Běhej měsíc ve Stromovce a můžeš k policii
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Pokud máte dvě ruce, dvě nohy a jste víceméně zdraví, pak se můžete s klidným svědomím ucházet o práci u policie. Co na tom, že se po půlkilometru běhu zadýcháte a pachatel bude rychlejší než vy. Podle policejního prezidenta Oldřicha Martinů stačí, když nově přijatí policisté budou poctivě trénovat. Policii totiž stále chybí okolo pěti tisíc lidí. 

"Mám pocit, že už k nám berou každého. Když už konečně někdo proleze psychotesty, tak se pak policisté při testech zdatnosti raději otáčejí zády. Dají uchazečům za úkol, ať udělají kliky, ale nedívají se na to," popisuje policejní nábory kriminalista, který nechce zveřejnit své jméno.

Jenže to se podle něj může vymstít. "Nejen, že se tihle břichatí páni zadýchají po chvilce běhu, ale ani nikoho nechytnou. Každý jim uteče a ještě budou pro smích," myslí si policista.
Policejní prezident Oldřich Martinů však vidí situaci jinak. A dokonce chce vyhlášku o přijímaní nováčků do června upravit. Jinými slovy zmírnit. "Mně se nikdy nelíbilo, když někdo přišel žádat o práci u policie, byl zdravý, prošel psychotesty, ale narazil třeba kvůli tloušťce. Jestliže má dvě nohy, dvě ruce, tak přeci může potrénovat a ta kila shodí," domnívá se Martinů.

A nábor takových lidí si představuje celkem jednoduše. "Je to přeci o dispozicích toho člověka. Řekneme mu: Běž měsíc běhat do Stromovky, přijď za měsíc, splníš to. Nebo jej přijmeme a jako první kritérium hodnocení mu dáme to, aby shodil deset kilo."
A pokud se nově přijatému policistovi nepodaří potřebná kila shodit, má podle policejního ředitele smůlu. "Když to nesplní, bude muset odejít. Nemůžeme si dlouhodobě dovolit policistu, který není fyzicky zdatný," upozorňuje Martinů.

V policii v současné době stále chybí okolo pěti tisíc policistů, tedy desetina plného stavu. Nováčky by měla přilákat náborová kampaň za dvaadvacet milionů korun, kterou policie spustila na začátku února. Tu však mnozí z řad policistů kritizují.

"Vadí nám, že má policista problémy se zády?"
Martinů by chtěl zmírnit kritéria i u lékařské prohlídky, která podle něj nebere v potaz současný zdravotní stav populace. "Když potřebujeme specialistu, vadí nám, že má problémy se zády, že má alergii?" klade řečnickou otázku.

Podle Kateřiny Pospíšilové z občanského sdružení Společně k bezpečí by měla policie při náboru hlavně začít rozlišovat, na jaké místo policistu přijímá. "Zatím jsou ty testy pro všechny stejné. Když ale například berou specialistu na počítače, tak to nemusí být někdo, kdo rychle běhá. Naopak, když přijímají člověka do zásahové jednotky, tak musí mít perfektní fyzičku," vysvětluje Pospíšilová.

Podle některých kriminalistů se kritéria pro přijímání nových policistů zmírňují ve všech směrech. "Je to opravdu krize. Hlavně dřív, když někdo neprošel u psychotestů, tak se mohl znovu hlásit až po dvou letech. Teď ho volají zpátky hned za rok," popisuje kriminalista.
S tím sice policejní prezident souhlasí, ale razantně odmítá, že by se kritéria psychologických testů zmírňovala. "Kritéria zmírňovat nemůžeme. Nesáháme na ně," tvrdí Martinů s tím, že v psychotestech je důraz zaměřen především na to, aby se vyloučily psychopatologie.

"Vezměme příklad. Přijde někdo, u koho je psychopatologie vyloučená. Zároveň ale některé části psychologického vyšetření říkají - ten člověk ještě není zralý. Takového člověka můžeme po roce pozvat znovu." V roce 2006 bylo u přijímacího řízení podobných lidí dvacet sedm. Policie je po roce pozvala znovu. Uspělo jich třináct.

Pospíšilová však vidí problém ještě jinde. „V psychotestech je například kladen důraz na to, jestli se člověk umí rychle rozhodnout. Ale jak se rozhodne, to už testy nijak neřeší. Myslím si, že tohle je jedna z věcí, které by se měly také změnit," dodává.


