
                                     Jan Jandač : Management lidských zdrojů

1.Úvod

      Tato práce se v obecné  rovině  zaměřuje na Management lidských zdrojů v organizaci 

a  konkrétně  pak   u  Policie  České  republiky.  Management  znamená  řízení  a  každá 

organizace Policii nevyjímaje vynakládá  práci s lidskými zdroji, tzn. zaměstnanci  nemalé 

prostředky.  Součástí  managementu lidských zdrojů u policie  ČR je služební  hodnocení 

policistů nadřízenými,   které je pak  pro vlastní policisty zpětnou vazbou k zlepšení a 

zefektivnění jejich každodenní práce - výkonu služby.    

     Problematika Managementu je velmi rozsáhlá a proto je důležité si na začátku nejprve 

vysvětlit  jeho podstatu,  historii,  metody,  postupy a vlastní  pozici  v  organizaci,  firmě z 

obecného hlediska.  V návaznosti  na  to  je  dále  důležité  přiblížit  Policii  ČR z  hlediska 

významu, právní úpravy,  organizační struktury a v neposlední řadě z pozice personální 

práce tzn. práce s lidskými zdroji.  Podstatnou částí práce je pak  přiblížit  vlastní podstatu 

hodnocení policistů  jako jedné z metod řízení lidských zdrojů u P ČR ve všech jejích 

aspektech.   

     Jedním z důvodů volby tématu práce  byla   skutečnost, že v letech  1994 až 2008 jsem 

aktivně  sloužil  u  policie  ČR v  Děčíně  a  Ústí  nad  Labem a  samotné  hodnocení  jsem 

několikrát osobně absolvoval.

     Vlastním cílem práce je jednak  zjistit   konkrétní zkušenosti policistů z praktického 

průběhu provádění služebního hodnocení na podkladě  dotazníkového  šetření. Na  základě 

vyhodnocení  dotazníků  pak  vyvodit   případné návrhy,   které  by vedly  k  celkovému 

zlepšení provádění hodnocení.
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2. Management - pojem                        

      Na začátku si stručně vysvětleme, co vlastně Management znamená. S tímto pojmem je 
spojen český odpovídající výraz řízení, který bývá různě definován.  

   Management  je  proces  tvorby a  udržování  prostředí,  ve  kterém jednotlivci  pracují 

společně  ve  skupinách  a  účinně  dosahují  vybraných  cílů  [1].  Obecně  se  jím  rozumí 

dosahování  předem  stanovených  cílů  prostřednictvím  jiných  lidí   ve  formálně 

organizovaných skupinách [2]. Z těchto dvou definic vyplývá téměř vzájemná shoda.      

    V celku se tedy jedná o snahu vedení vytvářet pro své zaměstnance takové pracovní 

podmínky, aby svojí pracovní činností efektivně a účinně dosahovali  záměrů a cílů firmy.

 Historie

      Samotný vývoj  managementu   lze obecně shrnout do čtyř za sebou navazujících etap.

V  první  etapě  na  přelomu  19.  a  20.  stol.  si  stále   rostoucí   nároky  na  řízení 

rozsáhlejších podniků  vynutily  nový vědní obor – management.  Byla  postupně zaváděna 

úkolová  mzda   a  výstupní  kontrola.   Za  zakladatele  jsou   považováni  Henri  Fayol 

(francouzský  ekonom),   nazýván  otcem   tzv.   moderní  teorie  managementu  (rozdělil 

průmyslové aktivity do 6-ti skupin - technické, komerční, finanční, bezpečnostní, účetní a 

manažerské) a  Frederick Winslow Taylor (americký inženýr),  zakladatel tzv. vědeckého 

managementu. V dnešní době se tato etapa souhrnně označuje  jako klasický management.

     Druhá etapa  vývoje probíhala v době mezi koncem 2. světové války a 80. lety 20.  

století,    označena jako tzv.  manažerská revoluce.  Do této doby byly podniky  vedené 

většinou silnými osobnostmi jako např. Henry Ford (výroba automobilů v Americe) nebo 

Tomáš Baťa (česká výroba obuvi),  kteří byli jak manažery, tak i vlastníky podniků a měli 

absolutní moc ve své firmě.  Bez těchto osobností však firmy postupně upadaly do krize. 

To přispělo jednak k oddělení  pozice manažera od pozice vlastníka a zároveň rozdělení 

manažerů dle úrovní na vrcholové,  první a druhé linie. S tím souvisí vznik dvou nových 

manažerských teorií.  Jednak  teorie procesního přístupu  spočívající jednak  ve zvládnutí 

procesu řízení a jednak ve vymezení a určení přesné funkce vedoucích pracovníků a teorie 

systémového přístupu  založená na motivaci lidí  spočívající  např. ve zlepšení pracovních 

podmínek či pomocí duševních podnětů.
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     Třetí etapa vytvořila již management dnešní době velmi podobný. Začaly se projevovat 

snahy o spoluúčast zaměstnanců na řízení firmy a postupně vznikla koncepce dokonalého 

podniku založená na zkušenostech úspěšných manažerů.

     V trendech, které ve třetí etapě již začaly,  pokračovala i následující, čtvrtá etapa od 90. 

let  20.  stol.  do  současnosti.  Zaměstnanci  kromě  podílu  na  řízení  organizace  získali 

prostřednictvím akcií i část majetku podniku a podíleli se tak zároveň i na jeho zisku. Asi 

nejznámějším představitelem je Bill Gates, softwarový inženýr a majitel softwarové firmy 

Microsoft [3].  

     Management dělíme hierarchicky (sestupně) do jednotlivých úrovní řízení :

     a) Top (vrcholný) management

     b) Middle (střední) management

     c) First - line management – management (1. linie)

ad a)  Management na nejvyšší úrovni (např. ředitel firmy). Jeho činnost se skládá z těchto 

funkcí (metod) řízení : 1) organizování, 2) plánování, 3) vedení, 4) kontrola.  Funkcím  č. 

1) a  2)  věnuje více času než manažeři na nižších úrovních.

ad b) Management na střední úrovni (např.  náměstek ředitele).  Jeho činnost spočívá v 

těchto  funkcích  (metodách)  řízení  :  1)  -  2)  vedení   =  organizování,  3)  plánování,  4) 

kontrola.

ad  c)  Management na nejnižší úrovni (např. Manažer určitého úseku). Jeho činnost se 

skládá z funkcí (metod) řízení : 1) vedení, 2) organizování, 3) plánování, 4) kontrola.

   Manažer  na  všech  shora  uvedených  úrovních  by  měl  mít  tyto  přesně  vymezené 

dovednosti :

-  Technické -  zahrnují  znalost  a  zběhlost  v  činnostech obsahujících metody,  procesy a 

postupy. To znamená, že manažer ve výrobním podniku musí být schopen rozumět práci 

nejnižšího stupně  tzn. práci dělníka.
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-  Lidské  - zahrnují schopnost pracovat s lidmi, umět vytvářet úsilí,  týmovou  práci a 

prostředí, ve kterém se lidé cítí bezpečně  a  mohou svobodně vyjadřovat své názory.

-  Koncepční -  zahrnují schopnost vidět „celkový obraz“, rozpoznat významné prvky 

situace a porozumět vztahům mezi nimi.

-  Projekční – zahrnují schopnost  řešit problémy  způsobem, který je organizaci prospěšný 

– užitečný, tedy  schopnost vidět problém  a nacházet řešení.

     Manažer musí vytvořit  takové prostředí, ve kterém mohou lidé dosahovat skupinových 

cílů při minimální spotřebě času, peněz, materiálu a minimální osobní nespokojenosti [1].

Pracovní  výkon  každého  jedince  ovlivňují  dva  významné  faktory  a  to  motivace  a 

stimulace.

     Motivace představuje obecný pojem vycházející z tužeb, přání, potřeb  vědomých nebo 

podvědomých (základní,  fyziologické – voda,  vzduch, spánek, jídlo a dále hierarchicky 

stále  vyšší  – sebeúcta,  přátelství,   společenské postavení  apod.)  V manažerském pojetí 

znamená aktivace pracovníků na základě těchto  vnitřních podnětů.

     Pracovní motivace je řízena pomocí organizačních odměn a trestů, které na pracující 

jedince působí jako pozitivní a negativní hodnoty. Vyhlídka na odměny motivuje, pokud 

vzbouzí naděje. Odměny jsou také potvrzením individuální hodnoty. Uspokojují potřeby 

uznání a naplnění smyslu a intenzifikují vztahy. Při nerovnoměrném rozdělování mohou 

však demotivovat.  Peníze nejsou jedinou a nejefektivnější odměnou [4].

     Stimulace obecně vychází z pobídek, odměn, postupně vedou k aktivitě  a výsledkem je 

uspokojení. V manažerském prostředí znamená  aktivace  pracovníků  na  základě  těchto 

vnějších  podnětů,  které působí na motivační faktory.

     Mezi motivační faktory patří :

• Náplň práce

• Systém ocenění a odměňování (mzda, peněžitá odměna apod.)

• Osobnost manažera
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• Cíl

• Kontrola (zpětná vazba)

• Možnost spolurozhodovat

• Image, perspektiva  firmy

• Možnost postupu a kariéry

• Sociální a jiné výhody

2.1     Metody  managementu lidských zdrojů

     Metody managementu lidských zdrojů chápejme  jako  postupy a návody, kterými lze 

řídit   lidi  (pracovníky).   Konkrétně  jsou  nazývány  funkcemi  řízení,  mezi  které  patří 

plánování, organizování, vedení,  kontrolování a personalistika.

2.1.1. Plánování

     Podstatou plánování je výběr úkolů, činností a cílů pro jejich dosažení. Jde o prioritu 

mezi manažerskými úlohami. Plány není možné sestavit bez rozhodování a bez zvážení 

lidských  potřeb  a  materiálních  zdrojů.  Aby  v  konečném  důsledku  byla  zabezpečena 

úspěšnost plánů,  je nutné položit si tyto otázky: Jaký druh organizační struktury použít ? 

Jací  zaměstnanci   jsou potřeba  a  kdy ? Jak nejefektivněji  vést  tyto  pracovníky ?  Jaké 

kontrolní mechanismy používat ? Z tohoto je patrné, že plánování a organizování jsou  dva 

neoddělitelné a prolínající se prvky. Existují tyto druhy plánů:                                        

Smysl nebo poslání – charakterizuje vlastní činnost podniku (specifická výroba).

Úkoly, cíle  – činnost směřuje k určitému konci = cíli.

Strategie –  určuje  dlouhodobé  cíle  podniku  (stanovuje  jednotlivé  činnosti  pro  jejich 

dosažení).

Taktika – vyjadřuje způsob uvažování při rozhodování  (např. řešení sporných otázek).

Postupy – plány, které určují  metody a návody, jak tyto činnosti  provést.
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Pravidla – vyjadřují specifické požadavky, tedy způsob provedení činností.

Programy –  je  to  souhrn  cílů,  úkolů,  strategií,  taktik,  postupů,  pravidel,  tedy  všech 

předchozích plánů.

Rozpočty  – numerické stanovování očekávaných výsledků tzn.  sestavování rozpočtu  = 

plánování.

Postup plánování :

     Při vlastním plánování si firma (podnik) uvědomí, jaké má  příležitosti  s ohledem na 

trh,  konkurenci a přání zákazníků. Tento krok není součástí plánování,  je však začátkem 

plánovacího procesu. Dále si stanoví úkoly a cíle (dlouhodobé i krátkodobé), které dávají 

směr hlavním plánům, tzn. kde chce firma být, za jak dlouho a jakým způsobem. Poté 

následuje  vývoj  předpokladů  –  v   ,..jakém prostředí  budou plány realizovány.  Dále  si 

stanovuje   možné alternativy (postupy),  hledá  ty  nejvýhodnější  a  ty pak vyhodnocuje. 

Konečným výběrem postupů je plán  přijat a nastává skutečný okamžik rozhodování. Dále 

formuluje odvozené plány, numerizuje  plány pomocí rozpočetnictví, tzn. srovnává  příjmy, 

výdaje a dosažený zisk. V konečné fázi tak dosahuje vytčených cílů [1].

Rozhodování :

  Rozhodovací  proces  je  jádrem  plánování  a  týká  se  budoucnosti.  Vlastní  proces 

rozhodování  chápeme  jako:

     1. vytváření předpokladů

     2. identifikování alternativ = stanovení postupů

     3. hodnocení alternativ = výběr postupů ke stanovení konečných cílů

     4. vybírání  alternativ = uskutečnění rozhodnutí.  

Závěr :

    V podstatě vyhledávání alternativ  (postupů)  slouží jako vodítko pro manažery,  jak 

odstranit omezující faktory, tedy  překážky,  které stojí v cestě k dosažení vytčeného cíle.
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2.1.2.  Organizování

    Obecně organizování  znamená soustředění  a  uspořádání  prostředků  organizace,   s 

jejichž pomocí se dá cíle dosáhnout. Je důležité si uvědomit, že je nedělitelnou součástí 

plánování.  Spočívá tedy v identifikaci (stanovení), klasifikaci (roztřídění ),  seskupení  a 

zabezpečení  koordinace  (usměrňování)  požadovaných  činností  (prací)   v  organizační 

struktuře.  Existuji dva typy organizačních struktur (pracovních skupin) :

Formální  –  jde o účelovou, pružnou  strukturu, ve které je prostor pro volnost jednání, 

využívání tvůrčích talentů, poznání individuálních zálib a schopností.

Neformální  –  postrádá  vědomý společný účel,  jedná  se  o  síť  osobních  a  sociálních 

vztahů, která vzniká spontánně [1].

     V praxi to znamená, že kompetentní manažer je přiřazen kurčité skupině pracovníků a 

má potřebnou pravomoc řídit její činnost. Při tomto využívá všech shora uvedených prvků 

organizování. Základem úspěchu je správná funkčnost formální organizační struktury.

2.1.3. Vedení

     Vedení lze  chápat jako proces ovlivňování lidí takovým způsobem, aby se snažili 

ochotně  dosahovat  cílů.  Vedoucí  musí  stát  v  čele  skupiny a  pomocí  svých  schopností 

ukazovat spolupracovníkům cestu [1].

      Vedení spočívá v konkrétním přístupu (schopnostech) vedoucího kzaměstnancům na 

základě jejich vlastností.  Mezi schopnosti vedoucího (manažera) patří :

• umět efektivně a odpovědně využívat moc

• vědět, že motivace lidí záleží na čase a situaci

• umět inspirovat, motivovat zaměstnance

• umět usměrňovat a zvyšovat činnost spolupracovníků

• umět působit dojmem přispívajícím krozvoji příznivého klimatu na pracovišti
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2.1.4. Kontrolování

     Jedná se o závěrečný krok, kterým  se obecně rozumí kontrola vykonané práce. Přesněji 

řečeno vedení (management) provádí kontrolu práce, kterou vykonali pracovníci.

     Kontrolování je zaměřené na měření a korigování (usměrňování) vykonané práce. Jeho 

proces se skládá se tří  kroků :

1. Stanovení standardů

2. Měření vykonané práce vzhledem ke stanoveným standardům

3. Korekce  odchylek od standardů a plánů

ad 1)  Standardy jsou kritéria  vykonané práce, představují určité body z celkových plánů. 

Mezi nejlepší standardy patří verifikovatelné (měřitelné) úkoly a cíle.

ad 2)  Stanovení standardů i hodnocení vykonané práce (např. u hromadně vyráběných dílů 

) může být jednoduché. Jedná-li se o zakázkovou práci, hodnocení je složité. Pokud se 

jedná o technické druhy prací, je složité stanovení standardů i hodnocení vykonané práce.

ad 3) Standardy by měly odrážet různé pozice v organizační struktuře. Je-li vykonávaná 

práce měřena sohledem na tyto pozice, je korekce odchylek snadnější.  Korekce odchylek 

je okamžikem, při kterém lze kontrolu chápat jako součást celého systému managementu a 

kdy je ve vztahu kostatním manažerským funkcím. Manažeři mohou odchylky korigovat 

tím, že přepracují plány nebo modifikují cíle. Odchylky lze korigovat zaměstnáním dalších 

lidí,  lepším  výběrem  a  školením  podřízených,  snížením  počtu  pracovníků  nebo 

kvalitnějším vedením [1].

2.1.5. Personalistika

     Personalistka obecně znamená obsazování  pozic v organizaci ( podniku, firmě  apod. ).  

Používá   mnoho  metod  a  postupů   jako  jsou  pohovory,  testy,  reference  od  minulých 

zaměstnavatelů  apod.  k  získání  co  nejvíce  informací  o  potencionálním  uchazeči.  Na 

základě konečného  vyhodnocení znalostí,  zkušeností a dalších aspektů je pak přijat na 

pracovní místo ten nejschopnější  zájemce. Personální práci provádí personální oddělení 
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podniku ve spolupráci sliniovými manažery formou analýzy (rozboru) pracovních míst, 

která spočívá  v těchto činnostech :

• popis  (co, jak  a  proč dělat na daném místě)

• hodnocení  (význam místa – určení mzdy)

• stanovení náplně místa (popis funkcí, činností)

• vymezení kvalifikačních požadavků místa (jaké vzdělání je potřeba)

     Analýza (rozbor) práce je součástí programů zvyšování  kvality pracovního života, které 

v sobě zahrnují  aspekty jako bezpečné a zdravé podmínky při práci, příležitost využít a 

rozvíjet schopnosti člověka a příležitost soustavného pracovního  růstu.

     V rámci personalistiky  existují tři položky sloužící k popisu  pracovníka :

• kvalifikace (dosažené školní vzdělání, praxe, zkušenosti)

• intenzita výkonu práce (úroveň práce)

• disponibilní  pracovní  čas (pracovní doba)

     Personalistika pojímá pracovníky ze dvou hledisek :

I. Z  hlediska  mezilidských  vztahů  - výkon  práce  na  základě  spokojenosti 

spolupracovníků.

II. Z hlediska lidských zdrojů – moderní pojetí spokojenosti prostřednictvím lidských 

výkonů.

 V podstatě se personální práce nachází „uvnitř“ následujících  skupin :

Organizace (druh  práce,  strategie  a  úroveň  firmy,  koncepce  (pojetí)  personalistiky, 

potenciál -  úroveň lidských zdrojů).

Člověk  (kvalifikace,  zdravotní stav a osobnost, osobní životní styl).

Okolí (legislativa - zákony, úroveň společnosti, technologií a přírodních  podmínek).
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     V praxi to pak v celkovém měřítku vypadá tak, že se provádí vybírání (najímání) lidí 

dle shora uvedených kritérií (požadavků)  a jejich následné umisťování (disponování)  na 

pracovní místa.  

2.2. Pozice managementu v řízení organizace

Management (vedení) v organizaci  musí  při své činnosti reagovat na mnoho vlivů 

vnějšího  prostředí  (společnosti).  Jinak  řečeno   každá   firma   je  obklopena  vnějším 

prostředím, které  působí na její funkčnost. Jedná se o tyto vlivy :

a) Ekonomické  - kapitál  (stroje,  budovy,  zboží,  zařízení,  nástroje),  pracovní  síla 

(kvalifikovaná /nekvalifikovaná), cenová hladina (vstupní ceny), vládní finanční a daňová 

politika (vybírání a stanovení daní), zákazníci (důležitý faktor při úspěchu podniku).

b) Technologické – technologické  (výrobní ) postupy a návody =  znalosti o tom, jak věci 

dělat,  užitky (vyšší produktivita práce, vyšší životní úroveň, více volného času), problémy 

související  s technologickým rozvojem (znečištění životního prostředí,  dopravní zácpy, 

ztráta soukromí  ovlivněná aplikací nových počítačových technologií ).

c)  Sociální –  vytváří  postoje,  touhy a očekávání,  vzdělávání,  víra,  obyčeje,  politické a 

legislativní (zákony, předpisy), sociální odpovědnost (vliv firem na společnost ).

d) Politické a legislativní – politické (vliv vlády na činnost podniku – ochraňuje a udržuje 

podnikání v určitých mezích a stimuluje ekonomický růst a rozvoj  podporou drobného 

podnikání, daňovými  úlevami apod.), legislativa (zákony, předpisy a soudní rozhodnutí 

apod.).

e) Etické – osobní etika (pravidlo použité jedincem v životě, osobní spokojenost), účetní 

etika  (pravidla  účetnictví  firmy),  obchodní  etika  (pravda  a  spravedlnost  –  poctivá 

konkurence, vztah k veřejnosti  apod.)[1].

Shrnutí :

    Management  plní  podstatnou,  ba  přímo nejdůležitější  roli   v  podniku či  firmě.  Je 

moderní filosofií, současnou  a  budoucí hybnou silou společnosti, bez jehož nástrojů a 

trendů se v současném světě neobejde žádná organizace.
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2.3.  Management lidských zdrojů u policie ČR

    Tak jako ve všech organizacích a firmách  jak tuzemských, tak i  světových, se věnuje 

práci s lidskými zdroji stále větší pozornost a personální práce je již zaběhlým atributem i 

u organizační složky státu jakou je Policie České republiky. Management policie  klade 

stále větší důraz na problematiku v této oblasti, snaží se jí rozvíjet a přiblížit se tak úrovni 

moderních  prosperujících  podniků.

     V následujících podkapitolách si stručně vysvětlíme v základní  rovině obecný  význam 

Policie ČR, dále  její  právní úpravu, organizační a řídící  strukturu a v neposlední řadě 

základní principy personální práce, tzn. práce se zaměstnanci. Závěrečnou část věnujeme 

vzniku, popisu a rozboru  hodnocení policistů, jako jedné z metod řízení lidských zdrojů u 

P ČR.      

2.3.1. Policie České republiky –  význam

     Státní správa je veřejná správa, která je vykonávána orgány státu, jako jsou např. vláda,  

ministerstva  na  nejvyšší  úrovni,  na  nižších  (regionálních)  úrovních  jsou  to  pak  další 

správní úřady jako např. Český statistický úřad, Probační a mediační služba, Magistráty 

měst,  Obecní  úřady  a  v  neposlední  řadě  i  organizační  složka  státu  -  Policie  České 

republiky.  

     Výkon státní  správy na úseku ochrany veřejné bezpečnosti  a  pořádku je  hlavním 

úkolem Policie České republiky [5].

2.3.2 Právní úprava 

Zákon o Policii České republiky

     Po roce 1989 byla Policie České republiky  nejprve zřízena zákonem č. 283/91 Sb., o 

Policii České Republiky, ve znění pozdějších předpisů (nahradila tak původní sbor národní 

bezpečnosti - SNB).    

     V souvislosti se stále probíhající reformou P ČR došlo však od 1.1. 2009 k přijetí 

současné  platné  novely  zákona  č.  273/2008  Sb.,  o  Policii  České  republiky  ve  znění 

pozdějších  předpisů,  ve  kterém   je  policie  charakterizována  jako  jednotný  ozbrojený 
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bezpečnostní sbor,  jehož úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, veřejný pořádek, 

předcházet trestné činnosti a plnění dalších úkolů dle tohoto zákona. Policie je jednotně 

podřízena  ministerstvu  vnitra  a  její  vrcholný  představený  -  policejní  prezident  za  její 

činnost odpovídá ministru vnitra ČR.

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

     V souvislosti s platností původního zákona č. 283/91 Sb. o Policii ČR, byl v platnosti 

nejprve  zákon č. 186/1992 Sb.,  o služebním poměru příslušníků Policie České republiky 

ve znění  pozdějších předpisů.   V souvislosti  s  přípravami reformy Policie   však nabyl 

účinnosti  od  1.1.2007  zákon  č.  361/2003  Sb.,  o  služebním  poměru  příslušníků 

bezpečnostních sborů ve znění pozdějších předpisů,  platný nejen pro policisty ale i pro 

hasiče,  celníky apod. Tento zákon podrobně upravuje poměry příslušníků, jejich řízení, 

odměňování, práva a povinnosti a další. Ve své podstatě již  odděluje státní zaměstnance 

od ostatních zaměstnanců v civilním a soukromém  sektoru podléhajících zákoníku práce a 

jiným pracovně právním normám.

2.3.3. Organizační a řídící struktura

     Obecně lze organizační a řídicí strukturu Policie ČR charakterizovat jako liniově štábní. 

Výhodou  je  celková  odpovědnost  liniového  nadřízeného  za  konkrétní  řízenou   část. 

Nevýhodou je pak  dlouhá a mnohdy těžkopádná komunikační cesta (vedoucí od liniového 

vedoucího přes celou jednotku až k nejnižšímu podřízenému).  

    Vrcholným orgánem P ČR je Policejní prezídium ČR, v čele stojí prezident, který je 

podřízen ministru vnitra. Prezidentu jsou přímo podřízeni :

• Kancelář policejního prezidenta

• Náměstek pro službu kriminální policie a vyšetřování

• Náměstek pro vnější službu (dopravní a pořádková služba)

• Náměstek pro Ekonomiku

• Ředitelství pro řízení lidských zdrojů
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    Pod tyto  vrcholné orgány spadají  další složky, které není nutné vzhledem k tématu 

práce vyjmenovávat.

     Je však  nutné uvést, že Policejnímu  prezídiu jsou přímo podřízena  Krajská ředitelství 

Policie České republiky jednotlivých správ, tzn. ředitelství v jednotlivých krajích  (např. 

Policie České republiky, Krajské ředitelství Ústeckého kraje Ústí nad Labem) a jednotlivá 

Obvodní  a  Městská  Ředitelství   P  ČR  na  úrovni  jednotlivých  městských  obvodů  a 

městských částí hlavního města Prahy.

   Pro  příklad  si  uveďme  zjednodušenou  organizační  a  řídicí  strukturu  Policie  ČR, 

Krajského Ředitelství Ústeckého kraje, Ústí nad Labem.

     V čele Krajského ředitelství stojí ředitel, jemuž jsou přímo podřízeni :

     - náměstek ředitele KŘ pro službu kriminální policie a vyšetřování

     - náměstek ředitele KŘ pro vnější službu (pořádková a dopravní služba)

     - náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

     - ředitelství pro řízení lidských zdrojů KŘ (skupina personálního výběru)  

    Uvedená  organizační  a  řídící  struktura  obsahuje  pouze  ty  nejhlavnější  organizační 

články. Podrobný výčet všech složek není účelem ani záměrem této práce. Smyslem je 

získat pouze obecnou představu.

     V dalších podkapitolách jsem se  přímo zaměřil  na personální práci, tzn. práci  s 

policisty.

2.3.4. Personální práce

Nábor - výběr

      Do služebního poměru policisty může být podle z.č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků  bezpečnostních  sborů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,   přijat  občan  České 

republiky starší 18-ti let, který je bezúhonný tzn. nebyl soudně trestán, splňuje kvalifikační 

předpoklady - má ukončené úplné střední odborné vzdělání, je fyzicky i duševně způsobilý 

pro výkon služby.    
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   Přijímací  řízení  je  zahájeno  s  uchazečem na  základě  písemné  žádosti  o  přijetí  do 

služebního poměru, kterou uchazeč odevzdá (většinou dle místa bydliště) na personální 

pracoviště – skupinu personálního výběru (spadající  pod Ředitelství  pro řízení lidských 

zdrojů  P ČR,  konkrétního kraje).  Po shromáždění  a  posouzení  veškerých potřebných 

předložených písemností  pracovník náborové kanceláře  provede s uchazečem pohovor, 

kde  jej  seznámí  s  podmínkami  přijetí,  právy a  povinnostmi,  možnostmi  a  charakterem 

práce  služby (např. pořádková služba), o kterou má uchazeč zájem a  dalšími skutečnostmi 

týkajících  se služebního poměru.  

   V další  části  přijímacího  řízení  žadatel  absolvuje  komplexní  zdravotní  prohlídku  a 

psychologické vyšetření skládající se z řady testů k poznání jeho osobnosti. Poslední částí 

je prověrka fyzické zdatnosti, která obsahuje tzv. člunkový běh 4 x 10 m, soustavu s tyčí ke 

zjištění stability, cvičení určitého počtu kliků, leh-sedů a vytrvalostní 12-ti minutový běh. 

Celé řízení je absolvováno v průběhu tří měsíců a průběžně vyhodnocováno příslušnými 

odbornými  pracovníky  včetně  personálního  pracovníka.  Je  završeno  buď  rozhodnutím 

ředitele KŘ P ČR konkrétního kraje o jeho přijetí do služebního poměru  či písemným 

vyrozuměním o tom, že nebyl přijat.

Základní kvalifikace

   Policisté,  kteří  jsou přijati,  jsou co nejdříve vyslání k absolvování základní odborné 

přípravy  na  některou  ze  středních  policejních  škol.  Například  policisté  zařazeni  do 

pořádkové  služby absolvují  15-ti  měsíční  studium na  Střední  policejní  škole  v  Praze-

Hrdlořezích (  9 měsíců teoretické přípravy a 6 měsíců odborné praxe formou stáže na 

určeném obvodním oddělení P ČR ).  V průběhu studia má každý policista možnost  se 

bezplatně  stravovat  a  být  ubytován  v  areálu  školy.  Studium  je  zakončeno  maturitní 

zkouškou z vybraných odborných předmětů.   Po úspěšném ukončení  školy je policista 

přiřazen ke konkrétní službě (např. Pořádková služba) přímo na pracovní pozici (funkci) na 

základní útvar P ČR ( např. Obvodní oddělení policie ČR, Ústí nad Labem).

Možnost  zvyšování kvalifikace

     Každý policista po úspěšném zapracování a osvědčení svých teoretických a praktických 

znalostí  ve  výkonu  služby si  může  rozšířit  vzdělání  o  vysokoškolské  vzdělání  dalším 
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studiem jednak  na  Policejní  Akademii  ČR v  Praze  nebo  na  jiné  civilní  vysoké  škole. 

Managementem P ČR je  umožněna forma studia buď kombinovaná (dálkové studium) 

nebo   presenční  (denní  studium).   To záleží  na  konkrétním  charakteru,   druhu práce 

policisty a dalších souvisejících aspektech.

Rekvalifikace

    Policisté, kteří po nějaké době praxe u základního útvaru přecházejí na jiné pracoviště 

tzn. ke službě jiného  charakteru s konkrétní specializací např. přestup  od uniformované 

policie  (pořádková  služba)  k  neuniformované  policii  (služba  kriminální  policie  a 

vyšetřování), absolvují  4-měsíční kurz opět na některé ze středních policejních  škol k 

získání nových specifických znalostí pro  výkon budoucí funkce.

Jazykové studium

    Jazykové vzdělání  je zajišťováno jazykovým institutem Ministerstva vnitra ČR. Spočívá 

především ve výuce anglického a německého jazyka a je zaměřeno především na jazykové 

potřeby policistů u jednotlivých druhů služeb.

Odměňování, sociální a zdravotní zabezpečení    

   Odměňování policistů je zákonně upraveno v z.č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů a dále doplněno vládními a služebními nařízeními (např. 

stanovení základních platových tarifů  apod.). Je zajištěno pravidelným  měsíčním platem, 

který  se  skládá  ze  základního  tarifu  (jeho  výše  závisí  na  délce  odpracovaných  let  – 

příslušná platová třída a stupeň), dále z osobního, hodnostního a zvláštního  příplatku tzv. 

rizikového příplatku. Vedoucí a zástupci vedoucího mají ještě v platu zahrnutý příplatek za 

vedení. Plat policisty  je fixní, to znamená, že je ve své podstatě stále stejný a nehledí se na 

to, zda-li policista slouží o všední den, sobotu, neděli,  svátek, či noční směnu (veškeré 

příplatky byly zrušeny). Studujícím  policistům je poskytováno studijní volno a to jak při 

denním, tak i dálkovém studiu.

     Dále má policista nárok na 6 týdnů řádné dovolené za kalendářní rok a po 15-ti letech  

služby nárok na 14-ti  denní rehabilitaci   (např.  ozdravný pobyt  v lázních,   rekreačním 

zařízení Ministerstva vnitra ČR apod.). Dále všem zaměstnancům P ČR jsou poskytovány 
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příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb, jako jsou např. příspěvky na zimní či 

letní rekreaci, bezúročné půjčky, pomoc v těžké životní situaci  apod.  Ve volném čase 

mohou  všichni  využívat  celou  řadu  sportovních  zařízení,  stát  se  členy  klubů  (např. 

sportovní klub policie v rámci Ústeckého kraje).

     Důležitou součástí péče o zaměstnance  je soustavné zlepšování  úrovně pracovních 

podmínek  (bezpečnost,  ochrana  zdraví  při  práci,  technika  apod.),  aby  tato  úroveň 

odpovídala současné úrovni techniky a společenského rozvoje. K této úrovni v současné 

době ne malou měrou přispívá i stále probíhající reforma P ČR.  

     Novým prvkem řízení  lidských  zdrojů  u  policie  je  zavedení  hodnocení  policistů 

nadřízenými. Na tuto problematiku jsem se zaměřil v následující praktické části mé práce.
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3.Problematika hodnocení policistů

3.1. Právní úprava, vznik a důvod zavedení

    Jednou z  metod řízení  lidských zdrojů  u  P ČR je  provádění   hodnocení  policistů 

nadřízenými, kteří hodnotí jejich pracovní výkon. Výsledek  hodnocení  je pak  obecně 

zpětnou  vazbou  pro  samotné  policisty  tzn.  motivací   k   zefektivnění  jejich  pracovní 

činnosti. Hodnocení je právně upraveno v zákoně č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů.

     Podrobný postup jeho provádění v rámci policie ČR je podrobně stanoven interním 

aktem – pokynem č. 18 ředitele ředitelství pro řízení lidských zdrojů Policejního prezídia 

České  republiky  ze  dne  14.07.  2009  k  provádění  služebního  a  průběžného  hodnocení 

příslušníků Policie České republiky [7].       

     Služební hodnocení příslušníka obsahuje posouzení jeho odbornosti,  kvality plnění 

služebních povinností  a  úrovně teoretických znalostí  včetně  jejich  aplikace  při  výkonu 

služby.  Služební  hodnocení  obsahuje  i  úkoly  pro  další  odborný  rozvoj  příslušníka.  Je 

podkladem pro rozhodování ve věcech služebního poměru příslušníka. Provádí jej vedoucí 

příslušník (hodnotitel)  nebo jím pověřený příslušník.  Opis služebního hodnocení obdrží 

hodnocený  příslušník.  Jestliže  s  ním  nesouhlasí,  má  právo  podat  proti  němu  písemné 

námitky vedoucímu hodnotitel  do 15-ti  dnů ode dne jeho obdržení.  Vedoucí  hodnotitel 

námitkám vyhoví a služební hodnocení změní nebo námitky zamítne a služební hodnocení 

potvrdí  do 30-ti  dnů ode dne jejich podání.  V závěru hodnocení hodnotitel  uvede,  zda 

příslušník ve výkonu služby dosahuje  vynikajících výsledků,  velmi dobrých výsledků, 

dobrých výsledků, dobrých výsledků s výhradami nebo neuspokojivých výsledků [6].

     Hlavním důvodem pro vznik nového systému hodnocení policistů byla nespokojenost 

samotných policistů s dosavadním tzv. čárkovým systémem hodnocení, který byl založen 

spíše  na  kvantitě  než  kvalitě  odvedené  práce.  Nejhlavnějším  používaným  z  minulosti 

„zažitým“  kritériem    z  hlediska  kvantity  bylo  hodnocení  policistů   podle  počtu 

každodenních  provedených  činností  z  výkonu služby tzn.  hodnocení  na  základě  počtu 

udělených pokut, administrativních a souvisejících činností  apod.
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     Nový vypracovaný systém hodnocení jako součást systému řízení lidských zdrojů u P 

ČR byl poprvé zkušebně testován u policistů P ČR,  Okresních ředitelství (dnes Územních 

odborů) Most, Mělník a Nymburk na podzim roku 1999. Na základě prvotních ohlasů  a 

výsledků  z praxe byly získány první kladné  zpětné vazby nového hodnocení a  o jeho 

způsobu  efektivnosti  již  nebylo  pochyb.  Po  průběhu  všech  dalších  připomínek  a 

dokončování konečné  podoby byl  v srpnu 2000 samotný systém  hodnocení pracovního 

výkonu  policistů  předložen  a  schválen  jak  řídicím  výborem  PHARE (pilotní  projekt 

Evropské unie), tak ministrem vnitra a policejním prezidentem. Od září 2000 byl postupně 

rozšiřován na  policejní  správy jednotlivých krajů (dnes Krajská ředitelství jednotlivých 

krajů) a od 1.1. 2001 byl zaveden do praxe v rámci celé policie  i na Policii ČR, Krajské 

ředitelství Ústeckého kraje, Ústí nad Labem.

3.2.  Charakter, principy, typy  a cíle   

   Nový systém   hodnocení   spočívá   v  metodách   zajišťujících   objektivní  a 

nezpochybnitelná fakta, která zjišťují  úroveň  pracovního výkonu policisty  a  používá 

kritéria  srovnatelná s používanými přístupy v zemích EU. Je založen na  dvou principech :

     1) princip  porovnání pracovního výkonu policisty se standardy. Standard je striktně 

stanoven,   vyjadřuje  určitou  postačující  míru  nároků  na  výkon  služby  a  je  znám jak 

nadřízenému  dále jen „hodnotitel“, tak i podřízenému dále jen „hodnocený“.

    2)  princip  posuzování  pracovního výkonu,  který  je  výsledkem chování  a  jednání 

policisty.  Hodnotitel popíše a zadokumentuje pouze pozorovatelné a  měřitelné pracovní 

výsledky hodnoceného.  K jeho osobnostním a charakterovým vlastnostem  se nevyjadřuje.

     Oba principy jsou tak zárukou objektivity a spravedlnosti celého hodnocení. 

      Pro úplnost rozlišujeme  dva typy hodnocení a to průběžné a služební.  

     Služební  hodnocení se  provádí  nejméně za 3 roky  u policisty,  jehož služební poměr 

je na dobu neurčitou a jednou ročně u policisty,  jehož služební poměr je na dobu určitou. 

Služební hodnocení se dále provádí na žádost policisty (např. pro další potřebu při účasti 

ve  výběrovém  řízení)  a  to  nejdříve  za  6  měsíců  od  termínu  posledního  hodnocení. 
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Služební hodnocení   vychází z průběžného hodnocení, které provádí přímý nadřízený v 

průběhu roku [6].  

     Ve své podstatě se sledují dva základní cíle :

a) Rozhodovací cíl – slouží pro rozhodování ve věcech služebního poměru - systém 
hodnocení je propojen se systémem kariérního postupu a je zakotven v zákoně č. 
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

b) Motivační cíl – nadřízený koordinuje, řídí a motivuje podřízené, působí na 
zvyšování   kvality pracovního výkonu jednotlivců, čímž  dochází i ke zlepšení 
kvality práce Policie ČR jako celku.

   Postup  provádění   obou typů hodnocení  je  stejný.   Ve své práci  se   budu věnovat 

služebnímu hodnocení.

3.3. Podstata

     Služební  hodnocení v obecném smyslu spočívá v tom, že hodnotitel  hodnotí pracovní 

výkon   hodnoceného  za  určité  období.  Hodnotitelem je zpravidla  proškolený  nejbližší 

nadřízený  policisty  (např.  zástupce  vedoucího  obvodního  oddělení  P  ČR),  který  má 

pověření  k  provedení  služebního  hodnocení  (příloha  č.1).  Tento  policistu  dobře  zná, 

jelikož  se  s  ním   každodenně  pracovně  setkává.  Je  povinen  jej  hodnotit  svědomitě, 

pravdivě  a  spravedlivě  a  vyvarovat  se  subjektivismu  (pouze  vlastnímu  pohledu)  a 

formalismu  (jednotvárnému  náhledu).  Hodnoceným je  podřízený  (řadový)  policista. 

Hodnotí se níže uvedené oblasti  pracovních činností :

1. Sebevzdělávání

2. Organizační schopnosti (pouze u vedoucích)

3. Odbornost

4. Řízení

5. Reprezentace policie

6. Odolnost vůči zátěži

7. Služební příprava

8. Odpovědnost za majetek policie

2010 Stránka 19



                                     Jan Jandač : Management lidských zdrojů

9. Odpovědnost za vykonanou službu

10. Ochota a iniciativa

11. Schopnost týmové služby

12. Komunikace

13. Schopnost rozhodování

14. Sebeovládání

15. Schopnost získat autoritu

16. Respekt vůči nadřízeným

17. Splnění úkolů stanovených posledním služebním hodnocením

18. Administrativní dovednosti

Tyto oblasti jsou součástí jednotlivých tiskopisů – záznamových archů pro provádění 

hodnocení.

3.4. Skladba   

Hodnocení se skládá z těchto částí :

a)  Sebehodnocení  – záznamový arch (příloha č. 3), který hodnocený  sám vyplní tím 
způsobem, že ohodnotí  svůj pracovní  výkon (tzn.   co si  o sobě uvědomuje)  ve 
všech oblastech pracovních činností  v bodovém rozmezí od 1 do 5.

b) Služební  hodnocení –  záznamový  arch  (příloha  č.  6),  který  vyplní  hodnotitel 
stejným způsobem, tedy  ohodnotí pracovní výkon hodnoceného (co si uvědomuje 
o hodnoceném) ve všech oblastech  pracovních činností opět pomocí  bodového 
rozmezí  od 1 do 5.  Podkladem k hodnocení  policisty je   tiskopis   Ilustrativní  
popisy oblastí – popis profesionálního chování policistů (příloha č. 5).

c) Rozhovor –  uskutečněný  mezi  hodnotitelem  a  hodnoceným.  Jeho  podstatou  je 
vzájemné porovnání služebního  hodnocení a sebehodnocení.

d) Závěr  služebního  hodnocení –  hodnotitel zhodnotí  celkový  výkon  služby 
hodnoceného  za hodnocené období na konci svého záznamového archu - Služební 
hodnocení (příloha č.  6).  Podkladem pro hodnocení  jednotlivých oblastí  slouží 
výčet  pásem standardů (3 – standard, 1 a 2 – nadstandard, 4 a 5 - podstandard), 
který je též součástí služebního hodnocení.
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3.5. Praktický průběh 

    Hodnocení prakticky začíná tím, že se nadřízený -  hodnotitel dohodne s podřízeným - 

hodnoceným na termínu, kdy provedou hodnocení. V daný termín se pak společně sejdou. 

Ještě před tímto si sám hodnocený připraví vyplněný záznamový arch  sebehodnocení a 

totéž provede i hodnotitel,  tzn. taktéž si připraví  vyplněný záznamový arch služebního 

hodnocení  na  hodnoceného.  Dále  následuje  společný rozhovor  spočívající  v  porovnání 

sebehodnocení policisty a služebního hodnocení nadřízeného. Hodnotitel nejprve porovná 

sebehodnocení  hodnoceného  s  vlastním hodnocením.  Své  číselné  hodnocení  v  případě 

potřeby doplní  popisy konkrétního chování hodnoceného policisty.  Dále své argumenty 

opírá  o  záznamy významných  událostí  policisty,  kterými  mohou  být  např.  opakovaný 

pozdní příchod do zaměstnání nebo příkladné  zadržení zvlášť nebezpečného pachatele, 

jsou-li však v  hodnoceném období provedeny (záznam významné události - příloha č. 2 ). 

Ty jsou také důležité  v případě sporu, kdy stejnou oblast hodnocený i hodnotitel posuzují 

výrazně rozdílně (např.  hodnocený se ohodnotil  na 2 a  hodnotitel  jej  ohodnotil  na  4. 

Během vzájemného porovnávání pak také může hodnotitel upravit číselné  hodnocení u 

konkrétní   oblasti  (tzn.  může  se  přiklonit  k  číselnému ohodnocení  hodnoceného  nebo 

naopak se odklonit). Stejnou možnost vyjádřit  se formou argumentů, připomínek apod. K 

jednotlivým hodnoceným oblastem má i hodnocený. Pokud nedojde k dohodě hodnotitele a 

hodnoceného  v  určité  oblasti,  o  konečném  výsledku  (číselném  ohodnocení  oblasti) 

rozhodne hodnotitel.

  V  závěru  služebního  hodnocení,  který  je  součástí  tiskopisu  služebního  hodnocení, 

hodnotitel na základě  jednotlivých vyhodnocených oblastí u hodnoceného  uvede, jakých 

výsledků  ze  služby  hodnocený  dosahuje  a  oba  společně  tento  závěr  podepíší.  Dále 

hodnotitel stanoví budoucí  úkoly pro další pracovní rozvoj policisty.

3.6.  Závěr hodnocení

     Výstupem služebního hodnocení je pak závěr, že policista ze služby dosahuje :

1-  vynikajících výsledků

2-  velmi dobrých výsledků

3-  dobrých výsledků
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4-  dobrých výsledků s výhradami

5-  neuspokojivých výsledků

     

3.7. Průzkum spokojenosti policistů s hodnocením – anonymní dotazník

    V následující závěrečné části jsem se zaměřil na skutečnost,  jak jsou policisté v přímém 

výkonu spokojeni s novým  služebním hodnocením, tzn. s jeho prováděním,  průběhem a 

dalšími souvisejícími faktory  jako jsou např.  jejich současné zkušenosti,  názory apod. 

Použil jsem k tomu metodu anonymního dotazníku (příloha č. 7) . Dotazník  (pro policisty 

k  průběhu  služebního  hodnocení)   jsem  zpracoval   pro   všechny  příslušníky,  tzn. 

nezohledňoval  jsem  jejich  délku  výkonu  služby  a  zahrnul  jsem  do  něho   13  otázek 

vycházejících z pokynu k provádění služebního hodnocení [7]. Tento dotazník (50 ks) jsem 

po dohodě s vedením rozdal mezi řadové policisty sloužící u KŘ P ČR, Ústeckého kraje, 

Ústí nad Labem. Stanovil jsem si tyto cíle :

• Porovnat způsob provádění hodnocení v praxi se způsobem provádění dle 
stanovených pravidel (pokynu) na základě vyhodnocení počtu odpovědí v % 
na jednotlivé otázky

• Vyvodit případné  návrhy na zlepšení provádění služebního hodnocení.

    Při vyhodnocení (porovnávání) všech anonymních dotazníku jsem postupoval tak, že 

jsem ve všech 50-ti vzorcích  dotazníků  vyhodnotil jednotlivě každou otázku tak, že jsem 

bral v potaz :

Odpověď : ano/spíše ano –  celkový počet - kladná, vyjádření v  %

Odpověď : ne/spíše ne – celkový počet – záporná, vyjádření v %

Hodnocené otázky (vycházející z anonymního dotazníku)

Otázka  č.  1 -  Máte  dostatek  času  a  prostoru  k  vyplnění  archu  sebehodnocení  před 

plánovaným služebním  hodnocením ?

Odpověď : 45 - kladná = 90%, 5 - záporná = 10%
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     Z výsledků odpovědí je zřejmé, že převážná část policistů má dostatek času a prostoru 

pro svoji osobní přípravu na sebehodnocení a tudíž nelze vyvodit žádný návrh.

Otázka č. 2 - Přistupujete k sebehodnocení zodpovědně, tzn. ohodnocujete se v bodovém 

rozmezí  pravdivě ?

Odpověď : 48 – kladná = 96%, 2 – záporná = 4%    

  Z  většiny  kladných  odpovědí  vyvozuji,  že  téměř  většina  policistů  přistupuje  k 

sebehodnocení zodpovědně, tzn. ohodnocuje se, jak se vidí a co si o sobě uvědomují. Na 

druhou stranu je zřejmé, že pouze minimum hodnocených bere tento krok na lehkou váhu a 

podceňuje jeho důležitost.

Otázka č. 3 - Seznámí Vás nadřízený (hodnotitel) před zahájením služebního hodnocení s 

účelem a způsobem, jakým bude hodnocení   prováděno ?

Odpověď : 14 – kladná = 28%, 36 – záporná = 72%

     Převažující záporné odpovědi.

Otázka č. 4 - Přichází nadřízený (hodnotitel) k hodnocení s připraveným tj. vyplněným 

archem Vašeho služebního  hodnocení ?

Odpověď : 50 – kladná = 100%   

    Na základě  100% kladných  odpovědí  lze  konstatovat,  že  nadřízený  postupuje  dle 

pokynu (pravidel) hodnocení, je tedy připraven a tudíž nelze v tomto případě nic vytknout 

či navrhnout.

Otázka č. 5 - Je součástí služebního hodnocení dostatečně dlouhý  rozhovor mezi Vámi a 

nadřízeným (hodnotitelem ) ? (doporučená doba  20-30 min.)

Odpověď : 8 – kladná = 16%, 42 – záporná = 84%

     Většina záporných odpovědí.

Otázka č. 6 - Porovnává nadřízený  (hodnotitel) své služební hodnocení na Vás s Vaším 

sebehodnocením na začátku rozhovoru ?
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Odpověď : 48 – kladná = 96%, 2 – záporná = 4%

     Na základě téměř 100% účasti kladných odpovědí nadřízený postupuje dle pokynu 

provádění hodnocení a není na místě nic vytknout či navrhnout.

Otázka č. 7 - Máte v průběhu hodnocení dostatek prostoru pro Vaši  obhajobu ?

Odpověď : 12 – kladná = 24%, 38 – záporná = 76%

     Více jak 2/3 záporných odpovědí.

Otázka č. 8 - Zaznamenává nadřízený (hodnotitel) Vaše případné připomínky, argumenty 

apod. K jednotlivým hodnoceným  oblastem ?

Odpověď : 11 – kladná = 22%, 39 – záporná = 78%

     Více jak ¾ záporných odpovědí.

Otázka č.  9 -  Pochválí  Vás nejprve nadřízený (hodnotitel)  před následným vytýkáním 

nedostatků ?

Odpověď : 6 – kladná = 12%, 26 – záporná = 52%,  18 neodpovědělo = 36%

     K odpovědím na tuto otázku se nebudu vyjadřovat.

Otázka č. 10 - Týká se Vaše hodnocení zpracované hodnotitelem pouze výkonu služby ?

Odpověď : 47 – kladná = 94%, 3 – záporná = 6%

   Téměř 100% výsledek  kladných odpovědí mi připadá nadmíru spokojený, hodnocení 

policistů  se týká pouze výkonu služby (vychází  z  pravidel)  a nelze tedy vedoucím nic 

vytknout.

Otázka  č.  11 -  Stanovujete  u  příslušných  oblastí  hodnocení  společně  s  nadřízeným 

konkrétní pracovní úkoly do budoucna,  tzn.  co  je třeba zlepšit, na co se zaměřit  apod. ?

Odpověď : 18 – kladná = 36%, 32 – záporná = 64%

     Téměř 2/3 záporných odpovědí.
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Otázka č. 12 - Přihlíží nadřízený (vedoucí) k výsledkům služebního hodnocení při  Vašem 

následném  odměňování ?

Odpověď : 38 – kladná = 76%, 12 – záporná = 24%

   Z většiny kladných odpovědí  vyplývá,  že konkrétní  výsledek hodnocení  hraje dost 

důležitou roli a je podkladem pro  následné odměňování policistů. Myslím si, že v tomto 

případně  plní zcela svoji funkci.

Otázka č.  13 -  Vyhovuje Vám současný systém hodnocení  ve vztahu k Vaší  pracovní 

činnosti ?

Odpověď : 12 – kladná = 24%, 38 – záporná = 76%

   Více jak 2/3 záporných odpovědí.
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4. Návrhy na zlepšení provádění hodnocení policistů

     Na základě  vyhodnocení zjištěných  negativních odpovědí na otázky č. 3, 5, 7, 8 a 11 

navrhuji vedoucím (nadřízeným) zlepšit  provádění hodnocení v těchto oblastech :

 hodnoceného  (podřízeného)   podrobněji  seznámit  s  vlastním  průběhem 

hodnocení, přesně a srozumitelně mu vše vysvětlit a teprve pak přistoupit k vlastnímu 

hodnocení.

 při  hodnocení  dodržovat  minimálně  doporučenou  dobu  rozhovoru  s 

hodnoceným (20-30 min.) a v případě potřeby dle konkrétní situace  komunikaci s 

podřízeným prodloužit, více mu naslouchat.

 dát  podřízenému  při  hodnocení  (rozhovoru)  větší  možnost  se  konkrétně 

vyjádřit jak ústně, tak i písemně a dále mu umožnit  svou obhajobu věcně podložit.

 věnovat  větší  čas  a  pozornost  připomínkám,  argumentům  podřízeného  k 

jednotlivým hodnoceným oblastem, brát je na zřetel, zaznamenávat jejich podstatu a 

nepodceňovat  jejich význam, což souvisí s předešlým návrhem.

 stanovovat  společně  s  policistou  konkrétní  pracovní  úkoly  do  budoucna 

vyplývající z výsledků vyhodnocení jednotlivých pracovních oblastí, které by vedly k 

jeho dalšímu rozvoji a profesnímu růstu.
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5. Závěr

      Policie České republiky je součástí naší společnosti, management taktéž. Vezmeme-li v 

potaz oba subjekty, dojdeme k názoru, že se jeden bez druhého neobejde tak, jako ostatně 

bez managementu  nemůže  žádná současná organizace, firma či podnik správně fungovat.

     Vzhledem k tomu se Policie ČR snaží stále zdokonalovat v Managementu a konkrétně 

pak  pracovat se svými zaměstnanci – policisty na základě  metod řízení lidských zdrojů, 

dále jen „ŘLZ“, aby se tak dostala na společenskou úroveň Evropských či světových firem.

       Jednou z metod ŘLZ, kterou  Policie České republiky používá a kterou jsem se ve své  

práci zabýval, je hodnocení policistů nadřízenými, konkrétně pak služební hodnocení jejich 

pracovního výkonu.

       V poslední  a podstatné části  práce jsem se přímo zaměřil  jednak na porovnání 

provádění  hodnocení  v  praxi  se  způsobem,  jak se má provádět  na základě pravidel.  Z 

vyhodnocení anonymních dotazníků jsem dospěl k názoru, že hodnocení podřízených není 

aplikováno tak, jak by mělo dle stanovených pokynů a pravidel. Na základě tohoto zjištění 

jsem dospěl ke dvěma zásadním závěrům :

   Pouze  malá  část  podřízených  by  měla  vyvíjet   aktivnější,  svědomitější,  tedy 

zodpovědný přístup jak k osobnímu  hodnocení, tak v konečném důsledku i k samotnému 

výkonu služby.

       Nadřízení by měli jak v rámci provádění služebního hodnocení, tak i vlastního výkonu 

služby větší měrou věnovat podřízeným více času, koordinovat a motivovat jejich činnost, 

komunikovat s nimi o pracovních problémech a společně pak nacházet řešení.    
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Příloha č. 1 – vzor tiskopisu pověření k provedení služebního hodnocení

      
Hlavička útvaru Policie České republiky

Č. j.                                               

POVĚŘENÍ K PROVEDENÍ SLUŽEBNÍHO HODNOCENÍ

V  souladu  s  ustanovením  §  203  odst.  2  zákona  č.  361/2003  Sb.,  o 
služebním  poměru  příslušníků  bezpečnostních  sborů,  ve  znění  pozdějších 
předpisů
p o v ě ř u j i: 

………………………………………………………………………………………………..

      (služební hodnost, hodnostní označení, titul, jméno, příjmení, OEČ, služební zařazení)

   K provedení služebního/ch*)  hodnocení  policisty/policistů*)  služebně zařazeného/ 
zařazených*) na:

………………………………………………………………………………………………..

  Pověřený  policista  byl  proškolen  hodnotitelem  nebo  garantem  hodnocení  k 
provedení  služebního/ch*) hodnocení  a  po  provedení  služebního/ch*) hodnocení  s 
ním/nimi*) s  ním  prokazatelně  seznámí  hodnotitele  (hodnotitel  parafuje  služební 
hodnocení). 

V…………....    dne………....                                                         Hodnotitel   ………............. 

                                                                                       (sl. hod., hod. ozn., titul, jméno, příjmení) 
 

Pověření převzal dne  ……….......................                                                ..........................
                                                                                                  podpis pověřeného policisty 
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Příloha č. 2 – vzor tiskopisu – záznam významné události

ZÁZNAM VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
K č. j.

*1. Významně úspěšné zvládnutí situace, opakovaný či po určitou dobu trvající pozitivní styl 
jednání hodnoceného.

*2. Výrazně neúspěšné zvládnutí situace, opakovaný či po určitou dobu trvající negativní styl 
jednání hodnoceného.

Hodnocený: ..................................................                       OEČ: .......................

Stručný popis události:

Vyjádření hodnoceného:

Uložené úkoly s termínem splnění:                    Návrh na kázeňskou odměnu/trest:*)

(v případě, že zaznamenaná událost zakládá důvod)

V ……………………… dne …………                     ….................................................

                                                                            jméno přímého nadřízeného/hodnotitele*)

………………………………......                               .....................................................

       podpis hodnoceného                                  podpis přímého nadřízeného/hodnotitele*)
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Příloha č. 3 – Vzor záznamového archu – sebehodnocení policisty (hodnocený)

SEBEHODNOCENÍ POLICISTY
Záznamový arch pro sebehodnocení – vyplňuje hodnocený

K č. j.

Hodnocený: ………………………………………… OEČ: …..............................

Bodové ohodnocení 

oblastí 

Stručné písemné hodnocení včetně

uložených úkolů s termínem splnění

1. sebevzdělávání ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………..……………………………………………………………………......(      )

2. organizační schopnosti …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..........…..(      )

3. odbornost…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….............
............................................................................................................................….……...(      )
4. řízení …………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....……(      )
5. reprezentace policie ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….........
.……...................................................................................................................................(      )
6. odolnost vůči zátěži ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…..(      )
7. služební příprava ………………………………...………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….........
……....................................................................................................................................(      )
8. odpovědnost za majetek policie ……………………………………………………...(      )
….................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................(     ) 
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9. odpovědnost za vykonanou službu …………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………….
…................…………………………………………………………….………………...(      )
10. ochota a iniciativa ……………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….…...(      )
11. schopnost týmové služby .………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…..(      )
12. komunikace …………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………….....
.………………………………………………………………………………….....……..(      )
13. schopnost rozhodování …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................…(      )
14. sebeovládání …………………………………………………………………………….....
……………………….………………………………………………………............................
………………………………………...………………………………....................…….(      )
15. schopnost získat autoritu …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…...(      )
16. respekt vůči nadřízeným …………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….....………………...(      )
17. splnění úkolů stanovených posledním služebním hodnocením …………………………...
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………(      )
18. administrativní dovednosti ……………………..……………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
............................................................................................................................................(      )

V …………. .…   dne …………….....                          …..……………………..
                                                                                                   podpis hodnoceného
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Příloha č. 4 – vzor tiskopisu – souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
K č. j.

Podle  zákona  č.  101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů  a  o  změně 
některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o  ochraně 
osobních údajů“)

souhlasím – nesouhlasím*),

aby  osobní  údaje,  které  jsem  uvedl(a)  v  záznamovém  archu  sebehodnocení 
policisty, byly shromažďovány, zpracovávány a uchovávány Policií České republiky 
……………………………………………………………….........,

(útvar Policie České republiky)

jako podklad mého služebního/průběžného hodnocení*).

Policie České republiky uchová Vaše osobní údaje uvedené v záznamovém 
archu  sebehodnocení  policisty  po  dobu  tří  let  od  platnosti  služebního  nebo 
průběžného hodnocení;  jejich  likvidaci  (§  20  zákona o  ochraně osobních  údajů) 
provede  neprodleně  po  třech  letech  od  platnosti  služebního  nebo  průběžného 
hodnocení nebo v případě skončení služebního poměru hodnoceného.

Poučení:

Poskytnutí osobních údajů v záznamovém archu sebehodnocení policisty je 
dobrovolné.

Podle  §  12  zákona  o  ochraně  osobních  údajů  máte  právo,  pokud  o  to 
požádáte, na informaci o zpracování Vašich osobních údajů.

Podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů, zjistíte-li nebo domníváte-li se, 
že Policie České republiky zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho 
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete Policii České 
republiky požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně 
máte právo se se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V ………………………. dne ……….…… ..………………………..
podpis hodnoceného
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Příloha č. 5 – vzor Ilustrativních popisů hodnocených oblastí 

Hodnotitel nebo přímý nadřízený konkretizuje popisy chování nebo upravuje jejich 
obsah podle zaměřenosti služby hodnoceného

O výběru hodnocených oblastí rozhoduje hodnotitel nebo přímý nadřízený, a to podle zařazení 
na služební místo a funkční náplně hodnoceného; nehodnocené oblasti celé proškrtne.

Oblast se hodnotí pěti stupni, které se obecně stanovují takto:

1- je plněna vynikajícím způsobem, výkon služby je vysoko nad rámec standardů, kladených na 
výkon služby hodnoceného; hodnocený dosahuje vynikajících výsledků

2 - je plněna velmi dobrým způsobem, výkon služby je nad rámec standardů, kladených na výkon 
služby hodnoceného; hodnocený dosahuje velmi dobrých výsledků

3 - je plněna způsobem, kdy výkon služby je v souladu se stanovenými standardy, kladenými na 
výkon služby hodnoceného; hodnocený dosahuje dobrých výsledků 

4 - je plněna neuspokojivě, výkon služby je již pod rámec standardů, kladených na výkon služby 
hodnoceného; hodnocený dosahuje dobrých výsledků s výhradami

5- je plněna výrazně neuspokojivě; hodnocený dosahuje ve výkonu služby neuspokojivých výsledků

Jednotlivé oblasti
1. Sebevzdělávání

Zájem  o  další  sebevzdělávání  nad  rámec  požadovaného 
vzdělání,  přebírání  zkušeností  od  služebně  starších  kolegů, 
zájem o znalost  cizích jazyků, aplikace získaných vědomostí 
do praxe a jejich předávání kolegům.  

       1       3       5

2. Organizační schopnosti

Tvůrčí  přístup,  schopnost  plánování,  hodnocení  situace, 
stanovení  priorit,  volba  odpovídajících  prostředků,  logická 
posloupnost v plnění úkolů.

   1    2    3    4    5

3. Odbornost

Prokazovaná  odbornost  v  oblasti  služebního  zařazení, 
profesionalita  (teoretické  a  praktické  znalosti,  dovednosti 
-zejména  odborné  a  speciální,  znalosti  a  praktické  ovládání 
svěřených  prostředků,  znalost  zákonů,  nařízení,  vyhlášek, 
závazných pokynů apod.).

   1    2    3    4    5

4.   Řízení

Schopnost vést podřízené (motivace podřízených, využití jejich
schopností,  tvořivosti,  poskytování přiměřené samostatnosti,  
umění přesvědčit, získat, objektivnost hodnocení podřízených 
a jejich  diferencované odměňování,  zájem o jejich  potřeby,  
individuální  přístup,  autorita,  zavádění  a  prosazování 
protikorupčních opatření, apod.). 

Poznámka: Vyplňuje se pouze u vedoucích policistů.

   1    2    3    4    5
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5.   Reprezentace policie
Vystupování  navenek  (vztahy  k  nadřízeným,  podřízeným  a 
spolupracovníkům,chování a vystupování v soukromém životě, 
kolegiálnost,  ústrojová  kázeň,  kultivovanost  projevu,  slušnost 
apod.), dodržování Etického kodexu Policie České republiky.

   1    2    3    4    5

6.   Odolnost vůči zátěži

Odolnost vůči stresu (sebeovládání, schopnost plnit úkoly při 
pracovním  přetížení,  problémových  situacích,  konfliktních 
situacích,  pod  tlakem  času,  zvládnutí  negativních  emocí, 
odolnost korupčním rizikům apod.).

   1    2    3    4    5

7.    Služební příprava
Účast  na  služební  přípravě,  aktivita  při  zaměstnáních  služební 
přípravy,  výsledky prověrek ze  služební  přípravy.  1  – překročil 
požadavky, 3 – splnil  požadavky, 5 – nesplnil požadavky).

Poznámka:  Hodnocení  se  neprovádí  u  policistů,  kteří  jsou 
osvobozeni od služební přípravy.

       1       3       5

8.    Odpovědnost za majetek státu svěřený policii
Hospodaření  se  svěřeným  materiálem,  rozpočtovými 
prostředky  a  zúčtovatelnými  tiskopisy  (podkladem  jsou 
výsledky inventarizace, revizí, kontrol, řešení škod apod.).

Poznámka: vyplňuje se pouze u policistů, kteří mají dle funkční 
náplně  odpovědnost  za  hospodaření  s  materiálem, 
rozpočtovými prostředky a zúčtovatelnými tiskopisy

   1    2    3    4    5

9.    Odpovědnost za vykonanou službu
Spolehlivost,  samostatnost  při  plnění  úkolů  (ochota 
přijímat   odpovědnost,  vědomí  rozsahu  vlastní 
odpovědnosti, snaha nezklamat, důvěra, že svěřený úkol 
včas  a  kvalitně  splní,  míra  potřebného  dozoru), 
ocenění/výtky  za  vykonanou  službu  odměnou/trestem, 
přiznáním,  zvýšením/snížením,  odejmutím  osobního 
příplatku.
Za  opakované  udělení  odměny  za  příkladné  plnění 
služebních  úkolů  v  hodnoceném  období  se  vyznačí 
minimálně bod 2. Za jedno udělení odměny za příkladné 
plnění služebních úkolů v hodnoceném období se vyznačí 
minimálně bod 3.  

   1    2    3    4    5

10.    Ochota a iniciativa
Aktivní vyhledávání nových skutečností, poznatků, vlastní 
nápady  na  zkvalitnění  služby,  vykonávání  služby 
iniciativně nad rámec svých povinností.

   1    2    3    4    5
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11.    Schopnost týmové služby
Týmová spolupráce, přizpůsobivost povaze úkolu a 
časovému tempu ostatních, přínos pro tým.

   1    2    3    4    5

12.    Komunikace
Komunikační schopnosti i v zátěžových situacích, jasné a 
stručné vyjadřování, respekt k názorům ostatních, jasné 
formulování závěrů, vstřícné jednání.

   1    2    3    4    5

13.    Schopnost rozhodování
Uvážlivé jednání, zásadně po získání potřebných 
informací nutných pro kvalitní rozhodnutí, adekvátní 
rychlost rozhodování, schopnost systémového řešení 
problému, aplikace prevence.

   1    2    3    4    5

14.    Sebeovládání
Zdvořilé a taktní chování k ostatním policistům a dalším 
osobám, ovládání se, řešení konfliktů klidně a s 
nadhledem, sklony nechat se vyprovokovat, jednání bez 
arogance. 

   1    2    3    4    5

15.    Schopnost získat autoritu
Autorita u ostatních policistů a dalších osob, neměnný 
postoj ke svému názoru, který je v souladu se zákonem, 
čestné, poctivé, nestranné a neúplatné jednání.

   1    2    3    4    5

16.    Respekt vůči nadřízeným
Akceptace  autority  nadřízeného,  nevyvolávání 
neúčelných  nebo  situačně  nevhodných  diskusí, 
schopnost při dodržení respektu projevit vlastní názor a 
upozornit na skutečnosti, které ztěžují výkon služby.

   1    2    3    4    5

17.  Splnění  úkolů  uložených  posledním  služebním 
hodnocením
1 – splnil všechny úkoly, 3 – částečně splnil, 5 - nesplnil

   1    3    5

18.    Administrativní dovednosti

Písemný projev a stylistické schopnosti, základy spisové 
služby, znalost potřebných programů výpočetní techniky 
pro svoji práci.

   1    2    3    4    5
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Příloha č. 6 – vzor záznamového archu -služební hodnocení nadřízeného (hodnotitel)

SLUŽEBNÍ    HODNOCENÍ

Č. j.
Hodnocené období od:                                      do:
Hodnocený …………………………………          OEČ 

…………………………………..
Služebně zařazen jako 
……………………………………………………………………..
Služební místo 
……………………………………………………………………………….

HODNOCENÍ OBLASTÍ (nadstandardní či podstandardní výkon služby v dané oblasti 
zaznamenaný na bodovém ohodnocení oblastí vyjádřete slovně a dokumentujte 
argumenty)

1. sebevzdělávání 1 3 5

2. organizační schopnosti 1 2 3 4 5

3. odbornost 1 2 3 4 5

4. řízení 1 2 3 4 5

Poznámka: Vyplňuje se pouze u vedoucích policistů.

5. reprezentace policie 1 2 3 4 5

6. odolnost vůči zátěži 1 2 3 4 5

7. služební příprava                                                  1 3 5
                                                

Poznámka: Hodnocení se neprovádí u policistů, kteří jsou osvobozeni od služební přípravy.

8. odpovědnost za majetek státu svěřený policii 1 2 3 4 5

Poznámka: vyplňuje se pouze u policistů, kteří mají podle funkční náplně odpovědnost za hospodaření s materiálem a 
rozpočtovými prostředky.
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9. odpovědnost za vykonanou službu 1 2 3 4 5

10. ochota a iniciativa 1 2 3 4 5

11. schopnost týmové služby 1 2 3 4 5

12. komunikace 1 2 3 4 5

13. schopnost rozhodování 1 2 3 4 5

 

14. sebeovládání 1 2 3 4 5

15. schopnost získat autoritu 1 2 3 4 5

16. respekt vůči nadřízeným 1 2 3 4 5

17. splnění úkolů uložených 1  3  5
       posledním služebním hodnocením

18. administrativní dovednosti                         1 2 3 4 5

              

Zařazení do závěrů služebního hodnocení:
a) pásmo standardu, vyjádřené bodem 3

konstatuje  skutečnost,  že  hodnocený  podává  výkon  služby,  který  vyžaduje  stanovený  standard  pro 
služební místo, na kterém je zařazen,

b) pásma nadstandardu, vyjádřená body 1 a 2
bod  2 konstatuje skutečnost,  že  hodnocený  podává  lepší  výkon  služby,  než  vyžaduje  standard 
služebního místa, na kterém je zařazen,
bod 1 konstatuje skutečnost,  že  hodnocený  má vynikající  výsledky a  výrazně přesahuje  požadavky 
standardu služebního místa, na kterém je zařazen,

c) pásma podstandardu, vyjádřená body 4 a 5
bod 4 konstatuje skutečnost, že hodnocený mírně nesplňuje požadované standardy služebního místa, na 
kterém je zařazen; pro hodnotitele je pak prvořadým úkolem stanovit taková opatření, která hodnoceného 
přivedou ke standardnímu výkonu služby,
bod 5 konstatuje skutečnost, že hodnocený vykonává službu neuspokojivě pod rámec standardů; pro 
hodnotitele  je  pak  prvořadým  úkolem  stanovit  taková  opatření,  která  hodnoceného  přivedou  ke 
standardnímu výkonu služby.
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ZÁVĚR SLUŽEBNÍHO HODNOCENÍ

Hodnocený ……………………………………………. OEČ: …………....…

Označte celkový výsledek

1

dosahuje 
vynikajících 

výsledků

2

dosahuje 
velmi 

dobrých 
výsledků

3

dosahuje 
dobrých
výsledků

4

dosahuje 
dobrých 

výsledků s 
výhradami

5
   

dosahuje
neuspokoji-

vých
výsledků

Poučení  :  
V případě, že hodnocený s obsahem nebo závěrem služebního hodnocení nesouhlasí, má právo  
podat  proti  nim  písemné  námitky  vedoucímu  hodnotitele  do  15  dnů  ode  dne  jeho  obdržení.  
Námitky za přítomnosti hodnoceného i hodnotitele budou projednány ve stanovené poradní komisi.  
Vedoucí  hodnotitele  námitkám  vyhoví  a  služební  hodnocení  změní  nebo  námitky  zamítne  a  
služební hodnocení potvrdí do 30 dnů ode dne jejich podání. 

V ………………………dne ….................                     .......…………………………………...................
                                       hodnotitel/hodnocením pověřený policista

                                                                                       (služební hodnost, titul, jméno a příjmení)

                                                                             
………………………………………                       ………………………………………

podpis hodnoceného   podpis hodnotitele/hodnocením pověřeného policisty
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Příloha č. 7 – vzor anonymního dotazníku (pro policisty k průběhu hodnocení)

A N O N Y M N Í      D O T A Z N Í K

( určený pro policisty k průběhu služebního hodnocení )
                                                ( u každé otázky zakroužkujte jednu odpověď )   

1) Máte dostatek času a prostoru k vyplnění archu sebehodnocení před plánovaným 
služebním hodnocením ?                                                odpověď : ano/ spíše ano/ ne/ spíše ne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Přistupujete k sebehodnocení zodpovědně, tzn. ohodnotíte se v bodovém rozmezí 
pravdivě ?                                                                        odpověď : ano/ spíše ano/ ne/ spíše ne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Seznámí  Vás  nadřízený  před  zahájením  služebního  hodnocení  s  účelem  a 
způsobem, jakým bude hodnocení   prováděno ?         odpověď : ano/ spíše ano/ne/ spíše ne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Přichází  nadřízený  k hodnocení  s  připraveným tj.  vyplněným archem Vašeho 
služebního  hodnocení ?                                                 odpověď : ano/ spíše ano/ ne/ spíše ne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Je  součástí  služebního  hodnocení  dostatečně  dlouhý  rozhovor  mezi  Vámi  a 
nadřízeným?                                                                    odpověď : ano/spíše ano/ ne/ spíše ne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Porovnává  nadřízený  své  služební  hodnocení  (tzn.  na  Vás)  s  Vaším 
sebehodnocením na začátku rozhovoru ?                    odpověď : ano/ spíše ano/ ne/ spíše ne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Máte v průběhu hodnocení dostatek prostoru pro Vaši  obhajobu ?

                                                                                          odpověď : ano/ spíše ano/ ne/ spíše ne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) Zaznamenává  nadřízený  Vaše  případné  připomínky,  argumenty  apod.  k 
jednotlivým hodnoceným  oblastem ?                          odpověď : ano/ spíše ano/ ne/ spíše ne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9) Pochválí  nadřízený  nejprve  Vaše  dosažené  dobré  pracovní  výkony  před 
následným vytýkáním  nedostatků ?                          odpověď : ano/ spíše ano/ ne/ spíše ne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10) Týká se  Vaše  hodnocení  zpracované  nadřízeným pouze  výkonu služby  ? (tzn. 
nezachází k Vašim charakterovým vlastnostem apod.)    odpověď : ano/ spíše ano/ ne/ spíše ne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11) Stanovujete u příslušných oblastí hodnocení společně s nadřízeným  konkrétní 
pracovní úkoly do budoucna,  tzn.  co  je třeba zlepšit, na co se zaměřit ?

                                                                                          odpověď : ano/ spíše ano/ ne/ spíše ne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12) Přihlíží  nadřízený  (vedoucí)  k  výsledkům  služebního  hodnocení  při   Vašem 
následném odměňování ?                                               odpověď : ano/ spíše ano/ ne/ spíše ne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13) Vyhovuje Vám současný systém hodnocení ve vztahu k Vaší pracovní  činnosti ?

                                                                                          odpověď : ano/ spíše ano/ ne/ spíše ne
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