkou, jen s tím rozdílem, že 
policie nevyhlašuje výběrové řízení na „určitou pozici“, ale výběrové řízení nových 
policistů. 

Kvalita výběru závisí na tom, jaké metody se rozhodne personální pracoviště použít a 
jak vhodné jsou tyto metody pro zjištění potřebných kvalit uchazeče.   

 

4.1 Slušnost při výběrovém řízení 

Slušnost v překladu „Fairness“, je hlavní pojem ve společnosti a mezilidských 
vztazích. Každý člověk má slušnost v sobě. Tak jak ji vyjadřuje, vyplývá z učení a jeho 
životních zkušeností. 

Při výběrovém řízení je slušnost nepostradatelnou záležitostí. Vhodné a slušné chování 
by mělo být dodržováno, jak ze strany uchazeče, tak především ze strany personalisty, 
protože kandidáti na pracovní pozice prožívají každé výběrové řízení velice emotivně. Je 
to pro ně náročný a psychický zážitek, a tak jakékoli necitlivé nebo dokonce arogantní 
jednání ze strany psychologa či personalisty dokáže celou situaci hodně znepříjemnit. 

Právě při výběrovém řízení, osobním jednání a jiných metodách získávání a výběru 
pracovníků, může dojít k diskriminaci, a to u různých skupin uchazečů a z různých 
důvodů. 

 

4.2 Diskriminace mužů i žen po středním věku 

Diskriminaci z hlediska věku je věnována zvýšená pozornost. V současné době se 
vzhledem k minulosti věková struktura obyvatelstva výrazně změnila. Podíl dětí do 14 let 
klesl téměř o pět procentních bodů, z hlediska dlouhodobého vývoje je to ojedinělé tempo 
poklesu. Podstatně se snížil i podíl mladých lidí ve věku mezi 15 a 19 lety, naopak vzrostlo 
zastoupení obyvatel ve věku 40 – 60 let a 65 let a více. Obyvatelé České republiky na 
začátku 21. Století jsou v průměru o více než 10 let starší, než o století dříve. Nikdy 
v předchozí historii nezestárlo obyvatelstvo na území České republiky jako v průběhu 20. 
Století – a navíc má předpoklady k dalšímu stárnutí. 
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 Zatím platí, že vyšší věkové kategorie patří mezi tzv. obtížně zaměstnatelné 
skupiny osob na trhu práce.  Výjimkou v tomto směru není Policie České republiky – 
k přijímacímu řízení jsou prioritně zařazování mladší uchazeči. Důvodů je hned několik. 
Mohou to být např. vyšší mzdové nároky na platové zařazení.  

Lidé starší generace mohou mít nežádoucí návyky dosažené během dosavadní 
pracovní kariery. Celoživotní setrvání v jedné profesi na jednom pracovním místě, mnohdy 
může způsobit omezené pracovní dovednosti a zkušenosti. U těchto osob jsou častěji 
sledovány zdravotní problémy znamenající omezení v možnostech jejich pracovního 
zařazení. 

 Cílem pro země EU je zaměstnat věkovou skupinu 50+ a zvýšit míru zaměstnanosti 
osob ve věku 55 – 64 let.  Tento cíl představuje pro Českou republiku zcela mimořádný 
problém. Znamená to podpořit integraci na trhu práce. Situaci navíc ztěžuje  nepříznivý 
demografický vývoj, kdy cíl zvýšení míry zaměstnanosti se v současnosti vztahuje na 
výrazně vyšší počet starších obyvatel, než tomu bylo v minulých letech. Jako aktuální se 
tedy jeví nutnost výrazně zvýšit pracovní aktivitu starších osob, ovšem v rámci řešení stáří 
jako komplexního problému. Prosté zvýšení důchodového věku bez přípravy vhodných 
pracovních příležitostí a bez dalších změn, zejména v kvalifikaci osob  to ale nevyřeší a 
naopak by mohlo přinést jen zvýšení neuplatněné nabídky pracovních sil – 
nezaměstnanosti. 

 

4.3 Upřednostňování mužů před ženami 

 

 Téma diskriminace na základě rozdílnosti pohlaví je velmi citlivé a bohužel stále 
aktuální. Je také zdrojem jistého napětí mezi oběma pohlavími. Diskriminace, nerovné 
postavení mužů a žen, jsou tématem mnoha sociologických studií v Čechách i ve světě. 
Nejedna media hovoří často o vyšším procentu zaměstnanosti u žen než u mužů, o 
rozdílném mzdovém ohodnocení žen a mužů za stejnou práci. Přitom k tomu není žádný 
reálný a opodstatněný důvod, a to ani pro zaměstnání ve vyšších funkcích.  Rozdílné 
mzdové ohodnocení mužů a žen není problém Policie České republiky, tento problém je 
spíše obecný, neboť u Policie ČR je mzdové ohodnocení pro všechny příslušníky stejné, ať 
jde o muže nebo ženy. Muži jsou „upřednostňováni“ spíše z bezpečnostních důvodů.  

 Obecně také v České republice stále fungují stereotypy ohledně „mužské“ a 
„ženské“ práce. Málo placená zaměstnání jsou většinou brána jako „ ženská“.  Např. pouze 
2% osob pracujících v oblasti péče o děti jsou muži.  
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4.4 Neetické otázky při výběrovém řízení 

 

Problematika pokládaných otázek ze strany personalisty v rámci výběrového řízení 
je v současnosti jednou z nejproblematičtějších oblastí etiky. Je důležité, jak se při nich 
uchazeči cítí, a zda je mohou chápat jako neetické. Jde především o otázky, které se týkají 
soukromí uchazečů, věku, národnosti, zdravotního stavu. 

 

Otázky které se považují za neetické: 

1. Jaký je váš rodinný stav? Jste ženatý/vdaná? 
2. Jaký je váš zdravotní stav? Máte nějaké dlouhodobé potíže? 
3. Jste kuřák/nekuřák? 
4. Máte problémy s hlídáním dětí? 
5. Bylo by možné přiložit k vašemu životopisu nějakou fotografii ze současnosti? 
6. Jaká je vaše sexuální orientace? 

 

Spousta informací, které se dle výše uvedených otázek dají považovat za neetické, 
je možno vyčíst ze životopisu, který uchazeč píše sám a personalista se tak může vyhnout 
problémům těchto otázek, pokud si přiložený životopis pečlivě prostuduje již před 
rozhovorem. 

 

4.5 Analýza výběrového šetření 

 

 Hlavním cílem této analýzy bylo získat názory uchazečů o práci u Policie České 
republiky v dané problematice sociálních a etických problémů při získávání a výběru 
pracovníků. 

 Nejdůležitější částí bylo vedení strukturovaného rozhovoru s těmito uchazeči, 
analýza všech absolventů rozhovoru na práci personalistů a psychologů během přijímacího 
řízení. Dále připomínky uchazečů k tomu, jakým způsobem byl výběr nových pracovníků 
ze strany zástupců organizace veden, jejich zkušenosti se slušností výběrových procesů a 
problematiku diskriminace, se kterou měli možnost osobně se setkat. 
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4.5.1  Analýza výběrového strukturovaného rozhovoru 

 

 Metoda dotazování pomocí strukturovaného rozhovoru byla zvolena pro analýzu 
názorů uchazečů. 

 

Použitý strukturovaný rozhovor obsahuje: 

- základní identifikační údaje uchazečů ( pohlaví, věk, vzdělání, současné zaměstnání) 
- tematické otázky 

 

Uchazečům byly položeny stejné předem připravené otázky: 

1. Měl(a) jste při výběrovém řízení nepříjemný pocit z chování personalisty, nebo 
psychologa (diskriminace, psychický nátlak)? Pokud ano, jaký? 
 

2. Jaké máte nepříjemné zkušenosti při výběrovém řízení 
 
3. Jak by se měli personalisté při výběrovém řízení k uchazečům dle vašich zkušeností 

chovat? Co by se dalo změnit? Změnil(a)  by jste chování personalistů?  
 

Odpovědi uchazečů jsou vyhodnocovány v pořadí podle posloupnosti jednotlivých 
okruhů otázek a předchází jim analýza podle identifikačních údajů dotazovaných osob. 

 

4.5.2 Charakteristika zkoumaného souboru 

 

Ve svém zkoumání jsem se zaměřil na výběrový soubor 90 účastníků výběrového 
řízení k Policii ČR v rámci Krajského ředitelství Policie ČR Ústí nad Labem. 

Šetření proběhlo v měsících říjen – prosinec 2009. Z oslovených respondentů se 
interview zúčastnili všichni. 
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4.5.3 Analýza uchazečů podle pohlaví 

 

Z celkového počtu 90 osob, se kterými byl průzkum proveden bylo celkem 34 
ženského pohlaví. 

 

 

 

Graf č. 1 – Rozdělení uchazečů dle pohlaví 
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4.5.4 Analýza uchazečů podle věku 

Celkový počet účastníků výběrového řízení k Policii České republiky se dělí na 
následující věkové složení: 

1. Rozdělení dle věku žen: 
do   30 let věku . . . . . 26 osob 
nad 30 let věku . . . . . . 8 osob 
 
 

 

Graf č. 2 Rozdělení žen dle věku 
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2. Rozdělení dle věku mužů: 

do   30 let věku . . . . . 41 osob 
nad 30 let věku . . . . . 15 osob 
 
 

 

Graf č. 3 Rozdělení mužů dle věku 
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4.5.5 Analýza uchazečů podle vzdělání 

 

Na základě vyhodnocení dotazovaných podle vzdělání můžeme říci, že počet 
uchazečů se středoškolským vzděláním značně převyšuje počet vysokoškolsky vzdělaných 
uchazečů. 

 

 

Graf č. 4 Vyhodnocení uchazečů podle vzdělání 
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4.5.6 Analýza podle chování personalistů 

 

Na otázku:  Měl(a) jste při výběrovém řízení nepříjemný pocit z chování 
personalisty, nebo psychologa (diskriminace, psychický nátlak)? Pokud ano, jaký? 

Ze všech dotazovaných uchazečů odpovědělo ANO celkem 53 dotazovaných a NE 
37 dotazovaných. 

 

 

 

Graf.č. 5 Vyhodnocení dle chování personalistů 
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4.5.7 Vyhodnocení výsledků 

 

V pozorování a analýze informací jsme měli možnost porovnat zkušenosti u 
respondentů v celkovém počtu 90 osob, z toho 34 žen a 56 mužů. 

Mohli bychom je rozdělit do následujících skupin, kde budou výsledky dotazování 
popisovány detailněji.  

 

4.5.8 Diskriminace dotazovaných žen 

 

 Za největším „diskriminační„ problémem u žen můžeme označit otázky ohledně 
rodinného stavu uchazeček – jste vdaná, kdy plánujete založit rodinu… 

 Tyto otázky byly pokládány vždy na úvod rozhovoru a dost uchazeček je 
považovalo za osobní a nepříjemné.  Hlavním problémem u žen nad 30 let je věk. Tyto 
uchazečky mají ve svém věku s přijetím problém, i přes předchozí víceleté pracovní 
zkušenosti. Především nastávají problémy při plnění prověrky fyzické zdatnosti.  

 

4.5.9 Diskriminace dotazovaných mužů 

 

 Na základě zjištěných informací se dá říci, že u mužů do 30 let nebyla uvedena 
téměř žádná diskriminace a vesměs byli do služebního poměru přijati.  I u mužů nad 30 let 
je největším problémem při výběrovém řízení fyzická zdatnost. 

 

4.5.10 Zhodnocení uchazečů dle vzdělání  

 

 Analýzou výsledků jsem došel k závěru, že u uchazeček s vysokoškolským 
vzděláním je, dalo by se říci jediným problémem „nebezpečný věk“, kdy se dá očekávat 
založení rodiny. 

 U respondentů s vysokoškolským vzděláním jsem se s žádnou formou diskriminace 
nesetkal. 
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4.6 Vyhodnocení zkušeností dotazovaných s chováním personalistů  

 

 Více než polovina uchazečů mělo z chování personalisty špatný pocit. U žen to 
byly většinou otázky související s rodinným a zdravotním stavem, tak jak je již uvedené 
v předchozí kapitole. 

 Většina špatných zkušeností v souvislosti s chováním personalistů se týkala 
nevěřícnosti ke kandidátům. Dle žen byli personalisté často neosobní a nezřídka dávali 
ženám najevo, že „jsou jedny z mnoha“. 

 U mužů převládali zkušenosti s chováním personalisty v tom smyslu, že 
personalista byl neosobní, neprofesionální… 

  

4.7 Vyhodnocení zkušeností respondentů s výběrovým řízením 

 

 Ze zjištěných údajů vyplývá, že u žen jsou zkušenosti s výběrovým řízením až na 
výjimky dobré. U mužů jsou negativní zkušenosti poněkud častější, než u žen. V první 
řadě je to dané tím, že mužů bylo u výběrového řízení skoro dvakrát tolik co žen a dále 
bylo u mužů zjištěno, že slib personalistů o tom, že budou uchazeče o výsledku 
informovat, nebyl dodržen. 

  

 

4.8. Zhodnocení návrhů, co by respondenti na chování personalistů změnili 

 

 Jak u žen, tak u mužů, bez ohledu na věk, vzdělání zkušenosti s personalisty či 
psychology, uvedli dotazovaní velmi podobné návrhy, jak by dle jejich názoru měli 
personalisté vystupovat, a co by změnili v jejich chování vůči respondentům. 

 Personalisté by měli být v první řadě vstřícní a měli by se uchazečům věnovat po 
celou dobu rozhovoru. Měli by být slušní a přirození. Neměli by být přehnaně strojení a 
celkově by měli o uchazeče projevit větší zájem. 

 Personalisté by neměli dát najevo, že jim je uchazeč nesympatický a po celou dobu 
jednání s uchazečem si zachovat profesionální přístup. Také by neměli klást neetické, 
osobní otázky, které na uchazeče působí nepříjemně. Personalisté by se nad uchazečem 
neměli povyšovat a dávat jim tak najevo, že oni jsou pro jeho přijetí či nepřijetí ti důležití.  
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5.  ZÁVĚR 

 

V této práci byl proveden strukturovaný rozhovor s absolventy výběrového řízení 
k Policii České republiky, abychom zjistili hlavní etické problémy a zkušenosti účastníků 
s možnou diskriminací při výběrů nových příslušníků. 

Prvním limitujícím faktorem při tomto výběru je  věk. V současné době je trendem 
zaměstnávat relativně mladé uchazeče a Policie České republiky není v tomto směru 
výjimkou. Mladí lidé jsou přijímáni většinou z důvodu vysoké pracovní flexibility nebo 
z důvodu lepší fyzické zdatnosti. Tento fakt je ovšem problémem uchazečů středního věku. 

Druhým důležitým limitujícím faktorem při výběru zaměstnanců je pohlaví 
uchazečů. Jedná-li se o ženu, téměř vždy se setká s neetickými otázkami týkajících se 
jejího rodinného stavu, plánování svatby apod. také zjištění, že žena může v brzké době 
založit rodinu se stává důležitým faktorem pro její přijetí. Dalo by se tedy říci, že se 
v praxi běžně porušují etické rámce získávání a výběru zaměstnanců na základě pohlaví a 
věku. 

Dalším faktorem ovlivňujícím výběr a přijetí je druh jeho vzdělání. Absolventi 
vysokých a středních škol nemají téměř žádný problém s přijetím. U žen je tato otázka opět 
spjata s věkem a možností nástupu mateřské dovolené. 

Můžeme tedy konstatovat, že v praxi na základě analýzy našeho průzkumu není 
diskriminace středoškoláků a vysokoškoláků až tak významná, pokud není spojena 
s věkem žen. 

I přes všechna kriteria získávání a výběru zaměstnanců a dodržování základních 
etických zásad, hrají při výběru velkou roli osobní sympatie mezi uchazečem a 
personalistou. 

Z celkového počtu dotazovaných se setkala více jak polovina uchazečů 
s diskriminací nebo nepříjemným chováním personalisty při přijímacím rozhovoru a téměř 
třetina dotazovaných měla špatnou zkušenost s férovostí celého výběrového řízení.  

Nejčastější diskriminací je otázka věku a pohlaví uchazečů. Jedná se především o 
věkovou diskriminaci mužů i žen středního věku. Věková diskriminace byla také zjištěna u 
žen do 30 let, a to z důvodu možnosti založení rodiny a nástupu na mateřskou dovolenou. 

Domnívám se, že z lidského hlediska se nelze ztotožnit s žádnou z uvedených 
forem diskriminace vyplývajících  z analýzy rozhovorů s účastníky výběrového řízení, ale 
na straně druhé je nutno dodat, že v dnešních nejen ekonomických podmínkách je možné 
pochopit, které postoje vedou Policii České republiky k těmto krokům. 
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