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Ú v o d

Městsk� policie vznikla v obdob� po z�niku totalitn�ho režimu a prosazen� 

se demokratick�ho zř�zen�. Svou činnost� navazovala na tradice četnictva z prvn� 

republiky. Diskontinuita mezi tradicemi prvn� republiky a polistopadov�mi 

poměry však neumožnila př�mo využ�t historick�ch zkušenost�. Modern� 

demokracie nav�c z�sadně nov�m způsobem ch�pe roli policie, policie přest�v� 

b�t čistě represivn� organizac� a st�v� se službou veřejnosti. Důsledn� prosazen� 

nov�ho pojet� �lohy policie nab�v� na v�znamu zejm�na naš�m vstupem do EU. 

Pochopen� nov�ch �kolů, projevuj�c�ch se předevš�m v kvalitě v�konů služby, 

stejně jako změna vn�m�n� postaven� policie ve společnosti je spojena předevš�m 

s růstem vzdělanosti a rozvojem schopnost� pracovn�ků Městsk� policie v hlavn�m 

městě Praze. Městsk� policie existuje relativně kr�tkou dobu - od roku 1990. Za 

tuto dobu z�skala celou řadu cenn�ch zkušenost� z fungov�n� v podm�nk�ch nově 

vznikl� demokracie. 

Z profesn�ho hlediska se činnost str�žn�ků v mnoha kriteri�ch t�měř 

ztotožňuje s činnost� policistů ČR. Je důležit� podotknout, že policie je tradičně 

represivn�m org�nem st�tu a str�žn�ci pak i represivn�m org�nem obce, kter� ji 

ř�d�. V současn� modern� demokracii však role policie nespoč�v� pouze v represi, 

ale daleko v�ce je ch�p�na jako služba veřejnosti. S ohledem na to, že str�žn�ci 

maj� ze z�kona poměrně širok� pravomoci, kter� se t�kaj� zejm�na z�sahů do pr�v 

a svobod občanů, je nutnost� kandid�ty na pozice str�žn�ků n�ležitě a adekv�tně 

připravit. Rozsah a způsob př�pravy str�žn�ků městsk�ch či obecn�ch polici� nen� 

v r�mci Česk� republiky centr�lně upraven. Zastřešuj�c� org�n, tedy Ministerstvo 

vnitra Česk� republiky stanov� pouze obecn� předpis, ve kter�m stanov� rozsah 

odborn�ch předpokladů pro činnost str�žn�ků a n�sledně pak prov�d� jejich 

přezkoušen�. Za vlastn� př�pravu str�žn�ků je pak odpovědn� obec, jež př�slušnou 

obecn� či městskou policii zř�dila. Z tohoto tedy vypl�v�, že v současn� době nen� 

k dispozici jednotn� metodika profesn� př�pravy str�žn�ků a tak doch�z� k tomu, 

že každ� zřizovatel sv� str�žn�ky připravuje pro jejich nast�vaj�c� profesi různ�mi 

formami a cestami. 
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Na tomto m�stě je rovněž důležit� podotknout, že kvalitn� př�prava je 

mnohdy z�visl� na v�ši rozpočtů obc�. Kvalita př�pravy se pak zcela omezuje 

pouze na splněn� pouze z�kladn�ch podm�nek odborn�ch předpokladů, kter� jsou 

nezbytn� pro v�kon pr�ce str�žn�ka. 

Ani v dostupn� literatuře nen� uveden materi�l, kter� by souhrnn�m 

způsobem popisoval formy a metody př�pravy a podle kter�ho by existovala jasn� 

a konkr�tn�, obecně platn� pravidla pro odbornou profesn� př�pravu a dalš�

odborn� vzděl�v�n� str�žn�ků obecn�ch a městsk�ch polici�. Snad jedinou 

publikac�, kter� souvis� s profesn� př�pravou str�žn�ků je učebnice vyd�van� 

vzděl�vac�m institutem POLIS, jenž funguje pouze jako učebnice pro př�pravu 

str�žn�ků k odborn�m zkoušk�m Ministerstva vnitra Česk� republiky.  V obecn� 

rovině lze při př�pravě str�žn�ků lze využ�t i studijn� materi�ly vyd�van� různ�mi 

soukrom�mi vzděl�vac�mi instituty a středn�mi školami, kter� se zab�vaj� 

př�pravou str�žn�ků. V posledn� době se problematikou profesn� př�pravy 

str�žn�ků podrobně zab�v� Policejn� akademie ČR, kde jsou k t�to problematice 

zpracov�v�ny publikace k odborn� př�pravě str�žn�ků.

Trval�m �kolem však zůst�v� kvalita v�konu služby a zlepšov�n� 

vz�jemn�ho vztahu Městsk� policie a občansk� společnosti, kde policista ch�pe 

svou pr�ci jako službu veřejnosti a veřejnost si uvědomuje potřebnost spolupr�ce 

s polici�. Jedn�m z předpokladů naplněn� tohoto �kolu je růst vzdělanosti a rozvoj 

praktick�ch schopnost� a n�vyků str�žn�ků městsk� policie. Prestiž policistů je 

spojena i s jejich celkovou vzdělanost�, což je podle obecn�ho n�zoru, v česk�ch 

podm�nk�ch, jeden z kl�čov�ch předpokladů zlepšen� image městsk� policie.

Městsk� policie hlavn�ho města Prahy v současnosti disponuje vzděl�vac�m 

institutem, kter� poskytuje z�kladn� vzděl�n� pro v�kon služby. Nově přijat� 

zaměstnanci jsou zařazov�ni do n�stupn�ho kursu v �tvaru vzděl�v�n� MP, kde 

jako str�žn�ci - čekatel� absolvuj� tř�měs�čn� studium, v jehož z�věru skl�daj� 

zkoušku odborn� způsobilosti před komis� jmenovanou ministerstvem vnitra ČR. 

Obsah a rozsah zkoušky se ř�d� vyhl�škou MV ČR č. 88/1996 Sb., kterou 

se prov�d� z�kon o obecn� policii. Po �spěšn�m složen� zkoušek pak z�sk�vaj� 

osvědčen� o splněn� stanoven�ch odborn�ch předpokladů str�žn�ka a jsou zařazeni 

do jednoměs�čn�ho n�stavbov�ho kursu, ve kter�m si speci�ln�m v�cvikem 

zvyšuj� sv� praktick� dovednosti před vlastn�m vyřazen�m do v�konu služby. 

Z uveden�ch skutečnost� lze vyvodit z�kladn� v�zkumn� probl�m a hypot�zy. 
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V�zkumn� probl�m: Městsk� policie hlavn�ho města Prahy potřebuje 

vzdělan� a kvalifikovan� str�žn�ky.

Hypot�za č. 1

Vzděl�v�n� a profesn� př�prava m� u Městsk� policie hlavn�ho města 

Prahy s ohledem na v�kon služby odpov�daj�c� �roveň.

Hypot�za č. 2

N�roky v�konu služby vyžaduj� od str�žn�ků st�l� zvyšov�n� odborn� 

kvalifikace.

Tato diplomov� pr�ce si klade tyto z�kladn� c�le: 

- obecně uv�st a popsat současn� syst�m odborn� př�pravy str�žn�ků 

městsk�ch a obecn�ch polici� v r�mci 4esk� republiky a formu ověřov�n� 

jejich odborn� způsobilosti ze strany Ministerstva vnitra ČR

- nast�nit způsob vzděl�v�n� u Městsk� policie hl. m. Prahy a zmapovat nov� 

trendy v př�pravě a v�cviku str�žn�ků MP hl. m. Prahy

- prostřednictv�m anonymn�ch dotazn�ků prov�st průzkum, ve kter�m budou 

zkoum�ny n�zory str�žn�ků na �roveň př�pravy a profesn�ho v�cviku u 

Městsk� policie hl. m. Prahy

- analyticky vyhodnotit �rovně dosažen�ho vzděl�v�n� jakož i dalš�ho 

vzděl�v�n� u Městsk� policie hl. m. Prahy.

Potřeba širš�ho způsobu př�pravy a vzděl�v�n� str�žn�ků vych�z� předevš�m 

z demokratick�ho charakteru naš� společnosti – z potřeby změnit l�ty zažit� 

policejn� př�stupy a taktiky, přibl�žit v�kon služby str�žn�ků bl�že lidem a ch�pat 

policejn� službu jako skutečnou službu občanům.
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1. OBECN� POLICIE DŘ�VE A NYN�

1.1 Historie a z�klady vzniku obecn�ch polici�.

Dějiny lidstva jsou dějinami bojů. Lid� prakticky po celou dobu sv� 

existence bojuj� nejen s př�rodou, ale t�ž mezi sebou navz�jem. Ve starověku si 

jednotliv� st�ty vytv�řely předevš�m pro boj s vnějš�m nepř�telem, ať již ciz�mi 

st�ty či pouh�mi n�jezdn�ky, instituci arm�d. Těm př�slušel tak� dalš� �kol, j�mž 

byla ochrana vnitřn� stability st�tu, tedy boj s vnitřn�m nepř�telem. S rozvojem 

organizace st�tu posl�ze doch�z� ke specializaci jednotliv�ch jeho složek. Vedle 

vojska, určen�ho k vnějš� ochraně st�tu, se zde objevuj� speci�ln� bezpečnostn� 

(policejn�) sbory, zaměřen� na ochranu vnitřn�ho klidu a poř�dku. Nejběžnějš�m 

označen�m ve světě pro v�cero druhů bezpečnostn�ch sborů je policie. Tento 

term�n m� původ v řeck�m slově „polis“ (obec, město) a v přenesen�m slova 

smyslu st�t. Pro vysvětlen� si uveďme, že pojmy město a st�t byly původně 

ztotožňov�ny, protože Řekov� v předmakedonsk�m obdob� nevytvořili vyšš� 

formu než městsk� st�t. 

Kromě jin�ch už�van�ch pojmů lze pro zaj�mavost uv�st označen� 

bezpečnostn�ch sborů, kter� se vžilo v česk�m prostřed�, a to četnictvo. Zaj�mav� 

je původ tohoto slova, kter� je jihoslovansk�ho původu a v dř�vějš�ch dob�ch bylo 

už�v�no jako označen� pro lupiče či banditu. To podle toho, že se často sdružovali 

do čet. Teprve až později došlo k obr�cen� v�znamu tohoto slova, j�mž byli 

označov�ni př�slušn�ci odd�lů určen�ch k boji s banditismem.

Původ současn� obecn� a městsk� policie sah� do hlubok� historie. Již ve 4. 

stol. př. n. l. se Ath�n�ch objevuj� skytšt� lučištn�ci. Jejich �kolem bylo kon�n� 

poř�dkov� služby. Ve star�m Ř�mě to pak byly městsk� kohorty (cohortes) a 

městšt� hasiči (cohortes vigilum), vykon�vaj�c�hl�dkovou službu. Bylo však třeba 

mnoha stalet�, aby se z těchto sp�še univers�ln�ch složek vyvinuly složky 

specializovan�. Ve středověku nach�z�me městsk� žoldn�ře, kteř� v m�ru konali 

službu v ulic�ch, hl�dali městsk� vězen�, střežili městsk� m�ta a v př�padě potřeby 

vyr�želi i pron�sledovat lupiče a bandity. V době v�lečn� pak chr�nili nejen 

městsk� hradby, ale byli zařazov�ni k bojuj�c� arm�dě. 

Přenesme se v historii d�le, přibližně do poloviny 19. stolet�. V tomto 

obdob� doch�z� k z�niku tzv. vrchnostensk� spr�vy a v roce 1849 je vyd�na prvn� 

pr�vn� �prava obecn�ho zř�zen�. 
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Tato vych�zela ze z�sady, že "z�kladem svobodn�ho st�tu je svobodn� 

obec"1. Působnost obce byla jednak přirozen� (vše, co se t�kalo z�jmů obce a 

mohlo b�t provedeno v jej�ch hranic�ch) a přenesen� (veřejn� věci přik�zan� obci 

st�tem). Spr�vu v obci vykon�val obecn� v�bor a obecn� představenstvo, kter� 

bylo složeno ze starosty (purkmistra) a obecn�ch radn�ch. Org�ny obc� byly 

voleny. Takto pojat� působnost obce, kromě jin�ho d�vala obc�m možnost zř�dit 

m�stn� policii. Na působnost a ř�zen� policie doz�ral okresn� �řad a vl�da mohla

kdykoli obc�m m�stn� policii odejmout a zač�t obstar�vat jej� funkce sv�mi 

org�ny.

Země česk� je historicky ned�lně spjata t�ž s tehdejš�m Rakouskem. Stoj� 

tud�ž za zm�nku kr�tk� historie v�deňsk� městsk� policie. Městšt� žoldn�ři jsou ve 

V�dni připom�n�ni roku 1368. Byli naj�m�ni jako str�žci bran, mostů apod., a to z 

poč�tku jako pomocn� s�ly, později pak natrvalo. V polovině 15. stolet� 

převažovali v policejn� službě žoldn�ři z povol�n�. Vedle nich bylo �čelově 

naj�m�no mužstvo k ochraně městsk�ch vinic a v 16. stolet� k udržov�n� 

bezpečnosti ve V�deňsk�m lese.

Po kr�tk� uk�zce organizace městsk� v�deňsk� policie se přenesme do 

zem� česk�ch, konkr�tně do Prahy v polovině 18. stolet�. Org�nem policejn� 

spr�vy zde byla městsk� str�ž, č�taj�c� v t�to době přibližně 70 mužů. Jej�m 

�kolem bylo prov�děn� v�konu služby v ulic�ch a v bl�zk�m okol� města (na 

vinic�ch apod.) a dozor v městsk�ch bran�ch. Městsk� str�ž tak� zakročovala při 

pouličn�ch nepokoj�ch, dohl�žela na městsk� tržiště, udržovala poř�dek při

pož�rech, eskortovala vězně a asistovala při veřejn�ch poprav�ch. Jej� v�zbroj 

byla tvořena šavlemi a puškami.

V roce 1780, kdy se v Praze rozmohly kr�deže a loupeže bylo najato 60 

pomocn�ch (Nach wachter)2. Pražsk� městsk� policie byla později 

reorganizov�na, což se v roce 1787 projevilo mj. i ve zv�šen� početn�ch stavů na 

160 mužů. Podle v�deňsk�ho vzoru byla kasernov�na a to na Star�m Městě, 

Nov�m Městě a na Mal� Straně. Počet str�žnic v t�to době činil 29. Pražsk� 

městsk� policie byla uniformov�na a už�vala služebn� č�sla. 

Z dnešn�ho pohledu působ� poněkud nezvykle skutečnost, že str�žn�k v 

př�padě onemocněn� si musel platit s�m sv�ho z�stupce, tedy n�hradu. 

1 Macek, P. a H�jek, V. Obecn� policie, 1. vyd�n�, Praha: Eurounion, 1995.
2 Macek, P. a Uhl�ř, L. Dějiny policie a četnictva II., 1. vyd�n� Praha:  Police History, 1999.
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Později byly obdobn� složky, kter� plnily v podstatě kombinovaně �koly 

obecn� (městsk�), ale i st�tn� policie, zřizov�ny i v dalš�ch městech. V menš�ch 

městech a na vesnic�ch nebyla policejn� služba na takov� �rovni jako ve větš�ch 

centrech. Zajišťovaly ji obecn� �řady či pozemkov� vrchnost v r�mci sv�ch 

finančn�ch možnost� a organizačn�ch schopnost�, tedy přirozeně na různ� �rovni. 

V průběhu druh� poloviny 19. stolet� doch�z� v syst�mu policejn�ch sborů k 

dalš�m změn�m. Předevš�m šlo o to, že v podstatě zmizel vojensk� policejn� sbor, 

aby byl nahrazen civiln�mi bezpečnostn�mi složkami. Policist� byli buď 

zaměstnanci st�tn�mi a podl�hali př�slušn�mu c. k. policejn�mu ředitelstv�. V 

druh�m př�padě byli zaměstnanci městsk�mi či obecn�mi a podl�hali př�slušn�mu 

magistr�tu či obecn�mu zastupitelstvu. T�m bylo dosaženo určit� organizačn� 

nejednosti, zejm�na pak ve vztahu k městsk�m nebo obecn�m polici�m, kter� 

měly vyloženě lok�ln� charakter. Městsk� či obecn� policie se vyskytovala sp�še v 

menš�ch centrech. Všeobecně lze uv�st, že početn� stavy městsk�ch či obecn�ch 

str�žn�ch sborů byly dosti n�zk�, což se odr�želo i na kvalitě a př�nosnost� v�konu 

služby. Proto se ke konci 19. stolet� setk�v�me i s opatřen�mi, j�mž byly tyto 

složky postaveny pod inspekčn� dozor četnictva. Na druh� straně nach�z�me 

městsk� policie i ve velk�ch centrech.

V obdob� prvn� republiky mohla města s vlastn�mi obecn�mi statuty

zřizovat za vymezen�ch podm�nek vlastn� bezpečnostn� org�ny – tzv. obecn� 

str�že bezpečnosti, kter� byly později naz�van� obecn� v�konnou polici�. Přehled 

vědomost� nutn�ch k v�konu činnosti str�žn�ka byl rozs�hl�. Četn�k byl povinen 

z�skat co možn� nejpodrobnějš� znalosti o m�stn�ch a osobn�ch poměrech ve sv�m 

obvodu, kde vykon�val službu. Samozřejmost� byly i znalosti o skutc�ch a 

opomenut�ch, kter� byly podle z�kona trestn� včetně rozezn�v�n� jejich znaků. Při 

sv� činnosti se musel op�rat o kvalitn� znalost majetkov�ch, ekonomick�ch a 

soci�ln�ch poměrů obyvatel ve sv�m působišti. V převeden� do současnosti lze 

ř�ci, že tehdejš� str�žn�k musel m�t dobrou osobn� a m�stn� znalost.

V souvislosti se sledovanou problematikou je na tomto m�stě zaj�mav� 

pouk�zat na to, jak byla organizov�na př�prava tehdejš�ch str�žn�ků. V literatuře, 

kter� se věnuje historii policie a četnictva, uv�děj� jej� autoři3, že přij�m�n� do 

služeb města členů sboru str�že bezpečnosti uskutečňov�no na z�kladě veřejn�ho 

konkurzu. Městsk� zastupitelstvo pak volilo vhodn� uchazeče. 

3 Macek, P. a Uhl�ř, L. Dějiny policie a četnictva II., 1. vyd�n� Praha:  Police History, 1999.



11

Po přijet� složil uchazeč slib do rukou starosty města a pot� byl ustanoven 

tzv. prozat�mn�m str�žn�kem. Po absolutoriu jednoročn� zkušebn� doby byl 

prozat�mn� str�žn�k povinen podrobit se zkoušce způsobilosti před ustanovenou 

zkušebn� komis�. Tato komise byla zpravidla sestavena ze starosty města, či jeho 

�řaduj�c�ho n�městka, d�le pak policejn�ho referenta, vedouc�ho konceptn�ho 

�ředn�ka a policejn�ho �ředn�ka. Způsobilostn� zkouška musela b�t vykon�na do 

jednoho měs�ce po ukončen� zkušebn� doby.  

Pokud by prozat�mn� str�žn�k vykonal zkoušku �spěšně a byl uzn�n 

způsobil�m, byl jmenov�n pomocn�m str�žn�kem. Až po čtyřech letech bezvadn� 

služby nabyl n�roku na trval� ustanoven�. Jeho čekatelsk� doba činila pět let. 

Pokud ale prozat�mn� str�žn�k při zkoušce neuspěl, mohla městsk� rada na n�vrh 

zkušebn� komise povolit jej� opakov�n� nejdř�ve po půl roce. Neobst�l-li ani pot�, 

byl ze služeb propuštěn.Z tohoto vypl�v�,že byl kladen velk� důraz na praktick� 

zkušenosti a v neposledn� řadě i na pozn�n� charakterov�ch a osobnostn�ch 

vlastnost� na funkci str�žn�ka. Jak na str�žn�ky, tak i na vedouc�ho policejn�ho 

�ředn�ka byly kladeny vysok� n�roky. Policejn� �ředn�k byl nadř�zen� všem 

členům str�že. Zodpov�dal za bezchybn� v�kon služby, byl rovněž povinen zn�t 

vlastnosti a schopnosti sv�ch podř�zen�ch jakož i v�st a ř�dit jejich praktick� i 

teoretick� v�cvik, jehož c�lem bylo jednak opakov�n� starš�ch z�konů, předpisů a 

nař�zen�, ale i sezn�men� s nov�mi. Dalš�m kriteriem, o kter�m je vhodn� se 

zm�nit, je platov� povyšov�n� str�žn�ků. Kromě odsloužen� doby a 

důvěryhodnosti se posuzovala tak� znalost služebn�ch předpisů a složen� 

předepsan�ch zkoušek. Po druh� světov� v�lce pak doch�z� k přijet� z�kona o 

n�rodn� bezpečnosti4, na jehož z�kladě byla obecn� str�ž zrušena a byl vytvořen 

nov� bezpečnostn� sbor, Sbor n�rodn� bezpečnosti. 

O tom, že obecn� policie nen� v československ�m pr�vn�m ř�du institutem 

zcela nov�m, hovoř� i důvodov� zpr�va k předkl�dan�mu z�konu o obecn� policii: 

„V čs. pr�vn�m r�du nen� obecn� policie institutem zcela nov�m. Naposledy 

však byla pr�vně zakotvena za prvn� republiky. V t� době st�la ovšem sp�še ve 

st�nu st�tn�ch bezpečnostn�ch org�nů, neboť obce nebyly schopny zajistit 

odpov�daj�c� př�pravu jej�ch pracovn�ků a �koly obecn� policie se v souvislosti s 

t�m omezovaly na doručov�n� obs�lek, vyhlašov�n� nař�zen� obc� apod. a jej� 

4 Z�kon č. 149/1947 Sb., o n�rodn� bezpečnosti.
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v�znam byl s přihl�dnut�m k tomu hodnocen jako velmi n�zk�. Tomu 

odpov�dal i počet pracovn�ků, kter� se např. v roce 1934 pohyboval kolem 1.500 

v cel� ČSR5.“

1.2 Současn� legislativa a charakteristika �kolů obecn� a městsk� policie

Po roce 1989 doch�z� k radik�ln� změně společensk�ch poměrů. Poč�tkem 

devades�t�chlet tak doch�z� k obnoven� myšlenky zř�zen� obecn�ch polici�, kter� 

by svoj� činnost� nav�zaly na tradice z prvn� republiky.

Důležit�m pr�vn�m dokumentem pro zř�zen� obecn�ch polici� byl z�kon č. 

367/1990 Sb., o obc�ch, jenž obc�m svěřil do samostatn� působnosti 

zabezpečov�n� m�stn�ch z�ležitost� veřejn�ho poř�dku. K ř�dn�mu zabezpečen� a 

�činn� spr�vě t�to oblasti, je v citovan�m z�koně d�no obecn�m zastupitelstvům 

opr�vněn� zř�dit obecn� policii. Obecn� policie se tak st�v� org�nem obce, kter� 

zřizuje a zrušuje obecn� zastupitelstvo ve formě obecně z�vazn� vyhl�šky. 

Zabezpečuje m�stn� z�ležitosti veřejn�ho poř�dku a pln� dalš� �koly v r�mci 

působnosti obce6. 

Z�kladn� pr�vn� normou se pak st�v� z�kon č. 553/1991 Sb., o obecn�ch 

(městsk�ch) polici�. �činnost tohoto z�kona byla stanovena od 1. 1. 1992. Od t� 

doby došlo k řadě novelizac�. Z�konem o obecn� policii se v současn� době ř�d� 

činnost obecn�ch a městsk�ch polici� v r�mci cel� Česk� republiky. T�mto 

pr�vn�m aktem byly vytvořeny legislativn� podm�nky pro vznik a činnost obecn� a 

městsk� policie. V z�koně jsou stanoveny jednak podm�nky vzniku obecn� nebo 

městsk� policie a d�le jsou v tomto z�konu zakotveny jej� �koly, opr�vněn� a 

povinnosti str�žn�ků.

V důvodov� zpr�vě7 k n�vrhu z�kona se hovoř� rovněž o v�cviku a školen� 

str�žn�ků: „N�vrh z�kona vych�z� z obecn� odpovědnosti obce za v�cvik a 

školen� pracovn�ků obecn� policie. Z�roveň však umožňuje, aby obec pož�dala 

Policii ČR o zajištěn� v�cviku a školen� pracovn�ků obecn� policie ve 

stanoven�m rozsahu a formuluje odpov�daj�c� povinnost Policie ČR“

Po novelizaci z�kona o obecn� policii v roce 2002 je obecn� policie 

charakterizov�na jako org�n obce, kter� je zřizov�n a rušen obecn�m 

5 Poslaneck� sněmovna Parlamentu Česk� republiky, Důvodov� zpr�va k předkl�dan�mu z�konu o 
obecn� policii, tisk č. 416/1990.
6 Z�kon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecn� policii.
7 Poslaneck� sněmovna Parlamentu Česk� republiky, Důvodov� zpr�va k předkl�dan�mu z�konu o 
obecn� policii, tisk č. 416/1990.
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zastupitelstvem obecně z�vaznou vyhl�škou. V obc�ch, kter� jsou městy 

nebo statut�rn�mi městy a v hlavn�m městě Praze, pln� �koly obecn� policie 

městsk� policie.

Podle veřejnopr�vn�ch smluv mezi obcemi v t�mže kraji může obecn� 

policie vykon�vat �koly stanoven� z�konem i v obci, jenž obecn� policii nezř�dil, 

ale je jednou ze smluvn�ch stran t�to smlouvy. 

Hlavn�m �kolem obecn� policie je tedy zabezpečen� m�stn�ch z�ležitost� 

veřejn�ho poř�dku v r�mci působnosti obce. Je na m�stě zamyslet se nad vlastn�m 

pojmem veřejn� poř�dek.

Vlastn� z�kon o obecn� policii jakož i jin� pr�vn� norma veřejn� poř�dek 

nikterak nedefinuje. Obecně však pod tento pojem lze zahrnout vešker� pravidla 

chov�n� na veřejnosti, kter� jsou z�vazně vyj�dřena v jin�ch pr�vn�ch norm�ch a 

u kter�ch je možn� vynutit jejich postih př�slušn�m org�nem. D�le pak to jsou 

určit� pravidla chov�n�, kter� v pr�vn�ch norm�ch zakotven� nejsou, ale jejich 

dodržov�n� je obecně vyžadov�no jako jedna z podm�nek klidn�ho soužit�. Jedn� 

se tedy o vše, co je ve smyslu m�stn�ch z�ležitost� veřejn�ho poř�dku vyžadov�no 

v konkr�tn�m městě či obci. Lze tedy konstatovat, že činnost obecn� policie je 

v tomto smyslu koncepčně vedena jako činnost veřejně prospěšn�, jej�mž 

prostřednictv�m zajišťuje obec klid a poř�dek. 

Při tomto obecn� policie zejm�na8 :

- přisp�v� k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

- dohl�ž� nad dodržov�n�m pravidel občansk�ho soužit�

- přisp�v� v rozsahu stanoven�m z�konem o obecn� policii nebo jin�m 

z�konem k bezpečnosti a plynulosti silničn�ho provozu na pozemn�ch 

komunikac�ch

- odhaluje přestupku a jin� spr�vn� delikty

- upozorňuje fyzick� a pr�vnick� osoby na porušov�n� obecně z�vazn�ch 

pr�vn�ch předpisů a čin� opatřen� k jejich n�pravě.

Obecn� policii zřizuje obec, kter� rovněž ř�d� jej� činnost. Z t�to skutečnosti 

vypl�v�, že obecn� policie zcela postr�d� organizačně sjednocuj�c� prvek, kter� by 

jednak garantoval jednotnost v ř�zen� a by byl garantem kvalitativn� �rovně, č�mž 

by došlo k odstraněn� odlišnost� zejm�na v oblasti kvalitativn� �rovně pr�ce. 

Chyběj�c� sjednocuj�c� prvek je jednou z v�razn�ch odlišnost� od organizačn� 

8 Z�kon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecn� policii.
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struktury Policie Česk� republiky. Na tomto m�stě je nutn� podotknout, že 

obecn� policie v ž�dn�m př�padě nenahrazuje působnost Policie Česk� republiky. 

Jako jeden ze z�sadn�ch důvodů je skutečnost, že obce nemohou zajistit z�ruky, 

kter� občanům garantuje st�t, jako např�klad č�st trestně pr�vn� ochrany osob a 

majetku, ochranu st�tn�ch hranic, někter� �koly st�tn� spr�vy apod.

Pr�vn� zakotven� součinnosti Policie ČR při řešen� m�stn�ch z�ležitost� 

veřejn�ho poř�dku je uvedeno v Z�koně č. 283/1991 Sb., o Policii ČR a v nař�zen� 

vl�dy Česk� republiky č. 397/1992, ve kter�m je uvedena podrobnějš� �prava 

vztahů Policie ČR k org�nům obc� a obecn� policie.

2. PŘ�PRAVA A PROFESN� V�CVIK STR�ŽN�KŮ OBECN�CH POLICI�

2.1 Z�kladn� terminologie

Se st�le se zvyšuj�c�mi n�roky na v�kon policejn� pr�ce je třeba ke 

vzděl�v�n� a formov�n� pracovn�ch schopnost� a dovednost� str�žn�ků přistupovat 

jako k procesu, kter� nikdy nekonč�. Postupn� navyšov�n� pravomoc� str�žn�ků 

obecn�ch polici� vyžaduje str�žn�ky nejen odborně velmi dobře připraven�, kteř� 

jsou současně schopni osvojit nov� odborn� znalosti a dovednosti, ale i str�žn�ky

se ž�douc�mi osobnostn�mi rysy. Do popřed� se tak dost�vaj� ot�zky formov�n� 

osobnostn�ch rysů a hodnotov�ch orientac� a jejich přizpůsobov�n� etice policejn� 

pr�ce. K dosažen� požadovan�ch c�lů je tud�ž kladen důraz na vlastn� proces 

vzděl�v�n� a vzděl�vac�ch metod str�žn�ků Městsk� policie hlavn�ho města Prahy. 

Vzděl�v�n� str�žn�ků je do jist� m�ry specifick�. Na jedn� straně mus� str�žn�k 

zvl�dnout poměrně širokou teoreticko pr�vn� oblast a na druh� straně speci�ln� 

praktick� dovednosti. Z tohoto faktu je vhodn� rozdělit vzděl�v�n� str�žn�ků na 

př�pravu a profesn� v�cvik. 

Vzděl�v�n� (angl. education)9 je z�kladn�m pojmem pedagogick� praxe a 

teorie. Lze v něm spatřovat dva z�kladn� v�znamy:

 v�znam osobnostn�ho pojet�, což lze ch�pat jako souč�st socializace 

jedince.  Vzděl�n� je pak složkou kognitivn� vybavenosti osobnosti, kter� 

se zformovala prostřednictv�m vzděl�vac�ch procesů (osvojen� vědomost�, 

dovednost�, postojů, hodnot, norem). 

9 Z�kladn� pojmy a kategorie z oblasti pedagogiky, IMS Brno, 2003.
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 v�znam obsahov�ho pojet� pak představuje zkonstruovan� a redukovan� 

syst�m informac� a činnost�, kter� jsou pl�nov�ny v kurikulu různ�ch škol 

a vyučovac�ch předmětů.

V institucion�ln�m pojet� je vzděl�v�n� ch�p�no jako společensky 

organizovan� činnost zabezpečovan� př�slušn�mi institucemi. To umožňuje 

rozlišovat různ� stupně (z�kladn�, středoškolsk�, vysokoškolsk�) a druhy vzděl�n� 

(všeobecn�, odborn�). Vzděl�n� lze charakterizovat jako stav nebo proces. 

V př�padě procesu je možn� užit� term�nu vzděl�v�n�. V př�padě stavu (�rovně), 

kter�ho bylo dosaženo, lze za jak�si fin�ln� produkt vzděl�v�n�.10

Pod term�nem př�prava lze ch�pat osvojov�n� si pr�vn�ch, 

psychologick�ch a dalš�ch nezbytn�ch teoretick�ch vědomost� z oblasti policejn� 

pr�ce. Pedagogick� metody použ�van� při př�pravě str�žn�ků jsou předevš�m 

metody slovn� – předn�ška, předn�ška spojen� s diskus� a n�zorn� vyučov�n� 

(demonstrov�n�) za použit� modern�ch didaktick�ch pomůcek. 

Profesn�m v�cvikem se pak rozum� specifick� formy tr�ninku, kter� jsou

zaměřen� na z�sk�n� a osvojen� si schopnost� a dovednost� nutn�ch pro v�kon 

policejn� pr�ce. C�lem profesn�ho v�cviku je vybavit str�žn�ky pro v�kon �čelově 

orientovan� činnosti a vybudovat u nich stereotypy požadovan� pro v�kon služby. 

Jedn� se předevš�m o prvky sebeobrany, zach�zen� s donucovac�mi prostředky a 

v neposledn� řadě o v�cvik se zbran�. Z hlediska metod se jedn� předevš�m o 

metody n�zorně demonstračn�, jako je předv�děn� a pozorov�n�, praktick� n�cvik, 

tr�nink a instrukt�ž

Pod pojmem instrukt�ž se rozum� v�ukov� metoda, kter� 

zprostředkov�v� studuj�c�m vizu�ln�, auditivn�, audiovizu�ln�, hmatov� a podobn� 

podněty k jejich praktick� činnosti.11

Pojem profese se objevuje ve spojen� se specifickou skupinou povol�n� 

založen�ch na dlouhodob� teoretick� a praktick� př�pravě, kter� je z�kladem 

profesion�ln� aktivity.Profesn� povol�n� tak vyžaduje všeobecně vyšš� kvalifikaci, 

na znalostech a praktick�ch dovednostech je pak založena tak� profesn� autorita12.

10 Janiš, K., Kraus, B., Vacek P. Kapitoly ze z�kladů pedagogiky, Hradec Kr�lov�, Gaudeamus, 
2004

11 Maň�k, J. a Švec, V. V�ukov� metody, 1. vyd�n�, Brno,Paido, 2003.
12 Kraus, B. Soci�ln� pedagogika II, Brno, IMS, 2007.
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2.2 Legislativa a obecn� předpoklady k v�konu str�žn�ka obecn� policie

Na rozd�l od policisty  PČR nen� str�žn�k obecn� policie ve služebn�m 

poměru. Jeho pr�vn� postaven� se odv�j� od ustanoven� � 4 odst. 2 Z�kona č. 

553/1991 Sb. ve zněn� pozdějš�ch změn a doplněn�. Str�žn�ci jsou v pracovn�m 

poměru k obci a v pracovně-pr�vn�ch vztaz�ch jedn� jm�nem obce starosta nebo 

osoba, kter� je pověřena ř�zen�m obecn� policie. V hlavn�m městě Praze je 

pověřenou osobou pro ř�zen� městsk� policie hlavn�ho města prahy n�městek 

prim�tora pro bezpečnost a legislativu pověřen� zastupov�n�m prim�tora ve 

věcech Městsk� policie v hl. m. Praze. Na rozd�l od Z�kon�ku pr�ce m� pracovn� 

poměr str�žn�ka určit� zvl�štnost. 

„Str�žn�kem se může st�t bez�honn� občan Česk� a Slovensk� 

Federativn� Republiky starš� 21 let, kter� je tělesně a duševně způsobil� k 

v�konu povinnost� a opr�vněn� podle tohoto z�kona. Str�žn�k sm� vykon�vat 

povinnosti a opr�vněn� podle z�kona, jen m�-li platn� osvědčen� o splněn� 

stanoven�ch odborn�ch předpokladů.“

Osvědčen� o splněn� stanoven�ch odborn�ch předpokladů vyd�v� př�slušn� 

krajsk� �řad, v hlavn�m městě Praze pak Ministerstvo vnitra Česk� republiky. 

Osvědčen� se vyd�v� na dobu platnosti nejv�še 3 let a zanik� ke dni ukončen� 

pracovn�ho poměru str�žn�ka.

V�jimku mohou tvořit př�pady, kdy str�žn�k bezprostředně nav�že nov� 

pracovn� poměr str�žn�ka např. v jin� obci. Tyto vstupn� požadavky lze posuzovat 

z několika hledisek. Jednak z hledisek jin�ch z�konů, kter� vymezuj� užit� pojmy 

a popř. určuj� způsob prokazov�n� odpov�daj�c�ch vlastnost� uchazeče o službu 

str�žn�ka z hlediska medic�nsk�ch discipl�n, z hlediska psychologie a rovněž 

z hlediska pedagogiky. Zejm�na bez�honnost, spolehlivost, tělesn� a duševn� 

způsobilost mohou b�t ch�p�ny t�ž jako produkt a projev dosud z�skan�ho 

vzděl�n� uchazeče. To plat�, pakliže pojem vzděl�n� je ch�p�n v širš�m slova 

smyslu, tedy jako souhrnn� produkt všech samostatn�ch a nesamostatn�ch forem 

v�chovy, jichž se uchazeč do sv�ho věku z�častnil.

Z hlediska pedagogiky lze uveden� předpoklady posuzovat i jako taxativn� 

vymezen� podm�nek nutn�ch pro absolvov�n� odborn� př�pravy k v�konu funkce 

str�žn�ka. V tomto pohledu je tedy možn�, aby se do n�stupn�ch kurzů pro 

vykon�n� z�konem předepsan� zkoušky a z�sk�n� osvědčen� str�žn�ka obecn� 

policie vstupovali občan� se z�kladn�m, středn�m i vysokoškolsk�m vzděl�n�m. 
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2.3 Odbornostn� předpoklady k vlastn�mu v�konu povinnost� a opr�vněn� 

str�žn�ka

Odborn� předpoklady k v�konu povinnost� a opr�vněn� str�žn�ka stanov� 

Ministerstvo vnitra Česk� republiky ve vyhl�šce č. 88/1996 Sb., kterou se prov�d� 

z�kon o obecn� policii. Podle t�to vyhl�šky se odborn�mi předpoklady rozum� 

znalost �stavn�ho poř�dku Česk� republiky a pr�vn� �pravy těchto oblast�:

 obecn� policie

 obecn�ho zř�zen� a okresn�ch �řadů

 shromažďov�n�

 Policie Česk� republiky

 trestn�ho pr�va

 živnostensk�ho podnik�n�

 zbran� a střeliva

 přestupků

 spr�vn�ho ř�zen�

 bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemn�ch komunikac�ch

 provozov�n� soukrom�ch bezpečnostn�ch činnost� v rozsahu 

přiměřen�m �kolům obecn� policie podle př�slušn�ho z�kona a znalost 

praktick�ho uplatňov�n� t�to pr�vn� �pravy13

Ověřen� znalost� �stavn�ho poř�dku a pr�vn� �pravy v�še uveden� oblasti 

se prov�d� před zkušebn� komis� Ministerstva vnitra Česk� republiky, přičemž 

přihl�ška ke zkoušce je d�v�na ministerstvu obc�, k n�ž je str�žn�k v pracovn�m 

poměru. 

Přihl�ška mus� obsahovat tyto �daje:

a) jm�no, př�jmen� a rodn� č�slo str�žn�ka

b) m�sto jeho trval�ho pobytu

c) datum ukončen� školen� a v�cviku str�žn�ka k v�konu opr�vněn� a

použ�v�n� služebn�ch zbran� a donucovac�ch prostředkůpodle z�kona

term�n a m�sto kon�n� zkoušky ozn�m� Ministerstvo vnitra př�slušn� 

obci nejm�ně 30 dnů před jej�m kon�n�m. 

Vykon�n� zkoušky se skl�d� s p�semn�ho testu a �stn�ho přezkoušen�. 

P�semn� test a �stn� zkouška mus� b�t uskutečněny v jeden den. P�semn� tes vždy 

13 Vyhl�ška Ministerstva vnitra Česk� republiky č. 88/1996 Sb., Č�stka 30.



18

předch�z� �stn� zkoušce. �stn� zkoušku lze vykonat až po �spěšn�m 

splněn� p�semn�ho testu. Zkoušku lze považovat za �spěšnou, pokud str�žn�k 

spln� p�semn� test a vyhov� v �stn�m přezkoušen�. Zkušebn� ot�zky pro p�semn� 

test a pro �stn� přezkoušen� stanovuje Ministerstvo vnitra. Do p�semn�ho testu 

jsou zařazeny 592 ot�zky a pro �stn� přezkoušen� 271 ot�zka. Při vlastn�m 

přezkoušen� pak str�žn�k odpov�d� na 40 ot�zek v p�semn�m testu. Test je 

omezen časov�m limitem 50 minut. 

V r�mci �stn�ho přezkoušen� pak str�žn�k odpov�d� na tři ot�zky, z čehož 

jsou dvě teoretick� (oblast obecn� policie a oblast pr�vn�ch norem), třet� ot�zka je 

z oblasti praktick�ch př�kladů. Před odpověd� na ot�zky m� str�žn�k přiměřen� 

čas na p�semnou př�pravu. 

Tabulka č. 1 – Struktura p�semn�ho testu k v�konu povinnost� a 

opr�vněn� str�žn�ka

Problematika Počet ot�zek

�stavn� poř�dek 34

Obecn� policie 148

Obecn� a krajsk� zř�zen� 49

Živnostensk� podnik�n� 29

Pr�vo shromažďovac� 30

Policie Česk� republiky 27

Trestn� pr�vo 69

Zbraně a střelivo 30

Přestupky a spr�vn� ř�zen� 72

Provoz na pozemn�ch komunikac�ch 89

Problematika odpadů 15

Celkem 592

V tabulce č. 1 je uvedena platn� struktura ot�zek vytvořen�ch 

Ministerstvem vnitra ČR14 pro p�semn� test a pod�l jednotliv�ch okruhů na 

celkov�m počtu ot�zek. V sestaven�ch konkr�tn�ch testech jsou pak ot�zky 

jednotliv�ch okruhů zastoupeny v poměrn�m měř�tku. 

14 Vyhl�ška Ministerstva vnitra ČR č. 88/1996 Sb., Č�stka 30
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Z t�to tabulky pak jednoznačně vypl�v�, že Ministerstvo vnitra ČR klade 

nejpodstatnějš� důraz na znalosti z�kona o obecn� policii. Je to opodstatněn� 

skutečnost�, že str�žn�ci při v�konu sv�ch pravomoc� zasahuj� do pr�v a svobod 

občanů. Tud�ž mus� zn�t dokonale sv� pr�va, ale i sv� povinnosti. Důraz je při 

tom kladen na znalosti podm�nek, za kter�ch je možn� použ�t donucovac� 

prostředky a n�st důsledky, kter� mohou nastat při jejich neopr�vněn�m použit�. 

Velk� pozornost je věnov�na i okruhu z pravidel provozu vozidel na 

pozemn�ch komunikac�ch, d�le přestupkov� problematice, spr�vn�mu ř�du, jakož 

i ot�zk�m trestn�ho pr�va. Předevš�m tyto ot�zky jsou kladeny s akcentem na 

praktickou činnost str�žn�ků při v�konu služby.

Tabulka č. 2 - Struktura ot�zek pro �stn� přezkoušen� k v�konu 

povinnost� a opr�vněn� str�žn�ka

P r o b l e m a t i k a Počet ot�zek

Č�st A: Z�kon o obecn� policii 45

Č�st B:  V�běr z pr�vn�ch norem

�stava ČR, Listina z�kladn�ch pr�v a svobod 2

Z�kony o obc�ch a kraj�ch 4

Z�kon o pr�vu shromažďovac�m 3

Z�kon o Policii ČR 3

Trestn� z�kon a Trestn� ř�d 46

Živnostensk� z�kon 4

Z�kon o zbran�ch a střelivu 4

Z�kon o přestupc�ch 30

Spr�vn� ř�d 4

Z�kon o provozu na pozemn�ch komunikac�ch a z�kon o 

pozemn�ch komunikac�ch

26

Č�st C:  Praktick� př�klady 100

�stn� ot�zky celkem 271



20

Z obsahu p�semn�ho testu i přezkoušen� je patrn�, že se nevyžaduje od 

str�žn�ků praktick� prokazov�n� znalost� z oblasti v�cviku. Jedn� se např. o 

použit� zbraně, donucovac�ch prostředků, zdravotn� př�pravy, radiov�ho provozu, 

praktick�ho už�v�n� administrativn�ch �konů pro př�m� v�kon služby a jin�ch, se 

kter�mi se str�žn�k při v�konu služby denně střet�v�. 

Je nutn� upozornit i na fakt, že při zkoušk�ch Ministerstva vnitra ČR nen� 

od str�žn�ků vyžadov�na oblast etiky policejn� pr�ce, komunikace s občany, 

asertivn�ho chov�n� jakož i dalš�ch pravidel slušn�ho chov�n� a vystupov�n�, kter� 

by pos�lilo postaven� str�žn�ka v pohledu veřejnosti. 

Pro zkvalitněn� odborn� připravenosti str�žn�ků obecn�ch polici� v r�mci 

Česk� republiky by bylo ž�douc� věnovat se při přezkoušen� a z�sk�n� odborn� 

způsobilosti i v�še naznačen�m ot�zk�m, kter� by neměly za �kol pouze 

informovat o teoretick� připravenosti str�žn�ků, ale měly by za �kol informovat i 

o praktick�ch dovednostech a v neposledn� řadě i o osobnostn�ch rysech str�žn�ka.

Rozš�řen� přezkoušen� o oblast praktick�ch a soci�lně psychick�ch 

dovednost� by ve sv�m důsledku bylo ku prospěchu nejen samotn�ch str�žn�ků, 

ale i občanů měst a obc�, ve kter�ch str�žn�ci vykon�vaj� službu. 

2.4 Obecně o v�cviku a př�pravě str�žn�ků v Česk� republice

V r�mci Česk� republiky nen� pojmenov�n� jednotliv�ch z�kladn�ch forem 

př�pravy a v�cviku str�žn�ků obecn�ch polici� jednotn�. Tato skutečnost pramen� 

z fakta, že v r�mci Česk� republiky neexistuje ž�dn� dokument, kter� by 

upravoval oblast odborn� př�pravy a profesn�ho v�cviku. Pokusme se pro �čely 

tohoto dokumentu sjednocen� z�kladn� terminologie rozdělen� procesu př�pravy a 

v�cviku str�žn�ků obecn�ch polici� do tř� z�kladn�ch kategori�:

a) rekvalifikačn� – z�kladn�, n�stupn� kurzy

b) prolongačn� – opakovac�, inovačn� kurzy

c) specializačn� kurzy a dalš� vzděl�v�n�

Rekvalifikačn� - z�kladn� a n�stupn� kurzy

Pod pojmem rekvalifikace si lze představit takov� formov�n� pracovn�ch a 

profesn�ch schopnost� člověka, kter� směřuje k osvojen� si nov�ho povol�n�, 
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nov�ch pracovn�ch a profesn�ch schopnost�, kter� jsou v�ce či m�ně odlišn� od 

dosavadn�ch.15

Formov�n� pracovn�ch schopnost� a dovednost� v modern�ch syst�mech 

překračuje hranice �zk� odborn� kvalifikace a st�le v�ce zahrnuje i formov�n� 

soci�ln�ch dovednost�, formov�n� osobnosti, vlastnost� a schopnost�, kter� hraj� 

v�znamnou roli v mezilidsk�ch vztaz�ch, ovlivňuj� chov�n�, vědom� a motivaci a 

ovlivňuj� tak individu�ln� a kolektivn� pracovn� v�kony.16

V př�padě str�žn�ka se jedn� o z�sk�n� a osvojen� takov�ch znalost� a 

dovednost�, kter� mu umožn� z�skat z�konem předepsan� osvědčen� o odborn� 

způsobilosti k v�konu povinnost� a opr�vněn� str�žn�ka. 

Rozsah a obsahov� n�plň nen� upravena ž�dn�m z�konem ani jinou pr�vn� 

normou. Z�vis� pouze na konkr�tn�m škol�c�m zař�zen�, jak str�žn�ka připrav� ke 

zkoušk�m před komis� Ministerstva vnitra ČR.

Z obecn�ho pohledu by rekvalifikačn�, či n�stupn� školen� mělo obsahovat:

 složku teoretickou – kter� by představovala osvojen� si teoretick�ch 

z�kladů c�lov�ch vědomost�

 složku praktickou – obsahuj�c� aplikaci teoretick�ch vědomost� do 

praktick�ch postupů a činnost�

Obsahy těchto kurzů by měl b�t koncipov�n tak, aby jeho absolvent mohl 

vykon�vat praktickou činnost str�žn�ka v kter�koliv obci Česk� republiky. 

Důležitou souč�st� kurzu je školen� a v�cvik str�žn�ků k v�konu opr�vněn� a 

použ�v�n� služebn�ch zbran� a donucovac�ch prostředků. �spěšn� absolvov�n� 

tohoto školen� je nezbytnou pro pod�n� přihl�šky ke zkoušce z odborn�ch 

předpokladů str�žn�ka obecn� policie před komis� MV ČR.17

Prolongačn� kurzy

Tyto kurzy vych�zej� z omezen� platnosti osvědčen� o splněn� odborn�ch 

předpokladů na dobu 3 let.

Str�žn�k nen� povinen tento kurz absolvovat, jelikož se může připravovat 

v r�mci samostudia. Většina obecn�ch a městsk�ch polici� je však s ohledem na 

př�pravu k vykon�n� zkoušky před komis� Ministerstva vnitra ČR organizuje. Jeho 

15 Koubek, J. Ř�zen� lidsk�ch zdrojů, 3. vyd�n�, Management Press, Praha 2004.
16 Gregar, A. Ř�zen� lidsk�ch zdrojů, Brno, IMS, 2007.
17 Vyhl�ška ministerstva vnitra č. 88/1996 Sb., kterou se prov�d� z�kon o obecn� policii.
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obsahem b�v� opakov�n� teoretick�ch z�kladů a upozorněn� na legislativn� 

změny, ke kter�m došlo v době od vykon�n� posledn� zkoušky.

Specializačn� kurzy a dalš� vzděl�v�n�

V dan� oblasti se jedn� o prohlubov�n� kvalifikace, pokračov�n� odborn�ho 

vzděl�v�n� v oboru, ve kter�m člověk pracuje na sv�m pracovn�m m�stě.18

V pohledu str�žn�ků se tak může jednat o kurzy prvn� pomoci, kurzy k ř�zen� 

služebn�ch dopravn�ch prostředků s pr�vem přednostn� j�zdy, o kurzy a školen� 

pro vedouc� pracovn�ky obecn�ch a městsk�ch polici� a podobně. Tato oblast 

vzděl�v�n� je různorod� a rozmanit�. Liš� se podle konkr�tn� obce, v n�ž str�žn�k 

vykon�v� službu.

2.5 Připom�nky k současn�mu syst�mu př�pravy a v�cviku str�žn�ků v ČR

Př�prava a profesn� v�cvik str�žn�ků obecn�ch polici� nen� v r�mci Česk� 

republiky jednotn� a nen� stanoven totožn� obsah v�uky ani doba jej�ho trv�n�. 

To m� za n�sledek rozd�lnou �roveň praktick� připravenosti str�žn�ků 

jednotliv�ch obecn�ch polici�, což se projevuje v neprofesion�ln�m a neodborn�m 

v�konu služby str�žn�ka obecn� policie. V extr�mn�ch situac�ch pak mnoh� 

př�pady neetick�ho jedn�n� str�žn�ků vedou až k přestupkov�mu a trestn�mu 

st�h�n� str�žn�ků. 

Zcela neupraven� zůst�v� oblast dalš� navazuj�c� př�pravy v podobě 

seznamov�n� str�žn�ků s novelami pr�vn�ch norem, průběžn� v�cvik se zbran� a 

použ�v�n� donucovac�ch prostředků. Z�lež� tedy pouze na str�žn�kovi, kter� je 

pověřen ř�zen�m �tvaru obecn� policie, jak se s ot�zkami dalš� př�pravy a 

vzděl�v�n� sv�ch podř�zen�ch vyrovn�. Z tohoto vypl�v�, že by bylo vhodn� 

zamyslet se nad skutečnost� legislativn� �pravy oblasti cel� oblasti z�kladn�ho 

vzděl�v�n� (n�stupn� kurzy), tak i oblasti odborn� př�pravy. V současn� době tato 

ot�zka nab�v� na sv�m v�znamu předevš�m s novelami pr�vn�ch norem, jejichž 

důsledkem pak b�v� navyšov�n� pravomoc� str�žn�ků řešit i složitějš� skutkov� 

podstaty přestupkov�ch jedn�n�. Pr�ce str�žn�ků se tak st�v� st�le složitějš� a jsou 

kladeny vyšš� n�roky na př�pravu a konečnou kvalifikaci.

Často diskutovanou ot�zkou je ot�zka tř�let�ho opakov�n� zkoušek odborn� 

způsobilosti pro pr�ci str�žn�ka obecn� policie. 

18 Koubek, J. Ř�zen� lidsk�ch zdrojů, 3. vyd�n�, Management Press, Praha 2004
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Velk� městsk� policie (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a dalš�), maj� 

propracovan� vlastn� syst�my př�pravy str�žn�ků. Ovšem pr�vě v těchto městech 

b�v� diskutovan� ot�zka, na kterou nemaj� ani vedouc� pracovn�ci obecn�ch 

polici� jednotn� n�zor je ot�zka uv�děn�ho tř�let�ho obdob� opakov�n� zkoušek 

odborn�ch předpokladů. Stěžuj� si na to, že jim v mezidob� prolongačn�ch kurzů 

nezb�v� dostatek času na prohlubov�n� kvalifikace str�žn�ků formou 

specializačn�ch kurzů a školen�. Na druh� straně menš� a mal� obecn� policie 

tř�let� obdob� prolongačn�ch zkoušek v�taj�, jelikož pro ně představuj� jedinou 

možnost, jak str�žn�ka donutit k zopakov�n� z�kladn�ch znalost� z oblasti pr�va a 

novel pr�vn�ch norem.

Možn�m řešen�m by mohl b�t povinn� syst�m pravideln�ho doškolov�n� 

str�žn�ků. Takov� syst�m by nahradil opakovan� skl�d�n� zkoušek před komis� 

Ministerstva vnitra ČR. Za �vahu by st�la i myšlenka o vytvořen� st�tem 

certifikovan�ch doškolovac�ch zař�zen� s jednotnou �rovn� v�uky.
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3 VZDĚL�V�N�, PŘ�PRAVA A V�CVIK STR�ŽN�KŮ U MĚSTSK� 

POLICIE HLAVN�HO MĚSTA PRAHY

3.1 Charakteristika Městsk� policie hlavn�ho města Prahy

Z�klady Městsk� policie hlavn�ho města Prahy byly d�ny v prvn� polovině 

roku 1991. V t�to době ještě nebyl v platnosti z�kon č. 553/1991 Sb., o obecn� 

policii. Služba str�žn�ků tehdy prob�hala v civiln�m oděvu, neboť v t� době 

uniformy obecn� policie ještě neexistovaly. 

Ofici�lně pak Městsk� policie hlavn�ho města Prahy vznik� až v roce 1992 

na z�kladě rozhodnut� zastupitelstva hlavn�ho města Prahy obecně z�vaznou 

vyhl�škou hlavn�ho města Prahy č�slo 5 ze dne 26. 3. 1992, vydanou na z�kladě 

z�kona ČNR č. 410/1992 Sb., o obc�ch a č. 553/1991 Sb., o obecn� policii.

„Zastupitelstvo hlavn�ho města Prahy se usneslo dne 26. 3. 1992 vydat podle 

ustanoven� � 16 odst. 1 z�kona ČNR č. 367/1990 Sb., o obc�ch (obecn� zř�zen�) a 

v souladu s ustanoven�m � 1 odst. 1 z�kona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecn� 

policii, tuto obecně z�vaznou vyhl�šku: Zřizuje se Městsk� policie hlavn�ho 

města Prahy (d�le jen "městsk� policie").“ Městsk� policie hl. m. Prahy pln� 

�koly, kter� vypl�vaj� ze z�kona č. 553/1991 Sb., o obecn� policii na �zem� 

hlavn�ho města Prahy. Jej� činnost je zaměřena zejm�na na zajišťov�n� m�stn�ch 

z�ležitost� veřejn�ho poř�dku a na řešen� přestupků proti bezpečnosti a plynulosti 

silničn�ho provozu, odhaluje přestupky na �seku ochrany před alkoholismem a 

jin�mi toxikomaniemi, na �seku ochrany veřejn� zeleně a dalš�ch. Při v�konu sv� 

činnosti �zce spolupracuje s org�ny města a př�slušn�mi městsk�mi č�stmi. Pln� 

tak� řadu �kolů na z�kladě požadavků obecn�ch �řadů. Jde zejm�na o předv�děn� 

osob ke spr�vn�mu ř�zen�, asistence při zajišťov�n� veřejn�ho poř�dku při 

poř�d�n� různ�ch kulturn�ch a sportovn�ch akc� a podobně.

Ve sv�ch poč�tc�ch byla Městsk� policie hl. m. Prahy členěna na 13 

obvodn�ch velitelstv�. V současnosti je Městsk� policie hl. m. Prahy organizačně 

rozdělena na 15 obvodn�ch ředitelstv� a celoměstsk�ch �tvarů – �tvar psovodů, 

�tvar metro, �tvar dopravn�. Př�m� v�kon služby je zabezpečov�n pěš�mi, 

motorizovan�mi a cyklistick�mi hl�dkami.
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3.2 Vstupn� n�roky na uchazeče o pr�ci na pozici str�žn�ka Městsk� policie 
hl. m. Prahy

Požadavky na uchazeče o pr�ci str�žn�ka Městsk� policie hlavn�ho města 

Prahy vych�zej� z požadavků dan�ch z�konem č. 553/1991 Sb. O obecn� policii a 

v určit�ch ohledech jsou upřesněny:

 Občan Česk� republiky, starš� 21 let.

 Nejm�ně středn� odborn� vzděl�n� (vyučen).

 Tělesn� a duševn� způsobilost.

 Zdravotn� způsobilost (v�born� zdravotn� stav).

 Bez�honnost a spolehlivost (uchazeč nesm� b�t soudně trest�n ani st�h�n).

V�běrov� ř�zen� obsahuje:

1. Zkušebn� č�st, což představuje testy tělesn� a duševn� způsobilosti důležit� 

k v�konu pr�ce str�žn�ka.

2. Zdravotn� č�st, tj. vstupn� l�kařsk� prohl�dka.

3. Peron�ln� č�st, ve kter� uchazeč vyřizuje person�ln� podklady. 

S ohledem na t�ma t�to pr�ce je vhodn� se zaměřit pouze na zkušebn� č�st 

v�běrov�ho ř�zen�, tedy na tělesn� testy a testy duševn� způsobilosti. Z�kon č. 

553/01991 Sb. Nespecifikuje, jakou formou a k�m mus� b�t tělesn� a duševn� 

způsobilost uchazeče ověřena. Str�žn�ci jsou v pracovn�m poměru k obci a je 

pouze v jej� kompetenci, v souladu s platn�m pr�vn�m ř�dem Česk� republiky, 

rozhodovat o způsobu ověřov�n� tělesn� a duševn� způsobilosti uchazeče.

Tělesn� testy 

C�lem ověřen� fyzick� způsobilosti je posoudit �roveň rozvoje pohybov�ch 

schopnost� a dovednost� uchazeče. Prověřen� je organizov�no formou testů, kter� 

obsahuj� celkem 5 sestav, neobsahuj� položku plav�n�. Jedn� se o n�sleduj�c� 

položky:

1. Člunkov� běh 4 x 10 metrů

2. Cvičebn� sestavu s tyč�

3. Klik – vzpor ležmo opakovaně

4. Leh – sed opakovaně

5. Běh na 12 minut
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Popis a hodnocen� jednotliv�ch testů budou uvedeny v př�loze. Celkov� součet 

bodu z jednotliv�ch discipl�n mus� splňovat minim�lně 50 bodů. Je nutn� uv�st, 

že v ž�dn� discipl�ně nesm� uchazeč z�skat m�ně jak 5 bodů.

Hodnocen� uchazeče

50 a v�ce bodů – uchazeč splnil podm�nky fyzick� způsobilosti k přijet�

49 a m�ně bodů – uchazeč nesplnil podm�nky fyzick� způsobilosti k přijet�

Testy duševn� způsobilosti (psychologick� diagnostika)

Pro objektivn� posouzen� uchazeče je nezbytn� zaměřit vyšetřen� do 

n�sleduj�c�ch oblast�:

 Posouzen� intelektov�ch schopnost�, předpoklad je alespoň průměrn�ch 

v�sledků.

 Koncentrace pozornosti.

 Z�kladn� osobnostn� rysy.

 Soci�ln� inteligence.

 Kvalita verb�ln�ho a p�semn�ho projevu.

 Osobn� a rodinn� anamn�za.

Testov� baterie použ�van� u Městsk� policie hl. m. Prahy je sestavena z:

I-S-T (Amthauer) – posuzov�n� schopnost� verb�ln�ch, matematick�ch, 

kr�tkodob� paměti a plošn� i prostorov� představivosti. Test trv� 90 minut. 

Kromě vlastn�ch v�sledků je důležit�m zdrojem informac� o chov�n� uchazeče, ze 

kter�ho lze odvodit i odolnost vůči z�těži, unavitelnost, schopnost respektovat 

instrukce a pravidla „hry“ a schopnosti učit se. Standardizovan� v�stup testu a 

jeho �prava jej děl� zaj�mav�m i pro komerčn� sf�ru. Testovan� osoba obdrž� svůj 

celkov� profil v podobě křivky, jako i sk�ry pro jednotliv� oblasti inteligence, 

jako je verb�ln�, numerick�, figur�ln� inteligence, paměť. Test tak poskytuje 

diferencovanějš� a bohatš� informace pro testovanou osobu než jen celkov� 

v�sledn� sk�r. Protože I-S-T umožňuje diferencovan� hodnocen� intelektu, 

nach�z� sv� uplatněn� v poradenstv� např�klad při volbě dalš�ho studijn�ho či 

profesn�ho zaměřen�, nebo při posuzov�n� předpokladů při v�běru na určitou 

pracovn� pozici.19

19 Svoboda, M. Psychologick� diagnostika dospěl�ch. Praha: Port�l 1999.
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Dotazn�kov� metody zaměřen� na osobnost uchazeče:

EPQ-R – Eysenckovy osobn� dotazn�ky pro dospěl�, měř� dimenze extroverze –

introverze ve vztahu k neuroticismu čili k dimenzi emocion�ln� lability a stability, 

neschopnosti empatie, sklon k podlehnut� n�vykov�m l�tk�m a šk�lu lž�. To pak 

vypov�d� o sociabilitě, komunikačn�ch schopnostech a dovednostech, adaptaci, 

adjustaci, sebekontrole, aktivitě či pasivitě, smyslu pro zodpovědnost, o frustračn� 

toleranci, zvl�d�n� stresu a z�těžov�ch situac�.

SPIDO - Jedn� se o soubor dotazn�ků se širok�m uplatněn�m. Je možn� ho použ�t 

všude tam, kde se jedn� o pozn�n� těch kvalit osobnosti, kter� jsou potřebn� při 

zvl�dnut� n�ročn�ch životn�ch ud�lost�. Vypov�daj� o impulzivitě, vzrušivosti, 

sklonu k riskov�n�, kognitivn� průchodnosti, emočn� stabilitě.

PASKO - Dotazn�k zjišťuje interakčn� tendence a sebevn�m�n� osobnosti. 

Postihuje tři z�kladn� faktory: průbojnost versus adaptivnost, stabilita versus 

dynamičnost a kontakt�vnost versus uzavřenost. Specifikem je skutečnost, že 

respondent nevypov�d� podle uveden�ch šk�l, ale na z�kladě principu preferenc� -

vyb�r� vlastnosti, kter� podle něho nejv�c vystihuj� jeho povahu, tendenci nebo 

sklon. Je zaměřen na zjištěn� m�ry průbojnosti, stability, kontaktivnosti, 

obezřetnosti, uv�žlivosti a troufalosti.

Freibursk� dotazn�k – vypov�d� o sklonu k agresivitě, m�ře vnitřn� sebejistoty, 

m�ře flegmatičnosti, dr�ždivosti, emočn� stabilitě a dalš�ch osobnostn�ch rysů.

Baum-test - Jedn� se o psychologickou diagnostickou metodu projektivn�ho typu. 

Jde o kresbu listnat�ho ovocn�ho stromu vyvinut� K. Kochem. Slouž� k doplněn� 

osobnostn�ch dotazn�ků tzv. projektivn� technikou.

Souč�st� testov� baterie je rukou psan� životopis, ve kter�m uchazeč 

pod�v� informace o rodinn�m i osobn�m v�voji. Druhotně pak slouž� jako zdroj 

informac� o schopnosti p�semn�ho projevu, �rovně pravopisu, stylistiky, pestrosti 

slovn� z�soby. Umožňuje z�kladn� grafologick� posouzen�. V z�věrečn�m 

ř�zen�m rozhovoru je posuzov�n způsob nav�z�n� kontaktu, vyjadřovac�ch 

schopnost� a chov�n� uchazeče, motivace, re�lnost představ o pracovn� n�plni, 

doplněn� a př�padn� vyjasněn� informac� uveden�ch v životopisu. 
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Na z�kladě takto zjištěn�ch informac� pak psycholog zvažuje uchazečovy 

předpoklady pro v�kon pr�ce str�žn�ka. 

Hodnocen� uchazeče je n�sledovn�:

a) splnil podm�nky duševn� způsobilosti k přijet�.

b) nesplnil podm�nky duševn� způsobilosti k přijet�

V n�sledn� tabulce č. 3 jsou dokumentov�ny počty uchazečů, kteř� jsou 

vedeni ve v�běrov�m přij�mac�m ř�zen�

Tabulka č. 3 – Porovn�n� vybran�ch ukazatelů v�běrov�ho přij�mac�ho 
ř�zen� str�žn�ka – uchazeče MP hl. m. Prahy

(Zdroj – Person�ln� �tvar Městsk� policie hl. m. Prahy)

Dlouhodob� zkušenosti ukazuj�, že �spěšnost duševn�ch testů se pohybuje 

kolem 25%. Počty uchazečů a přijat�ch z�jemců o pr�ci u Městsk� policie hl. m. 

Prahy jsou ovlivněny řadou vnitřn�ch i vnějš�ch faktorů. Mezi nejdůležitějš� 

faktory lze zařadit:
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2000 2596 1561 1134 427 1161 381 780 321

2001 1731 1064 764 300 785 293 492 252

2002 1719 959 692 267 740 239 501 205

2003 3195 1923 1457 466 1520 426 1094 320

2004 3193 2028 1366 662 1380 351 1029 249

2005 1885 1217 803 414 836 232 604 249

2006 1735 1124 704 420 1035 377 658 678

2007 2298 1565 915 650 1635 777 858 322

Celkem 18352 11441 7835 3606 8092 3076 6016 2596
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- Extenzivn� růst organizace jako celku.

- Zv�šen� n�roky na vstupn� vzděl�n� uchazečů.

- Zv�šen� n�roky na vstupn� duševn� a fyzick� vlastnosti uchazečů.

- Klesaj�c� a vzrůstaj�c� m�ra nezaměstnanosti.

- Soci�ln� a ekonomick� podm�nky obyvatelstva.

- Zvyšuj�c� se prestiž postaven� povol�n� str�žn�ka ve společnosti.

- Aktivn� př�stup organizace k přij�m�n� nov�ch pracovn�ků (celorepublikov� 

inzerce ve sdělovac�ch prostředc�ch, vlastn� internetov� str�nky, spolupr�ce 

s �řady pr�ce). 

Zat�mco v prvn�ch letech působnosti Městsk� policie hl. m. Prahy byl 

přij�m�n každ� druh� až třet� uchazeč, v současn� době je to každ� dvan�ct� až 

čtrn�ct� uchazeč. Nepřijet� k Městsk� policii hlavn�ho města Prahy přitom nen� 

způsobeno pouh�m odm�tnut�m pro nedostatek voln�ch m�st, ale důvodem je 

předevš�m nesplněn� vstupn�ch požadavků. V př�padě Městsk� policie hl. m. 

Prahy nelze hovořit o n�boru nov�ch str�žn�ků, ale o důsledn�m v�běru 

spoč�vaj�c�m v testov�n� vstupn�ch fyzick�ch a duševn�ch vlastnost� uchazečů. 

Pr�vě důsledn� v�běr je př�činou v�razn�ho nepoměru mezi počtem uchazečů a 

počtem skutečně přijat�ch nov�ch str�žn�ků.

Tabulka č. 4 – Porovn�n� počtu uchazečů podle dosažen�ho stupně vzděl�n�
(Zdroj: Person�ln� �tvar Městsk� policie hl. m. Prahy)

Rok

C
el

ke
m

Z
�k

la
dn

�
vz

dě
l�

n�

St
ře

dn
�

od
bo

rn
�

(b
ez

m
at

ur
ity

)

�
pl

n�
st

ře
dn

�
vz

dě
l�

n�

V
ys

ok
oš

ko
ls

k�
vz

dě
l�

n�

2000 2596 29 – 1,1% 184 – 70,9% 692 – 26,7% 34 – 1,3%

2001 1731 22 – 1,3% 119 – 68,9% 492 – 28,4% 24 – 1,4%

2002 1719 11 – 0,6% 114 – 66,7% 534 – 31,1% 28 – 1,6%

2003 3195 36 – 1,1% 205 – 64,3% 104 – 32,8% 59 – 1,8%

2004 3193 23 – 0,7% 176 – 55,4% 132 – 41,4% 80 – 2,5%

2005 1885 6 – 0,3% 1004 – 53,3% 822 – 43,6% 53 – 2,8%

2006 1735 3 – 0,1% 986 – 56,8% 713 – 41,1% 34 – 2%

2007 2298 2 – 0,1% 1340 – 58,3% 886 – 38,6% 70 – 3%
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V tabulce č. 4 je uvedeno porovn�n� počtu uchazečů a jejich vzděl�n�. 

Z t�to tabulky je patrn�, že z�jemci o pr�ci v Městsk� policii hl. m. Prahy maj� 

různ� stupeň a �roveň vzděl�n�, což se projevuje při vlastn�m procesu vzděl�v�n� 

a pr�ci lektorů při jejich dalš�m vzděl�v�n�. O tomto je pojedn�no na straně 28 

tohoto textu. V t�to tabulce je dokumentov�no, že stoup� procento uchazečů 

s �pln�m středoškolsk�m vzděl�n�m ukončen� maturitou a d�le uchazečů 

s vysokoškolsk�m vzděl�n�m. Naopak, kles� počet uchazečů se z�kladn�m 

vzděl�n�m, kdy v letech 2005 – 2007 to byl počet uchazečů pod č�slici 10. Tento 

trend svědč� o zvyšuj�c�ch se požadavc�ch a n�roc�ch na profesi str�žn�ka.

3.3 Syst�m vzděl�v�n�, př�pravy a v�cviku str�žn�ků u Městsk� policie hl. 

m. Prahy

Ustanoven� � 4 z�kona č. 553/1991 Sb., o obecn� policii vymezuje 

podm�nky, kdo se může st�t str�žn�kem obecn� policie. Jednou z podm�nek, aby 

se uchazeč mohl st�t str�žn�kem je ř�dn� vyškolen� a vycvičen� k vykon�v�n� 

povinnost� a opr�vněn� podle z�kona o obecn� policii. V ustanoven� � 25 

zmiňovan�ho z�kona je př�mo zakotveno, že školen� a v�cvik str�žn�ků k v�konu 

opr�vněn�, použ�v�n� služebn� zbraně a donucovac�ch prostředků zajišťuje obec, 

jež obecn� policii zř�dila. 

Vyškolen� a vycvičen� je povinna učinit nejpozději do šesti měs�ců od 

přijet� do pracovn�ho poměru. Z�kladn� formou odborn� př�pravy str�žn�ků jsou 

vzděl�vac� zař�zen� organizovan� jednotliv�mi obcemi, kter� se zaměřuj� na 

př�pravu sv�ch str�žn�ků. B�vaj� realizov�na jen u obecn�ch polici� větš�ch obc�, 

kter� maj� dostatečn� počet str�žn�ků a finančn�ch prostředků. V současnosti 

existuj� tyto vzděl�vac� instituce u statut�rn�ch měst, např. Praha, Brno, Plzeň, 

Ostrava.

Syst�m vzděl�v�n� v podm�nk�ch Městsk� policie hlavn�ho města Prahy je 

upraven „Směrnic� o vzděl�v�n� v podm�nk�ch Městsk� policie hl. m. Prahy.“ Za 

z�sk�v�n�, prohlubov�n� a zvyšov�n� kvalifikace je odpovědn� „�tvar vzděl�v�n� 

Městsk� policie hl. m. Prahy“, kde jako str�žn�ci-čekatel� absolvuj� tř�měs�čn� 

studium, v jehož z�věru skl�daj� zkoušku odborn� způsobilosti před komis� 

jmenovanou ministerstvem vnitra ČR. Ve sv� činnosti �zce spolupracuje 

s jednotliv�mi �seky ředitelstv� a �zemn�mi �tvary Městsk� policie hl. m. Prahy.



31

Syst�m vzděl�v�n� je organizov�n těmito formami:

1. Z�kladn� odborn� př�prava

- Vstupn� školen�

- N�stupn� kurz

- N�stavbov� kurz

2. Zdokonalovac� př�prava

- Prolongačn� kurz

- Kurz specialistů

- Střeleck� v�cvik

- Speci�ln� fyzick� v�cvik

- Kurz z�sk�n� opr�vněn� k ř�zen� služebn�ch motorov�ch vozidel

3. Studium na středn�ch, vyšš�ch odborn�ch a vysok�ch škol�ch

- Studium při zaměstn�nina středn�ch a vyšš�ch odborn�ch škol�ch

- Studium při zaměstn�n� na vysok�ch škol�ch20

Z�kladn� odborn� př�prava:

Z�kladn� odborn� př�prava připravuje str�žn�ky - čekatele k př�m�mu 

v�konu služby a skl�d� se z:

�vodn� č�sti, kterou tvoř� nezbytn� povinn� školen� bezpečnosti pr�ce a 

pož�rn� ochrany. Jedn� se o jednodenn� r�zov� školen�, jelikož zaměstnavateli 

vypl�v� povinnost zajistit nov�m zaměstnancům vstupn� školen� o pr�vn�ch a 

ostatn�ch předpisechk zajištěn� bezpečnosti a ochrany zdrav� při pr�ci. Jeho obsah 

je d�n pracovně pr�vn�mi předpisy (čerp� předevš�m ze Z�kon�ku pr�ce) a 

z�kladn�mi předpisy bezpečnosti pr�ce. Školen� vede a prov�d� technik 

bezpečnosti a ochrany zdrav� při pr�ci.

Hlavn� č�st z�kladn� odborn� př�pravy tvoř� n�stupn� kurz. �kolem tohoto 

kurzu je př�prava str�žn�ků – čekatelů po teoretick� i praktick� str�nce ke složen� 

zkoušky potřebn� k z�sk�n� „Osvědčen� o splněn� stanoven�ch odborn�ch 

předpokladů k v�konu povinnost� a opr�vněn�“ (d�le jen osvědčen� str�žn�ka), 

20 Směrnice ředitele Městsk� policie hlavn�ho města Prahy č. 35/2005 o vzděl�v�n� v podm�nk�ch 
Městsk� policie hl. m. Prahy, hlava I, čl�nek 2, Praha 2005.
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podle z�kona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecn� policii, a ke složen� zkoušky 

odborn� způsobilosti v souladu se z�konem č. 119/2002 Sb., o zbran�ch a střelivu.

V�znamu tohoto kurzu odpov�d� i jeho rozsah a organizace. Kurz je 

organizov�n v rozsahu 12 t�dnů formou prezenčn� středoškolsk� v�uky s 

praktick�mi cvičen�mi. Je složen z teoretick� a praktick� v�uky. Při teoretick� 

v�uce je preferov�n dialogick� způsob v�uky, jejichž podstatou je obousměrn� 

tok informac� od vzdělavatele ke vzděl�van�mu a opačně a tak� mezi 

vzděl�van�mi navz�jem a existence interakce mezi činiteli edukačn�ho procesu. 

Z t�to podstaty vypl�v� samozřejmě aktivita všech z�častněn�ch, a proto 

jsou dialogick� v�ukov� metody zařazeny mezi tzv. aktivizačn� v�ukov� 

metody21. 

Za pozitivn� str�nky t�to v�ukov� metody lze považovat vyšš� aktivitu 

všech �častn�ků, přirozenost t�to metody zejm�na pak mezilidsk� komunikaci, 

zpětn� informace o průběhu a kvalitě osvojovac�ho procesu. 

K nev�hod�m pak lze zařadit značnou časovou n�ročnost, v�razn� limit 

počtu �častn�ků. Jsou n�ročn� pro vzdělavatele, a to zejm�na na jeho př�pravu, 

pohotovost a kreativitu při usměrňov�n� dialogu.

V �vodn�ch v�ukov�ch bloc�ch jsou nevyhnuteln� monologick� v�ukov� 

metody, jejichž podstatou je jednosměrnost toku informac� od vzdělavatele 

nevzděl�van�mu, převažuj�c� jednosměrnost působen�, a to vzdělavatele na 

vzděl�van�ho, slab� �roveň (až absence) vz�jemnosti. Monologick� metody se 

tud�ž vyznačuj� v�raznou aktivitou vzdělavatele, avšak n�zkou aktivitou 

vzděl�van�ch, až jejich pasivitou. 

Klasick�m př�kladem monologick� v�ukov� metody b�v� předn�ška. 

Pozitiva monologick� v�ukov� metody jsou zejm�na hutnost toku informac�, 

možnost vyložen� obs�hl�ch celků učebn� l�tky, časov� �spornost, možnost 

realizace větš�ho počtu �častn�ků, možnost objasnit prezentovanou problematiku 

v syst�mu. Souhrnně tak b�v� monologick� v�ukov� metoda oceňov�na jako 

takov� př�stup, při němž je možn� zprostředkovat velk� množstv� informac� 

větš�mu počtu vzděl�van�m v relativně kr�tk�m čase. Za v�razn� negativa 

monologick�ch v�ukov�ch metod lze považovat:

 n�zkou aktivitu vzděl�van�ch

21 Jedličkov�, I. �vod do andragogiky, Brno, IMS, 2006.



33

 převažuj�c� zaměřen� na jedin� ze smyslů, na sluch a s n�m souvisej�c� 

n�ročnost na soustředěn� a rychl� unavitelnost

 absenci zpětn� informace pro vzděl�van� i vzdělavatele o průběhu a 

kvalitě osvojovac�ho procesu

 n�ročnost pro vzdělavatele. 

N�zk� aktivita vzděl�van�ch představuje samozřejmě z�sadn� �skal�. Proces 

vzděl�v�n� nen� procesem pasivn�ho přij�m�n� informac� a při zmiňovan� n�zk� 

aktivitě �častn�ků je proces osvojov�n� učebn� l�tky ohrožen a jeho v�sledek 

nejist�, zvl�ště když jsou kladeny vysok� n�roky na soustředěnost vzděl�van�ch.

Samotn� absolvov�n� n�stupn�ho kurzu nen� nezbytn� a ředitel Městsk� 

policie hl. m. Prahy může v odůvodněn�ch př�padech povolit individu�ln� 

př�pravu. Str�žn�k čekatel však může b�t připuštěn k vykon�n� zkoušky potřebn� 

k z�sk�n� „osvědčen� str�žn�ka“ pouze za předpokladu, že absolvuje fyzick� a 

střeleck� v�cvik, �spěšně spln� zkoušky ze speci�ln�ho fyzick�ho v�cviku a z�sk� 

zbrojn� průkaz.

Pedagogick�m probl�mem při vzděl�v�n� str�žn�ků – čekatelů v n�stupn�m 

kurzu se jev� jejich zcela evidentně nesourod� „startovn� parketa“. To znamen�, 

že v př�slušn�m kurzu se vždy sejdou jedinci, u nichž je velk� rozptyl jak věkov�, 

tak vzdělanost� a zkušenost�. 

Je tedy nutn� pouk�zat na to, že je velice obt�žn� stejn�m způsobem d�le 

vzděl�vat, jakož i profesně připravovat str�žn�ka – čekatele s již z�skan�m 

vysokoškolsk�m vzděl�n�m nebo str�žn�ka – čekatele „pouze“ vyučen�ho. Zde se 

pak mus� př�slušn� lektoři ř�dit pedagogick�m př�stupem – od nejpomalejš�ho, či 

vzdělanostně nejslabš�ho. 

Při zachov�n� tohoto principu je pro každ�ho lektora velice potěšuj�c�, když 

se tento tzv. vzdělanostně nejslabš� ž�douc�m a zdrav�m způsobem motivuje 

k procesu vzděl�v�n� a profesn� připravenosti a v z�věrečn�m kurzu pak zpravidla 

neb�vaj� rozd�ly mezi n�m a ostatn�mi.  
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Tabulka č. 5 - Pl�n teoretick� př�pravy str�žn�ků Městsk� policie hl. Prahy 
v r�mci n�stupn�ho kurzu

(Zdroj.: Městsk� policie hl. m. Prahy)

Pořad� Př�prava - v�cvik Počet hodin

1. Trestn� pr�vo hmotn� 56

2. Přestupky 50

3. Živnostensk� z�kon 10

4. Trestn� pr�vo procesn� 12

5. Spojovac� př�prava 4

6. Z�kon o Policii ČR 10

7. Vyhl�šky hlavn�ho města Prahy 10

8. Z�kon o obecn� policii 32

9. �stavn� pr�vo 24

10. Dopravn� služba 26

11. Psychologie 24

12. Kriminalistika 24

13. Intern� předpisy 6

14. Školen� bezpečnosti pr�ce 2

15. Teorie střelby 20

Celkem 310
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Jak již bylo uvedeno na str. 24, dalš� z forem vzděl�v�n� str�žn�ků Městsk� 

policie hl. m. Prahy je n�stavbov� kurz.

Tabulka č. 6 - Tematick� pl�n př�pravy a v�cviku str�žn�ků Městsk� 

policie hl. m. Prahy v r�mci n�stavbov�ho kurzu

(Zdroj.: Městsk� policie hl. m. Prahy)

Pořad� Př�prava - v�cvik Počet hodin

1. Střeleck� př�prava – ostr� střelby 36

2. Zpracov�n� �ředn�ch p�semnost� + z�klady pr�ce 

s v�početn� technikou

26

3. Školen� řidičů 20

4. Fyzick� př�prava 20

5. Sezn�men� s intern�mi předpisy 16

6. Z�kladn� zdravotn� př�pravy 8

7. Předn�šky smluvn�ch organizac� – PVK, TSK, IPA, 

Policie ČR

6

8. V�uka střelby na laserov� střelnici 4

9. N�vštěva �tvaru psovodů 6

10. Taktika z�kroků 20

11. Topografie Prahy 4

12 Předn�šky ředitelů Obvodn�ch ředitelstv� MP 2

Celkem 168

Pozn�mka: PVK – Pražsk� vodovody a kanalizace a.s.
TSK – Technick� spr�va komunikac�
IPA – Mezin�rodn� policejn� sdružen�

Zdokonalovac� př�prava

C�lem zdokonalovac� př�pravy str�žn�ků Městsk� policie hl. m. Prahy je 

prohlubov�n� a upevňov�n� praktick�ch a teoretick�ch znalost� str�žn�ků pro 

potřeby v�konu služby a k prodloužen� platnosti osvědčen� str�žn�ka. Jejich 

podstata spoč�v� v praktick�m osvojov�n� dovednost� a znalost�. Jeho souč�st� 

jsou:
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- Prolongačn� kurzy

- Kurzy specialistů

- Střeleck� v�cvik

- Speci�ln� fyzick� v�cvik

- Kurz k z�sk�n� opr�vněn� k ř�zen� služebn�ch motorov�ch dopravn�ch 

prostředků

Prolongačn� kurzy

Kurzu se �častn� ti str�žn�ci, kter�m konč� platnost osvědčen� str�žn�ka a to 

zpravidla tři měs�ce před vypršen�m t�to platnosti. Kurz je organizov�n v rozsahu 

pěti pracovn�ch dnů a předpokl�d�, že str�žn�ci před vstupem do něho věnuj� čas 

samostatn� př�pravě, samostudiu.

V�uka v tomto kurzu prob�h� formou dialogick�ch v�ukov�ch metod. 

V samotn�m kurzu jde o sjednocen� a prohlouben� informac�, včetně odstraněn� 

nejasnost� ze samostatn� př�pravy. 

Po absolvov�n� kurzu je prov�děno přezkoušen� str�žn�ků k prodloužen� 

platnosti osvědčen� str�žn�ka komis� stanovenou Ministerstvem vnitra ČR. Kurz 

tak reaguje na aktu�ln� změny legislativn�ho syst�mu, s n�mž str�žn�ci pracuj�. Na 

tomto m�stě je d�le nutn� zm�nit se i o aktu�ln� problematice prolongačn�ch kurzů. 

Jako probl�mem u prolongačn�ho kurzu je bohužel velmi čast� ne�spěšnost jejich 

�častn�ků při z�věrečn�m přezkoušen�. Tento fakt je zcela jasně d�n t�m, že řada 

str�žn�ků v př�m�m v�konu služby zcela evidentně podceňuje svoj� samostatnou 

individu�ln� př�pravu, tedy nevěnuj� dostatečnou v�hu samostudiu k prolongačn�m 

zkoušk�m. Doch�z� tak k situac�m, kdy str�žn�k tzv. „nevid�“ t�měř tři roky 

př�slušn� z�kony, vyhl�šky, či př�slušn� předpisy limituj�c� jeho činnost. To se 

negativně odr�ž� nejen v ne�spěšnosti při z�věrečn� zkoušce, ale projevuje se i 

v př�m�m v�konu služby, což je odrazem či zrcadlem kritiky veřejnosti na 

špatnou �roveň a profesn� připravenosti str�žn�ků. 

Proto na �tvaru vzděl�v�n� Městsk� policie hl. m. Prahy vyvst�v� do 

popřed� ot�zka nutnosti organizovat zm�něn� prolongačn� kurzy jin�m způsobem, 

než je dosud praktikov�n. 



37

Jin�mi slovy, je nutn� vytvořit za �čelem zv�šen� odbornosti a �spěšnosti 

takov� syst�m průběžn�ho vzděl�v�n�, kter� by str�žn�ky př�mo „donutil“ v�ce se 

věnovat sv� osobn� profesn� př�pravě, což se projev� pozitivně jednak při 

absolvov�n� prolongačn�ho kurzu a složen�m z�věrečn� zkoušky, ale i v průběhu 

v�konu služby, profesion�ln�m vystupov�n�m a řešen�m aktu�ln�ch situac�, což se 

jistě prom�tne v hodnocen� pr�ce str�žn�ků veřejnost�.

Kurzy specialistů

Tyto kurzy jsou organizov�ny jednak pro str�žn�ky zařazen� do funkc� a 

d�le pro str�žn�ky, kteř� jsou person�ln� rezervou pro zařazen� do vedouc�ch 

funkc�. Kurzy jsou obsahově zaměřeny na ř�zenou profesn� př�pravu s prvky 

manažersk�ch dovednost�, soci�lně – psychologick�ho v�cviku a speci�ln� 

př�pravou na zvl�dnut� činnost� dan� vedouc� funkce. Soci�lně – psychologick�m 

v�cvikem jsou pak str�žn�ci zařazeni do vedouc�ch funkc� na to, že ve v�konu sv� 

funkce budou �spěšnějš�, č�m l�pe budou umět pozorovat, identifikovat a 

interpretovat sign�ly, kter� zaznamen�vaj� v chov�n� u sv�ch podř�zen�ch. 

Je tedy důležit�, aby str�žn�k zařazen� do vedouc� funkce dok�zal včas 

vidět obt�že u sv�ch podř�zen�ch, rozpoznat jejich př�činy, nal�zt přek�žky 

vedouc� ke k př�padn�mu sn�žen� v�konu a naučit se na ně reagovat tak, aby byly 

tyto přek�žky postupně odstraňov�ny. Při v�cviku str�žn�ků ve vedouc�ch 

funkc�ch je nutn� přizpůsobit typ v�cviku složen� podř�zen�ch str�žn�ků a 

požadavkům kladen�m na v�cvik a praktick�m požadavkům při př�m�m v�konu 

služby str�žn�ka. Obsahem kurzů b�v� i v�cvik pro z�sk�n� potřebn�ch 

dovednost� podle specifick�ch požadavků k m�stu v�konu služby (jazykov� 

dovednosti, pr�ce s v�početn� technikou a podobně). Do t�to skupiny se řad� i 

studijn� pobyty a pracovn� st�že. V tomto kurzu b�vaj� uplatňovan� zejm�na 

probl�mov� v�ukov� metody, metody řešen� probl�mu. Podstata těchto metod 

spoč�v� v tom, že do interakce vzdělavatel – vzděl�van� je vložena probl�mov� 

situace. V�ukov� t�ma m� tak podobu probl�mu, kter� je zapotřeb� vyřešit. 

V průběhu jeho řešen� prob�h� důležit� osvojovac� proces. Tato metoda se 

vyznačuje aktivitou všech z�častněn�ch, převažuje vysok� aktivita vzděl�van�ch. 

B�vaj� zařazov�ny mezi aktivizačn� v�ukov� metody22.

22 Jedličkov�, I. �vod do andragogiky, IMS, Brno 2006.
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Speci�ln� fyzick� v�cvik

Speci�ln� fyzick� v�cvik je určen jak pro str�žn�ky čekatele, tak i pro 

str�žn�ky zařazen� v n�stavbov�m kurzu a str�žn�ky v př�m�m v�konu služby. 

Str�žn�ci v př�m�m v�konu služby se v�cviku �častn� v rozsahu minim�lně jedn� 

dvouhodinov� lekce v měs�ci. Obsahově je v�cvik zaměřen na z�kladn� 

sebeobrann� praktiky str�žn�ka, veden� z�kroku, ofenzivn� použit� donucovac�ch 

prostředků, procvičov�n� taktick�ch prvků a speci�ln�ch dovednost� navazuj�c�ch 

na střeleckou a taktickou př�pravu s využit�m modelov�ch situac�.

Při tomto v�cviku jsou využ�v�ny metody v�cvikov� (praktick�), kter� 

představuj� poněkud specifick� postaven� ve šk�le v�ukov�ch metod. 

Nepředstavuj� tak důsledně odlišnou variantu interakce vzdělavatel – vzděl�van�, 

jsou ale sv�bytn�m souborem postupů k dosažen� vzděl�vac�ho c�le. Jejich 

podstata tkv� v praktick�m procvičov�n� a osvojov�n� dovednost� až do �rovně 

n�vyků. Praktickou př�pravou, jej�ž hlavn� n�pln� je opakovan� tr�nink, se 

zaměřuje až k n�vykov�m aplikac�m vědomost� osvojovan� l�tky v profesn�ch 

činnostech.

Střeleck� v�cvik

Střeleck� v�cvik absolvuj� všichni str�žn�ci zařazen� do př�m�ho v�konu 

služby povinně 2x ročně, ostatn� str�žn�ci alespoň 1x ročně. I v tomto v�cviku se 

už�vaj� v�cvikov�, praktick� metody.

Obsahem střeleck�ho v�cviku je procvičen�:

- z�kladn� manipulace se střelnou zbran�

- způsobů tasen� zbraně

- zaujet� poloh ke střelbě

- způsoby střelby na různ� c�le

- stažen� zbraně a jej�ho uložen� do pouzdra

Kurz z�sk�n� opr�vněn� k ř�zen� služebn�ch motorov�ch dopravn�ch 

prostředků

Tento kurz je určen pro str�žn�ky, kteř� jsou zařazeni jako řidiči služebn�ch 

motorov�ch vozidel vybaven�ch zvl�štn�m v�stražn�m zař�zen�m. Osvědčen� 

profesn� způsobilosti naz�van� zjednodušeně „profesn� průkaz“ mus� m�t řidič 

vozidla s v�stražn�m světlem modr� barvy. 
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Kurz m� rozsah dvou dnů. Pro ostatn� řidiče jsou organizov�ny jednodenn� 

kurzy k z�sk�n� či obnově referentsk�ho opr�vněn� – opr�vněn� ř�dit služebn� 

motorov� vozidla bez zvl�štn�ho v�stražn�ho zař�zen�. Tito řidiči se povinně 

�častn� školen� jedenkr�t ročně. Tyto kurzy maj� formou v�uky a v�cviku pomoci 

str�žn�kům z�skat někter� nov� znalosti a dovednosti (jak obecn�, tak t�kaj�c� se 

ř�zen� motorov�ho vozidla, k jehož ř�zen� je třeba př�slušn� skupiny řidičsk�ch 

opr�vněn�) a d�le prohloubit znalosti a dovednosti řidičem – str�žn�kem již 

z�skan� v r�mci v�uky a v�cviku k z�sk�n� řidičsk�ho opr�vněn�,

Tabulka č. 6 - Pl�n praktick� př�pravy str�žn�ků Městsk� policie hl. m. 
Prahy v r�mci n�stupn�ho kurzu

(Zdroj.: Městsk� policie hl. m. Prahy)

Pořad� Př�prava - v�cvik Počet hodin

1. Taktika služebn�ch z�kroků 20

2. Fyzick� př�prava 80

3. Střeleck� př�prava a ostr� školn� střelby 32

Celkem 132

Dalš� důležitou č�st� z�kladn� př�pravy str�žn�ků je „n�stavbov�“ kurz. 

Kurz trv� jeden měs�c a absolvuj� jej všichni str�žn�ci, kteř� ukončili „n�stupn� 

kurz“. �kolem instruktorů v n�stavbov�m kurzu je upevnit a zdokonalit u 

str�žn�ků z�skan� teoretick� a praktick� znalosti a sezn�mit je s vnitřn�mi 

normami Městsk� policie hl. m. Prahy pro praktick� v�kon služby. Tento kurz je 

obsahově zaměřen na komplexn� procvičov�n� služebn�ch �konů a z�kroků 

str�žn�ka v pln� v�zbroji a v�stroji formou průpravn�ch a modelov�ch situac�, při 

kter�ch prob�h� osvojovac� proces řešen� dan�ho probl�mu. Jedn� se tedy o 

probl�mov� v�ukov� metody, jejichž podstata spoč�v� ve vložen� probl�mov� 

situace, kterou je potřeba vyřešit. Tyto metody se pak vyznačuj� aktivitou všech 

z�častněn�ch. Souč�st� tohoto kurzu je i možnost z�skat opr�vněn� k ř�zen� 

služebn�ch motorov�ch dopravn�ch prostředků.
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Studium na středn�ch, vyšš�ch odborn�ch a vysok�ch škol�ch

V syst�mu vzděl�v�n� Městsk� policie hl. m. Prahy se pokl�d� za 

zvyšov�n� kvalifikace studium, kter�m zaměstnanec z�sk� středn� vzděl�n� 

s maturitn� zkouškou, vyšš� odborn� vzděl�n� nebo vysokoškolsk� vzděl�n� 

v bakal�řsk�m nebo magistersk�m studijn�m programu.

Zaměstnanec, kter� byl př�slušnou školou přijat ke studiu při zaměstn�n�, 

může p�semnou formou pož�dat ředitele Městsk� policie hl. m. Prahy o uzavřen� 

dohody o zvyšov�n� kvalifikace podle � 234 z�kona č. 262/2006 Sb., z�kon�ku 

pr�ce mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Při uzav�r�n� takov� dohody se 

přihl�ž� zejm�na k druhu vykon�van� pr�ce a požadovan�ho vzděl�n�, pracovn�mu 

hodnocen� a studijn�mu zaměřen� př�slušn� školy. Preferov�ny jsou školy 

poskytuj�c� vzděl�n� v oblasti pr�vn�, bezpečnostn�, či obdobn�ho zaměřen�. 

V hlavn�m městě Praze toto kriterium splňuje Policejn� akademie Česk� 

republiky. Je to st�tn� vysok� škola univerzitn�ho typu, vůči kter� vykon�v� 

Ministerstvo vnitra ČR působnosti podle � 95 z�kona o vysok�ch škol�ch. PA ČR 

uskutečňuje v prezenčn� nebo kombinovan� formě bakal�řsk� (Bc.), magistersk� 

(Mgr.) a doktorsk� studijn� program (Ph.D.). Studium v každ�m studijn�m 

programu je ukončeno soubornou st�tn� zkouškou z vybran�ch předmětů a 

obhajobou bakal�řsk�, diplomov� nebo disertačn�pr�ce.

Na PA ČR mohou studovat nejen policist� ve služebn�m poměru, ale i 

zaměstnanci ministerstva vnitra a ostatn�ch resortů, jejichž složky rovněž 

uskutečňuj� ochranu pr�va. Škola je otevřena i civiln�m uchazečům, kteř� po 

dosažen� středoškolsk�ho vzděl�n� maj� z�jem studovat na vysok� škole s 

bezpečnostně pr�vn� problematikou a zvl�dnou n�ročn� přij�mac� zkoušky. 

Absolventi nach�zej� uplatněn� v odpov�daj�c�ch stupn�ch ř�d�c�ch funkc� a 

specializovan�ch profes� v resortu ministerstva vnitra, Policie ČR, v obecn�ch a 

městsk�ch polici�ch. 

Obecně ale plat�, že studium mus� b�t v souladu s potřebami Městsk� 

policie hl. m. Prahy. Na tomto m�stě je ale nutno podotknout, že na uzavřen� 

dohody o zv�šen� vzděl�n� neplyne zaměstnanci ž�dn� pr�vn� n�rok.
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3.4 Aktu�ln� směry v procesu vzděl�v�n� u Městsk� policie hl. m. Prahy

St�le zvyšuj�c� se požadavky na pr�ci str�žn�ků Městsk� policie hl. m. 

Prahy vyžaduj� rovněž využ�v�n� nejnovějš�ch metod procesu ř�zen� a současně 

tak klade nejnovějš� metody ř�zen�. Z toho z�konitě pramen� zv�šen� n�roků na 

zkvalitněn� odborn�ho vzděl�v�n� pro vedouc� pracovn�ky. Zdrav� formov�n� 

ř�d�c�ch pracovn�ků nen� v současn� době pouze jednor�zovou z�ležitost�, ale 

st�v� se celoživotn�m procesem, ve kter�m st�le větš� roli sehr�v� �tvar 

vzděl�v�n� Městsk� policie hl. m. Prahy se sv�mi formami vzděl�v�n�. Formov�n� 

ř�d�c�ch schopnost�, rozvoj znalost� a dovednost� se tak st�vaj� jednou 

z nejdůležitějš�ch činnost� jak person�ln�ho ř�zen�, tak procesu odborn� př�pravy. 

Je tud�ž potřebn� zajistit, aby rozvoj ř�d�c�ch pracovn�ků Městsk� policie hl. m. 

Prahy byl st�le v předstihu, aby tito pracovn�ci byli schopni pružně reagovat na 

požadavky současn�ho trendu v profesn�m rozvoji Městsk� policie hlavn�ho 

města Prahy. 

Městsk� policie hl. m. Prahy tak přijala několik nov�ch forem odborn� 

př�pravy ř�d�c�ch pracovn�ků. Jednou z nov�ch forem se stal „Rozvojov� program 

pro vedouc� pracovn�ky“, kter� byl započat v roce 2005. Tento program byl 

smluvně zajištěn společnost� CAS 123 a společnost� EMO24. Tyto společnosti po 

konzultaci s �tvarem vzděl�v�n� Městsk� policie hl. m. Prahy připravily program, 

ve kter�m ř�d�c� pracovn�ci na �rovni ředitelů obvodn�ch ředitelstv� a jejich 

z�stupců celkem v pěti 8-mi hodinov�ch bloc�ch proškolily v n�sleduj�c�ch 

oblastech:

1. Mediatr�nink

2. Z�klady person�ln�ho managementu

3. Manažersk� dovednosti

4. Komunikace

5. Time management

Z průzkumu bylo zjištěno, že školen� poskytlo vedouc�m pracovn�kům 

důležit� informace v oblasti managementu, kdy se sezn�mili s modely jak 

person�ln�ho ř�zen�, tak i s modern�m manažersk�m ř�zen�m a z�kladn�mi n�stroji 

ř�zen�. V průběhu školen� se do jist� m�ry sjednotila �roveň znalost� v t�to oblasti. 

23 Creative and Smart.
24 Employees Management Organizacion, s.r.o.



42

Bohat�m př�nosem se stal pro většinu �častn�ků mediatr�nink. �častn�ci se 

tak dověděli z�kladn� pravidla komunikace s masm�di� a měli možnost si 

prakticky vyzkoušet televizn� rozhovor ve studiu, kter� s nimi byl n�sledně 

rozebr�n a bylo pouk�z�no na chyby a nedostatky, kter�ch se z�častněn� 

dopouštěli. 

Zcela novou z�ležitost� v oblasti vzděl�v�n� str�žn�ků Městsk� policie hl. 

m. Prahy je nov� projekt „Rozvoje dalš�ho vzděl�v�n� Městsk� policie hl. m. 

Prahy“. Tento projekt je podpořen prostředky z Evropsk�ho soci�ln�ho fondu, 

st�tn�ho rozpočtu Česk� republiky a rozpočtu hl. m. Prahy. Projekt je realizov�n 

v kontextu Evropsk� Unie pro rozvoj celoživotn�ho učen�, dalš�ho vzděl�v�n� a 

profesn� př�pravy. Za c�l si klade tyto c�le:

1. Vytvořen� centra pro inovaci dalš�ho vzděl�v�n� zaměstnanců Městsk� 

policie hl. m. Prahy, kter� spoč�v� ve vytvořen� technick�ho, 

technologick�ho a person�ln�ho z�zem� pro inovaci dosavadn�ho syst�mu.

2. Zpracov�n� metodologie a metodiky vzděl�v�n� str�žn�ků MP hl. m. Prahy.

3. Zpracov�n� studijn�ch modulů vzděl�v�n�, kter� budou zkvalitňovat a 

rozšiřovat st�vaj�c� syst�m. Moduly budou zahrnovat politologii, EU, 

bezpečnost, psychologii, komunikaci, životn� prostřed�, teorii konfliktů a 

jazykovou př�pravu (komunikace ve standardn�ch situac�ch).

4. Pro jednotliv� moduly zpracovat studijn� materi�ly – učebn� texty, 

manu�ly, poč�tačov� aplikace, př�padov� studie, testy.

5. Proškolit 50 lektorů, kteř� by vyučovali na obvodn�ch ředitelstv�ch MP hl. 

m. Prahy.

6. Nově vytvořen� programy ověřit na vzorku cca 160 str�žn�ků

7. Dosažen� v�sledky prezentovat na internetu, tak aby je bylo možn� využ�t 

v širš� praxi. Tento projekt by se pak měl st�t vzorem pro novou koncepci 

v procesu př�pravy zaměstnanců Městsk�ch polici� v dalš�ch centrech 

Česk� republiky.
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Tento projekt byl vypracov�n občansk�m sdružen�m „Politologick� klub“ a 

na jeho realizaci by se kromě tohoto občansk�ho sdružen�, Městsk� policie hl. m. 

Prahy a podnikatelsk�ch subjektů měly �častnit i odborn�ci z vysok�ch škol –

politologov�, pr�vn�ci, psychologov�, lingvist�, odborn�ci na probl�m 

bezpečnosti, řešen� krizov�ch situac� a EU.

Uveden� inovace programu by tak měly přispět ke zkvalitněn� �rovně 

vzdělanosti a k rozvoji praktick�ch schopnost� a n�vyků zaměstnanců Městsk� 

policie hlavn�ho města Prahy. To je ch�p�no jako předpoklad zkvalitněn� v�konu 

služby, zlepšen� vztahu policie – občan a zv�šen� �rovně bezpečnosti v Praze.

K tomuto z�měru je nutn� uv�st, že nyn� je ve stavu projektu, dosud nebyl v praxi 

uplatněn.

3.5 N�vrhy na možn� změny v odborn� př�pravě str�žn�ků Městsk� 

policie hlavn�ho města Prahy

�tvar vzděl�v�n� Městsk� policie hlavn�ho města Prahy m� poměrně 

podrobně propracovan� syst�m profesn� př�pravy sv�ch str�žn�ků. Co do obsahu a 

rozsahu, jedn� se o rozs�hlou koncepci odborn� př�pravy s n�vaznost� v�ce typů 

vzděl�vac�ch kurzů. Přesto by bylo vhodn� zm�nit o možn�ch doplňuj�c�ch 

n�vrz�ch a podnětech.

V teoretick� č�sti odborn� př�pravy str�žn�ků by bylo vhodn� jejich 

celoročn� průběžn� proškolov�n�. V současn� době se odborn� př�prava str�žn�ků 

v př�m�m v�konu služby zaměřuje pouze na t�denn� př�pravu př�mo před 

zkouškou z odborn� způsobilosti str�žn�ka. Podobn� kurz byl na �tvaru 

vzděl�v�n� MP hl. m. Prahy v minulosti realizov�n, ale z dostupn�ch informac� 

bylo zjištěno, že se jednalo o jednor�zovou akci. Průběžn� vzděl�v�n� by mělo b�t 

samozřejmost� pro každ�ho str�žn�ka.

Dalš� změny by bylo vhodn� koncipovat do organizace tzv. prolongačn�ch 

kurzů. Zde by st�lo za �vahu vyzkoušet jin� syst�m, kter� by napomohl ke 

zv�šen� �spěšnosti při prolongačn�ch zkoušk�ch osvědčen� z odborn� 

způsobilosti. Podle tohoto syst�mu by str�žn�ci absolvovali měs�c před 

vykon�n�m prolongačn� zkoušky t�denn� kurz, ve kter�m by prob�rali aktu�ln� 

ot�zky vztahuj�c� se k prolongac�m, kter� by byl ukončen konzultačn�m 

soustředěn�m. T�mto syst�mem by se podstatně sn�žilo procento ne�spěšnosti při 

zkoušk�ch.



44

Rovněž tak i v n�stavbov�ch kurzech by mohlo rovněž doj�t ke zkvalitněn� 

jejich obsahu. Bylo by vhodn� realizovat předn�šky z�stupců org�nů a organizac� 

st�tn� spr�vy, se kter�mi Městsk� policie hl. m. Prahy spolupracuje. Nejvyšš� 

důraz by byl kladen na spolupr�ci s Polici� Česk� republiky. Str�žn�ci by tak 

z�skali větš� objem informac� využiteln�ch v př�m�m v�konu služby.

V praktick� č�sti odborn� př�pravy str�žn�ků, tedy taktick� př�pravě, 

střeleck� a fyzick� př�pravě je na �tvaru vzděl�v�n� MP hl. m. Prahy na v�born� 

�rovni. Nevyžaduje tak ž�dn� podstatn� změny ke zlepšen�. Co se ale t�k� 

str�žn�ků již zařazen�ch v př�m�m v�konu služby, měli by častěji absolvovat 

odbornou střeleckou př�pravu ve formě ostr�ch střeleb. Nyn� je tato př�prava 

koncipov�na tak, že se str�žn�k �častn� 2x ročně ostr�ch střeleb. Toto je vzhledem 

k neust�le zvyšuj�c�m se požadavkům na v�kon služby nedostačuj�c�. Z tohoto 

pohledu by měli str�žn�ci zařazeni v př�m�m v�konu služby absolvovat častěji.
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4. PROVEDEN� V�ZKUMN�HO ŠETŘEN�
4.1 Teoretick� směry

V r�mci t�to pr�ce bylo proveden� v�zkumn� průzkum, kter� byl 

zaměřen� na oblast vzděl�v�n� u Městsk� policie hlavn�ho města Prahy.

C�lem průzkumu je zjistit, jak respondenti – str�žn�ci vn�maj� a hodnot� 

proces sv�ho vzděl�v�n� a profesn� př�pravy, předevš�m pak rekvalifikačn� 

(n�stupn� kurz). U vzorce str�žn�ků, kteř� jsou v př�m�m v�konu služby je nav�c 

zjišťov�n jejich celkov� pohled na ot�zky vzděl�v�n� u Městsk� policie hl. m. 

Prahy.

Rekvalifikačn� – n�stupn� kurz byl jako hlavn� objekt průzkumu vybr�n 

zcela z�měrně, neboť z�sadn�m způsobem ovlivňuje z�kladn� znalosti a 

dovednosti str�žn�ků. Připravenost str�žn�ků po absolvov�n� rekvalifikačn�ho 

kurzu se př�mo odr�ž� ve kvalitě v�konu služby na př�slušn�ch �tvarech v r�mci 

Městsk� policie hl. m. Prahy. Zejm�na subjektivn� pocity dobr� př�pravy maj� 

podstatn� vliv na jistotu při rozhodov�n� v př�m�m v�konu služby, na jejich 

schopnostech a dovednostech řešit jednotliv� protipr�vn� jedn�n�.

V�zkumn� probl�m proveden�ho průzkumu �zce navazuje na c�le 

vytyčen� v �vodu diplomov� pr�ce. Věnuje se anal�z�m dosažen�ho vzděl�n� a 

vzděl�v�n� u Městsk� policie hl. m. Prahy. Metoda anonymn�ch dotazn�ků 

zkoum� n�zory respondentů – str�žn�ků na �roveň př�pravy a profesn�ho v�cviku. 

Data, kter� touto cestou byla z�sk�na, byla n�sledně analyzov�na a posuzov�na ve 

vz�jemn�ch souvislostech. Proveden� v�zkumn� průzkum se může st�t 

inspirativn�m podnětem pro dalš� rozvoj vzděl�vac�ch programů v r�mci Městsk� 

policie hl. m. Prahy a z�roveň může přispět ke zkvalitněn� současn�ch 

vzděl�vac�ch aktivit.
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4.2 Formulace v�zkumn�ho probl�mu, definov�n� hypot�z a zvolen� metody

F o r m u l a c e  v ý z k u m n é h o  p r o b l é m u :

Zhodnocen� �rovně z�kladn� odborn� př�pravy a profesn�ho v�cviku 

str�žn�kůMěstsk� policie hlavn�ho města Prahy.

Hypot�za č. 1

Z�kladn� př�prava (předevš�m n�stupn� kurz) u Městsk� policie hl. m. Prahy 

poskytujenov�m str�žn�kům dostatek vědomost� a dovednost� pro v�kon služby.

Odůvodněn�: Pro dalš� rozvoj syst�mu vzděl�v�n� a profesn� př�pravy u Městsk� 

policie hl. m. Prahy je nutn� zn�t n�zory samotn�ch str�žn�ků na proces 

vzděl�v�n�, kter� v r�mci organizace již absolvovali.

Hypot�za č. 2

Syst�m dalš� př�pravy str�žn�ků a podpora zvyšov�n� kvalifikace je pro 

str�žn�ky Městsk� policie hl. m. Prahy nezbytn�m předpokladem pro �spěšn� 

v�kon služby.

Odůvodněn�: narůstaj�c� pravomoci str�žn�ků městsk�ch (obecn�ch) polici� spolu 

se změnami v pr�vn�ch norm�ch kladou opodstatněně zv�šen� požadavky na 

osobn� př�pravu každ�ho jednotlivce. Spr�vně koncipovan� syst�m př�pravy a 

vzděl�v�n� v�razně přisp�v� k osvojen� si potřebn�ch znalost�, n�vyků a 

dovednost�.

Zvolen� metody:

Pro proveden� v�zkumn�ho průzkumu byly použity tyto metody:

 sběr dat pomoc� anonymn�ch dotazn�ků

 anal�za dat a jejich statistick� zpracov�n�

 komparace zjištěn�ch dat a jejich interpretace
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4.3 Popis v�zkumn�ho vzorku

C�lov� skupina č. 1

Za c�lovou skupinu č. 1 byli vybr�ni str�žn�ci, kteř� již absolvovali 

rekvalifikačn� (n�stupn�) kurz, �spěšně složili zkoušky potřebn� k z�sk�n� 

osvědčen� k v�konu pravomoc� str�žn�ka a jsou zařazeni do n�stavbov�ho kurzu. 

Jde tedy o str�žn�ky, kteř� dosud nemaj� zkušenosti z praktick�ho v�konu služby. 

Anonymn� dotazn�ky byly vyplňov�ny v obdob� listopad 2007 až leden 2008. 

T�mto dotazn�kem bylo osloveno 120 str�žn�ků, z tohoto počtu poskytlo odpovědi 

celkem 90 respondentů.

C�lov� skupina č. 2

Jako c�lov� skupina č. 2 byli osloveni str�žn�ci v př�m�m v�konu služby. 

Jedn� se o velmi různorodou skupinu. Tuto skupinu tvoř� str�žn�ci, kteř� jsou 

v př�m�m v�konu služby poměrně kr�tkou dobu, ale i str�žn�ci, kteř� maj� za 

sebou dlouhou službu u městsk� policie. Respondenti zařazeni v t�to skupině maj� 

delš� časov� odstup od absolvov�n� z�kladn� př�pravy a jsou tak schopni i 

s ohledem na vykon�vanou praxi, l�pe posoudit jej� v�znam pro praktick� v�kon 

služby. Sběr těchto dat prob�hal současně jako u c�lov� skupiny č. 1, tedy 

v obdob� listopad 2007 až leden 2008 na Obvodn�ch ředitelstv�ch Praha 8, 9 a 15. 

Osloveno bylo celkem 120 str�žn�ků a odpovědi poskytlo 100 respondentů.

Z�skan� data pro popis c�lov�ch skupin jsou shrnuta a uvedena 

v n�sleduj�c�ch tabulk�ch a grafech. 

Tabulka č. 7 – Dosažen� stupeň vzděl�n�

Vzděl�n� SO
(vyučen)

�SO
(maturita)

Ucelen� č�st VŠ 
(bakal�ř)

Vysok� 
škola

Celkem

C�lov� 
skupina 
č. 1 49 32 7 2 90

C�lov� 
skupina 
č. 2 38 48 10 4 100

Celkem 87 80 17 6 190
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Koment�ř k tabulce č. 7

Z hlediska vzděl�n� nem� 46% �pln� středn� vzděl�n�. Vzorek respondentů 

přibližně odpov�d� struktuře vzděl�n� v r�mci Městsk� policie hl. m. Prahy, 

rovněž tak odpov�d� i m�ře současn�ho zv�šen�ho z�jmu o zaměstn�n� u Městsk� 

policie hl. m. Prahy, což vypl�v� i z �dajů obsažen�ch v tabulce č. 4. Z tohoto 

pohledu se jedn� o reprezentativn� vzorek.

Tabulka č. 8 - Věk respondentů

Věkov� kategorie 21-25 26-30 31-35 36-40

41 a 

v�ce Celkem

C�lov� skupina č. 1 43 24 16 5 2 90

C�lov� skupina č. 2 13 22 22 19 24 100

Celkem 56 46 38 14 26 190

Koment�ř k tabulce č. 8

Z tabulky vypl�v�, že většina nov�ch str�žn�ků je ve věku do 25 let, 

n�sleduje skupina do 30 let. Z těchto dat lze usuzovat, že zejm�na u mladš�ch 

věkov�ch kategori� narůst� z�jem o pr�ci u Městsk� policie hl. m. Prahy. Pr�vě 

str�žn�ci těchto věkov�ch kategori� vid� určit� soci�ln� jistoty pro dalš� život. 

Z grafu 2 pak vypl�v� určit� věkov� vyv�ženost od 25 do 40 let.
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Graf č. 2 – Věk respondentů

V grafu č. 2 je uvedeno porovn�n� věku respondentů.

Tabulka č. 9 – Pohlav� respondentů

Pohlav� Muž Žena Celkem

C�lov� skupina č. 1 68 22 90

C�lov� skupina č. 2 81 19 100

Celkem 149 41 190

Koment�ř k tabulce č. 9

Převažuj�c� většinu str�žn�ků tvoř� muži. Tento fakt se odr�ž� v charakteru 

pracovn� činnosti, kde jde o tzv. mužskou profesi. Tento stav se dal oček�vat a 

nen� tud�ž nijak překvapuj�c�. Bude jistě př�nosem sledovat, jak se bude poměr 

mezi muži a ženami měnit. 
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Graf č. 3 – Pohlav� respondentů

V grafu č. 3 je procenty vyj�dřen poměr mužů a žen ve zkouman�m vzorku 

respondentů.

Tabulka č. 10 – Předchoz� odborn� praxe

Praxe Policie ČR Jin� ozbrojen� 
složky st�tu

Civiln� 
sektor

Celkem

C�lov� skupina č. 1 12 6 72 90

Graf č. 4 – Předchoz� odborn� praxe 

V grafu č. 4 je procenty vyj�dřen poměr předchoz� odborn� praxe 

respondentů c�lov� skupiny č. 1.
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Tabulka č. 11 – D�lka pracovn�ho poměru k Městsk� policii hl. m. Prahy

Graf č. 5 – D�lka pracovn�ho poměru k Městsk� policii hl. m. Prahy.

V grafu č. 5 je procenty vyj�dřena d�lka pr�ce u Městsk� policie hl. m. 
Prahy v c�lov� skupině č. 2.

Koment�ř k tabulk�m č. 10 a 11:

Z tabulky č. 10 jednoznačně vypl�v�, že pro pr�ci u městsk� policie se 

jedn� v�ce m�ně o nezkušen� pracovn�ky, kteř� nemaj� ž�dnou předchoz� praxi 

v ozbrojen�ch sborech, neboť se jedn� o nov� str�žn�ky z civiln�ho sektoru. Tud�ž 

mus� b�t nově zaškoleni a je nutn� u nich vytv�řet potřebn� profesn� n�vyky a 

dovednosti, kter� si mus� v průběhu v�konu služby upevňovat.

Z tabulky 11 je patrn� vyšš� procento str�žn�ků v pracovn�m poměru d�le 

jak 10 let, což se jednoznačně projev� v praktick�m v�konu služby.

D�lka 
pracovn�ho 

poměru k MP 
hl. m. Prahy

do
2 let

do
5 let

do
8 let

do 
10 let

10 
let a 
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C�lov� 
skupina č. 2
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C e l k o v é  s h r n u t í :

V�zkumn� vzorek je tvořen dvěma skupinami.

P r v n í  c í l o v á  s k u p i n a je charakteristick� t�m, že je tvořena přev�žně 

mladš�mi respondenty a to do 30 let věku. Většina respondentů m� minim�lně 

středoškolsk� vzděl�n� s maturitou. Tato skupina je z přev�žn� č�sti tvořena muži. 

Respondenti z t�to c�lov� skupiny nemaj� z velk� č�sti ž�dnou předchoz� 

odbornou praxi, kter� by souvisela s profes� str�žn�ka městsk� policie. Jejich 

odborn� př�pravě je nutn� věnovat zv�šen� �sil�.

Druh� c�lov� skupina je věkově vyrovnanějš�. I tuto skupinu z přev�žn� 

č�sti tvoř� muži. Jak v prvn� skupině, tak i v t�to je vysok� pod�l respondentů 

s ukončen�m středoškolsk�m vzděl�n�m s maturitou. V t�to skupině je i 

př�znivějš� pod�l str�žn�ků, kteř� již maj� delš� odbornou praxi (delš� jak 5 let). 

Sledovan� skupina je rovněž charakteristick� t�m, že v�ce jak 50% z těchto 

respondentů muselo s ohledem na d�lku pracovn�ho poměru absolvovat zkoušky 

před zkušebn� komis� Ministerstva vnitra ČR alespoň dvakr�t. Tito str�žn�ci pak 

měli dostatečnou možnost ověřit si vědomosti z�skan� v procesu vzděl�v�n� 

v př�m�m v�konu služby. Jedn� se tud�ž z velk� č�sti o str�žn�ky, kteř� maj� se 

vzděl�v�n�m a profesn� př�pravou u Městsk� policie hl. m. Prahy komplexnějš� 

zkušenosti.
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4.4 V�sledky v�zkumn�ho šetřen�

Data k ověřen� hypot�zy č. 1

Z�kladn� př�prava (předevš�m n�stupn� kurz) u Městsk� policie hl. m. Prahy 

poskytuje nov�m str�žn�kům dostatek vědomost� a dovednost� pro v�kon služby.

Tabulka č. 12 – Odpovědi respondentů c�lov� skupiny č. 1 vztahuj�c� se 

k n�ročnosti jednotliv�ch předmětů v�uky

Předmět - př�prava Počet 
hodin

n�ročn� 
předmět

nen�ročn� 
předmět

Počet % Počet %

Trestn� pr�vo hmotn� a
Trestn� pr�vo procesn�

56+12 43 47,3% 4 4,4%

Přestupky 50 9 9,9% 7 7,7%

Živnostensk� z�kon 10 2 2,2% 0

Spojovac�př�prava 4 0 6 6,6%

Z�kon o Policii ČR 10 3 3,3% 0

Vyhl�šky hl. m. Prahy 10 16 17,6% 7 7,7%

Z�kon o obecn� policii 32 3 3,3% 5 5,5%

�stavn� pr�vo 24 3 3,3% 6 6,6%

Dopravn� služba 26 2 2,2% 11 12,1%

Psychologie 24 2 2,2% 0

Kriminalistika 24 1 1,1% 12 13,2%

Intern� předpisy 6 0 0

Školen� bezpečnosti pr�ce 2 1 1,1% 2 2,2%

Teorie střelby a ostr� střelby 20+32 1 1,1% 7 7,7%

Taktika služebn�ch z�kroků 20 1 1,1% 10 11%

Fyzick� př�prava 80 4 4,4% 23 25,3

Celkem odpověd� 90 90
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Koment�ř k tabulce č. 12

Ze z�skan�ch dat je zřejm�, že osloven� respondenti c�lov� skupiny č. 1 

považuj� za nejn�ročnějš� předmět v�uky trestn� pr�vo. Za nejsložitějš� předmět 

jej označilo 47,3% dot�zan�ch respondentů. I přes to, že v n�stupn�m kurzu je 

tomuto předmětu věnov�n dostatečn� počet v�ukov�ch hodin, celkem 68, je 

přesto procento obt�žnosti poměrně vysok�. Dalš�m nejobt�žnějš�m předmětem 

pro osloven� respondenty jsou vyhl�šky hl. m. Prahy (17,6%) a přestupky (9,9%). 

V těchto př�padech se jedn� teoretick� discipl�ny odborn� př�pravy. U př�pravy 

z trestn�ho pr�va hmotn�ho a procesn�ho uvedli čtyři respondenti jako předmět 

nejsn�ze zvl�dnuteln�. Ze studie dotazn�ku pak vyplynulo, že v těchto př�padech 

se jednalo o b�val� př�slušn�ky Policie ČR, kdy tito respondenti měli dostatečnou 

teoretickou, ale i praktickou znalost pr�vn�ch norem pr�vě z působen� u Policie 

ČR. Za �vahu stoj� ot�zka poměrně rozs�hl� a n�ročn� v�uky trestn�ho pr�va, 

neboť str�žn�ci obecn�ch polici� nejsou org�ny činn�mi v trestn�m ř�zen� a tud�ž

jejich působnost v t�to oblasti je značně omezena.

K nejm�ně n�ročn�m př�prav�m se řad� fyzick� př�prava (25,3%), což m� 

souvislost s individu�ln� fyzickou kondic�. D�le je to kriminalistika (13,2%) a 

dopravn� služba (12,1%). Jedn� se o předměty s atraktivitou v�uky, zejm�na pak 

v dopravn� služby, kter� je v současn� době jednou z nejsledovanějš�ch činnost� 

str�žn�ků Městsk� policie hl. m. Prahy. 

Tabulka č. 13 – Odpovědi respondentů c�lov� skupiny č. 1 vztahuj�c� se 

k probl�mov�m oblastem při přezkoušen� před komis� MV

Oblast Počet

Zpracov�n� p�semn�ho testu 5

�stn� ot�zky ze z�kona o obecn� policii 1

�stn� ot�zky z v�běru pr�vn�ch norem 42

�stn� ot�zky z praktick�ch modelov�ch situac� 12

Složen� zkoušky z hmatů a chvatů sebeobrany 22

Složen� zkoušky na zbrojn� průkaz 8

Celkem 90
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Koment�ř k tabulce č. 13

Tato č�st v�zkumn�ho šetřen� uk�zala, že probl�mov� oblasti při 

přezkoušen� komis� MV ČR koreluj� s t�m, jak respondenti c�lov� skupiny č. 1 

hodnot� n�ročnost jednotliv�ch v�ukov�ch předmětů.

Při zkoušk�ch k z�sk�n� osvědčen� str�žn�ka maj� str�žn�ci nejv�ce 

probl�mů v oblasti �stn�ho přezkoušen� z v�běru pr�vn�ch norem. Toto označilo 

celkem 42 respondentů, což představuje 46,2% dot�zan�ch respondentů. 

Potvrzuje se tak dotazn�kov� ot�zky č 4 a 8, ve kter�ch respondenti c�lov� 

skupiny č. 1 považuj� za nejn�ročnějš� pr�vn� discipl�ny (trestn� pr�vo, 

přestupkov� z�kon). Jako druhou nejn�ročnějš� oblast přezkoušen� respondenti 

považuj� složen� zkoušky z hmatů a chvatů sebeobrany. Nemal� pot�že při složen� 

zkoušky maj� str�žn�ci pot�že s modelov�mi situacemi, z osloven�ch respondentů 

toto čin� 13,2%. 

Nejmenš� probl�my pak maj� str�žn�ci se zvl�dnut�m p�semn�ho testu, 

z�kona o obecn� policii a složen� zkoušek k z�sk�n� zbrojn�ho průkazu. K tomuto 

je nutn� uv�st, že v průběhu n�stupn�ho kurzu jsou okruhy ot�zek p�semn�ho testu 

dostatečně rozeb�r�ny a průběžně vyplňov�ny. Str�žn�ci jsou tedy k tomuto 

p�semn�mu testu poměrně dobře vybaveni a jejich př�prava odpov�d� �rovni 

znalost�. Z hlediska samotn� př�pravy na zkoušky se tento postup jev� jako 

nejefektivnějš�.

Graf č. 6 – Probl�mov� oblasti při přezkoušen� komis� MV ČR
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V grafu č. 6 je procenty vyj�dřena obt�žnost jednotliv�ch okruhů zkoušek 

před komis� MV ČR k z�sk�n� opr�vněn� str�žn�ka obecn� policie.
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Tabulka č. 14 – Odpovědi respondentů c�lov� skupiny č. 1 vztahuj�c� se 

k celkov� d�lce n�stupn�ho – rekvalifikačn�ho kurzu

D�lka kurzu je: Odpov�daj�c� Př�liš 
kr�tk�

Př�liš 
dlouh�

Celkem

Počet 
respondentů

53 32 5 90

Koment�ř k tabulce č. 14

D�lka n�stupn�ho kurzu u Městsk� policie hl. m. Prahy patř� k nejdelš�m 

v r�mci Česk� republiky, přesto je 32 dot�zan�ch respondentů (35,2%) hodnot� 

jako př�liš kr�tk�. Za odpov�daj�c� dobu d�lky kurzu považuje 53 dot�zan�ch 

respondentů (58%) a pouze 5 (5,5%) respondentů považuje d�lku kurzu za př�liš 

dlouhou. 

Absolventi n�stupn�ho kurzu u Městsk� policie hl. m. Prahy se po jeho 

ukončen� d�le, po dobu 1 měs�ce, zdokonaluj� v „n�stavbov�m kurzu“, kde nad�le 

zdokonaluj� a prohlubuj� z�skan� znalosti z n�stupn�ho kurzu. Tento kurz již 

neobsahuje teoretick� pr�vn� discipl�ny. V tomto kurzu si str�žn�ci procvičuj� 

re�ln� situace, při kter�ch doch�z� i k praktick�mu uplatňov�n� pr�va. N�stavbov� 

kurz se tak st�v� dobrou alternativou k prohlouben� zejm�na praktick�ch znalost� 

z n�stupn�ho kurzu.

Graf č. 7 – D�lka n�stupn�ho – rekvalifikačn�ho kurzu

V grafu č. 7 je procenty vyj�dřen n�zor dot�zan�ch respondentů na d�lku 

n�stupn�ho kurzu.



57

Tabulka č. 15 – Odpovědi respondentů c�lov� skupiny č. 2 vztahuj�c� se ke 

kvalitě z�kladn� př�pravy a profesn�ho vzděl�v�n� u Městsk� policie hl. m. 

Prahy

Z�kladn� 
př�prava
připravila 
pro v�kon
služby:

Velmi 
dobře Dostatečně Nepřipravila Celkem

Počet
respondentů 26 68 6 100

Koment�ř k tabulce č. 15

Odpovědi respondentů c�lov� skupiny č. 2 potvrzuj� (94% dot�zan�ch 

respondentů), že z�kladn� př�prava u Městsk� policie hl. m. Prahy je dostačuj�c� a 

dobře koncipovan�. Str�žn�ci tak dost�vaj� potřebn� objem teoretick�ch 

vědomost� a praktick�ch n�vyků a dovednost�. Tuto skutečnost si str�žn�ci 

osloven� v c�lov� skupině č. 2 mohli dostatečně ověřit v praktick�m v�konu 

služby. 

Graf č. 8 – Z�kladn� př�prava

Z grafu vypl�v� vyj�dřen� procenty �spěšnost připravenosti n�stupn�ho 

kurzu z pohledu respondentů str�žn�ků c�lov� skupiny č. 2.
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Shrnut� v�sledků k hypot�ze č. 1

Pro ověřen� hypot�zy č. 1 byly použity ot�zky z dotazn�ku č. 1 (pro 

absolventy z�kladn�ho – n�stupn�ho kurzu) č. 3, 4, 5, 8, 9 a ot�zka č. 5 (pro 

str�žn�ky ve v�konu služby). 

Obecně lze uv�st, že nejn�ročněji respondenti c�lov� skupiny č. 1 hodnot� 

pr�vnick� discipl�ny. Největš� pot�že maj� s trestně pr�vn�mi discipl�nami (trestn� 

pr�vo a přestupkov� pr�vo). Po porovn�n� v�sledku průzkumu a počtu 

vyučovac�ch hodin lze konstatovat, že časov� prostor věnovan� jednotliv�m 

předmětům zcela odpov�daj� tomu, jak tyto př�pravy hodnot� absolventi 

z�kladn�ch – n�stupn�ch kurzů. Nejn�ročnějš�m předmětům je v r�mci v�ukov�ho 

procesu věnov�no nejv�ce času. Praktick� př�pravy (střeleck� př�prava a ostr� 

střelby, sebeobrana, praktick� modelov� situace) jsou pak d�le a podrobně 

rozv�jeny a doplňov�ny v n�stavbov�m kurzu. 

Pro většinu absolventů n�stupn�ho kurzu je jeho d�lka s přihl�dnut�m 

k obsahu dostatečn�. Str�žn�ci, kteř� se domn�vaj�, že nezvl�daj� některou 

z prob�ran�ch t�matik, maj� možnost se d�le zdokonalovat v n�stavbov�m kurzu 

formou organizovan�ho doučov�n�. 

K c�lov� skupině č. 2 – tato skupina hodnotila kvalitu z�kladn� př�pravy 

s odstupem času a zejm�na se zkušenostmi z�skan�mi v praktick�m v�konu 

služby. Tato skupina str�žn�ků dok�že hodnotit korelaci teoretick� př�pravy 

s požadavky praxe. N�zory t�to skupiny jsou z tohoto důvodu cennějš�. Odpovědi 

respondentů t�to skupiny zcela jasně potvrzuj�, že z�kladn� př�prava str�žn�ků u 

Městsk� policie hl. m. Prahy je zcela v souladu s požadavky v�konu služby.

U obou c�lov�ch skupin byla tak potvrzena hypot�za č. 1, že z�kladn� 

př�prava (předevš�m n�stupn� kurz) u Městsk� policie hl. m. Prahy d�v� nov�m 

str�žn�kům dostatek vědomost� a dovednost� pro v�kon služby.
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V�sledky k ověřen� hypot�zy č. 2

Syst�m dalš� př�pravy str�žn�ků a podpora zvyšov�n� kvalifikace je pro 

str�žn�ky Městsk� policie hl. m. Prahy nezbytn�m předpokladem pro �spěšn� 

v�kon služby.

Tabulka č. 16 – N�zory respondentů c�lov� skupiny č. 2 na zdokonalov�n�

dalš� př�pravy a profesn�ho v�cviku u Městsk� policie hl. m.  Prahy

Druh 
př�pravy

Teoretick� 
– pr�vn� 
př�prava

Fyzick� 
př�prava 

(sebeobrana)

Taktick� 
př�prava

Střeleck� 
př�prava a 

ostr� střelby
Počet 
respondentů 37 20 14 29

Koment�ř k tabulce č. 16

V t�to č�sti v�zkumn�ho průzkumu byly zjišťov�ny n�zory str�žn�ků –

respondentů z c�lov� skupiny č. 2 na skutečnost, jak� oblast profesn� př�pravy a 

v�cviku by měla b�t u Městsk� policie hl. m. Prahy pos�lena. Z tabulky 

jednoznačně vypl�v�, že velk� č�st str�žn�ků (37%) m� n�zor, že nejpotřebnějš� je 

v tomto směru teoretick� pr�vn� př�prava. Jednoznačně tato skutečnost souvis� se 

st�le zvyšuj�c�mi se pravomocemi str�žn�ků městsk�ch (obecn�ch polici�), což 

plně koresponduje se změnami v legislativn�ch norm�ch. Za zm�nku stoj� Z�kon o 

provozu na pozemn�ch komunikac�ch, spr�vn� ř�d a dalš�. Nemalou m�ru na 

potřebě neust�l�ho zdokonalov�n� v oblasti pr�vn� př�pravy je přezkušov�n� před 

komis� MV ČR, neboť i zde se str�žn�ci setk�vaj� s ot�zkami již novelizovan�ch 

pr�vn�ch norem. 

I střeleck�, taktick� a fyzick� př�prava je z pohledu respondentů důležitou 

oblast�, kterou je z pohledu praktick�ho v�konu služby nad�le prohlubovat. 

Z uveden�ch odpověd� respondentů tak vypl�v� vědom� důležitosti všech těchto 

z�kladn�ch typů profesn� př�pravy. 
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Graf č. 9 – Potřeba v�ce kurzů zaměřen�ch na jednotliv� př�pravy

Graf č. 9 zn�zorňuje procenty n�zor respondentů c�lov� skupiny č. 2 na zv�šenou 

potřebu zdokonalovac�ch kurzů ve sledovan�ch oblastech.

Tabulka č. 17 – N�zory na studium při zaměstn�n� u Městsk� policie hl. m. 

Prahy zjišťovan� u c�lov� skupiny č. 2

Ano Ne

Během pracovn�ho poměru k MP jsem využil 
studia při zaměstn�n�

28 72

Uvažuji o doplněn� vzděl�n� studiem při 
zaměstn�n�

46 54

Koment�ř k tabulce č. 17

Tyto �daje k n�zorům respondentů na zvyšov�n� kvalifikace byly 

zjišťov�ny u c�lov� skupiny č. 2. Z tabulky vypl�v�, že z celkov�ho počtu 

osloven�ch respondentů využilo 27 respondentů možnosti zv�šit si kvalifikaci 

v průběhu zaměstn�n�, což bylo nutn� zejm�na k dalš�mu kariern�mu postupu, kdy 

respondent byl zařazen do person�ln� rezervy na vedouc� pozici nebo vyšš� 

vzděl�n� je již požadov�no.
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Při průzkumu bylo z dotazn�ků zjištěno, že z celkov�ho počtu osloven�ch 

respondentů uvažuje o zv�šen� vzděl�n� 46 str�žn�ků. Tato skutečnost je d�na 

předevš�m prostřednictv�m dynamicky se rozv�jej�c� se organizace, kter� do 

budoucna klade nemal� n�roky na zv�šen� vzděl�n� sv�m zaměstnanců a současně 

vytv�ř� prostory pro uplatněn� plně kvalifikovan�ch pracovn�ků. Pro 

zaměstnavatele je to z�roveň jasn� sign�l pro dalš� podporu vzděl�v�n� sv�ch 

zaměstnanců. Nelze opom�jet fakt, že z�sk�vat vyšš� kvalifikaci a vzděl�n� se 

st�v� v�razn�m trendem současn� společnosti.

Graf č. 10 – Využit� studia při zaměstn�n�
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V grafu č. 9 je zn�zorněn procenty poměr využit� studia při zaměstn�n� 

respondentů c�lov� skupiny č. 2.

Graf č. 11 – �vahy o doplněn� vzděl�n�
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V grafu č. 10 je zn�zorněn procenty poměr �vahy o doplněn� studia při 

zaměstn�n� respondentů c�lov� skupiny č. 2 a v grafu č. 11 poměr str�žn�ků, kteř� 

uvažuj� o doplněn� vzděl�n�.

Shrnut� v�sledků k hypot�ze č. 2

Pro ověřen� hypot�zy č. 2 byly použity ot�zky č. 3, 4 a 6 z dotazn�ku č. 2 

určen�ho pro c�lovou skupinu č. 2, tedy str�žn�ky v praktick�m v�konu služby. 

Str�žn�ci z t�to skupiny si již uvědomuj� potřebu dalš�ho vzděl�v�n� a potřebu 

zvyšov�n� odborn� kvalifikace. Poměrně značn� rezervy spatřuj� v teoreticko 

pr�vn�ch discipl�n�ch. Je nepochybn�, že toto se odr�ž� již v hodnocen� z�kladn� 

odborn� př�pravy str�žn�ků.  Je nutn� pouk�zat na skutečnost, že pr�vn� 

discipl�ny, zejm�na pak trestněpr�vn� discipl�ny, str�žn�ci obvykle považuj� za 

nejn�ročnějš� a při jejich studiu s nimi maj� nemal� pot�že.

Nutnost a potřeba doplňov�n� a zvyšov�n� kvalifikace m� př�mou 

souvislost s navyšov�n�m pravomoc� str�žn�ků, na tomto m�stě je vhodn� zm�nit 

se o novele spr�vn�ho ř�du, novele Z�kona o provozu vozidel na pozemn�ch 

komunikac�ch a dalš�ch. T�m tak doch�z� ke zvyšov�n� n�roků na n�ročnost 

profese str�žn�ka městsk� (obecn�) policie. Tento fakt si již uvědomuj� jak 

samotn� str�žn�ci, což dok�zaly v�sledky průzkumu, tak i veden� Městsk� policie 

hlavn�ho města Prahy. Proto veden� MP hl. m. Prahy plně podporuje dalš� 

vzděl�v�n� sv�ch zaměstnanců a to jak formou vzděl�v�n� při zaměstn�n�, tak i 

vytv�řen�m vlastn�ch vzděl�vac�ch programů.

Ze zjištěn�ch dat a informac�m tak zcela potvrdila hypot�za č. 2, že syst�m 

dalš� př�pravy a vzděl�v�n� str�žn�ků a podpora zvyšov�n� kvalifikace je pro 

str�žn�ky Městsk� policie hl. m. Prahy nezbytn�m předpokladem pro ř�dn� v�kon 

služby.



63

Z�věr
V t�to diplomov� pr�ci byly vytyčeny tyto d�lč� c�le:

- obecně uv�st a popsat současn� syst�m odborn� př�pravy str�žn�ků 

městsk�ch a obecn�ch polici� v r�mci 4esk� republiky a formu ověřov�n� 

jejich odborn� způsobilosti ze strany Ministerstva vnitra ČR

- nast�nit způsob vzděl�v�n� u Městsk� policie hl. m. Prahy a zmapovat nov� 

trendy v př�pravě a v�cviku str�žn�ků MP hl. m. Prahy

- prostřednictv�m anonymn�ch dotazn�ků prov�st průzkum, ve kter�m budou 

zkoum�ny n�zory str�žn�ků na �roveň př�pravy a profesn�ho v�cviku u 

Městsk� policie hl. m. Prahy

- analyticky vyhodnotit �rovně dosažen�ho vzděl�v�n� jakož i dalš�ho 

vzděl�v�n� u Městsk� policie hl. m. Prahy.

Jednotliv� c�le, kter� byly v diplomov� pr�ci vytyčen�, byly v průběhu 

zpracov�n� naplněny. V teoretick� č�sti byla podrobně uvedena historie vzniku 

městsk�ch a obecn�ch polici�. Dostatečně byla pops�na současn� pr�vn� �prava 

městsk� a obecn� policie a byla uvedena charakteristika �kolů městsk�ch a 

obecn�ch polici�. Profesn� v�cvik a př�prava str�žn�ků byla v t�to pr�ci pops�na 

v obecn� rovině. V neposledn� řadě byl pak pops�n způsob př�pravy a profesn�ho 

v�cviku str�žn�ků Městsk� policie hl. m. Prahy, kde byly nast�něny i určit� 

nedostatky a možn� rezervy. I přes tyto nedostatky a rezervy je možn� 

konstatovat, že z�kladn� charakteristika vzděl�v�n� a odborn� př�pravy str�žn�ků 

Městsk� policie hl. m. Prahy plně odpov�d� uveden�mu popisu. Zcela jistě by si 

pr�vě tato oblast zasluhovala větš� pozornosti ze strany Odboru bezpečnostn� 

politiky, Oddělen� obecn� policie, zbran� a dopravn�ho inžen�rstv� Ministerstva 

vnitra Česk� republiky. 

Potřeba zv�šen� pozornosti př�pravě a profesn�mu v�cviku str�žn�ků je 

bezesporu d�na předevš�m n�ročnost� jejich pr�ce. Obecně se od str�žn�ka 

oček�v�, že bude velmi dobře připraven na profesion�ln� �rovni, že bude sv� 

�koly plnit nestraně a s občany bude jednat v kontextu etick�ch pravidel slušně a 

důstojně. Jin�mi slovy tedy lze uv�st, že str�žn�k bude profesion�l, kter� po 

str�nce mor�ln� i lidsk� neselže a to i v těch nejn�ročnějš�ch situac�ch. 
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Jak uv�d� časopis Pražsk� str�žn�k25, „Profesion�l, to nen� pouze odborn�k, 

osoba odborně způsobil�, profesně připraven�, kvalifikovan�, prokazuj�c� sv� 

kvality v odborn�ch testech a při přezkoušen�, ale jeho profesn� připravenost se 

současně prom�t� do každodenn� činnosti:

 profesion�ln�ho chov�n� založen�ho na profesn� etice,

 stavovsk� cti vych�zej�c� z profesn� sebek�zně, sebeovl�d�n� a ztotožněn� 

se s pravidly a normami sv� profese,

 vstř�cnosti a vědom� odpovědnosti při v�konu povol�n�,

 a předevš�m takov�ch kvalit a n�vyků, kter� minimalizuj� profesn� 

selh�n�.“

Na tomto m�stě je vhodn� zm�nit se i skutečnosti, kdy v prvn�ch letech po 

znovuzř�zen� obecn�ch polici� se str�žn�ci setk�vali s poněkud přez�rav�m 

pohledem sv�ch kolegů, policistů Policie Česk� republiky. Toto bylo zapř�činěno 

n�zk�mi praktick�mi zkušenostmi str�žn�ků a i postaven�m role str�žn�ka 

v tehdejš� společnosti. Dobr� teoretick� a odborn� př�prava, st�le zvyšuj�c� se 

zkušenosti a poctiv� pr�ce str�žn�ků dok�zaly postupem času nejenom policisty, 

ale postupně i veřejnost a z�konod�rce o potřebnosti, nezastupitelnosti a 

profesionalitě obecn�ch polici�. Důkazem tohoto tvrzen� je předevš�m rostouc� 

důvěra ve společnosti a postupn� změny v z�koně o obecn� policii, kter� vedouc 

k navyšov�n� pravomoc� str�žn�ků.

N�městek prim�tora hl. m. Prahy Mgr. Rudolf Blažek po pracovn�m 

jedn�n� s předsedou podv�boru pro obecn� policie Poslaneck� sněmovny 

parlamentu Česk� republiky uvedl26: „Shodli jsme se, že je re�ln� řešit někter� 

d�lč� probl�my – např. syst�m zkoušek str�žn�ků, pracovně pr�vn� vztahy a dalš� –

definov�n�m n�vrhu jejich možn�ho řešen�. N�vrh by byl připraven 

v paragrafov�m zněn� a před�n parlamentn�mu podv�boru pro obecn� policii.“

Z�kladn� odborn� př�prava tak, jak je v t�to diplomov� pr�ci uvedena nen� 

jedinou formou př�pravy str�žn�ků obecn�ch polici�. 

25 Stehl�k, Jan, Profesionalizace profese str�žn�ka městsk� policie. Pražsk� str�žn�k, 2005, roč. VI.
26 Pražsk� str�žn�k,2005, roč. VI, č. 9.
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Samostatnou pozornost by si zasluhovala koncepce v�uky problematiky 

obecn�ch polici� na středn�ch a vysok�ch škol�ch s bezpečnostn�m zaměřen�m tak, 

jak je tomu na Policejn� akademii Česk� republiky. Zaj�mav�m t�matem by 

mohlo b�t i porovn�n� př�pravy str�žn�ků s př�pravou policistů Policie ČR.

Podstata t�to diplomov� pr�ce tkvěla v pokusu proveden� �vodu do t�to 

poměrně rozs�hl� problematiky a v z�kladn�ch rysech popsat v obecn� rovině 

st�vaj�c� stav př�pravy na profesi str�žn�ka obecn� policie (městsk�) policie, jakož 

i podrobněji popsat profesn� a odbornou př�pravu str�žn�ků Městsk� policie 

hlavn�ho města Prahy.

Diplomov� pr�ce svou teoretickou i průzkumnou č�st� potvrzuje, že profese 

str�žn�ka vyžaduje vzdělan� a odborně na v�ši připraven� pracovn�ky. Z�roveň 

vytv�ř� prostor pro dalš� zkoum�n� dan� oblasti. Jej� př�nos lze spatřovat v tom, že 

otev�r� diskuzi o kvalitě jednotliv�ch př�stupů k z�kladn� př�pravě str�žn�ků. Stoj� 

za to se v t�to souvislosti hlouběji zamyslet o změně v koncepci v�ukov�ho 

procesu v n�vaznosti na zkoušky k z�sk�n� opr�vněn� str�žn�ka, neboť c�lem 

rekvalifikačn�ch kurzů k z�sk�n� osvědčen� o odborn� způsobilosti str�žn�ka 

nemůže b�t pouze �spěšn� zvl�dnut� předepsan�ch zkoušek, ale předevš�m 

�roveň odborn�ch znalost� a dovednost� str�žn�ka. Profesn� př�prava str�žn�ků by 

tak měla b�t propracovan� nejenom z hlediska v�sledn�ch znalost�, ale tak� 

z hlediska forem a metod př�pravy. V�uka by měla b�t koncipov�na tak, aby se 

teoretick� a i praktick� př�prava přibl�žila co nejv�ce realitě. Tomu by měla 

napomoci předevš�m integrace jednotliv�ch složek v�cviku, použ�v�n� modern�ch 

pomůcek a v�ukov�ch postupů. 
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R e s u m é

V roce 1992 nabyl �činnosti z�kon č. 553/1991 Sb., o obecn� policii a došlo tak 

k n�růstu obecn�ch a městsk�ch polici�. Tyto instituce se velmi dobře osvědčily a 

v�razně se zapsaly do podvědom� občanů.

V dnešn� době se lid� obracej� na str�žn�ky ve st�le větš� m�ře a ž�daj� je o 

pomoc. Soci�ln� uzn�n� a prestiž obecn� policie je ale určov�na představou, kterou 

si o str�žn�c�ch vytv�ř� sama veřejnost. To ovlivňuje i ochotu veřejnosti ke 

spolupr�ci s obecn� a městskou polici�. Vztahy mezi str�žn�ky a veřejnost� jsou 

každodenně navazov�ny v nejrůznějš�ch situac�ch. Občan m� pr�vo od str�žn�ka 

oček�vat aktivn� a profesion�ln� pr�ci k zajištěn� bezpečnosti, ale i zdvořil� 

chov�n� a vystupov�n�. Str�žn�k tedy mus� usilovat o sv� stoprocentn� odborn� 

připravenosti. Z tohoto důvodu je nezbytn� jejich kvalitn� odborn� př�prava. 

V hlavn�m městě Praze zajišťuje odbornou př�pravu nov�ch str�žn�ků �tvar 

vzděl�v�n� Městsk� policie hl. m. Prahy, jehož lektoři tak každodenně přich�zej� 

do kontaktu s probl�my vzděl�v�n� str�žn�ků.

Budou-li se do budoucna měnit opr�vněn� a pravomoce str�žn�ků a 

zvyšovat jejich kompetence, budou nutn� i změny jejich odborn� profesn� 

př�pravě ve smyslu jej�ho zkvalitněn�, ale i rozsahu.
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A n o t a c e

Tato diplomov� pr�ce se věnuje př�pravě a profesn�mu v�cviku str�žn�ků 

Městsk� policie hlavn�ho města Prahy. 

Prvn� č�st se zab�v� pr�vn� �pravou a charakteristikou �kolů obecn� a 

městsk� policie, postaven�m a předpoklady pro v�kon funkce str�žn�ka obecn� 

policie a formami př�pravy a v�cviku v r�mci Česk� republiky.

Druh� č�st diplomov� pr�ce se zab�v� konkr�tn� situac� na �seku 

vzděl�v�n�, př�pravy a profesn�ho v�cviku u Městsk� policie hl. m. Prahy.

Z�věr pr�ce rekapituluje problematiku př�pravy a profesn�ho v�cviku t�to 

specifick� soci�ln� skupiny pracovn�ků.,

V�sledky pr�ce lze uplatnit při př�pravě a vytv�řen� syst�mu vzděl�v�n� 

str�žn�ků obecn�ch polici� na celorepublikov� �rovni.

S y n o p s

This diploma thesis is focusing on preparation and professional training of 

metropolitan police in the capital city of Prague.

The first part is engaged in legal regulativ and charakteristic of 

metropolitan and municipal police tasks, in positions and presumtions for 

discharge of policemanship and also in formo f preparation and policen�s training 

in the Czech republik.

The sekond part of this diploma thesis is focusing on the concrete situation 

in education, preparation and profesion training of Prague metropolitan policie.

The consulsion of this work resum� problems with preparation and 

professional training of this specific goup of workers.

Produses of this thesis can be asserted in preparation and creation 

education of municipal police, professional preparation and training.
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