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Abstrakt 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se týká personálního 

managementu. Blíže se přitom zaměříme na oblasti personálního plánování, získání a výběr 

pracovníků, personální informační systém, manažerské dovednosti, komunikace, motivace 

a koučování. 

 

V praktické části pak na základě kritické analýzy současné personální práce navrhneme 

možnosti racionalizace systému personálního řízení Městské policie Ostrava, při výběru, 

rozmisťování, kvalifikačním rozvoji pracovníků, jejich motivaci a stimulaci. 

 

Klíčová slova 

Personální plánovaní, personální management, řízení lidských zdrojů, výběr zaměstnanců, 

přijímací pohovor, vzdělávání zaměstnanců, personální informační systém, koučování, 

hodnocení zaměstnanců, motivace. 

 

Abstract 

Thesis is divided into two parts. Theoretical part concerns personnel management. We closely 

focus on personnel planning, finding and selecting employees, personnel informational 

system, managerial skills, communication, motivation and coaching. 

 

In practical part, based on critical analysis of the current human resources activities, we 

suggest the possibility of rationalization the system of human resources management in 

Municipal Police Ostrava when selecting and placing staff, developing their qualification, 

motivation and stimulation. 

 

Keywords 

Personnel planning, personnel management, human resources management, staff selection,   

job interview, staff training, personnel information system, coaching, staff evaluation, 

motivation. 
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Úvod 

 

Většina společností má dobře promyšlenou strategii v oblasti řízení financí, produktů a služeb 

či obchodních postupů. Flexibilnější organizace si však dobře uvědomují, že skutečná 

konkurenční výhoda stojí na lidech a lidském kapitálu organizace, jelikož lidé jsou klíčem 

k úspěchu. K zajištění prosperity společnosti je nezbytný efektivní management lidského 

zdroje – získat, motivovat, rozvíjet, odměňovat a především udržet pracovníky s nejvyšší 

výkonností, kteří se dobře shodují s cíli organizace i organizační kulturou.    

 

Management je schopnost člověka řídit, účelně a cílevědomě organizovat. Management 

vyžaduje jak technické znalosti, tak i cit pro lidi. Vyžaduje rozhled a temperament, které jsou 

nezbytné k zvládání nesmírné složitosti, nejistoty a permanentních změn. Vyžaduje analytické 

schopnosti i schopnosti empatie, nadšení a zvídavost, rozhodnost i trpělivost. Manažeři jsou 

skeptikové, kteří vše zpochybňují a nic nepovažují za jisté, a přesto musí důvěřovat druhým, 

aby mohli svou práci dotáhnout do konce. Pokud to vypadá jako velice tvrdý oříšek, je tomu 

přesně tak. 

Řídit můžeme jen to, co dokážeme měřit podle určitých kritérií. Kritéria pomáhají 

organizacím udržovat si přehled o vlastním směřování, když se vydávají na dosud 

nezmapovaná území. Dobrá kritéria pomohou nalézt cestu, a upozornit na to, že by měl být 

poopraven směr či upravená rychlost. Proto také veškeré úsilí o nalezení způsobu, který by 

umožňoval průběžně hodnotit výkon, je pro management určitou obdobou hledání svatého 

grálu. 

Cílem managementu je budovat organizace, které fungují. Základem veškeré teorie a všech 

nástrojů je angažovanost pro výkonnost, která účinným způsobem působí na změnu naší 

ekonomiky i našich životů. Protože jedinci mají sklon strhávat na sebe veškerou pozornost, 

obor, který leží v základech jejich činnosti, zůstává často neviditelný. Přesto jde o to nejlepší 

měřítko, které můžete užít, abychom určili, zda nějaká organizace podává výkon, který 

odpovídá jejímu potenciálu, nebo v kterých oblastech zaostává. 

Tento obor není věcí dohlížení na jiné lidi, není aplikovanou ekonomií, není úsilím 

o privilegované postavení v hierarchii a jeho uplatnění se neomezuje jen na organizace 

komerční povahy. 
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Management je obor, který umožňuje společný výkon. Jeho posláním je vytváření hodnoty, 

kde hodnota je určována z vnějšího hlediska, čili zákazníky a vlastníky v případě podniku, 

společností, z mnohem širšího pohledu, v případě státních orgánů a neziskových organizací. 

Diplomová práce se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů, personálním 

managementem organizace zajišťující bezpečnostní služby v prostředí průmyslové 

aglomerace. Cílem práce je na základě kritické analýzy současné personální práce navrhnout 

možnosti racionalizace systému personálního řízení Městské policie Ostrava, při výběru, 

kvalifikačním rozvoji pracovníků, jejich rozmisťování, motivace a stimulace. 

 

Personální řízení by mělo bránit nežádoucím odchodům kvalitních zaměstnanců, náboru 

nevhodných zaměstnanců a zabezpečovat vhodnou motivaci a ocenění práce zaměstnanců. 

Pokud kvalitní zaměstnanci odcházejí za lepšími pracovními nabídkami a v organizacích 

zůstávají pracovníci, kteří mnohdy organizaci spíše škodí, má to negativní vliv na pracovní 

výsledky, dobré jméno a chod celé organizace. Je důležité rovněž poukázat na skutečnost, 

že současný management je odpovědný mnohem více za chod organizace než dříve. 

Personální řízení je nedílnou součástí managementu organizace, a pokud nemá žádoucí 

úroveň, nebo zcela chybí, vzniká „vakuum“, jež žádné organizaci neprospívá. 
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1  Personální management 

 

Personální management je proces, kterým se vytváří a udržuje takové prostředí organizace, 

ve kterém jsou lidské zdroje optimálně využívány. Pojem je užíván i jako synonymum pojmu 

personální řízení. V této souvislosti je nutno uvědomit si obsah pojmu management, který 

chápeme jako proces utváření a udržování takového prostředí, ve kterém je možné účinně 

a hospodárně realizovat cíle organizace. Pojem management označuje i vědní obor zabývající 

se shromažďováním poznatků o řízení, jejich zpracováváním, tříděním a formulováním 

do obecných principů a návodů pro jednání. Personální management se zabývá především 

lidmi. Protože je to právě člověk, kdo disponuje inteligencí, schopnostmi a dovednostmi, kdo 

vymýšlí a realizuje plány a působnost organizace. Vedoucí zaměstnanci podniku se zabývají 

profesionálně personálním řízením. [3] 

 

Pokud bychom se rozhodli nějakým způsobem popsat řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ) 

v dnešních organizacích, asi bychom narazili na více modelů. Nikde není přesný návod, jak 

by mělo personální řízení v jednotlivých formách organizací fungovat. ŘLZ bychom mohli 

rozdělit do tří modelů: 

a) První model, který dlouho dominoval, soustřeďuje svou pozornost na nástroje 

řízení. ŘLZ je v tomto modelu doménou racionálního rozhodování  

v kompetenci generálních ředitelů a ve službách ekonomické strategie 

organizace. V tomto přístupu k problematice v zásadě neexistuje nesoulad 

mezi ekonomickou a sociální působností. (Model byl uplatňován především 

v řízení socialistických organizací a svým způsobem přetrvává v pojetí řízení i 

řady nově vzniklých současných organizací). 

 

b) Druhý model bere v úvahu existenci několika skupin aktérů v organizaci, které 

mohou mít rozdílné nebo opačné strategické cíle (jedná se o akcionáře, řídící 

orgány, odbory a zaměstnance). Tento model klade důraz na vyjednávání 

a na rozhodování manažerů, hledá kompromisy mezi cíli ekonomickými 

a sociálními. (Model se rozvíjel v sedmdesátých letech v severoamerických 

a evropských organizacích. Byl aplikován ve 30. letech v Baťově firmě ve Zlíně 

v Československu). 

http://www.topregion.cz/index.jsp?articleId=2045
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c) Třetí model vychází ze specifiky sociální oblasti a respektuje skutečnost, 

že mezi ekonomickými, sociálními a lidskými cíli mohou existovat 

kontradikce nebo různá napětí. Organizace je v tomto modelu integrována do 

globálního ekonomického systému a do společnosti. Nástroje řízení nejsou 

v tomto modelu definovány jako „racionální“ ve své podstatě, nýbrž ve svém 

vztahu k ekonomickým aktérům, kteří je používají. (Tento přístup k ŘLZ je 

zatím málo rozšířen, ale rozvíjí se speciálně ve Velké Británii a ve Francii, 

v osmdesátých letech pak rovněž v československé a polské literatuře. 

Současně je implementován i v podmínkách České republiky ). [11]  

 

Jedním z hlavních úkolů ŘLZ je, aby se organizace stále zlepšovala a dosahovala stále lepších 

výsledků. Zabezpečit tento úkol lze jen cestou neustálého zlepšování využití všech zdrojů, 

kterými organizace disponuje - materiální zdroje, finanční zdroje, informační zdroje a lidské 

zdroje.  

 

 

 

Obr. č. 1: Obecný úkol řízení lidských zdrojů. [8] 

 

 

 

Úkoly řízení lidských zdrojů 

 

Růst produktivity a efektivního 

využití jednotlivých zdrojů 

Lidské Informační Materiální Finanční 
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 Personální činnosti představují výkonnou část personálního řízení, nejčastěji v těchto 

podobách:  

 vytváření a analýza pracovních míst, 

 získávání, výběr a přijímání pracovníků, ukončování pracovního poměru, 

 hodnocení pracovníků, 

 personální plánování, 

 rozmisťování pracovníků a péče o pracovníky, 

 pracovní vztahy, 

 odměňování a vzdělávání pracovníků, 

 personální informační systém. 

 

Primární činností je vytváření a analýza pracovních míst v organizaci. Je důležité vědět, jaké 

úkoly a kompetence jsou s každým místem spojené, jaké odborné dispozice a vlastnosti by 

měl zaměstnanec pro tuto pozici mít. Jiné požadavky jsou na místo vedoucího pracovníka 

a jiné na výkonné profese. V dnešní době se bohužel často stává, že zaměstnavatelé preferují 

zejména pracovníky, kteří jsou ochotní pracovat přesčas, čímž dochází mimo jiné 

k diskriminaci žen. Také se nyní často objevuje požadavek znalosti cizího jazyka, 

což diskriminuje starší osoby. Pokud tedy chce osoba ve středním věku získat dobré 

zaměstnání, je nucena na vlastní náklady a často při stresující zátěži zvládat jazykové, či jiné 

kurzy. Proto je důležité při vytváření pracovního místa přemýšlet, zda je opravdu důležité mít 

na této pozici pracovníka s vynikající znalostí cizího jazyka, či odborníka, který rozumí dané 

problematice, ale jazyk ovládá pouze na pozici začátečníka. [6] 

 

Vytváření pracovních míst, během něhož se definují konkrétní pracovní úkoly jedince (popř. 

skupiny jedinců) a seskupují se do základních prvků organizační struktury, tj. do pracovních 

míst, musí zabezpečit nejen efektivní uspokojování potřeb organizace, ale i uspokojování 

potřeb držitelů pracovních míst (pracovníků zařazených na tato pracovní místa).  

 

Analýza pracovního místa poskytuje obraz práce na pracovním místě a tím vytváří i představu 

o pracovníkovi, který by měl na pracovním místě pracovat. Při analýze pracovních míst jde 

o proces zjišťování, zaznamenávání, uchovávání a analyzování informací o úkolech, 

metodách, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa, podmínkách, za nichž se práce 

vykonává, a o dalších souvislostech pracovních míst.
 
[10] 
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Vzhledem k rozsáhlosti ŘLZ je v diplomové práci věnována pozornost především těm 

personálním činnostem, které jsou nejdůležitějšími prvky personální práce, zejména pro 

organizace zajišťující bezpečnostní služby v prostředí průmyslové aglomerace. Také z toho 

důvodu, že v některých organizacích tyto činnosti chybí, což se pak projevuje na výkonu 

organizace.  

 

1.1 Personální  plánovaní jako výchozí fáze personálního 

managementu 

Personální plánování (plánování lidských zdrojů, plánování pracovníků) slouží k realizaci cílů 

organizace tím, že předvídá vývoj, stanovuje cíle a realizuje opatření směřující k současnému 

a perspektivnímu zajištění úkolů organizace adekvátní pracovní silou. Konkrétněji lze říci, 

že personální plánování usiluje o to, aby organizace měla nejen v současnosti, ale zejména 

v budoucnosti pracovní síly: 

 

a) v potřebném množství (kvantita), 

b) s potřebnými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi (kvalita), 

c) s žádoucími osobnostními charakteristikami, 

d) optimálně motivované a s žádoucím poměrem k práci, 

e) flexibilní a připravené na změny,  

f) optimálně rozmístěné do pracovních míst i organizačních celků organizace, 

g) ve správný čas, 

h) s přiměřenými náklady. 

 

Personální plánování tedy představuje proces předvídání, stanovování cílů a realizace 

opatření v oblasti pohybu lidí do organizace, z organizace a uvnitř organizace, v oblasti 

spojování pracovníků s pracovními úkoly v pravý čas a na správném místě, v oblasti 

formování pracovních týmů a v oblasti personálního a sociálního rozvoje těchto lidí. 

Personální plánování se tedy dělí na plánování potřeby pracovníků, plánování pokrytí potřeby 

pracovníků (předvídání zdrojů pracovníků) a plánování personálního rozvoje pracovníků 

(vzdělávání a kariéra). Personální plánování slouží k realizaci organizačních cílů a usiluje o 

to, aby organizace měla v současnosti i budoucnosti dostatek kvalitních pracovních sil.  
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Otázky, na které musí personální plánování odpovědět: 

 

 jaké pracovníky a v jakém množství bude organizace potřebovat, 

 časový horizont potřeby pracovníků, 

 kolik jich nyní pracuje v organizaci, 

 jak bude probíhat pohyb pracovníků vně organizace, 

 pravděpodobnost změn na trhu práce, 

 v dnešní době brát v potaz i hospodářskou krizi a s ní spojené propouštění pracovníků. 

 

Dále se plánování týká vzdělávání pracovníků, rozmisťování pracovníků, plánů odměňování, 

plány produktivity práce, propouštění a penzionování pracovníků. Bez plánování se 

personální řízení v organizaci neobejde, naopak se může stát, že se navýší náklady organizace 

například na vyhledávání nových zaměstnanců či celkové náklady na chod firmy. [10] 

 

Personální plánování je systematicky uskutečňovaná předpověď budoucích potřeb a rezerv 

v personální oblasti, kdy se zejména jedná o plánování odvozené od cílů organizace. Mezi 

základní posloupnost procesu plánování jsou začleněny informace (kvalitní a pravdivé), 

analýza, prognóza a v neposlední řadě rovněž i plán. 

 

Personální plánování by mělo odpovídat na 3 hlavní otázky: 

 jak zlepšit využití zaměstnanců, 

 jak koordinovat plány personálních činností, 

 jak úspěšně reagovat na hlavní požadavky místního trhu práce. 

 

Časové dimenze personálního plánování 

a) dlouhodobá dimenze (strategická) => cca 5 let, 

b) střednědobá dimenze (taktická) => 1 až 2,5 roku, 

c) krátkodobá dimenze (operativní) => 0,5 roku. 
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Personální plánování má 3 hlavní linie: 

a) plánování potřeby pracovníků 

 na základě metod odhadu potřeby pracovníků => ty mohou být: 

▪ odborné metody (jsou založené na úsudku zkušených odborníků), 

▪ metody podle tendencí (plánuje se na základě zkušeností z minulých let), 

▪ ostatní metody (využívají se počítačové modely), 

 snadněji se plánuje práce manuálních pracovníků, než lidí pracujících duševně, 

b) plánování zdrojů pracovníků 

 vnitřní zdroj = všichni pracovníci organizace => výhodnější použít vnitřní zdroj, 

 vnější zdroj = lidé mimo organizaci, 

 provedeme bilanci pracovních sil => zjistíme, jaké pracovníky máme v organizaci: 

▪ jaké jsou jejich schopnosti a dovednosti, 

▪ demografické charakteristiky (pohlaví, věk), 

▪ odhad ztráty pracovníků (kolik odešlo, bylo propuštěno, nebo šlo do důchodu), 

▪ co mohou stávající zaměstnanci nabídnout organizaci, 

▪ porovnáme situaci s tím, co budeme potřebovat, 

c) plánování personálního rozvoje 

 kroky plánování kariéry: 

▪ sebehodnocení (silné, slabé stránky, schopnosti, cíle), 

▪ hodnocení organizací (zpětná vazba), 

▪ informace o možnostech uchazeče v rámci firmy, 

▪ vypracování plánu kariéry a stanovení cílů kariéry, 

▪ plánování následnictví (je vhodné, když má organizace na každé pracovní místo 

kartu následnictví). [10] 
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Vzdělání 

Systém vzdělávání si může organizace stanovit dle svých potřeb. Někdy je uplatňováno 

rozdělení na tvrdé a měkké kompetence. Každou oblast vzdělávání lze uskutečnit v různé 

formě jako např. prezenční výukou, prostřednictvím e-learningu, standardizovaným kurzem, 

či kurzem „šitým na míru“. Zvolit lze také různé načasování – učení se do zásoby nebo podle 

právě nutné potřeby. Ke zvolení správné metody by mělo napomoci stanovení konkrétních 

cílů a pochopení individuálních potřeb. Nemělo by jít o pasivní, ale o aktivní formu. Čím 

složitější budou dovednosti, které je potřeba zvládnout, tím musí být metody vzdělávání 

aktivnější a to i za cenu větší časové náročnosti. [9] 

1.1.1  Získávání a výběr pracovníků 

Obecným cílem získávání a výběru pracovníků by mělo být získat s vynaložením 

minimálních nákladů takové množství a takovou kvalitu pracovníků, které jsou žádoucí pro 

uspokojení podnikové potřeby lidských zdrojů. Při rozhodování o přijetí nového pracovníka 

se organizace spoléhají na klasické způsoby výběru - životopis, reference a pohovory. Tyto 

způsoby jsou však nedostačující, nelze již akceptovat, že například z 20 nových zaměstnanců 

jsou pak pouze 4 kvalitní. Existuje několik nových metod výběru, z nichž nejúčinnější jsou 

psychologické testy, které provádějí speciální personální a poradenské agentury, zabývající se 

assessment centra. Je obecně známo, že spokojený zaměstnanec je vizitkou firmy. [7] 

„Člověk, který se v podniku cítí dobře, dělá dobře svou práci.“ [7]   

Assessment centre (dále jen AC) poskytují dobrou příležitost pro posouzení toho, do jaké 

míry uchazeči vyhovují kultuře organizace. Assessement centre rovněž poskytuje uchazečům 

možnost lépe se vcítit do organizace a jejích hodnot, takže se mohou lépe rozhodnout, zda jim 

bude práce v organizaci vyhovovat či nikoliv.  

 

Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů o zaměstnání bude pravděpodobně 

nejlépe vyhovovat požadavkům obsazovaného pracovního místa. Základním požadavkem na 

AC je tedy předpovědět budoucí úspěch v dané pozici. Použití AC je díky své specifikaci 

vhodná především pro pozice středního, vyššího a vrcholového managementu a veškeré 

pozice, ve kterých dochází ke kontaktu se zákazníkem (např. obchodní zástupci). Lze tedy 

odvodit, že AC je vhodné pro pracovní místa s „měkkými dovednostmi“, na pozice s „tvrdými 

dovednostmi“ jako je např. programátor, se nehodí a také se nedoporučuje. [2] 
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Existují 3 fáze získávání a výběru pracovníků: 

 definování požadavků - specifikace pracovního místa, rozhodnutí o požadavcích 

a podmínkách zaměstnání, 

 přilákání uchazečů - prozkoumání a vyhodnocení různých zdrojů uchazečů, uvnitř 

organizace i mimo ni, 

 vybírání uchazečů - třídění žádostí, pohovory, testování, hodnocení uchazečů, nabízení 

zaměstnání, příprava pracovní smlouvy. 

 

Hlavními požadavky získávání a výběru pracovníků jsou: 

 schopnosti, 

 odborná příprava a výcvik, 

 zkušenosti, praxe, 

 zvláštní požadavky - umění uspět v určitých oblastech-např. nacházet nové trhy 

a zákazníky, 

 vhodnost pro organizaci, 

 další požadavky-cestování, neobvyklá pracovní doba, 

 možnost splnit očekávání uchazeče - míra, v jaké může organizace splnit očekávání 

uchazečů pokud jde o možnosti kariéry, vzdělávání, jistoty… 

 

Přilákání uchazečů 

Přilákání uchazečů je v první řadě záležitostí rozpoznání, vyhodnocení a využití 

nejvhodnějších zdrojů potenciálních uchazečů. Nicméně v případech, kdy se setkáváme 

s obtížemi přilákání nebo udržení zájmu uchazečů nebo je předvídáme, je třeba vypracovat 

předběžnou studii faktorů, které mohou přispět k přilákání nebo odrazení uchazečů, tedy 

silných a slabých stránek organizace jako zaměstnavatele. 

 

Výběrové pohovory 

Účelem výběrového pohovoru je získat a posoudit takové informace o uchazeči, které 

umožňují předpovědět jeho budoucí pracovní výkon na pracovním místě a porovnat jej 
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s předpověďmi týkajícími se jiných uchazečů. Konkrétně by měl výběrový pohovor 

odpovědět na tyto otázky: 

 Může uchazeč vykonávat danou práci? 

 Chce uchazeč vykonávat danou práci? 

 Jak zapadne uchazeč do organizace? 

 

Výhody pohovorů 

Poskytují uchazeči možnost zeptat se na podrobnosti pracovního místa a vyjasnit si některé 

záležitosti týkající se vzdělávání, perspektivy kariéry. Umožňují setkat se s uchazečem tváří 

v tvář a poskytují osobě vedoucí pohovor příležitost pokládat kontrolní a do hloubky jdoucí 

otázky. 

 

Nevýhody pohovorů 

Spoléhá se na dovednosti osoby vedoucí pohovor, ale mnozí lidé ve skutečnosti neví, jak 

pohovor vést a tím se může odklonit od daného tématu. 

 

Výběrové testy 

Používají se za účelem zabezpečení kvalitnějších a spolehlivějších informací o úrovni 

inteligence, charakteristikách osobnosti, schopnostech, vlohách a získaných znalostech 

a dovednostech, než jaké lze získat z pohovorů. [8] 

 

1.1.2  Odchody pracovníků z organizace 

Analýza počtu pracovníků odcházejících z organizace poskytuje údaje, které lze použít při 

prognózování nabídky k výpočtu ztrát pracovníků, které bude nutné nahradit. Odchody 

pracovníků mohou být důsledkem negativních postojů k práci, malé spokojenosti a možností 

bez problémů najít náhradní zaměstnání jinde, tj. situace na trhu práce. Na druhé straně jsou 

odchody zcela normální součástí fungování organizace, a i když nadměrná míra odchodů 

může být dysfunkčním jevem, určitou úroveň lze očekávat a ta může být dokonce pro 

organizaci prospěšná. 
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Metody měření 

 míra odchodů - počet pracovníků, kteří během určitého období odešli/průměrný počet 

pracovníků*100, 

 míra přežití - podíl pracovníků, kteří byli získáni v určitém období a kteří jsou 

v organizaci ještě po tolika či tolika letech zaměstnáni, 

 ukazatel střední délky zaměstnání - doba potřebná k tomu, aby se skupina, nebo 

kohorta osob vstupujících do organizace snížila na polovinu, 

 index stability - počet pracovníků s jedním a více roky zaměstnání v organizaci/počet 

pracovníků zjištěný před rokem*100, 

 analýza délky zaměstnání - zaměřuje se pouze na ty, kteří z organizace odcházejí, 

 volba ukazatelů, 

 analýza příčin odchodů. 

Odchody pracovníků mohou být ale nákladné, např. náklady spojené s odchody (mzdové 

náklady odcházejícího pracovníka - odstupné), přímé náklady získávání pracovníků 

(inzerování, testy, pohovory), nepřímé náklady personalisty… 

 

1.1.3  Uvádění pracovníků do organizace 

Uvádění nových pracovníků do organizace spočívá v procedurách charakteristických pro den, 

kdy pracovník nastupuje do podniku a dále pak v procedurách, které mají novému 

pracovníkovi poskytnout základní informace, které potřebuje k tomu, aby se rychle 

a vhodným způsobem v organizaci adaptoval a začal pracovat. 

 

Existují 4 fáze: 

 překonat počáteční stav, kdy se zdá pracovníkovi všechno neobvyklé, cizí a neznámé, 

 rychle vytvořit v mysli nového pracovníka příznivý postoj a vztah k organizaci tak, 

aby se zvýšila pravděpodobnost jeho stabilizace, 

 dosáhnout toho, aby nový pracovník podával žádoucí pracovní výkon, v co nejkratším 

čase po nástupu se adaptoval, 

 snížit pravděpodobnost brzkého odchodu pracovníka. 
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Uvádění pracovníka do organizace je důležité z následujících důvodů: 

 snižování nákladů a problémů spojených s odchody nedávno přijatých pracovníků, 

 zvyšování oddanosti, 

 objasňování psychologické smlouvy, 

 urychlování pokroku v učení, 

 adaptace na sociální prostředí. 

Zaměstnanecký vztah může být ukončen dobrovolně pracovníkem, který odchází někam 

jinam. Nebo může skončit na konci kariéry pracovníka jeho penzionováním. Ve vzrůstající 

míře však musí lidé odcházet nedobrovolně. Organizace ukončují pracovní poměry z důvodu 

nadbytečnosti a používají i disciplinárních postupů k řešení nejen případů špatného chování, 

ale také případů neschopnosti. 

 

Propuštění z důvodu nadbytečnosti 

Snižování počtu pracovníků je jednou z nejnáročnějších oblastí řízení lidí, kterou se 

personalisté zabývají. Jejich povinností je naplánovat je tak, aby došlo ke snížení počtu 

pracovníků bez násilného propuštění nadbytečných pracovníků.  

 Vést pracovníky k tomu, aby odešli dobrovolně, pokud jiné metody selžou. 

 Realizovat i další metody snižování počtu pracovníků nebo eliminace nadbytečnosti. 

 Zabývat se systémem kompenzací pro uvolňované pracovníky. 

 

Pracovníci odcházející z vlastní vůle 

Když lidé odcházejí z vlastní vůle, je třeba učinit následující 2 kroky: 

 provést s nimi pohovor, 

 analyzovat příčiny odchodu.  
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Penzionování 

Penzionování je závažnou změnou a měla by být dobře připravena. Politika penzionování 

musí obsahovat: 

 kdy jsou lidé zralí pro zákonem daný odchod do důchodu, 

 podmínky, za nichž mohou pracovat i po dosažení důchodového věku,  

 zjištění předdůchodového vzdělání, 

 poskytování poradenských služeb lidem, chystajícím se do důchodu. 

 

1.1.4  Zákoník práce 

Každý personalista by měl být velmi dobře obeznámen se zákoníkem práce, dalo by se říci, 

že je to bible pro personalisty. Zákoník práce musí být dodržován a personalista s ním pracuje 

každý den. Chrání nejen zaměstnavatele, ale především zaměstnance a také určuje povinnosti, 

jež má zaměstnavatel vůči zaměstnancům a obráceně.  

 

Zákoník práce obsahuje 5 hlav, které se týkají úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů, 

práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, a základní zásady pracovněprávních 

vztahů.  

 

Jednou z nejdůležitějších částí zákoníku práce je část týkající se uzavření a rozvázání 

pracovního poměru, veškerých změn v pracovním poměru, výpovědi dané zaměstnavatelem 

a výpovědi dané zaměstnancem a odstupného. Dále řeší okamžitou výpověď a sesazení 

zaměstnance z vedoucí pozice a v dnešní době i velmi ožehavé hromadné propouštění. 

U hromadného propouštění je zde udáno, kdy se propouštění dá nazývat hromadné 

propouštění a jaké zákonné povinnosti tím zaměstnavateli vznikají. Neméně důležitou částí 

je pak pracovní doba a doba odpočinku, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odměňování 

za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu, 

překážky v práci, dovolená, nebo péče o zaměstnance. [20] 
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1.2 Personální informační systém 

Nezbytnou podmínkou personální práce v organizaci je existence věrohodných, detailních 

a aktuálních informací potřebných pro rozhodování a umožňující provádět všechny potřebné 

analýzy, působení pracovní síly organizace a výsledků její práce, povahy práce a pracovních 

míst, efektivnosti personálních činností i vnějších podmínek ovlivňujících formování 

a fungování personálu organizace. Proto je nezbytné vytvořit a soustavně rozvíjet personální 

informační systém organizace (dále jen PISO). 

                  

1.2.1  Struktura personálních informačních systémů 

Personální informační systém je nutně počítačovým systémem. Stále častěji bývá počítačovou 

sítí propojen s jednotlivými pracovišti organizace, která do něj vkládají potřebné informace 

a naopak z něj čerpají informace potřebné pro řídící práci. Charakteristickým rysem je to, 

že data, informace a dokumenty do systému vstupují průběžně a průběžně se aktualizují, 

přičemž se eviduje i datum aktualizace. Dlouhodobě se však uchovávají i retrospektivní data 

sloužící k poznávání vývojových zákonitostí a zlepšování výkonu v jednotlivých oblastech 

personální práce. [10] 

 

Složení PISO 

a) informace o pracovnících,  

b) informace o pracovních místech, 

c) informace o personálních činnostech, 

d) informace o vnějších podmínkách.  

 

1.2.2 Úloha a funkce počítačového PISO 

 umožnit personálnímu útvaru, aby poskytoval lepší služby liniovým manažerům, 

 být jakýmsi potrubím propojujícím personální politiku a personální procesy v celé 

organizaci a tak usnadňovat formování a rozvíjení integrovaného a promyšleného 

přístupu k personálnímu řízení, 
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 poskytovat důležité údaje pro strategické personální rozhodování a umožňovat 

personalistům rychlé získání a analýzu informací, aby si mohli prověřit své nápady 

a plány - pomáhá to při identifikaci přínosu personálních strategií v tom smyslu, 

že organizace může tento přínos vidět v podobě jakési přidané hodnoty, nikoliv jen 

v podobě snížení nákladů, 

 snížit náklady práce při vykonávání personálních činností tím, že eliminuje málo 

hodnotné úkoly, na druhé straně však umožňuje personálnímu útvaru účinně 

zabezpečovat administrativní služby. [1] 

 

K vnějším zdrojům dat potřebných pro personální řízení patří údaje zabezpečované Českým 

statistickým úřadem, který zpracovává celou řadu pravidelně publikovaných statistických 

přehledů a publikací, jsou to zejména statistická ročenka a resortní statistiky, časové řady 

základních ukazatelů statistiky práce a podobně. To umožňuje sledovat vývojové trendy 

v oblasti zdrojů pracovních sil, hodnotit vývoj kvalifikace pracovních sil, konkurenci 

na určitém segmentu trhu pracovních sil, úroveň odměňování, využívání fondu pracovní 

doby, přípravu mládeže a další. Tyto údaje jsou důležité pro formování organizační personální 

politiky a strategie, mzdová srovnání a řadu dalších analýz potřebných pro řízení lidských 

zdrojů v organizaci. [14] 

 

Jedním z nejznámějších personálních informačních systémů u nás je SAP, který využívá také 

Ministerstvo vnitra v celém svém resortu. Zmíněný systém byl velmi složitý a velmi těžko se 

zaváděl do praxe. Vzhledem k tomu, že mezitím doba pokročila a systém se několikrát 

vylepšoval, je nyní velmi kvalitní a přecházejí na něj i soukromé organizace. Jeho znalost je 

nejen výhodou, ale i požadavkem u některých organizací při přijímaní nových zaměstnanců.  
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2 Specifika personálního managementu organizace 

poskytující služby v průmyslové aglomeraci 

 

Personální práci v plném slova smyslu je třeba věnovat patřičnou pozornost už v okamžiku, 

kdy se vedení organizace zajišťující služby v prostředí průmyslové aglomerace rozhodne 

zaměstnat své zaměstnance. Současně také platí, že všechny uvedené personální činnosti je 

třeba provádět ve všech organizacích, bez ohledu na jejich velikost a zaměření. Pro vedení 

organizace zajišťující služby v prostředí průmyslové aglomerace, je životní nezbytností 

osvojit si potřebné personální znalosti a dovednosti, protože právě tyto organizace jsou 

špatnou, či nedostatečnou personální prací ohroženy daleko více než jiné organizace, nebo 

podniky.  

 

Vedoucí pracovníci těchto organizací si musí uvědomovat, že personální práce je v jistém 

smyslu důležitější než některé jiné manažerské činnosti, a musí to pochopitelně respektovat 

i při zvažování směrů svého vlastního odborného rozvoje i odborného rozvoje ostatních 

vedoucích pracovníků organizace. Personální činnost klade důraz především na vzdělání, 

postihující ekonomickou a sociální problematiku daného regionu. Rovněž jedním z hledisek 

při výběru zaměstnanců by měly být zkušenosti v oblasti průmyslu, a v případě 

bezpečnostních služeb i problematika všech s tím spojených negativních jevů, seznámení 

se s potřebnou legislativou a další dodatečné školení. Podstatnou úlohu v tomto směru hraje 

rovněž demografická skladba obyvatel a výše nezaměstnanosti, která má zejména v oblastech 

těžkého průmyslu velkou úlohu. 

 

2.1  Personální politika organizace 

Organizace musí mít vždy promyšlenou a připravenou koncepci všech uvedených 

personálních činností a celé personální práce. Je tedy třeba stanovit určitá pravidla, jimiž 

se bude podnik či instituce řídit při každém rozhodování, které se nějakým způsobem přímo 

či nepřímo týká zaměstnanců.  
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Charakteristickým rysem moderní personální práce je to, že klade důraz na strategické 

aspekty: věnuje zvýšenou pozornost perspektivě, formuluje dlouhodobé, obecné a komplexně 

pojaté cíle personální práce provázané s ostatními cíli organizace, hledá a navrhuje cesty 

směřující k jejich dosažení. [4] 

 

Personální strategie se týká dlouhodobých, obecných a komplexně pojatých cílů v oblasti 

využívání pracovních sil a hospodaření s nimi. Zároveň podniková personální strategie 

obsahuje představy o cestách a metodách, jak těchto cílů dosáhnout. Je východiskem 

strategického personálního řízení, tedy již konkrétní činnosti směřující k naplnění 

strategických cílů organizace. 

 

Personální strategie se skládá z odpovědí na otázky: 

 Jakou filosofii si chce organizace vytvořit, jaké chce mít poslání a jaké služby bude 

poskytovat? 

 Jakým pozitivním a jakým negativním vnějším faktorům musí organizace čelit? 

 Jaké jsou přednosti a jaké jsou nedostatky organizace? 

 Jakých cílů chce organizace dosáhnout? 

 Jak chce těchto cílů dosáhnout? 

 Jaké míry souladu mezi pracovními místy a pracovníky chce organizace v budoucnu 

dosáhnout? 

 Jaká je součastná míra souladu a z ní vyplývající úroveň produktivity práce a osobního 

uspokojení pracovníků? 

 Jaké změny v politice, legislativě i praktické činnosti na úseku lidských zdrojů jsou 

nezbytné, aby bylo dosaženo žádoucího souladu mezi pracovními místy a pracovníky? 

 

V průběhu strategických úvah se tyto otázky ještě poněkud konkretizují: 

 Kolik a jaký druh pracovníků bude organizace potřebovat? 

 Jaká nabídka pracovních sil se perspektivně v organizaci předpokládá? 

 Co je třeba udělat, aby byla pokryta žádoucí perspektivní potřeba pracovníků 

organizace? [13] 

 



 28 

2.2  Specifika manažerské působnosti v organizaci poskytující služby 

Manažer je zaměstnanec, který zodpovídá za provoz organizace. Jeho pracovní náplň může 

být rozdílná a na různých řídících úrovních, ale vždy zodpovídá za chod dané organizace. 

Aby se člověk stal manažerem, musí mít příslušné vlastnosti, znalosti a dovednosti. 

Tuto funkci může vykonávat jen určitý okruh lidí. Ne každý má v sobě přirozenou autoritu 

a dovednost vést ostatní.  

Obecně se manažeři dělí podle úrovně: 

1. manažeři prvé linie (vedoucí pracovního týmu), 

2. manažeři střední linie (vedoucí útvarů), 

3. top manažeři (vytvářejí politiku celých organizačních sítí). 

Manažer pracuje prostřednictvím svých podřízených. Zodpovídá za jejich práci, motivuje je, 

a snaží se o soulad potřeb jejich i potřeb organizace. Dále informuje jak své podřízené, tak 

i nadřízené. Reaguje na chyby v systému, dělá důležitá rozhodnutí a vyjednává.  

Zásady dobrého manažera 

Každý manažer by měl dodržovat určité zásady, aby jeho práce byla efektivní, to znamená, 

že by měl stanovit jasné cíle své činnosti a jak jich dosahovat. Dále by měl dbát na prevenci – 

spíše předcházet nedostatkům, než pak řešit problémy, kterým se dalo vyhnout. Je také 

důležité stanovit si priority, vhodně načasovat a naplánovat postup řešení daných úkolů. 

Manažerův zájem by neměl směřovat pouze na samotnou organizaci a její chod, ale měl by se 

také zaměřit na spokojenost uživatelů služeb. 

Manažerské dovednosti  

Manažerem nemůže být každý. Ke své práci potřebuje určité předpoklady a to získané 

i vrozené. 

Získané předpoklady jsou takové, které získáme výchovou a vzděláním a částečně sem patří 

i intelektuální vlastnosti, které jsou sice vrozené, ale dají se částečně ovlivnit i výchovou. 

Příkladem pro získané předpoklady jsou: zkušenosti, znalosti, asertivita a komunikace. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%ADle&action=edit&redlink=1
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Vrozené předpoklady se nedají výchovou moc ovlivňovat. Patří sem: fantazie, temperament, 

empatie a zejména intelekt. 

 

2.2.1 Předpoklady pro výkon manažerské funkce 

1. Lidské dovednosti - jsou obecné dovednosti důležité zejména pro manažera-

personalistu. Tyto dovednosti jsou důležité pro vedení lidí, motivaci, komunikaci, 

spolupráci a vzájemné pochopení. 

2. Technické dovednosti - schopnosti využívat specifické vlastnosti, postupy, znalosti 

techniky, využívat specializované pracovníky. Manažer by měl mít stejné dovednosti 

technického rázu, jako mají lidé které řídí. A to proto, aby zajistil provedení příslušné 

práce. 

3. Koncepční dovednosti - schopnost vidět věci jako celek např.: strategické vedení – 

vidět dopředu. Patří sem také schopnost řídit, integrovat a slaďovat zájmy a aktivity 

podniku. 

Dobrý manažer by měl umět: 

 vždy jasně vymezit cíle, aby lidé věděli, na čem mají vlastně pracovat, 

 jednat s různými typy lidí, 

 rozumět pracovníkům a tolerovat je, 

 rozhodovat se ve složitých situacích, 

 přijímat i poskytovat zpětnou vazbu, 

 dobře organizovat a kontrolovat práci, 

 být schopný přizpůsobovat se změnám. 

Velký důraz se u manažera klade na jeho formální a neformální autoritu. Je důležité, aby obě 

autority spolu korespondovaly. Neformální autorita závisí na znalostech, dovednostech, výši 

odborného vzdělání. Dále je ovlivněna pracovní morálkou, vztahem ke spolupracovníkům 

a také jeho vlastnostmi – poctivost, důslednost…  

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fantazie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Temperament
http://cs.wikipedia.org/wiki/Empatie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Intelekt
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Manažer by měl umět zvládat tyto činnosti: 

 Plánování - stanovení cílů, určit varianty, určit termín. 

 Organizování - stanovení úkolů jednotlivým lidem a určování pravomocí. 

 Odpovědnost - převzetí míry odpovědnosti. 

 Vedení - ovlivňování a motivování lidí, usměrňování a odměňování. 

 Rozhodování - důležité je znát rizika a používat modely rozhodování. 

 Kontrola - zjišťování odchylek, hledání příčin a způsob nápravy. 

 

2.2.2  Komunikace, motivace a vedení pracovního týmu 

Důležitou vlastností manažera je schopnost komunikace. Každý manažer by měl mít 

schopnost komunikovat. Komunikace je důležitá pro řízení a také pro jeho podřízené, protože 

ti pak mají pocit, že jsou důležití, že se s nimi počítá a záleží na jejich pocitech. Takový 

zaměstnanec pak vykonává lépe svoji práci, pak se i lépe vede celé organizaci. Když manažer 

nekomunikuje se svými podřízenými, vede to k nespokojenosti zaměstnanců, k hůře 

vykonané práci a nespokojenosti uživatelů služeb. Součástí komunikace je i tzv. zpětná vazba. 

Je to odezva na určité sdělení. Komunikace může být vnější a vnitřní. Vnitřní se děje mezi 

vedením a podřízenými. Vnější nastává mezi uživately služeb, ostatními organizacemi, 

partnery. Komunikace může být písemná a ústní. Výhodou ústní komunikace je, že je rychlá a 

následuje okamžitá zpětná vazba. Mimo jiné vnímáme i výraz obličeje a jiné prvky, které u 

písemné komunikace postrádáme. Podle mne je pro manažera ústní komunikace velmi 

důležitá. Písemná komunikace je spíše formální a zpětná vazba bývá kontrolovaná, případně 

sankciovaná.  

Dalším důležitým úkolem manažera je také motivace. Manažer by měl umět vést skupinu, 

tým a jednotlivce požadovaným směrem. Každého motivuje něco jiného, někoho pochvala, 

uznání a jiného třeba finanční odměna. Každý člověk je jiný, liší se věkem, ekonomickým 

postavením a manažer by měl být schopen rozpoznat jejich potřeby a vědět, jak je motivovat. 

Mezi další motivace patří například: možnost finanční odměny, úprava pracovní doby, 

možnost postupu, dalšího vzdělání, nadstandardní penzijní připojištění apod. Obecně je 

známo, že správně motivovaný člověk má i lepší výsledky v práci. 
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Většina zaměstnanců organizace zajišťující služby v prostředí průmyslové aglomerace chce 

pracovat pro tento sektor, protože to cítí jako svoje poslání. Jejich silná motivace by měla být 

pro management výzvou co nejlépe ji využít ve prospěch dosažení cílů organizace jako celku. 

Práce organizace má však svá úskalí, o kterých by měl management vědět a kterých by se měl 

předem vyvarovat. Podstatná část zaměstnanců cítí potřebu pomáhat, potřebu „změnit svět“, 

chce být užitečná pro společnost. Tito lidé si kladou poměrně vysoké cíle, kterých je někdy 

velmi těžké dosáhnout. Jejich představy jsou často idealistické a pak jsou zklamáni z jejich 

nedosažení. U zaměstnanců organizace vzniká také syndrom ztotožnění osobního a 

pracovního života, který je často důsledkem vysokého pracovního nasazení. Jejich osobní 

život se pomalu vytrácí, ale tato ztráta nebývá ve většině případů vykoupená pracovním 

úspěchem. Lidé, pracující v organizaci mají tendenci pasovat se do role „mučedníka“, který se 

vyznačuje velkým odříkáním a obětavostí. Ale i pro pracovníky nevládní organizace musí 

platit pravidlo „nežít“ jen pro organizaci. Musejí se naučit rozlišovat mezi pracovním a 

osobním životem, jinak dojde k vyhoření, kterým trpí zejména vedoucí pracovníci těchto 

organizací. [5] 

 

2.2.3 Koučování jako výrazná manažerská role 

Koučování je soustavný proces, během kterého se manažer pokouší skrze řízené diskuse 

a aktivity pracovníkovi pomoci rozvíjet se, řešit problémy nebo dosahovat lepších výsledků. 

Je to jednoznačně jedna z nejrychlejších a nejméně nákladných metod rozvoje potřebných 

znalostí, dovedností a chování pracovníků.  [12] 

 

Proces koučování 

Koučování musí být plánovaný a řízený proces. Ten začíná stanovením cíle (identifikováním 

rozvojových potřeb). V rámci přípravy je pak nutné vzít v úvahu okolnosti (charakter 

potřebné změny, postavení, vlastnosti a schopnosti koučované osoby, situaci na pracovišti, 

resp. aktuální firemní klima atd.) a přijmout odpovídající strategii. Následuje identifikování 

příležitostí, neboli všech možných aktivit, kterými lze identifikované potřeby rozvíjet. Z těch 

by měla být zvolena ta, která nejspíše povede k žádoucí změně. Další fází je aktivní působení 

na pracovníka. Následovat by mělo vyhodnocení pokroku, tj. ocenění rozvoje pracovníka. 

Díky zkušenostem takto získaným můžeme buď identifikovat další příležitosti, nebo 

při dosažení potřebné změny začít nový cyklus procesu koučování.  
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Struktura rozhovoru 

Aby byl dialog manažera s koučovaným pracovníkem efektivní, musí být řízený určitou 

strukturou. Po vyjasnění, čeho by se koučování (setkání) mělo týkat, se manažer musí 

s pracovníkem dohodnout na cíli, dále co nejjasněji prodiskutovat současný stav, dohodnout 

se na parametrech řešení, probrat všechna možná řešení, shodnout se na tom nejefektivnějším, 

a v závěru zrekapitulovat, k čemu došli. [15] 

 

2.3 Dílčí závěr 

Personální řízení je nejdůležitější součástí řízení každé organizace, která chce prosperovat, 

respektive vykonávat služby na požadované úrovni. Dalo by se říci, že je to „základní 

kámen“. Bez systémově pojaté personální práce je těžší získávat nové zaměstnance, vybrat 

kvalitní pracovníky a veškerá personální administrativa je pak rozmělněna mezi jednotlivá 

oddělení a vzniká chaos. Pokud organizace personalistu nemá, musí manažeři svůj čas 

věnovat personálním záležitostem, popřípadě pověří někoho jiného a tím se ztrácí cenný čas, 

který by dotyčný mohl věnovat rozvoji organizace. Většina organizací, které personalisty 

nemají, se snaží oslovit personální agentury. To také není ideálním řešením, protože vlastní 

personalista zná velmi dobře organizaci, její zaměření, oddělení, zaměstnance, cíle organizace 

a je schopen zanalyzovat a vytvořit chybějící pracovní místa. Agentura si navíc účtuje 

poplatky za zpracování takovéto analýzy bez toho, aby organizaci znala více do hloubky, 

a vytváří ji pouze na základě informací manažera či vedoucího. Vlastní personalista 

v organizaci by se dal nazvat i „zlatým pokladem“. Je to nejlevnější a nejjednodušší cesta 

k získání nových zaměstnanců, rychlá pomoc při řešení personálních záležitostí a konfliktů 

v organizaci, a také osoba s nejdůležitějšími informacemi. Bohužel, spousta organizací 

uvedený problém nechápe a raději i nadále vyhledává externí služby.  
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3 Městská policie Ostrava – organizace zajišťující 

bezpečnostní služby v průmyslové aglomeraci  

 

Městská policie Ostrava (dále jen MPO) jako organizace zajišťující bezpečnostní služby 

v prostředí průmyslové aglomerace zaměstnává strážníky a civilní zaměstnance. Posláním 

městské policie je zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce 

a plnit další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon. Městská 

policie Ostrava vznikla 1. března 1992 na základě obecně závazné vyhlášky 1/1992 o Městské 

policii Ostrava. Na základě usnesení rady města Ostravy byl stanoven plánovaný počet 

zaměstnanců na 798.  

 

Počátkem roku 2010 v souladu s nově přijatou Koncepcí rozvoje Městské policie Ostrava 

bylo realizováno několik dalších organizačních změn, které měly za cíl zejména prohloubit 

rozsah a možnosti působnosti strážníků-okrskářů a ve větší míře se věnovat zejména oblasti 

prevence. 

Koncem roku 2010 byl zahájen provoz integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě. 

V jednom místě je zde integrován příjem všech tísňových volání z území Moravskoslezského 

kraje (dále jen MSK) a současně je vytvořeno jedno operátorské středisko společné 

pro všechny složky integrovaného záchranného systému v kraji, tj. Hasičský záchranný sbor 

MSK, Policie České republiky a Zdravotnická záchranná služba MSK, včetně Městské policie 

Ostrava. Na celém území kraje tak funguje jeden systém příjmu tísňových volání a společná 

podpora pro řízení zásahů. 

 

Z celkového plánovaného počtu 798 zaměstnanců je 680 strážníků a 118 civilistů. 

Dlouhodobě je udržován mírný podstav zaměstnanců. Tento podstav je způsobený snížením 

finančních prostředků na mzdy zaměstnanců o 8% v roce 2009. Mzdové finanční prostředky 

nejsou vázány na obsazená pracovní místa, celkový finanční objem je stanovený radou města 

na systematizovaný počet zaměstnanců. Stanovení řízeného podstavu je v kompetenci ředitele 

Městské policie. V současné době je zaměstnáno 634 strážníků a 110 civilních zaměstnanců, 

což činí rozdíl 54 lidí. Největší množství pracovníků chybí proti plánu na pozici okrskář 

(tzn. 12) a hlídkař (tzn. 26). V současné době je zaměstnáno 9 lidí mimo evidenční stav. 

Jedná se o pracovníky na mateřské dovolené, či v dlouhodobé pracovní neschopnosti.  
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Všechny mezníky a změny v činnosti Městské policie Ostrava, včetně těch, které nás teprve 

čekají, mají v podstatě jediný cíl, a to pracovat ku prospěchu občanů tak, aby byl naplněn 

smysl vzniku městské policie – klidný a spokojený život v našem městě, který však není 

možný bez zajištění bezpečnosti občanů. A proto tady strážníci jsou. [21] 

 

3.1 Organizační struktura  

Organizační struktura vychází z organizačního řádu platného od 1.1.2010, kde je definován 

rozsah odpovědností a pravomocí pro jednotlivé pracovní pozice. Záchranáři ze skupiny 

kynologie Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) nemají dlouhodobě vedoucího. 

Spadají tedy přímo pod vedoucího pro operační a krizové řízení (Obr. č. 2). Jedná se o jedinou 

skupinu v rámci platného organizačního schématu, kde není pozice vedoucího skupiny 

zanesena ani v aktuální systematizaci. [16] 

 

 

 

Obr. č. 2: Platné organizační schéma MPO [16] 
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Dle organizační struktury (Obr. č. 2) jsou zaměstnanci seskupeni v jednotlivých útvarech pod 

ředitelem MPO nebo některým z jeho zástupců. Personální a platový úsek zahrnuje v 

současné době celkem 68 pracovních pozic. Na všechny pozice jsou vypracovány náplně 

práce. Pracovní náplně jsou zpracovány v bodové formě a rozsahem se velice liší (3-21 bodů). 

V náplních práce je specifikován rozsah činností, které pracovník v dané funkci vykonává. 

V náplních práce nejsou stanoveny kvalifikační předpoklady ani neobsahují kompetenční 

předpoklady. Pravomoci pracovníka na dané pozici jsou zachyceny v Organizačním řádu 

platném od 1.1.2010. Na uvedené pracovní pozice jsou navázány konkrétní pracovní smlouvy.  

 

3.1.1 Útvary přímo podřízené řediteli  

Řediteli městské policie jsou podřízeny kancelář ředitele (Obr. č. 2), technik požární ochrany 

a bezpečnosti práce, úsek komunikace s veřejností, úsek informačních systémů a středisko 

vzdělávání a volnočasových aktivit. V útvarech přímo podřízených řediteli je až na několik 

výjimek obsazená plánovaná kapacita (Tab. č. 1).  

 

 počty pracovníků 

funkce plánováno obsazeno 

Ředitel 1 1 

Vedoucí kanceláře ředitele 1 1 

Referent spisové služby 2 2 

Asistent 1 1 

Hospodářsko – administrativní pracovník 1 0 

Referent autoprovozu 1 1 

Technik autoprovozu 1 1 

Automechanik 1 1 

Údržbář 3 2 

Technik PO a BOZP 1 1 

Vedoucí úseku komunikace s veřejností 1 1 

Referent informačních a propagačních čínností 2 1 

Vedoucí úseku informačních systémů 1 1 

Správce informačních systémů 3 2 

Technik informačních systémů 2 2 

Vedoucí střediska vzdělání a volnočasových aktivit        1 1 

Instruktor – správce střelnice 1 1 

Hospodářsko – administrativní pracovník 1 1 

Metodik vzdělání 1 1 

Instruktor – strážník 6 5 

Čekatel 0 6 

 

Tab. č. 1: Kapacitní struktura útvarů přímo podřízených řediteli 
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Hodnocení organizační struktury 

Pro posouzení rozpětí řízení a počtu úrovní řízení, Organizační struktura odpovídá obecným 

doporučením, rozpětí řízení je přiměřené. Výjimkou je úsek komunikace s veřejností, 

kde vedoucí útvaru má jediného podřízeného. To vede k neefektivním nárokům na řízení 

útvaru, který je de facto nepotřebný. 

 

Analýza výkonu služby 

V uvedených útvarech je využíván systém pružné pracovní doby, kromě správců 

informačních systémů podílejících se na zajištění provozu Integrovaného bezpečnostního 

centra (dále jen IBC), kteří zajišťují nepřetržitý provoz spolu s ostatními složkami IZS. Pevná 

pracovní doba a tudíž zajištěný provoz všech pracovišť je denně od 8 do 13 hodin. Způsob 

naplnění pracovního fondu je dán Směrnicí č. 1/2011. Pro přímé posouzení efektivity 

vykonávané činnosti nejsou shromažďována relevantní data. Podle porovnání s jinými 

organizacemi lze vysoce hodnotit práci úseku Informačních technologií (dále jen IT), podle 

výsledků a rozsahu poskytovaných kurzů pak Středisko vzdělání a volnočasových aktivit 

(dále jen SVVA). 

  

Analýza sledovaných indikátorů  

Systematicky s vyhodnocováním a vazbou na hodnocení výkonnosti, nebo kvality 

poskytovaných služeb nejsou sledovány žádné indikátory výkonu. Jediným měřítkem 

je splnění požadovaných termínů a v případě SVVA počet proškolených strážníků 

rekvalifikačního, následného i prolongačního výcviku.  

 

Realizace požadavků na vzdělávání  

Útvary řízené ředitelem MPO (Tab. č. 1) se pravidelně účastní v systému vzdělávání. 

Strážníci se účastní následného výcviku, všichni pracovníci pak školení podle rozhodnutí 

svých nadřízených. Technik autoprovozu zajišťuje a eviduje školení řidičů. Technik 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) provádí a eviduje školení BOZP a 

Požární ochrany (dále jen PO). Školení jsou evidována lokálně. Kancelář ředitele sleduje a 

doporučuje školení organizovaná Magistrátem města Ostravy (dále jen MMO) a dostupné 

vzdělávací semináře. SVVA organizuje a provádí následný výcvik, střelecký výcvik a 

přípravu na prolongační zkoušky.  
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Srovnání s Koncepcí MPO 

Činnosti vykonávané skupinou analýz byly částečně převedeny do působnosti úseku 

komunikace s veřejností, částečně jsou zajištěny interním Informačním systémem daMPO / 

daMPO.NET (dále jen daMPO / daMPO.NET) včetně analýz prováděných úsekem IT. Vznik 

pozice Zástupce ředitele pro operační a krizové řízení podporuje důraz na zapojení MPO 

do IZS tak, jak je požadováno v Koncepci MPO.  

 

Po provedení analýzy efektivního výkonu služby a činností útvarů přímo podřízených řediteli 

jsem dospěl k těmto závěrům: 

Silné stránky  

 SVVA s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 Systém následného výcviku zajišťující průběžnou připravenost strážníků. 

 Vlastní vývoj specializovaného systému daMPO / daMPO.NET a rozsah 

shromažďovaných dat o práci MPO.  

 Vysoce efektivní činnost v oblasti správy IT.  

 Fungující, s minimálními náklady pořízený a provozovaný, systém HelpDesku. 

  

Slabé stránky  

 Útvar o dvou podřízených v případě úseku komunikace s veřejností. 

 Dle Směrnice 08/2009 provádí školení řidičů úseku autoprovozu a údržby. 

V současném organizačním uspořádání neexistuje.  

 Evidence vzdělávání je nejednotná, vedená v papírové podobě i v lokálních evidencích 

Excel na SVVA, u technika BOZP, na autoprovozu.  

 Většina interface je offline, vyžadující lidský zásah při každém užití.  

 Zařazení údržby a autoúdržby do Kanceláře ředitele není věcně vhodné.  

 

Doporučení  

 Vytvořit Úsek rozvoje lidských zdrojů, zahrnující dnešní úsek psychologa a SVVA.  

 Zvážit zařazení tiskové mluvčí jako samostatné pozice přímo podřízené řediteli 

a pozice referentů informačních a propagačních činností začlenit do Kanceláře 

ředitele.  
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 Vyvést z Kanceláře ředitele pracovníky zabývající se údržbou a autoúdržbou a zařadit 

je do skupiny technických činností, která by zahrnula údržbu a správu vybavení MPO.  

3.1.2 Útvary podřízené zástupci ředitele pro výkon služby  

Zástupci ředitele pro výkon služby jsou podřízeny jednotlivé oblasti, dále operativní oddíl, 

úsek přestupků, úsek strážní služby, úsek odchytu a útulku (Obr. č. 2). V těchto útvarech 

je nejvíce patrný podstav zaměstnanců především na pozicích hlídkař a okrskář. Podstav 

hlídkařů je podstavem řízeným. Podstav okrskářů je způsobený dlouhodobým onemocněním 

a neobsazením některých okrsků. V současné době je neobsazeno 12 okrsků z 205-ti 

(Tab. č. 2). Dočasným řešením je umístění hlídkařů. Je vhodné v co nejkratší době vybrat 

z hlídkařů vhodné kandidáty pro trvalé umístění na konkrétní okrsek a tyto pozice obsadit. 

 

 počty pracovníků 

funkce plánováno obsazeno 

Zástupce ředitele pro výkon služby 1 1 

Vedoucí oblasti 5 5 

Zástupce vedoucího oblasti 5 4 

Hospodářsko – administrativní pracovník 5 5 

Asistent prevence kriminality 6 4 

Vedoucí skupiny oblasti 28 26 

Hlídkař 330 304 

Okrskář 205 193 

Vedoucí operativního oddílu 1 1 

Zástupce vedoucího operativního oddílu  2 2 

Vedoucí skupiny operativního oddílu 4 4 

Hospodářsko – administrativní pracovník 1 1 

Řidič odtahového vozidla 4 3 

Vedoucí skupiny hipologie 1 1 

Hipolog 13 13 

Manuální pracovník - hipologie 3 3 

Vedoucí skupiny kynologie 1 0 

Kynolog 9 9 

Vedoucí úseku přestupků 1 1 

Referent přestupků - strážník 4 4 

Referent přestupků - strážník 4 4 

Vedoucí úseku odchytu a útulku 1 1 

Veterinární technik 2 2 

Odchytář 8 8 

Referent úseku odchytu a útulku 2 2 

Manuální pracovník - útulek 7 7 

Vedoucí úseku strážní služby 1 1 

Strážný I. 22 21 

Strážný II. 10 10 

Strážný - telefonista 9 9 

 

Tab. č. 2: Kapacitní struktura útvarů podřízených zástupci ředitele pro výkon služby 
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Organizační struktura (Obr. č. 2) byla v souladu s Koncepcí Městské policie Ostrava 

zjednodušena do současného stavu, kdy v oblasti výkonu služby byly především zregulovány 

počty vedoucích úrovní a vedoucích pracovníků. Současná organizační struktura umožňuje 

rychlé a efektivní řízení a logicky odpovídá potřebám výkonu služby. Za výkon služby 

je odpovědný zástupce ředitele pro výkon služby. Pod něj spadá jeho 9 přímých podřízených 

vedoucích – pět vedoucích oblasti, vedoucí operativního oddílu, vedoucí úseku přestupků, 

vedoucí úseku strážní služby a vedoucí úseku odchytu a útulku. 

 

Hodnocení organizační struktury výkonu služby  

Organizační struktura v souladu s Koncepcí Městské policie Ostrava prošla výrazným 

zjednodušením, především omezením počtu řídících úrovni. Díky tomu se počet úrovní snížil 

na 3 – 4 a přispěl tak k vyšší efektivitě organizační struktury a přinesl úspory vedoucích 

pracovníků. Šíře jednotlivých rozpětí pak výrazně kolísá, kdy především u Úseku strážní 

služby a Úseku odchytu a útulku dosahuje výrazných hodnot. Vzhledem k charakteru 

pracovní náplně a směnnosti u strážní služby není tato šíře rozpětí hodnocena jako 

problematická. Problematickým by se mohl stát výpadek vedoucího skupiny v rámci 

operativního oddílu, kde není žádná rezerva a příslušní 4 vedoucí plně pokrývají 24hodinové 

směny. Současná organizační struktura poskytuje velice dobrou oporu pro efektivní výkon 

strážní služby.  

 

Analýza výkonu činností 

Ve výkonu služby se pro organizování směn využívá jak nerovnoměrně rozvržené pracovní 

doby, tak pružně rozvržené pracovní doby pro pokrytí nepřetržitého provozu. Stanovení 

pracovní doby je detailně popsáno ve Směrnici č. 1/2011 Stanovení pracovní doby. 

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby v rámci výkonu služby se týká: Oblastí, Operativního 

oddílu, Úseku odchytu a útulku a Úseku strážní služby. 

 

Na uvedených pracovištích nepracují v nerovnoměrně rozložené pracovní době všichni 

pracovníci, pružné rozvržení pracovní doby zahrnuje: Zástupce ředitele pro výkon služby, 

Vedoucího úseku odchytu a útulku, Vedoucího úseku strážní služby, Vedoucí oblastí, 

Vedoucího operativního oddílu, Hospodářsko-administrativních pracovníků a Úsek 

přestupků.  
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Hodnocení efektivity výkonu činnosti  

Základní část efektivity výkonu činností tvoří již samotné naplánování této činnosti. Zde leží 

velká zátěž na jednotlivých vedoucích oblastí a oddílu, kteří při plánování směn na každý 

měsíc musí zohlednit připravované akce a opatření, požadavky a možnosti jednotlivých 

strážníků, zákonné normy i pokyny interní směrnice o stanovení pracovní doby. Plánovací 

činnost prozatím není automatizovaná, do budoucna se připravuje její softwarové řešení 

a zjednodušení. Samotný výkon služby pak probíhá v souladu se směrnicemi a nařízeními, 

která jsou dobře nastavena. 

 

Analýza sledovaných indikátorů  

V průběhu výkonu činnosti jsou evidovány částečně automaticky, částečně manuálně některé 

kvantitativní indikátory. Ne všechny jsou ovšem dále sledovány nebo vyhodnocovány. 

Naopak pak existují individuální evidence například jednotlivých vedoucích, kteří si pro 

potřeby komplexního hodnocení zaměstnance vedou vlastní záznamy o činnosti strážníka 

a k těmto záznamům i přiřazují údaje, které jsou již v daMPO uvedené a fakticky je přepisují 

ze systému do svých evidencí. V rámci kvalitativního hodnocení výkonu pracovníka pak 

nejsou objektivní podklady pro hodnocení, pouze identifikátory kvantitativního charakteru, 

které mohou být zavádějící. Proto při hodnocení vedoucí vychází především z vlastní 

zkušenosti, zkušeností a doporučení jednotlivých vedoucích skupin a také ze sebehodnocení 

pracovníka při hodnotícím pohovoru. Tento přístup je náročnější a méně objektivní v oblasti 

srovnávání strážníků napříč jednotlivými oblastmi, přesto je plně v souladu s Koncepcí MPO. 

 

Realizace požadavků na vzdělávání  

U strážníků probíhá vzdělávání jednak v rámci povinných školení, daných legislativou 

a dalšími nařízeními a následně pak také při vzdělávání nad rámec těchto školení. Vzdělávání 

je realizováno prostřednictvím Školícího střediska, které je jako útvar přímo podřízeno 

řediteli MPO. V rámci Školicího střediska je přijat plán následného výcviku po jednotlivých 

měsících na rok dopředu. Každý měsíc jsou strážníci proškoleni na jednodenním školení 

(které se může skládat ze sebeobrany, legislativy, problematiky komunikace s menšinami 

apod.)  
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Povinné vzdělávání  

Účast na následném výcviku je plánována vedoucím oblasti při sestavování plánu směn, 

kdy každému strážníkovi vedoucí vyhradí jeden den pro realizaci následného výcviku. 

Vedoucí má povinnost zajistit, aby se všichni strážníci jeho oblasti případně úseku v daném 

měsíci zúčastnili povinného vzdělávání. Evidence účasti na těchto školeních ovšem není 

nikde v rámci oblasti separátně uvedena, pouze v rámci plánu směn. Po účasti na školeních je 

pak informace o účasti zanesena Školícím střediskem do systému daMPO.  

 

Vzdělávání nad rámec  

Vzdělávání strážníků zahrnuje také nepovinná školení, kterých je možné se zúčastnit. Patří 

mezi ně například práce se seniory, práce s dětmi, komunikace s národnostními menšinami 

apod. Dále jsou zde pak školení se zaměřením na sebeobranu. Tato školení jsou školena 

jak vlastními silami školícího střediska, tak využitím nabídky magistrátu pro bezplatnou účast 

na školeních.  

 

Srovnání s Koncepcí MPO  

Současný stav výkonu služby odpovídá z velké části požadovaným změnám definovaným 

v koncepci. Došlo k úpravě organizační struktury, která byla zjednodušena, omezily se úrovně 

řízení a celkově došlo k zeštíhlení počtu vedoucích pracovníků. V souladu s koncepcí došlo 

v začátcích k rapidnímu navýšení okrskářů, kdy jejich počet byl následně upraven 

po vyhodnocení činnosti na konci roku 2009. Celkově je tedy výkon služby pokryt efektivním 

způsobem a díky vyčlenění správních činností na Úsek přestupků umožňuje také strážníkům 

trávit více času výkonem venku. Oproti koncepci je pak mírný rozdíl mezi požadovaným 

vzděláváním, které je v současné době realizováno pouze formou následného výcviku 

a nezohledňuje osobnostní rozvoj jednotlivce podle jeho specifických potřeb a možností. 

Stejně tak nejsou realizovány kurzy ani dostatečné vzdělávání v oblasti lidských zdrojů, 

které by umožnily především řídícím pracovníkům lépe pracovat se svými podřízenými 

včetně motivace a vedení jejich rozvoje. V koncepci zmíněné vzdělávání okrskářů v současné 

době také není realizováno žádným specifickým způsobem, který by si vyžadovala výraznější 

práce s občany a častější kontakt s obyvateli jednoho okrsku.  
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Po provedení analýzy efektivního výkonu služby a činností útvarů přímo podřízených 

zástupci ředitele pro výkon služby jsem dospěl k těmto závěrům: 

Silné stránky  

 Zjednodušená organizační struktura pro výkon služby v souladu s koncepcí.  

Současná organizační struktura dobře slouží pro realizaci činností výkonu služby 

a umožňuje efektivní operativní řízení.  

 Omezený počet úrovní řízení.  

Díky omezení úrovni řízení je snadnější a průhlednější systém řízení, navíc menší 

počet řídících pracovníků přináší mzdové úspory a dále pak umožňuje lepší 

přístupnost vedení ze strany pracovníků (v případě stížností apod.)  

 Vhodné rozdělení spádových okrsků k jednotlivým služebnám.  

Rozdělení území Ostravy do jednotlivých oblastí vztažených k Integrovaným 

výjezdovým centrům umožňuje dobrou obslužnost a dostupnost služeb městské 

policie po celém území Ostravy. Samotná integrace bezpečnostních složek do 

jednotlivých Integrovaných výjezdových center (dále jen IVC) poskytuje kvalitní a 

moderní zázemí pro fungování celé městské policie.  

 Vyčlenění řešení přestupků na samostatný úsek. 

Přesun agendy přestupků na samostatný úsek umožňuje hlídkařům a okrskářům plně 

se zaměřit na práci mezi občany a v terénu, nemusí pak trávit čas řešením agendy 

předvolání a vedení jednotlivých přestupků.  

 

Slabé stránky  

 Separátní evidence. 

Jednotliví vedoucí oblastí si vedou separátní evidence ke strážníkům ve vztahu 

ke kvalitě i kvantitě jejich služby jako podklady pro průběžné hodnocení na konci 

roku. I přes řadu společných evidencí v systému daMPO si vedoucí vedou individuální 

evidence ke svým podřízeným, ze kterých pak vychází při konečném hodnocení. 

Do těchto individuálních přehledů také přenáší data, která jsou již v daMPO zanesena. 

Tento systém je neefektivní z důvodu informační bezpečnosti, dále 

pak administrativně z důvodu zdvojené evidence stejných ukazatelů.  

 Průběžné hodnocení strážníka. 

Nepracuje se s doporučeními dalšího rozvoje u průběžného hodnocení strážníka 

na konci roku. V rámci průběžného hodnocení strážníka je ve vyplňovaném dotazníku 
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prostor pro poznámku a uvedení dalšího doporučeného vývoje zaměstnance. 

Tato možnost není prakticky téměř vůbec využívána a v rámci hodnocení tak není 

diskutován další možný vývoj zaměstnance formou vzdělávání apod.  

 Separátní evidence školení v rámci operativního oddílu.  

V rámci činnosti operativního oddílu získá strážník specifické dovednosti a znalosti 

s obsluhováním technických prostředků oddílu. Informace o těchto dovednostech jsou 

však evidovány pouze na oddíle a nejsou tedy sdíleny globálně. V případě přihlášení 

člena operativního oddílu do výběrového řízení pak tyto informace nejsou k dispozici 

a přitom by pomohli vytvořit lepší představu o profilu uchazeče.  

 

Doporučení  

 Na základě potřeb a požadavků jednotlivých vedoucích na informace, které si vedou 

separátně o jednotlivých podřízených, navrhnout úpravu případně rozšíření možností 

systému daMPO tak, aby mohly být údaje přidávány vedoucím průběžně dle jejich 

potřeb a v případě nutnosti bylo možné automaticky agregovat data ze systému 

daMPO pro podporu hodnocení.  

 Plné využití evidenčních možností systému daMPO může přinést zlepšení kompletní 

evidence dovedností, schopností a zkušeností každého konkrétního pracovníka. 

Tím by se docílilo toho, že jeho dosažená kvalifikace s ním bude evidována bez 

ohledu na jeho přestupy mezi oblastmi případně operativním oddílem, kde by mohlo 

dojít ke ztrátě informace díky vedení separátních evidencí.  

 Souhrnná evidence vědomostí a dovedností na jednom místě v rámci profilu 

pracovníka by pak také pomohla dotvářet komplexní profil zaměstnance společně 

s jeho hodnocením a výkony.  

 Zahrnout doporučení pro další vývoj pracovníka přímo do hodnotícího formuláře 

„Průběžné hodnocení“ (Příloha č. 1). U tohoto hodnocení nastavit jak číselník hodnot, 

podle kterých by bylo možní následně jednotlivé zaměstnance s určitými předpoklady 

filtrovat, tak povinnost přiřazení a označení předpokladů okomentovat. Vhodným 

rozšířením by byla také možnost přidání komentářů všech nadřízených, ne jen 

přímého nadřízeného. Tím by se společně s centrální evidencí výkonu (viz výše) v 

prostředí daMPO vytvořil efektivní hodnotící profil pracovníka. 
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3.1.3 Útvary podřízené zástupci ředitele pro operační a krizové řízení  

Zástupci ředitele pro operační a krizové řízení je podřízena skupina operačních činností, 

skupina technické podpory, skupina prevence a skupina kynologie IZS (Obr. č. 2). Záchranáři 

ze skupiny kynologie IZS spadají přímo pod zástupce ředitele. Dlouhodobě není vytvořena 

funkce vedoucího skupiny kynologie IZS. Jedná se o jediný útvar v rámci organizačního 

schématu, u kterého není vytvořena funkce vedoucího. V současné době chybí na útvaru dva 

zaměstnanci (Tab. č. 3). 

  

 počty pracovníků 

funkce plánováno obsazeno 

Zástupce ředitele pro operační a krizové řízení 1 1 

Záchranář 4 3 

Vedoucí skupiny operačních činností 1 1 

Operační technik 25 25 

Vedoucí skupiny prevence 1 1 

Preventista 17 16 

Vedoucí skupiny technické podpory 1 1 

Technický pracovník 7 7 

 

Tab. č. 3: Kapacitní struktura útvarů podřízených zástupci ředitele pro operační a krizové řízení 

 

Hodnocení organizační struktury  

Ve skupině operačních činností a ve skupině prevence je vysoce nadstandardní hodnota 

rozpětí řízení. V praxi to může přinést ve skupině prevence problém se zastupitelností 

vedoucí, ve skupině operačního řízení je potencionální problém i s řízením pracovníků 

na směnách a zejména s jednoznačným přiřazením odpovědnosti za směnu a za vnější 

komunikaci v rámci systému IZS. 

  

Analýza výkonu činností  

Ve skupině operačních činností jsou 3 směny po 6 pracovnících, jedna se 7. Požadavky 

na kapacitu jsou následující: 2 x 24/7 linka 156, 1 x nonstop Zelená linka, 1 x zodpovídající 

za operační den (hlásná služba, svodné události, chod směny, komunikace se složkami IZS), 

1 x kamerový dohled, všichni pracovníci ve službě mimo linky 156 provádí podporu výkonu 

služby (lustrace osob a vozidel, zjišťování údajů z centrálního registrů řidičů, zápis sběru 

injekčních stříkaček, ověřování v evidenci krádeží, evidence použití výstražného a ruchového 

zařízení, zjišťování v registru vozidel a řidičů). Při 6ti členné směně je 1 plný pracovní fond 
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průběžně mimo pracovní zařazení - na dovolené (6 x 25 dní), následném výcviku (6 x 10 dní), 

prolongačním výcviku a zkoušce (2 x 6 dní), nemoc (6 x průměrně 5 dní) to je celkem 252 

pracovních dní ročně, tj. 21 dní měsíčně, což odpovídá 157,5 hodinám. Celkově se jedná 

o plné vytížení 6 pracovníků ve směně, snížení na 5 by vedlo k omezení vykonávaných 

činností (nemůže se dotknout linky 156). Evidence ostatních útvarů umožňuje pouze 

orientační vyhodnocení výkonnosti, ale výuka dopravní výchovy pro 53 tříd, nebo uspořádání 

více jak 1200 besed pro veřejnost svědčí o vysoké výkonnosti.  

 

Analýza sledovaných indikátorů 

V oblasti řízené zástupcem ředitele pro operační a krizové řízení jsou sledovány zejména 

indikátory ve skupině operačního řízení, kde každý přijatý podnět je zaznamenán 

a oklasifikován. Je zaznamenán a vyhodnocován zejména počet řešených událostí, počet 

přepojených hovorů; klasifikace události (indikátor pro výkon), vyhodnocení zvukových 

záznamů vedení rozhovorů, počet stížností, počet pochval. Ve skupině kynologů je hodnocena 

připravenost, výsledky nasazení, včetně příprav. Pro preventivní činnost je evidován počet 

akcí, účast a ohlas veřejnosti. Skupina technické podpory zaznamenává zejména kvantitativní 

ukazatele, zejména počty připojených objektů, počty narušení, počty zadržených pachatelů, 

počty chybových hlášení Pultu centralizované ochrany, nebo počty řešených poruch. 

Evidence skupiny operačních činností je součástí interních systémů MPO a daMPO, ostatní 

evidence jsou lokální, papírové a program Excel. 

 

Realizace požadavků na vzdělávání  

Útvary řízené zástupcem ředitele pro operační a krizové řízení se rovněž účastní v systému 

vzdělávání. Vzhledem k omezenému rozpočtu na vzdělávání je rozsah přijímaných školení 

značně omezen. V prvé řadě jsou využívána školení poskytovaná vlastními kapacitami 

v rámci následného vzdělávání. Pro skupinu operačních činností byla zorganizována výuka 

modelových situací s náslechy pod vedením psycholožky MPO. Za úhradu jsou nakupována 

školení požadovaná legislativou nezbytná pro výkon povolání, zejména pro skupinu technické 

podpory.  

 

Srovnání s Koncepcí MPO  

V souladu s Koncepcí MPO je část řízená zástupcem ředitele pro operační a krizové řízení 

přímo určená jednak pro zajištění spolupráce v systému IZS, jednak poskytuje preventivní 
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služby jak přímo (Senior linka, preventivní semináře), tak nepřímo (dopravní výchova 

na školách).  

 

Po provedení analýzy efektivního výkonu služby a činností útvarů přímo podřízených 

zástupci ředitele pro operační a krizové řízení jsem dospěl k těmto závěrům: 

Silné stránky  

 Důraz na prevenci a rozsah preventivních akcí. 

 Zapojení MPO do systému IZS, nastavení spolupráce v IBC.  

 Výsledky skupiny kynologie IZS.  

 Zajištění základní údržby technických prostředků vlastními silami.  

 

Slabé stránky  

 Chybí jasně přiřazená zodpovědnost za celý průběh směny skupiny operačních 

činností. 

 Velmi vysoké rozpětí řízení ve skupině operačního řízení a ve skupině prevence. 

 Mírně nadhodnocené kapacity skupiny operačních činností - optimum je 6 na každé 

směně, dlouhodobě udržitelné minimum 5 by vedlo zejména ke snížení možností 

podpory strážníků v terénu, která je prioritou podle Koncepce MPO. Navrhujeme 

kapacity opakovaně posoudit po půl roce provozu připravovaného propojení systémů 

daMPO (dispečer) a daMPO.NET.  

 

Doporučení  

 Změnit Skupinu operačního řízení na Úsek, který bude složen ze 4 skupin, kdy každá 

bude mít vlastního vedoucího. Důvod není pouze organizační, ale zejména 

jednoznačné přiřazení odpovědnosti za výkon na sále a za komunikaci s ostatními 

složkami IZS. Tato změna je v souladu s Koncepcí MPO, když vede k posílení 

integrace do IZS.  

 Zvážit zavedení zástupce vedoucího ve skupině prevence. Pracovníci jsou schopni 

provádět činnost samostatně, ale neexistence zástupce v takto velkém útvaru zvyšuje 

rizika při náhodném výpadku vedoucího.  

 Zvážit přeřazení údržbářů, dnes v Kanceláři ředitele do Skupiny technické podpory, 

kam věcně lépe zapadají.  
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3.1.4 Útvary podřízené zástupci ředitele pro personální a ekonomické služby  

Zástupci ředitele pro personální a ekonomické služby jsou podřízeny úsek personální 

a platový, úsek psychologa a úsek ekonomický (Obr. č. 2). Úseky podřízené zástupci ředitele 

pro personální a ekonomické služby jsou jediné, kde jsou obsazeny všechny pracovní místa, 

která jsou plánována (Tab. č. 4).  

 

 počty pracovníků 

funkce plánováno obsazeno 

Zástupce ředitele pro personální a ekonomické služby 1 1 

Psycholog - vedoucí úseku 1 1 

Asistent psychologa 1 1 

Vedoucí úseku personálního a platového 1 1 

Referent úseku personálního a platového 3 3 

Vedoucí úseku ekonomického 1 1 

Referent pro správu výdajů 1 1 

Referent pro správu majetku 1 1 

Referent pro správu příjmů a pohledávek 1 1 

Skladník 2 2 

 

Tab. č. 4: Kapacitní struktura útvarů podřízených zástupci ředitele pro personální a ekonomické služby  

 

Hodnocení organizační struktury  

Lze předpokládat, že extrémně nízké hodnoty rozpětí řízení jsou ovlivněny i úspěšnou snahou 

o udržení přijatelné míry administrativy a v případě Úseku psychologa snahou o samostatné 

řízení specifické činnosti. Přesto je nutné konstatovat, že při takto nízkém rozpětí řízení 

dochází ke ztrátám plynoucím z příliš velkého podílu řídící práce na úkor vlastních výkonů. 

Celá oblast má plochou, dvouúrovňovou strukturu, s extrémně malým rozpětím řízení. 

Zmíněné rozdělení je organizačně nevhodné a z hlediska řízení neefektivní.  

 

Analýza výkonu činností  

V uvedených útvarech je využíván systém pružné pracovní doby. Pevná pracovní doba a tudíž 

zajištěný provoz všech pracovišť je denně od 8 do 13 hodin. Způsob naplnění pracovního 

fondu je dán Směrnicí č. 1/2011. Potřebný rozsah činnosti – zajištění základní mzdové 

a personální agendy pro cca 800 zaměstnanců, obměna 40 - 50 zaměstnanců ročně, přibližně 

1500 zpracovaných objednávek a přijatých faktur ročně. Pro pracovníky zpracovávající 

platovou agendu se jedná o nárazovou zátěž v období od 2. do 8. dne běžného měsíce, zbytek 

měsíce jsou využíváni ke zpracování a evidenci dohod, mzdových listů, agendy Sociálního 

fondu atp.. Agendu zatěžuje zejména v úseku personalistiky a mezd velký rozsah papírové 
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dokumentace. Rozsah činnosti a počet zaměstnanců odpovídá běžným standardům ve veřejné 

správě.  

 

Analýza sledovaných indikátorů  

Systematicky s vyhodnocováním a vazbou na hodnocení výkonnosti, nebo kvality 

poskytovaných služeb nejsou sledovány žádné indikátory výkonu. Jediným měřítkem 

je splnění termínů požadovaných legislativou a termín MMO pro zpracování mezd. 

Pro případnou analýzu je možné získat kvantitativní indikátory z jednotlivých informačních 

systémů Vema, e-Spis a HelpDesk. Úsek personální vede evidenci vzdělávání ve složkách 

zaměstnance a v Excelové tabulce. Evidenci platnosti osvědčení strážníka vede duplicitně 

úsek personální a platový v modulu Vema PaM a SVVA v systému daMPO. 

 

Realizace požadavků na vzdělávání  

V sekci řízené zástupcem ředitele pro personální a právní služby se účastní v systému 

vzdělávání. Vzhledem k omezenému rozpočtu na vzdělávání je rozsah přijímaných školení 

značně omezen. V prvé řadě jsou využívána školení poskytovaná bezúplatně Magistrátem 

města Ostravy. Za úhradu jsou nakupována školení požadovaná legislativou nezbytná 

pro výkon povolání. Následného výcviku se účastní pouze psycholožka. Úsek personalistiky 

a mezd provádí pouze evidenci absolvovaného vzdělání a to jednak v papírové podobě 

ve složce zaměstnance, jednak v pomocné evidenci v Excelu. Zaměstnanec, který absolvuje 

externí kurz, je povinen předložit získaný certifikát. Aktivně se nezjišťuje účast na těchto 

kurzech, jejich objednání jde mimo úsek personalistiky a mezd. V rámci následného výcviku 

probíhají školení, které vede psycholožka. Ta dále provádí nácvik a hodnocení modelových 

situací pro Skupinu operačních činností. 

  

Srovnání s Koncepcí MPO  

V souladu s koncepcí byl zaveden systém hodnocení, včetně sebehodnocení a zpětné vazby 

zaměstnance, který je pravidelně využíván. Systém hodnocení není napojen na osobní rozvoj. 

Byl zaveden systém výběrových řízení, včetně komplexního posouzení způsobilosti. 

Ekonomická agenda je zajištěna v uvažovaném rozsahu. Požadavek na celoživotní vzdělávání 

byl naplněn částečně. Pro strážníky existuje fungující systém následného výcviku, vzdělávání 

civilních pracovníků není řízeno a jeho rozsah je omezený. Není kladen dostatečný důraz 

na odborný růst zaměstnanců – nestrážníků.  
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Po provedení analýzy efektivního výkonu služby a činností útvarů přímo podřízených 

zástupci ředitele pro personální a ekonomické služby jsem dospěl k těmto závěrům: 

Silné stránky  

 Mírně nadstandardní výkonnost úseku personálního, zejména s ohledem na vysokou 

náročnost a rychlost při zpracování mezd.  

 Rychlé zpracování požadavků a zajištění objednávek v ekonomickém úseku. 

 

Slabé stránky 

 Problematická zastupitelnost v úseku ekonomickém vzhledem ke specializaci 

jednotlivých pracovníků.  

 Nerovnoměrné využití pracovníků odpovědných za zpracování mezd. 

 Roztříštěná evidence vzdělávání, nedostatečná dostupnost příslušným nadřízeným 

pracovníkům (vede k duplicitní evidenci).  

 

Doporučení  

 Dopracování systému celoživotního vzdělávání a jeho vazba na strategii 

i na hodnocení jednotlivců. Nedoporučuji přenášet ekonomické agendy na MMO. 

Je reálné riziko zpomalení jejich průběhu, zejména vlivem nárůstu vyjasňování mezi 

MPO a MMO a zároveň je ze stejného důvodu nejistý ekonomický přínos vzhledem 

k potřebným kapacitám, které se této komunikaci musí věnovat.  

 Změnit organizační strukturu tak, že budou vytvořeny dva útvary: Úsek personálně 

ekonomický pokrývající činnosti ekonomické, mzdové a personálně administrativní 

a Úsek rozvoje lidských zdrojů, zahrnující dnešní úsek psychologa a středisko výcviku 

a volnočasových aktivit, který bude zodpovědný za nábor, hodnocení a rozvoj 

pracovníků MPO. Je na dalším zvážení jejich přímé zařazení pod ředitele MPO, 

nebo kumulace podpůrných služeb, dnes zařazených v přímé pravomoci ředitele 

i řízených zástupci pro personální a ekonomické služby a pro operativní a krizové 

řízení, pod „zástupce ředitele pro podpůrné služby“.  

 Zpracování centrální evidence vzdělávání, kdy se jeví jako vhodný vývoj v rámci 

systému daMPO.  
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4 Personální  řízení Městské policie Ostrava 

 

Dle kapacitní struktury uvedené v kapitole 3 vyplývá, že pro každou pozici je stanovený 

maximální počet zaměstnanců. Tímto způsobem je plánována maximální kapacita. Plán 

kapacit pro strážníky tvoří personální oddělení. Dle systemizace stanoví počet strážníků, 

kteří budou přijati ve výběrovém řízení. Rozhodnutí o počtu stvrzuje ředitel svým podpisem. 

Městská policie Ostrava vypisuje tři výběrová řízení ročně. Kapacity strážníků jsou plánovány 

s ohledem na skutečnost, že vybraní uchazeči o místo strážníka musí projít tříměsíčním 

rekvalifikačním kurzem. Plánování kapacit u civilních zaměstnanců a vedoucích pracovníků 

je tvořeno požadavky jednotlivých vedoucích pracovníků na obsazení konkrétní pozice. 

Důvodem může být odchod stávajícího zaměstnance, či obsazení dlouhodobě neobsazené 

pozice. O vypsání konkrétního výběrového řízení na danou pozici se rozhoduje na poradách 

vedení.  

 

4.1 Nábor zaměstnanců a výběrové řízení 

Nábor uchazečů – strážníků probíhá kontinuálně na webových stránkách Městské policie 

Ostrava a Úřadu práce. Při výběrovém řízení civilního zaměstnance je zveřejněna nabídka 

na úřadu práce s pracovní náplní konkrétní pozice. Městská policie Ostrava rozlišuje tři druhy 

výběrových řízení – pozice strážník, interní výběrové řízení a pozice civilní zaměstnanec. 

Každé z nich má svá specifika.  

 

Strážník  

Výběrové řízení na pozici strážníka je vyhlašováno 3x za rok. Strážníci nastupují 

k rekvalifikačním kurzům (3 měsíční přípravný kurz) vždy 1.4., 1.9. a 1.12.  Výběrová řízení 

probíhají v průběhu měsíce předcházejícího termínu nástupu do rekvalifikačního kurzu.  

 

Proces náboru  

Na pozici strážníka se může přihlásit každý občan České republiky, který splňuje kritéria: 

bezúhonnost, spolehlivost, starší 21 let, zdravotní způsobilost, střední vzdělání s maturitní 

zkouškou. Uchazeč na pozici strážník předloží k ověření stanovené doklady a žádost o přijetí 

do pracovního poměru asistentce psychologa. Dle internetových stránek městské policie 
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se předkládá žádost o přijetí do pracovního poměru na personálním oddělení. Vzniklý rozpor 

je vysvětlován urychlením procesu evidence uchazečů. Asistentka psychologa zve jednotlivé 

kandidáty k psychologickým testům a pohovoru s psycholožkou. Dále na Středisku 

vzdělávání a volnočasových aktivit jsou realizovány testy fyzické způsobilosti. Po 

absolvování testů fyzické způsobilosti jsou k pohovorům pozvání ti uchazeči, kteří prošli 

psychologickými testy.  

 

Osobní pohovory jsou vedeny před komisí, která je obvykle ve složení:  

- ředitel městské policie, zástupce ředitele pro výkon služby, zástupce ředitele 

pro personální a ekonomické služby, vedoucí střediska vzdělávání a volnočasových 

aktivit, personalistka a psycholožka. 

Uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn.  

 

Administrativní aspekty  

Pokud uchazeč ve výběrovém řízení uspěl, personální oddělení zajistí podepsání pracovní 

smlouvy na dobu určitou jednoho roku, lékařskou prohlídku a vstupní školení BOZP. 

Pracovní smlouva je vedena papírově v osobní složce zaměstnance. Záznamy o školení BOZP 

a lékařské prohlídce jsou uchovávány papírově a elektronicky v daMPO u technika požární 

ochrany a bezpečnosti práce. Personální oddělení zapíše veškeré potřebné údaje (jméno, 

příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo, číslo účtu, platové zařazení, datum vzniku 

pracovního poměru, rodinný stav, počet dětí, pracovní zařazení a další personální údaje) 

o zaměstnanci do personálního informačního systému Vema (dále jen Vema). Data jsou 

posléze ze systému Vema exportována přes Excel do daMPO. Export není kompletní, některé 

údaje musí personální úsek zadávat duplicitně.  

 

Proces školení  

Všichni nově přijatí čekatelé absolvují tzv. rekvalifikační kurz, jehož úkolem je, co nejlépe 

připravit nové absolventy teoreticky i prakticky na výkon služby. Délka rekvalifikačního 

kurzu je stanovena na tři měsíce. Náplní rekvalifikačního kurzu je splnění odborných 

předpokladů čekatele na strážníka dle vyhlášky 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon 

o obecní policii.  
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Dále pak zvládnutí praktických dovedností:  

 Hmatů, chvatů, úderů a kopů.  

 Slzotvorných, elektrických nebo jiných obdobně dočasně zneschopňujících 

prostředků.  

 Obušku a jiného úderného prostředků.  

 Techniky poutání.  

 Použití služební zbraně jako donucovacího prostředku.  

 Taktiky zákroku.  

 Oprávnění v provozu na pozemních komunikacích.  

 

Během rekvalifikačního kurzu čekatel splní podmínky pro získání zbrojního průkazu. 

Absolvování kurzu pak zajišťuje Středisko vzdělávání a volného času. Po úspěšném 

absolvování a složení zkoušky je vydáno osvědčení o rekvalifikaci a osvědčení strážníka.  

Osvědčení jsou umístěna ve složce strážníka na personálním úseku a elektronicky v daMPO.  

 

Interní výběrové řízení  

Interní výběrové řízení probíhá na všechny řídící pozice. Je vyhlášeno v daMPO. 

Do výběrového řízení se může přihlásit každý strážník. Uchazeči podstoupí psychologické 

testy a pohovor s psycholožkou. Psycholožka provede výběr potenciálních uchazečů. Ti jsou 

pozvání k pohovorům, kterých se účastní současný i budoucí nadřízený.  

 

Civilní zaměstnanec  

Na uvolněnou civilní pozici je vyhlášeno výběrové řízení prostřednictvím úřadu práce. 

Je zveřejněna náplň práce. Na civilní pozice jsou vybírání lidé na základě životopisu 

a osobního pohovoru, při kterém je účasten minimálně ředitel MPO a příslušný vedoucí. 

V některých výjimečných případech může být na civilního zaměstnance vyhlášeno i interní 

výběrové řízení.  

 

4.1.1 Rozvoj kompetencí  

Kompetencí rozumíme předpoklady a schopnosti zvládat danou funkci. Na městské policii 

jsou stanoveny kompetence pouze pro 13 pozic nejčastěji obsazovaných pozic. Chybí 

kompetence vedoucích pracovníků a civilních zaměstnanců. Stanovení kompetencí bylo 

provedeno psycholožkou na základě požadavku předchozího ředitele.  
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4.1.2 Kompetence v přijímacím řízení  

Při přijímacím řízení komise zvažuje silné a slabé stránky kompetencí jednotlivých uchazečů. 

Komise o nich diskutuje a zahrnuje je do svého rozhodnutí. Obvykle nový pracovník 

nesplňuje všechny požadované kompetence. V současné době nejsou nedostatečné 

kompetence zjištěné v průběhu přijímacího řízení zaznamenány. Jedná se o výběr strážníků, 

civilních pracovníků a interní výběrové řízení. Z výše uvedeného je patrné, že s rozvojem 

kompetencí se na Městské policii Ostrava systematicky nepracuje. Nejsou zaznamenány 

nedostatečné kompetence při výběrových řízeních. Uvedený stav omezuje práci personálního 

oddělení, protože není možné zajistit vzdělávání (školení, sebevzdělávání a praktické 

nácviky) směřující k rozvoji příslušných kompetencí. Neexistence kompetenčního modelu pro 

všechny pozice způsobuje nemožnost hodnocení těchto kompetencí vedoucími pracovníky. 

Zmíněný fakt znemožňuje systematický rozvoj kompetencí a vytvoření vzdělávacího plánu 

pro konkrétní rozvoj kompetencí. Kompetence a plán dalšího rozvoje zaměstnance by mohl 

být vyhodnocen v průběžném hodnocení jednou za rok. Pokud by existoval detailněji 

zpracovaný kompetenční model pro každou pozici, hodnotitel i hodnocený by navrhli oblasti 

pro rozvoj. Z hodnocení a podmětů k rozvoji kompetencí by měl vzniknout plán dalšího 

rozvoje konkrétních zaměstnanců. Městská policie má ve střednědobých cílech vyplývajících 

z Koncepce MPO, zajištění celoživotního vzdělávání. Rozvoj kompetencí pracovníků musí 

být nedílnou součástí dlouhodobého vzdělávání.  

 

Rozmisťování strážníků 

Noví strážníci jsou po úspěšně vykonané zkoušce rozmisťování na jednotlivá pracoviště, 

dle uvedeného organizačního řádu. O rozmístění rozhodují jejich dosahované výsledky 

po dobu konání přípravného kurzu. Výsledky se jednotlivě vyhodnocují a strážníci, 

kteří dosáhli nejlepších výsledků, jsou umisťováni na nejvíce zatížené pracoviště. Současně 

je rovněž rozhodující i výsledek psychologického vyšetření při přijímacím řízení.  

 

Důležitým faktorem zde jsou základní osobnostní charakteristiky: 

 emoční stabilita, 

 psychosociální vyzrálost, 

 odolnost vůči psychické zátěži. 
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V neposlední řadě jsou rozhodujícím faktorem rovněž i případné zkušenosti z předchozích 

zaměstnání. Jedná se zejména o zařazení strážníků do skupiny hipologie a kynologie, 

technické podpory apod. 

 

„Kariérní“ postup  

Kariérní postup probíhá pouze na základě interního výběrového řízení. Do interního 

výběrového řízení se často hlásí lidé, kteří pro danou funkci nemají předpoklady. Naopak 

strážníci, kteří mají potenciál k řídící funkci, nemají odvahu či motivaci se na takovou funkci 

přihlásit. Není vytvořen motivační systém pro výběr potenciálních pracovníků na vedoucí 

pozice či pozice vysoce specializované. V současné době není zaznamenána a tudíž ani 

využívána informace o pracovnících, kteří se v minulosti hlásili na vedoucí pozici, nebyli 

vybráni, ale bylo by vhodné s nimi pracovat jako s lidmi, kteří mají potenciál v budoucnu 

obsadit vedoucí funkci. U těchto lidí stojí za zvážení rozvoj manažerských dovedností (vedení 

lidí, delegace, time-management atd.).  

 

4.1.3 Vzdělávání  

Městská policie Ostrava má zřízený úsek pro zajištění vzdělávání pracovníků. Jedná se 

o středisko vzdělávání a volnočasových aktivit (SVVA). BOZP, PO, zdravotní prohlídky 

realizuje technik požární ochrany a bezpečnosti práce.  

 

Povinné vzdělávání  

Do povinného vzdělávání patří školení dané obecnou pracovně právní legislativou (BOZP, 

PO, lékařské prohlídky, školení řidičů, specializovaná školení vyplývající z rozsahu pracovní 

náplně). Dále jsou to školení pro zajištění souladu s vyhláškou 418/2008 Sb., kterou 

se provádí zákon o obecní policii.  

 

Následný výcvik strážníků  

Další vzdělávání strážníků je zajištěno v tzv. následném výcviku. Každý strážník absolvuje 

měsíčně 8 hodin vzdělávání. Následné vzdělávání zajišťuje SVVA. Jednotlivé oblasti a úseky 

vysílají dle služeb strážníky k zajištění následného výcviku v průběhu jednoho kalendářního 

měsíce. Důvodem následného výcviku je oživení teoretických znalostí i praktických 

dovedností. SVVA stanovuje na každý měsíc jinou náplň. Harmonogram následného výcviku 



 55 

je stanovený na rok dopředu a schvaluje jej ředitel. Struktura výcviku se měsíčně obměňuje 

dle aktuálních potřeb, které vyvstanou z praxe samotného výkonu služby, v návaznosti 

na neustále se měnící právní úpravu a v souvislosti s již zmiňovaným prohlubováním 

nabytých znalostí. Pravidelně je do výcviku zařazována sebeobrana, taktická příprava, 

teoretická příprava, případně ostatní speciální průprava. Všechny bloky na sebe vzájemně 

navazují a souvisí s problematikou, která je náplní následného výcviku daného měsíce. Taktéž 

každý strážník absolvuje jednou v roce test tělesné způsobilosti, kde si může ověřit svou 

fyzickou kondici. Vzdělávacích aktivit se účastní také strážníci z okolních obecních 

a městských policií. Záznam o absolvování následného výcviku vede SVVA papírově 

i elektronicky v daMPO. V harmonogramu následného výcviku je věnován malý prostor pro 

rozvoj komunikačních a ostatních měkkých dovedností strážníků (např. vyjednávání, vcítění 

se atd.). Uvedený nedostatek se může projevit při řešení krizových situací.[19] 

 

Záznamy ze vzdělávání  

Záznamy ze vzdělávání pracovníků městské policie jsou distribuované. Není centralizované 

místo, kde by se veškeré záznamy o školeních evidovaly. Distribuce papírové formy záznamů 

je logická a není na škodu. Neexistuje centralizované místo, kde by byly záznamy ze všech 

školení evidovány. Není tak přehled o absolvovaných školeních. Je třeba zvážit evidování 

všech absolvovaných školení elektronicky vždy ke konkrétnímu strážníkovi.  

 

Hodnocení přínosu školení  

Pro vyhodnocení přínosu školení se často ve společnostech využívá zpětné vazby, či nějakého 

reportu ze školení, kdy zaměstnanec zhodnotí přínosy školení. Hodnocení jsou pak 

podkladem pří výběru školitelů, nebo celých školení. Hodnocení přínosu školení není v MPO 

pravidelně využíváno. Je tedy těžké zhodnotit účelnost a efektivnost jak povinných, tak 

dalších školení. Zpětné vazby na školení pořádané MPO mohou být podnětem pro realizátory 

těchto školení (SVVA, technik PO a BOZP, psycholožka atd.). Zpětná vazba na školení 

pořádané Magistrátem města Ostravy, nebo školení komerční jsou velice vhodnou pomůckou 

pro vedoucí pracovníky při rozhodování o dalším vzdělávání.  
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Srovnání s Koncepcí MPO  

Koncepce MPO pro roky 2009 - 2013, která změnila organizační strukturu i chod MPO velice 

dobře zareagovala na potřeby restrukturalizace městské policie. Mnoho cílů koncepce již bylo 

splněno. Z pohledu řízení lidských zdrojů nebyly zatím slněny dva krátkodobé cíle - kurzy 

okrskářů a kurzy pro řízení lidských zdrojů. Zmíněné cíle byly plánovány do konce roku 

2009. Kurzy okrskářů by měli lépe než obecné následné vzdělávání reagovat na potřeby 

okrskářů, kteří mají svěřený konkrétní úsek města. Při výkonu služby často naráží na jiné 

problémy než hlídky, nebo strážníci v jiných úsecích. SVVA sice zorganizovalo školení pro 

okrskáře, není to ale součástí koncepce či dlouhodobé práce. Manažerské školení z důvodu 

nedostatků finančních prostředků a nedostatečné priority daného úkolu bylo realizováno 

taktéž pouze jednou v roce 2009 a vztahovalo se k metodikám práce s podřízenými při 

hodnocení. Dále zatím nebyl naplněn jeden střednědobý cíl – zavedení celoživotního 

vzdělávání. Systém nastavení plánu vzdělávání pro každého zaměstnance k rozvoji jeho, 

znalostí, dovedností a kompetencí.  
 

4.1.4 Hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení strážníků i zaměstnanců MPO je prováděno minimálně jednou ročně a to do konce 

října. Hodnocení zaměstnanců upravuje Pokyn č. 14/2010, Průběžné hodnocení zaměstnanců 

s účinností od 1.9.2010. Systém hodnocení byl nastaven na základě spolupráce se společností 

INC Consulting v roce 2009, kdy byla iterativním způsobem tvořena kritéria hodnocení 

(Příloha č. 2). Pro vedoucí pracovníky byl vytvořen e-learningový kurz, pro představení 

metody a způsobů hodnocení. Bylo prakticky ukázáno, jakým způsoben hodnotit a jak 

diskutovat s podřízeným o vzájemných rozdílných pohledech na hodnocení výkonu a kvality 

práce. Pilotní hodnocení proběhlo v říjnu roku 2009, jsou tedy k dispozici hodnocení 

za předchozí dva roky.  

 

Systém hodnocení  

Dle pokynu 14/2010, Průběžné hodnocení zaměstnance obsahuje:  

„…posouzení jeho odbornosti, kvality plnění pracovních povinností a úrovně teoretických 

znalostí včetně jejich aplikace v praxi. Hodnocení obsahuje i úkoly pro další odborný rozvoj 

zaměstnance a mělo by vést k lepší komunikaci vedoucího s podřízenými zaměstnanci. 

Průběžné hodnocení slouží jako podklad pro vypracování pracovního posudku dle zákoníku 

práce.“ [17] 
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Úkoly a podněty k dalšímu rozvoji zaměstnance by měly být psány do poznámky. Dle 

analýzy bylo zjištěno, že v roce 2009 vyplnilo poznámku více jak 10% vedoucích, druhý rok 

to byly jednotky. Tato možnost tedy není prakticky téměř vůbec využívána a v rámci 

hodnocení tak není diskutován další možný vývoj zaměstnance formou vzdělávání apod. 

Vedoucí na všech stupních řízení seznámí podřízené se systémem hodnocení, sledují pracovní 

výsledky svých podřízených a každoročně nejpozději do konce října zpracují zprávu o 

hodnocení u všech svých podřízených.  

 

Kritéria hodnocení  

Hodnoceny a sledovány jsou pracovní výsledky zaměstnance - jejich kvantita, kvalita, 

mimořádné akce. Sledovány jsou pouze prokázané výkony a skutečnosti, a to především:  

 úspěšně i neúspěšně zvládnuté úkoly a situace,  

 kvantita, pokud lze výkon kvantifikovat,  

 podíl na zvládnutí významné situace, 

 nedodržení stanovených termínů,  

 pozdní příchody do zaměstnání, nedodržení přestávek a pracovní doby, jiné porušení 

pracovních povinností.  

Charakterové a osobnostní vlastnosti nejsou hodnoceny.  

 

Postup hodnocení  

Na základě pracovních výsledků vypracuje vedoucí (hodnotitel) zprávu o průběžném 

hodnocení v uvedeném rozsahu (Příloha č. 1). Do hodnocení zahrnuje veškeré podněty 

a poznámky z předešlé doby. Velmi dobré podklady pro hodnocení jsou vedeny v systému 

daMPO u hlídkařů, okrskářů, operativního oddílu a úseku přestupků. Na ostatních úsecích 

a v dalších skupinách je hodnocení prováděno pouze na základě posouzení kvality ze strany 

vedoucího. Vedoucí provede s hodnoceným zaměstnancem rozhovor, kdy vyhodnotí 

jednotlivá kritéria (Příloha č. 2) a projedná další rozvoj zaměstnance. Podněty k dalšímu 

odbornému rozvoji by měly být uvedeny v komentáři. Toto se v praxi fakticky neděje. 

Hodnocený zaměstnanec vyjádří k hodnocení vlastní názor. Specifikace hodnotících kritérií 

je uvedena v příloze č. 2 Pokynu 14/2010. V případě, že zaměstnanec nesouhlasí 

s hodnocením, uvede důvod písemně. Věc je postoupena k řešení nadřízenému hodnotitele. 
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Vedoucí hodnotitele námitkám buď vyhoví a hodnocení změní, nebo námitky zamítne 

a hodnocení potvrdí. [17] 

 

Výstupy z hodnocení  

Každé hodnocení zaměstnance je uloženo v daMPO. Personální úsek na konci roku v systému 

vyhodnotí nejlépe i nejhůře hodnocené zaměstnance a poznámky. I když hodnocení nemá vliv 

na systém odměňování, je zkontrolována výše osobního příplatku a mimořádných odměn. 

Po zpracování je tento materiál předložen řediteli. Se zaměstnanci, kteří dosáhli nejhorších 

výsledků, či jsou v daném úseku proti kolegům nejslabší, je veden rozhovor. S pracovníky, 

kteří byli hodnocení nejlépe, se žádným způsobem nepracuje.  

 

4.1.5 Motivace a odměňování pracovníků 

Motivace zásluhová  

Primátor oceňuje každý rok zhruba deset strážníků, kteří vykonali záslužný čin ve čtyřech 

kategoriích:  

Stužka „Čestný odznak městské policie“  

Uděluje se za trvalé dosahování vynikajících výsledků při plnění úkolů Městské policie, 

za reprezentaci a propagaci MP.  

 

Stužka „Za záchranu života“  

Uděluje se strážníkům, kteří se svým jednáním zasloužili o záchranu lidského života.  

 

Stužka „Za statečnost“  

Uděluje se za zvláštní statečnost nebo obětavost při plnění úkolů nebo za jiné projevy 

statečnosti a odvahy. 

 

Stužka „Za věrnost“  

Uděluje se strážníkům, kteří dosáhli 10 let a dále vždy po deseti letech nepřetržitého 

pracovního poměru u městské policie.  

 



 59 

Motivace pochvalou je v personální práci velice účinná. Stužky jsou udělovány velice málo 

strážníkům. Bylo by vhodné zvážit zařazení dalších motivačních faktorů jak pro strážníky, 

tak pro civilní zaměstnance. [18] 

 

Finanční motivace  

Základní motivace pro zaměstnance městské policie je finanční. Ze způsobu odměňování 

je patrné, že systém různých příplatků a doplatků je hlavní motivací výkonu služby (Tab. č. 

5).  

 

Odměňování  

Systém odměňování je především postaven na finančním hledisku a různých druzích  

příplatků a ocenění (Tab. č. 5). Jedinou hmotnou motivací jsou stravenky, poukázky 

na rehabilitační služby a plavání. Dále také možnost využívání veškerého zázemí SVVA 

(tělocvična, sauna, posilovna…). Odměnou za výjimečný čin je forma stužek udělovaných 

primátorem města Ostravy. 

 

 

Název položky Vysvětlivky 

Platový tarif Základní plat 

Plat za práci přesčas  

Odměny za pohotovost  

Mimořádné odměny Motivační složka mzdy 

Osobní příplatek Motivační složka mzdy 

Příplatky a doplatky Za službu o víkendu, přes svátek, za vedení, 

za práci v noci…  

 

Osobní výdaje Odstupné 

Naturální požitky Auta 

Náhrady Za dovolenou, studium, úmrtí, svatba, 

Výplaty nezahrnované Penzijní pojištění, příspěvek na benzín, 

refundace 

Nemocenská Ze strany zaměstnavatele 

Tab. č. 5: Různé druhy finančního odměňování a příplatků 
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4.2 Zhodnocení systému řízení lidských zdrojů  

Po provedení analýzy personálního řízení Městské policie Ostrava jsem dospěl k těmto 

závěrům: 

Silné stránky  

 Zlepšená organizační struktura. 

Změna organizační struktury provedená v roce 2010 pomohla ke zlepšení 

a zjednodušení komunikace v rámci městské policie.  

 Systém plánování potřebných kapacit.  

Systém plánování kapacit strážníků má svoje jednoznačná pravidla, proces výběru 

včetně zajištění vzdělávání funguje dobře. Podobným způsobem lze hodnotit 

i plánování kapacity civilních a vedoucích pracovníků. 

 Zajištění povinného vzdělávání – SVVA.  

Středisko vzdělávání a volnočasových aktivit velice dobře zabezpečuje realizaci 

rekvalifikačních kurzů následného vzdělávání a prolongačních zkoušek. Velice kladně 

hodnotím rozšíření střediska i s ubytovací kapacitou pro další městské policie.  

 Systém následného výcviku.  

Systém následného výcviku zabezpečující trvalý rozvoj kvalifikace strážníků 

a odrážející potřeby výkonu služby.  

 Existence systému průběžného hodnocení zaměstnance.  

Systém průběžného hodnocení zaměstnance pomocí tabulky je dobrým nástrojem 

pro hodnocení pracovníků. Důležitá je skutečnost, že se zaměstnanec může ke svému 

hodnocení vyjádřit a s nadřízeným diskutovat svoje pohledy.  

 

Slabé stránky  

 Chybí strategie řízení lidských zdrojů. 

Chybí zastřešující dokument upravující střednědobé a dlouhodobé směřování MPO 

v oblasti řízení lidských zdrojů.  

 Rozvoj kompetencí. 

Nepracuje se s rozvojem kompetencí jednotlivých zaměstnanců.  
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 Nepracuje se s doporučeními dalšího rozvoje u průběžného hodnocení strážníka 

na konci roku. 

V rámci průběžného hodnocení strážníka je ve vyplňovaném dotazníku prostor 

pro poznámku a uvedení dalšího doporučeného vývoje zaměstnance. Tato možnost 

není prakticky téměř vůbec využívána a v rámci hodnocení tak není diskutován další 

možný vývoj zaměstnance formou vzdělávání apod.  

 Není pracováno s kariérním postupem.  

Není vytvořen žádný motivační systém pro vybrání potenciálních pracovníků 

na vedoucí pozice či pozice vysoce specializované.  

 Omezení celoživotního vzdělávání pouze na následný výcvik.  

Chybí větší důraz na specifické problémy jednotlivých pracovníků (zejména 

nestrážníků) a na rozvoj a získání kompetencí založený na jejich individuálním 

hodnocení.  

 Nejsou realizovány kurzy řízení lidských zdrojů.  

V souvislosti s následným výcvikem a vzděláváním u řídících pracovníků chybí kurzy 

a vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů včetně motivace, komunikace 

a případného mentorování a koučování podřízených. Vzhledem k počtu řídících 

pracovníků a rozpětí řízení by toto vzdělávání mělo mít své místo.  

 Chybí specializované vzdělávání okrskářů.  

Velký důraz je ve výkonu služby kladen na institut okrskářů. Okrskáři ve zvýšené 

míře komunikují s obyvateli dané čtvrti, navazují s nimi vztah a budují důvěru. V 

oblastech mezilidské komunikace, sociálních a tzv. měkkých dovedností jsou na ně 

kladeny vyšší nároky než na ostatní strážníky. Tyto aspekty by měly být v rámci 

vzdělávání a osobnostního rozvoje zohledněny.  

 Decentralizovaná evidence povinného vzdělávání.  

Povinné vzdělávání není evidováno centrálně a nejsou plně využity možnosti 

informačního systému daMPO, které poskytuje. Centrální evidence veškerého 

vzdělávání, ať už povinného nebo volitelného, by umožnila efektivnější řízení rozvoje 

jednotlivých pracovníků.  

 Výstupy z průběžného hodnocení.  

Dobře ohodnoceni pracovníci v rámci průběžného hodnocení nejsou žádným 

způsobem zviditelněni. Pochvala a drobná odměna, by mohla mít silný motivační 

prvek. Personální odbor s průběžným hodnocením zaměstnanců dále nepracuje, 

neexistuje návaznost na školení či vzdělávání zaměstnanců.  
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 Nedostatečná zastupitelnost vedoucích pracovníků.  

Na některých pozicích chybí systémové řešení zástupu při dlouhodobější absenci 

vedoucího.  

 Chybějící hodnocení výkonnosti.  

Nízké využívání plánů činnosti pro hodnocení nestranických útvarů a pozic 

a posouzení jejich výkonnosti. 

 

Doporučení  

 Zpracování Strategie řízení lidských zdrojů. 

Zpracování a přijetí Strategie řízení lidských zdrojů je prvním krokem a podmínkou 

zavedení koncepčních změn do této oblasti.  

 Zařazení měkkých dovedností do následného výcviku.  

V harmonogramu následného výcviku je věnován malý prostor pro rozvoj 

komunikačních a ostatních měkkých dovedností strážníků (např. vyjednávání, vcítění 

se atd.). Ve spolupráci s psychologem by bylo vhodné zařadit více aktivit zaměřených 

na zvládání tzv. soft-skills (měkkých dovedností). 

 

Měkké dovednosti pro městskou policii:  

vyjednávání, asertivita, rozhodnost, komunikace, umění prezentace, aktivní naslouchání, 

typologie člověka, zvládání konfliktů, zvládání zátěže – emocionální vyrovnání, rozvoj 

sebekontroly, rozvoj odvahy. 

Pro rozvoj měkkých dovedností je třeba, aby lektor pracoval s menším počtem účastníků 

kurzu.  

 Zpracovat kompetence na všechny pozice městské policie.  

V současné době jsou zpracovány kompetence pouze pro 13 pracovních pozic. 

Pro sledování kompetencí je vhodné zpracovat kompetence na každou pozici.  

 Hodnocení kompetencí v rámci průběžného hodnocení.  

Kompetence a plán dalšího rozvoje zaměstnance by mohl být vyhodnocen 

v průběžném hodnocení jednou za rok.  

 Vytvoření personální banky. 

Potenciální pracovníci vytipovaní psycholožkou při interních výběrových řízeních, 

či vedoucími pracovníky na základě průběžného hodnocení by měli být zaznamenáni 

na personálním oddělení. Uvedené oddělení v souladu s psychologem by mělo 
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pracovat na rozvoji kompetencí vybraných pracovníků. Se zařazením zaměstnance 

musí souhlasit sám dotyčný pracovník. Je nutné brát ohled nejenom na posouzení jeho 

nadřízeného, ale i na pohled kolegů. Proti užití klasické personální banky stojí malá 

obměna na vedoucích místech MPO. Mohlo by dojít k demotivaci pracovníků 

dlouhodobě zařazených v personální bance. Je proto vhodné nenazývat ji personální 

bankou, ale nastavit systém osobního rozvoje pro vytipované pracovníky. Je vhodné 

zachovat interní výběrová řízení, transparentní a otevřená pro všechny strážníky MPO.  

 Centralizované místo elektronické evidence školení.  

Distribuce papírové formy záznamů je logická a nevadí. Bylo by ale vhodné vést 

záznamy o všech absolvovaných školeních elektronicky, vždy ke konkrétnímu 

strážníkovi. 

 Report ze školení.  

Po absolvování školení je vhodné vyhodnotit efektivitu a přínosnost daného školení 

pro konkrétního pracovníka. Report by mohl být součástí elektronické evidence 

školení. 

 Rozšíření celoživotního vzdělávání o specifika jednotlivých pozic.  

Následný výcvik strážníků by mohl odrážet specifika jednotlivých pracovních pozic 

a například jednou za 3 měsíce připravit speciální školení pro vedoucí pracovníky 

(s orientací na řízení lidských zdrojů) a pro okrskáře (s orientací na komunikaci 

s občany, vystupování na veřejnosti apod.).  

 Nastavení detailního plánu vzdělávání. 

V rámci následného výcviku a celoživotního vzdělávání by pak bylo také vhodné 

přihlížet k jednotlivým poznámkám a doporučením z průběžného hodnocení 

zaměstnance, kdy by pracovníkům s identifikovanými předpoklady mohly být 

nabídnuty i upravené verze školení na míru se zaměřením na jejich další rozvoj 

požadovaným směrem.  

 Navýšení motivace.  

Systém motivace je velice úzký. Bylo by možné zavést další motivační faktory. 

Vyhlašovat strážníka měsíce, nejlepšího okrskáře, nejvýkonnějšího administrativního 

pracovníka atd. 
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Závěr 

Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení lidských zdrojů 

a personálnímu managementu organizace zajišťující bezpečnostní služby v prostředí 

průmyslové aglomerace. Sledovaným cílem je na základě kritické analýzy současné 

personální práce navrhnout možnosti racionalizace systému personálního řízení Městské 

policie Ostrava, při výběru, kvalifikačním rozvoji pracovníků, jejich rozmisťování, motivace 

a stimulace. V teoretické části jsou popsány informace a poznatky potřebné pro vypracování 

předložené práce. Jedná se o popis a vysvětlení různých pojmů, zejména v oblasti 

personálního managementu. V praktické části bylo z analýzy současného stavu organizace 

zjištěno, že personální management je na dobré úrovni. Mezi velmi silné stránky patří 

organizační struktura, která doznala zásadních změn v roce 2010. Rovněž systém plánování 

kapacit strážníků má svá jednoznačná pravidla a proces výběru včetně zajištění vzdělávání 

funguje dobře. Velmi kladně lze rovněž vyhodnotit i systém vzdělávání a volnočasových 

aktivit, který značnou měrou přispívá k celkovému rozvoji kvalifikace strážníků. Jedním 

z důležitých mezníků organizace, je systém průběžného hodnocení zaměstnanců, ve kterém 

je dán zaměstnancům prostor k jejich vyjádření. 

 

Prostřednictvím uvedené analýzy však byly zjištěné i slabé stránky organizace, 

kdy v hodnocení zaměstnanců není dostatečně využíváno vyjadřování zaměstnanců ke svému 

hodnocení a dobře ohodnoceni pracovníci v rámci průběžného hodnocení nejsou žádným 

způsobem zviditelněni.  Organizace nevytváří motivační systém pro vyběr potenciálních 

pracovníků na vedoucí pozice, či pozice vysoce specializované. V souvislosti s následným 

výcvikem a vzděláváním u řídících pracovníků chybí kurzy a vzdělávání v oblasti řízení 

lidských zdrojů včetně motivace, komunikace a případného mentorování a koučování 

podřízených. Nedomnívám se však, že v organizaci jsou výrazné nedostatky, které by bylo 

nutné řešit razantním zásahem do současně nastavených organizačních procesů. Na základě 

získaných poznatků a také na základě provedené analýzy lze následně doporučit několik 

zásadních opatření, která by měla vést ke zlepšení systému personálního řízení organizace. 

K nejdůležitějším doporučeným krokům patří zpracování a přijetí strategie řízení lidských 

zdrojů a nastavení detailního plánu vzdělávání. Jako zásadní je rozvoj forem motivace 

zaměstnanců a v neposlední řadě vytvoření personální banky, která v organizaci chybí. 

Naplněním doporučených kritérií lze zefektivnit současný systém řízení MPO, což bylo cílem 

předložené diplomové práce. 
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Příloha č. 2 

Kritéria hodnocení 

1. Odbornost  
Teoretické a odborné znalosti, jejich aplikace do praxe, sebevzdělávání, rozvíjení 

psychického i fyzického potenciálu osobnosti.  

2. Výsledky práce  
Kvalita plnění úkolů v daném období, kvalita zorganizování si své práce, 

spolehlivost, organizační schopnosti, osobní zodpovědnost za kvalitu své práce.  

3. Pracovní morálka  
Dodržování interních norem, právních norem obecně.  

4. Rozhodnost  
Schopnost adekvátního rozhodování v různých situacích, samostatnost při plnění 

pracovních úkolů, vytváření si vlastního úsudku, osobní flexibilita a schopnost 

konstruktivního řešení problémů.  

5. Aktivita  
Posouzení aktivity, snaha přispět vlastními nápady ke zkvalitnění práce, 

iniciativa, dobrá pracovní motivace práce nad rámec svých běžných pracovních 

povinností, ochota, identifikace s profesí.  

6. Interpersonální vystupování  
Jednání s lidmi, autorita u občanů a spolupracovníků, neformální autorita, smysl 

pro spravedlnost, čestnost a poctivost, akceptování druhými, schopnost prosadit 

se, asertivita, vstřícnost.  

7. Schopnost týmové práce  
Projev a přizpůsobivost osobnosti v kolektivu, přizpůsobení se povaze úkolu 

a časovému tempu při týmové práci, ochota pomoci, schopnost spolupracovat, 

pozitivní vztah k druhým, snášenlivost, nekonfliktnost.  

8. Komunikační a písemná vyjadřovací schopnost  
Schopnost efektivně se dorozumět v různých situacích, slovní zásoba, způsob 

vyjadřování, písemný projev, stylistické schopnosti, výstižnost a správnost 

písemné formulace.  

9. Odolnost vůči zátěži  
Schopnost adekvátně řešit zátěžové situace, emoční stabilita, psychická odolnost, 

schopnost sebekontroly, vytrvalost, kvalita výkonu v zátěži.  

10a) Hodnocení řídící práce - řízení úkolů  
Organizační předpoklady, orientace na výsledek.  

10b) Hodnocení řídící práce - řízení lidí  
Schopnost koučování, vyvážený a situační styl řízení kolektivu. 

 


