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Abstrakt: 

Cílem tohoto příspěvku je představit systém bezpečnostních složek České republiky na 

jednotlivých úrovních. Zda se jedná o systém přípravy na každodenní výkon policejní služby 

v rámci středního, vyššího odborného vzdělávání nebo základní odborné přípravy nebo o 

rozvoj specifických dovedností členů bezpečnostních sborů vyplývajících ze studie vybraný 

bezpečnostní právo vysokoškolský studijní program nebo postgraduální studium. Část textu je 

věnována také zcela novému studijnímu programu připravenému ministerstvem vnitra pro 

manažery bezpečnostních sborů ve formě magisterského studijního programu MBA. 

 

Abstract: 

The aim of this text is to introduce the system of security corps of the Czech Republic at its 

individual levels. Whether it is a system of preparation for the day-to-day performance of a 

policeman's service in the framework of secondary, higher vocational education or basic 

professional training, or the development of specific skills of members of security corps 

members resulting from the study of selected security law university study programme or 

postgraduate studies. Part of the text is also dedicated to an entirely new study programme 

prepared by the Ministry of Interior for security corps managers in the format of the Master of 

Business Administration (MBA) study programme. 

 

 

 

Úvod 

 

Rozvoji lidských zdrojů tvořícímu základ každé organizace, jejich řízení, vzdělávání je třeba 

v dnešní moderní, demokratické, dynamicky se rozvíjející společnosti věnovat zvýšenou 

pozornost. V praxi vyvstává stále ve větší míře potřeba rychlých reakcí na probíhající 

společenské změny, která se nutně odráží též v oblasti řízení lidských zdrojů v podobě 

prosazování inovativních přístupů, rozvoji kompetencí, dovedností, osvojování si nových 

efektivních postupů a postojů k práci s lidskými zdroji (Stýblo, 2017). 
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K rozvoji lidských zdrojů zahrnujícímu souhrn vědomostí, dovedností a schopností dochází 

v podobě rozšiřování kvalifikace – vzděláváním. K charakteristickým znakům moderní 

úspěšné organizace bezesporu patří systematické permanentní vzdělávání zaměstnanců, které 

může být efektivní pouze za předpokladu reflexe aktuálních potřeb příslušné organizace.   

Vzdělávání zaměstnanců v organizaci představuje podle Heinové (2010) „systematický proces 

cílených, uvědomělých, plánovaných aktivit a opatření, které jsou orientovány na získávání 

znalostí, schopností, dovedností a návyků – pracovních způsobilostí“. Kontinuálnímu 

vzdělávání všech zaměstnanců, zvláště pak manažérů je tak třeba věnovat náležitou 

pozornost. Manažéři by se měli osobně angažovat v rámci kontinuálního cílevědomého 

prohlubování svého odborného potenciálu. 

 

V dnešní, moderně se rozvíjející společnosti směřuje vzdělávací proces k cíli vychovat 

jedince, kteří budou schopni adekvátně a úspěšně reagovat na ekonomické, politické a 

společenské změny. Cílem je tedy vybavit jedince příslušnými klíčovými kompetencemi pro 

uplatnění svých schopností, znalostí, dovedností v měnících se podmínkách současné doby 

(Chvál a Kasíková, 2011). 

 

Společenské změny, jež lze charakterizovat působením velkého množství faktorů především 

ekonomických, geografických či demografických, nutně přinášejí též změny v edukaci. 

Vzdělávání procházející kontinuálním vývojem podléhá nutně inovačním procesům. Je třeba 

mít na paměti, že bez zajištění patřičné úrovně a kvality však nedosáhneme požadované 

efektivity. Tomuto aspektu je tak nutné věnovat v rámci rozvoje lidských zdrojů patřičnou 

pozornost.  Kvalitu vzdělávání je možné charakterizovat dle některých autorů (Chvála a Starý, 

2009, Průcha, 1996, In. Zlatníček a Pešková, 2012) jako „ žádoucí (optimální) úroveň 

fungování a/nebo produkce výukového procesu, která může být předepsána určitými 

požadavky (např. vzdělávacími standardy) a může být tudíž objektivně měřena“. V České 

republice je však v této souvislosti poukazováno na absenci podpůrných materiálů, které by 

mohly pomoci s profesním rozvojem zaměstnanců např. kariérní řády, standardy kvality, 

profesní standardy, které jsou určitým východiskem pro vzdělávání zaměstnanců, jejich 

profesní rozvoj, ale také důležitým podkladem pro hodnocení jejich práce a jejich profesního 

rozvoje a v neposlední řadě též pro sebehodnocení (Zámek a Firstová, 2017).  V České 

republice též absentuje systematický výzkum kvality vzdělávání. Tato oblast není v našich 

podmínkách dostatečně výzkumně pokryta. Nejinak je tomu v oblasti vzdělávání 

bezpečnostních sborů, které se pokusím ve svém příspěvku alespoň v jeho elementární 

podobě přiblížit.  

 

Koncept pro kvalifikační požadavky na vzdělávání v bezpečnostních sborech 

 

Vizí managementu každé větší organizace je mít pro plnění svých cílů dobře vybavené, 

správně připravené a vysoce motivované zaměstnance. Jistě tomu je tak i u bezpečnostních 

sborů České republiky, které nutně musí disponovat vyspělým systémem plánování a řízení 

lidských zdrojů, jehož nedílnou součástí je systém celoživotního vzdělávání. 

 

Součástí celkové profesní připravenosti je jednak samotná odborná kvalifikace (soubor 

vědomostí, znalostí, dovedností), a dále žádoucí postoje a hodnotová orientace jako součást 

osobnostních vlastností. Úroveň profesionality tak, jak ji u příslušníků bezpečnostních sborů 

vnímá a hodnotí veřejnost, je dána především jejich vystupováním, které vychází z jejich 

kompetencí, zahrnujících odbornou kvalifikaci a osobnostní vlastnosti, včetně požadovaného 

morálního kreditu a etického standardu. 
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Řada těchto kompetencí je vytvářena již v sekundárním, popřípadě též terciárním vzdělávání 

v různých oborech vzdělání orientovaných na budoucí konkrétní pracovní uplatnění. Některé 

kompetence jsou natolik komplexní a zásadní, že je u dospělého jedince s ohledem na jeho 

konkrétní osobnostní vlastnosti již nelze vybudovat v následném profesním celoživotním 

vzdělávání. Proto je významné tuto otázku nepodcenit v průběhu přijímacího řízení do 

služebního poměru. 

 

Účinný systém navazujícího celoživotního vzdělávání, akceptovatelný služebními funkcionáři 

a vedoucími příslušníky na všech úrovních, musí být součástí strategie bezpečnostního sboru 

pro plánování, rozvoj a řízení lidských zdrojů. Dalším základním východiskem pro správně 

nastavený systém celoživotního vzdělávání je kvalitně zpracovaný kompetenční model,1 jako 

popis kvalifikačních a dalších odborných požadavků na celé spektrum systemizovaných 

služebních míst. 

 

Východiskem pro systém celoživotního vzdělávání jsou kvalifikační požadavky na 

příslušníky bezpečnostních sborů, jejichž struktura je dána zákonem č. 361/2003 Sb. o 

služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon). 

 

Základním východiskem je kariérní princip vyjádřený v zákoně v § 7 odst. 1, který stanoví 

požadovaný stupeň vzdělání pro zařazení do tarifní třídy, ustanovení § 19 odst. 2 umožňuje 

pro systemizované místo dále stanovit požadovaný obor nebo zaměření vzdělání a další 

odborný požadavek. Další odborný požadavek musí příslušník splňovat před, případně bez 

zbytečného odkladu po ustanovení na služební místo. Dále zákon v § 45 stanoví povinnost 

příslušníka prohlubovat svoji odbornost a povinnost vedoucího příslušníka zabezpečovat, aby 

příslušníci byli pro výkon služby náležitě vyškoleni a vycvičeni. Taktéž v § 77 je zakotvena 

povinnost bezpečnostního sboru vytvářet podmínky pro řádný a pokud možno bezpečný 

výkon služby a za tím účelem pro příslušníky zajišťovat podmínky pro jejich soustavné 

vzdělávání a zdokonalování odborné způsobilosti, pro získávání a zdokonalování znalostí, 

dovedností a návyků potřebných pro výkon služby a pro zvyšování a udržování fyzické 

kondice. 

 

Studium k získání stupně vzdělání 

Splnění kvalifikačního požadavku stupně vzdělání stanoveného v § 7 zákona jako minimální 

stupeň vzdělání pro zařazení na služební místo s danou služební hodností. Obecně jej lze 

získat v libovolné veřejné, státní či soukromé střední, vyšší odborné, nebo vysoké škole.  

 

Studium k získání stupně vzdělání v oboru (§ 19 odst. 2 a 3 zákona) 

Splnění kvalifikačního požadavku stupně vzdělání stanoveného v § 7 zákona jako minimální 

stupeň vzdělání pro zařazení na služební místo s danou služební hodností. Stupeň vzdělání ve 

spojení s požadovaným oborem vzdělání lze získat studiem v konkrétní veřejné, státní či 

soukromé střední, vyšší odborné, nebo vysoké škole. Toto vymezení není dosud 

v bezpečnostních sborech v potřebné míře realizováno. 

 

Studium k získání zaměření vzdělání (§ 19 odst. 4 zákona) 

                                                 
1 Ve smyslu „Národní soustavy povolání“ coby katalogu popisů povolání, definované v zákoně 
o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Studium k získání zaměření vzdělání je odborné studium určené k získání odborných 

vědomostí a dovedností potřebných pro výkon služební činnosti, nebo studium v programech 

celoživotního vzdělávání (§ 60 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) orientovaných na 

výkon služby. 

 

Zaměření vzdělání může tedy nahradit vzdělání získané studiem v jiném oboru vzdělání, je-li 

pro služební místo požadováno. 

 

Studium ke splnění dalšího odborného požadavku (podle § 19 odst. 2 zákona) 

Cílem je poskytnout kompetence odpovídající dalšímu odbornému požadavku stanovenému 

pro služební místo podle § 19 zákona. Dalším odborným požadavkem se rozumí požadavek 

na užší vymezení odborné způsobilosti pro každé systemizované služební místo 

v bezpečnostním sboru. Toto vymezení není dosud v bezpečnostních sborech v potřebné míře 

realizováno. 

 

Studium v kvalifikační přípravě, která poskytuje kvalifikaci v režimu § 45 odst. 2 písm. b) 

zákona k vybraným činnostem 

Získání způsobilosti nezbytné pro vykonávané specifické služební činnosti, které pro služební 

místo přímo nevyplývají z katalogu činností (2004) a vykonává je pouze příslušník, který je 

určen rozhodnutím služebního funkcionáře podle individuálních potřeb a dispozic.  

 

Současný stav vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů se zaměřením na Policii 

České republiky 

 

Příslušníci bezpečnostních sborů, případně uchazeči o přijetí do služebního poměru mají 

možnost získat požadované vzdělání v následujících stupních vzdělání. 

 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání „Bezpečnostně právní činnost“. 

Garantem rámcového vzdělávacího programu je Ministerstvo vnitra. Studium je realizováno 

v policejních školách MV zřizovaných tímto ministerstvem a ve školách smluvních. 

Absolvent oboru je uplatnitelný pro plnění úkolů vykonávaných ve 2. až 4. tarifní třídě podle 

katalogu činností. Kvalifikace absolventa je nutné doplnit zejména o praktické dovednosti 

spojené s výkonem služby. 

 

Vyšší odborné vzdělání se v současnosti považuje za alternativní stupeň vzdělání pro 6. a 7. 

tarifní třídu. Cílem vyššího odborného vzdělávání je vysoká profesní specializace na rozdíl od 

bakalářského vzdělání, které je předstupněm akademického vzdělání magisterské úrovně. 

Toto studium preferují příslušníci, kteří mají zájem o získání specializace a hlubší orientace 

v oboru svého zařazení, nebo strop svého kariérního postupu spatřují v 7. tarifní třídě a nemají 

zájem, nebo dispozice pro akademické studium vysoké školy. 

 

Vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně je vázáno ke služebním místům v 7. a 8. tarifní 

třídě, magisterského stupně k místům v 9. až 11. tarifní třídě. Významným zdrojem 

příslušníků bezpečnostních sborů k získání vysokoškolského vzdělání má být Policejní 

akademie České republiky v Praze. V této státní vysoké škole ročně absolvuje studium 

v bakalářském studijním programu cca 400 a v magisterském studijním programu cca 200 

studentů. Dalším zdrojem příslušníků k získání vysokoškolského vzdělání v příslušných 

požadovaných oborech vzdělání jsou odpovídající veřejné a soukromé vysoké školy. 
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Je však třeba konstatovat, že bezpečnostní sbory s možností využívat stanovení oboru 

vzdělání pro služební místa pracují minimálně. Na doplnění chybějící odbornosti u 

příslušníků následně vynakládají nemalé prostředky v rámci profesního celoživotního 

vzdělávání. Příkladem může být oborové složení vysokoškolsky vzdělaných příslušníků 

Policie ČR. 

 

Jedním z dalších odborných požadavků je základní odborná příprava, která je v případě 

Policie ČR povinná pro všechny policisty bezprostředně po přijetí do služebního poměru, s 

cílem zajistit vybavení nově přijatého policisty jak obecnými vědomostmi, tak odbornými 

kompetencemi pro výkon činností odpovídajících danému služebnímu místu. Základní 

odborná příprava může mít charakter studia pro získání zaměření vzdělání. 

 

Obrázek 1: Příslušníci Policie ČR – vysokoškoláci – vzdělanostní struktura podle skupin 

oborů – 2015 (analytické hodnoty, %) 

 

Zdroj: Návrh koncepce (2015) 

 

Na základní odbornou přípravu navazuje systém kvalifikačních kurzů ke splnění stanoveného 

dalšího odborného požadavku pro služební místo. V současné době je registrováno více než 

100 školních vzdělávacích programů kvalifikačních kurzů připravených na přímou 

objednávku Policie ČR, avšak pouze třetina z nich byla v posledních třech letech aktivně 

využita (Přehled vzdělávacích programů, 2017). Projevuje se zde nesystematičnost požadavků 

ve stanovení dalších odborných požadavků ve smyslu § 19 odst. 2 a v požadavcích na užší 

vymezení specializace ve smyslu § 45 odst. 2 písm. b zákona. 

 

Kvalifikační a další odborné vzdělávání v bezpečnostních sborech by mělo vycházet 

z kompetenčního modelu typových služebních míst. Tento přístup je charakteristický tím, že 

vzdělávání příslušníka probíhá vždy ve vhodném okamžiku jeho profesní kariéry a potřebném 

rozsahu, tedy pouze cíleně pro kompetence potřebné k výkonu činností vymezených pro 

služební místo. 

 

Typových služebních míst, představujících více než 95 % celkového stavu Policie ČR lze 

vymezit celkem 53. V minulém roce byl ve spolupráci Ministerstva vnitra, Policie ČR a 
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veřejnosprávní 
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Tělesná kultura, 
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2,7Strojírenství a 
strojírenská výroba; 

2,5
Speciální a 

interdisciplinární 
obory; 2,1Elektrotechnika, 

telekomunikační a 
výpočetní technika; 

1,8
Doprava a spoje; 1,6

Hornictví a hornická 
geologie, hutnictví a 

slévárenství; 1,3

Teorie vojenského 
umění; 0,9

Filozofie, teologie; 0,8

Ostatní; 8,7
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Fondu dalšího vzdělávání dokončen popis uvedených typových služebních míst – pracovních 

pozic pro Policii ČR (Národní soustava povolání, 2017). Tím je splněn jeden ze základních 

předpokladů definování dalších odborných požadavků pro tato služební místa a přípravu 

odpovídajících kvalifikačních vzdělávacích programů prostupných v rámci kariérního růstu 

v dané službě, i při přechodu mezi službami Policie ČR. 

 

Cílem další odborné přípravy je soustavně udržovat a prohlubovat kvalifikaci získanou pro 

výkon zastávaného služebního místa. V systému další odborné přípravy je dominantním 

prvkem služební příprava, která je realizována služebními funkcionáři jako součást výkonu 

služby. Jejím cílem je v průběhu celé doby trvání služebního poměru udržovat, prohlubovat 

a inovovat odbornou připravenost příslušníků k plnění služebních úkolů. 

 

Vzdělávání manažerů v bezpečnostních sborech 

Začátkem tohoto roku připravilo ministerstvo vnitra ve spolupráci s Institutem pro veřejnou 

správu Praha2 třísemestrální studijní program coby součást v předchozí kapitole zmíněného 

„dalšího odborného požadavku“. Studium má spadat do celoživotního vzdělávání a samotný 

program je navržen ve formátu tzv. Master of Business Administration (MBA) studijního 

programu, který není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do systému vysokoškolského 

studia v České republice. Nicméně struktura jednotlivých kurzů a předmětů je nastavena a 

vychází z obdobného způsobu realizace vzdělávacích studijních programů, jako je tomu 

v případě běžného magisterského studia na českých vysokých školách. Absolvent studia má 

disponovat znalostmi z oblasti krizového řízení, správního práva a vedení lidí. Je mu udělen 

profesní titul „Master of Business Administration“ (ve zkratce „MBA“) a vydán diplom a 

potvrzení o absolvovaných předmětech. 

 

Hlavním předpokladem ke studiu MBA je ukončené minimálně bakalářské vysokoškolské 

vzdělání. U absolventů bakalářského studia je požadována prokazatelná nepřerušená 

manažerská praxe v bezpečnostním sboru v délce nejméně 5 let u absolventa bakalářského 

studia a 3 roky u absolventa magisterského studia. 

 

Studijní program je koncipován tak, aby studentům poskytnul potřebné znalosti a dovednosti 

pro dosažení plné manažerské kompetence v oblasti řízení úseků bezpečnostních sborů. 

Nedílnou součástí studijního programu jsou otázky poslání bezpečnostních sborů, tvorby 

strategií, stanovení cílů, jejich zaměření a dosažení. Pro získání manažerských kompetencí je 

nezbytná znalost principů procesního řízení a řízení změn. 

 

Výstupní všeobecné, odborné a speciální znalosti a dovednosti absolventa lze charakterizovat 

tak, že (Charakteristika manažerského vzdělávání, 2017): 

• dokáže na vědecké a demokratické bázi definovat a interpretovat bezpečnostní faktory, 

provádět analýzu bezpečnostních situací a rozhodovacích procesů v rámci právních 

podmínek a nástrojů českého právního řádu, 

• zvládá poznatky z oblasti managementu, má znalosti z oblasti procesního řízení, řízení 

lidských zdrojů a krizového řízení,  

• disponuje znalostmi trestního a správního práva, jakož i dalších vybraných právních 

disciplín, 

                                                 
2 Institut pro veřejnou správu Praha je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva vnitra. Většina 
vzdělávacích programů je akreditována Ministerstvem vnitra podle zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění 
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• má základní odborné poznatky z kriminalistické teorie a praxe, zvládá zásady 

bezpečnostního managementu a vedení kolektivu lidí v podmínkách plnění 

bezpečnostních úloh v demokratické společnosti,  

• na manažerské úrovni dokáže spolupracovat s partnerskými organizacemi či 

bezpečnostními sbory. 

 

Klíčovým atributem studijního programu je skutečnost, že složení pedagogického sboru 

reflektuje důraz na potřebu co nejtěsnějšího provázání studia s reálnou manažerskou praxí 

v bezpečnostních sborech. Jak ukazuje přehled personálního zabezpečení studijního programu 

(Charakteristika manažerského vzdělávání, 2017), řada lektorů zastává vysoké manažerské 

pozice v bezpečnostních sborech či v Ministerstvu vnitra, případně jde o osoby z akademické 

sféry s úzkou specializací v oblasti bezpečnostního managementu. 

 

Závěr 

 

Na základě uvedených údajů i dalších analýz (Návrh koncepce, 2015) lze konstatovat, že 

Policie ČR disponuje co do požadovaného stupně vzdělání poměrně vysokou kvalifikací 

svých příslušníků. Avšak v drtivé většině se jedná o vzdělání, které je pro vlastní policejní 

práci využitelné jen v minimální míře a policisté s terciárním vzděláním se pro výkon služby 

musí dále nákladně a zdlouhavě připravovat v rámci jiných studijních programů. Pro Policii 

ČR by tak mělo být strategickým cílem širší využití možnosti stanovení oboru vzdělání pro 

služební místa. Na straně resortního školství bude třeba zabezpečit plnou návaznost a 

prostupnost studijních programů středního odborného, vyššího odborného a bakalářského 

studia v oboru Bezpečnostně právním. Zajímavé bude též sledovat, jak k naplnění 

specifických vzdělávacích požadavků přispěje zmíněné manažerské studium MBA. To bude 

potřeba v následujících letech podrobit řádnému vyhodnocení, a to zejména pokud jde o 

zpětnou vazbu ze strany Policie ČR a dalších bezpečnostních sborů coby subjektů 

konzumujících výstupy daného vzdělávání. 
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