
Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Radomír Zdarsa, MBA, Kariéra v bezpečnostní oblasti na mezinárodní úrovni (2017_A_03) 

 

 
1 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Radomír Zdarsa, MBA 
 

Kariéra v bezpečnostní oblasti na mezinárodní úrovni 
 
Anotace 
 
Studie se věnuje tématu „druhé kariéry“ bývalých příslušníků různých typů bezpečnostních 
sborů, s důrazem na situaci v pokonfliktních oblastech. Zmapovány jsou konkrétní even-
tuality v této oblasti, stejně jako určitá nejlepší a méně dobrá praxe a zkušenosti, které je 
možné zaznamenat. Cílem studie je předložit možnosti kariérního uplatnění bývalých 
příslušníku bezpečnostních složek a sborů v postkonfliktních (pokonfliktních) oblastech. 
Důraz je přitom kladen na manažersky využitelná zjištění a doporučení v této oblasti. V této 
studii se autor pokusil zmapovat nejpodstatnější principy a zásady tvoření a dosažení kariéry, 
rovněž přitom nastínil rizika, která konkrétní osoby mohou potkat, a chyby, kterých se lze 
dopustit v jejím průběhu, a rovněž naznačit, jak je možno se jich vyvarovat. 
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Summary 
 
The study focuses on the "second career" of former members of various types of security 
corps, with an emphasis on the situation in post-conflict areas. Specific eventualities in this 
area are mapped out as well as some best and less good practices and experiences. The aim 
of the study is to present the possibilities of career advancement of former members of 
security forces and corps in postconflict areas. Emphasis is placed on managerial findings 
and recommendations in this area. In this study, the author attempted to map out the most 
important principles and principles of career formation and achievement, also outlining the 
risks that specific individuals may encounter and the mistakes that can be made during the 
course of the study, as well as suggesting how they can be avoided. 
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 Úvod 
 

Kariéra, respektive profesní růst, hraje v životě člověka jednu z nejdůležitějších rolí. 
Ovlivňuje zásadním způsobem kvalitu našeho života. Při své každodenní práci se setkáváme  
s lidmi, kteří chápou kariéru jako kontinuální proces svého rozvoje postupným získáváním 
znalostí a zkušeností, které umožní zvládnutí stále náročnějších úkolů a převzetí odpovídající 
odpovědnosti. 

Kariérní růst je obvykle chápán jako vertikální pohyb v hierarchii společnosti, 
případně prohlubování specifických dovedností a růst do pozice specialisty, který se se svou 
odborností a detailním zvládnutím problematiky stává pro firmu téměř nepostradatelný.  
V současném tržním prostředí je proces kariérního růstu spojen s aktivním vyhledáváním 
atraktivních pracovních příležitostí, které nabízí prostor pro další profesní růst, a to nejenom  
v rámci jednoho zaměstnavatele. ”Přirozenou součástí kariérního růstu je zvyšování 
finančního ohodnocení a získávání nefinančních benefitů v nejrůznějších podobách”.1 

Na zlepšení neboli na postupném růstu kariéry však musí každý jedinec zapracovat 
individuálně, sám za sebe. Má práce bude věnována postupu, rizikům a chybám, které se 
objeví při možnostech uplatnění a profesním růstu bývalých příslušníků bezpečnosntních 
složek a sborů v oblasti bezpečnosti na mezinárodní úrovni. V mém případě se zaměřím na 
práci bezpečnostního konzultanta v nejčastějších rizikových oblastech, popřípadě také i na 
možnosti odstranění těchto rizik. 

 
 Teoretická část textu se věnuje základním principům vybudování kariéry, objasňuji 
zde předpoklady k dosažení úspěchu se zaměřením na možná úskalí a rizika, se kterými se 
můžeme v průběhu jejího budování setkat a také možnostem jejích vyvarování. 
 V praktické části se pokouším představit možnosti, které se naskytují uchazečům pro 
studii v bezpečnostním odvětví v mezinárodním prostředí. Zaměřuji se zde zejména na 
působení mezinárodních organizací a soukromých bezpečnostních agentur v krizových 
oblastech.  Také se pokusím nastínit zájemcům, jak postupovat k dosažení všech potřebných 
kvalifikací k možnosti ucházení se o tuto práci. V neposlední řadě jsem se zaměřil na pracovní 
pohovor, i samotné přípravě na něj. Po celou dobu vycházím pochopitelně zejména  
z vlastních zkušenostní, které jsem si dovolil zmínit na závěr.  

V rámci studie bude v souvislosti s jejím tématem vyhodnocována relevance 
následujících hypotéz: 
 

Hypotéza č. 1: Pro druhou kariéru mohou být více důležité „známosti”, než objektivní 
vzdělávání nebo jiné kvality konkrétní osoby. 

Hypotéza č. 2: Bývalí členové bezpečnostních složek a sborů jsou žádaným  
a ceněným artiklem na trhu práce v bezpečnostně právní oblasti. 

 
 

                                                           
1
 Řízení kariéry. Nicholson International. 1993. http://www.nicholsonintl.cz/nabidka-sluzeb 



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Radomír Zdarsa, MBA, Kariéra v bezpečnostní oblasti na mezinárodní úrovni (2017_A_03) 

 

 
3 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

1.   Základní principy budování kariéry 
 
Co je kariéra? Definic kariéry existuje celá řada. Některé z nich jsou dlouhé a příliš 

komplikované. Pro naše potřeby bude naprosto vyhovovat následující jednoduchá definice, 
podle níž je „Kariéra je profesní dráha jedince, ať už celoživotní nebo i určité části jeho života. 
Začíná v okamžiku, kdy vstoupí na pracovní trh a pokouší se tam získat určitou prestiž. Růst 
prestiže v povolání ovlivňuje zároveň jeho sociální postavení a tím i jeho roli ve společnosti.”2  

 
1.1   Kariéra a rodina  

 
Jedním z nejzákladnějších faktorů, které mají vliv na naši kariéru, je rodina  

a společenské vztahy všeobecně. 
Kariéra začíná u každého jedince jinak. Myslím, že je mylné považovat za začátek 

kariéry až období po ukončení studia na vysoké škole. Osobně bych se přiklonil k názoru, že 
kariéra může začít již mnohem dříve, a to zejména již správným zvolením oboru studia na 
střední škole. Pravdou je, že ve čtrnácti letech věku sice není vůbec jednoduché správně se 
rozhodnout o svém budoucím povolání. Často se stává, že jedinec se pro směr, kterým se 
bude jeho kariéra ubírat, rozhodne až po ukončení střední školy. Je to ovšem záležitost zcela 
individuální. Například já jsem svoji kariéru nastartoval už poměrně brzy. Mladý člověk je 
ovlivňován mnoha faktory. Jedním z nich je především Rodina a zejména rodiče, dále také 
prostředí vně rodiny, ve kterém jedinec vyrůstá. Své rodiče si nevybíráme, tento proces tedy 
ovlivnit nemůžeme, ale společnost kolem nás ano. Ten, kdo se narodí do fungující rodiny 
s dobrým finančním, kulturním a sociálním zázemím, má většinou větší předpoklady k tomu, 
že v životě uspěje, než jedinec vyrůstající v málo podnětných podmínkách. V takovém 
případě mladému člověku chybí životní vzor a motivace k volbě a realizaci životních cílů. 
Výchova a přístup rodičů je v podstatě základním kamenem všeho, co bude následovat. 

Dalšími ovlivňujícími faktory jsou nejen učitelé, spolužáci a přátelé, ale i koníčky, 
které mohou samozřejmě sehrát svou roli při výběru studia a směru, jakým se jedinec  
v budoucnu vydá. 

Kromě toho existuje ale řada dalších okolností, které mohou poskytnout předpoklady 
pro vznik kariéry, z nichž mnohé nemá jedinec ani možnost ovlivnit. S tím souvisí i zděděný 
genetický potenciál. Člověk svou inteligenci a schopnosti dědí po předcích. Pokud je tedy 
součástí takového dědictví nadání a talent, lze předpokládat, že bude mít lepší dispozice  
k budování kariéry než člověk s jakýmkoliv handicapem, který musí překonávat více 
překážek, a to počínaje sám sebou. Ale i tady platí, že kdo chce, má pevnou vůli a ujasněné 
priority, úspěch ho nemine. 

Když dospějeme a dostaneme se z těsného vlivu svých rodičů, vstupuje do našeho 
života obvykle nějaký partner. Každý z nás potřebuje někoho, kdo obohatí náš život, kdo nás 
podpoří, povzbudí. A právě partner má tu kouzelnou moc dodat nám sílu a odvahu jít 
vytýčeným směrem, chválit nás i kritizovat. Pro mě je partner zejména někdo, na koho se  
v každé chvíli mohu obrátit, někdo, kdo se ke mně neotočí zády, když ho budu nejvíce 
potřebovat, někdo, kdo mi otevře náruč, když se cítím mizerně… Podobnou službu mohou 
člověku prokázat i přátelé, jenže ti mají svůj vlastní život a starosti. Dva lidé – partneři žijí 
                                                           
2
 WATTS, Tony. Reshaping Career Development for the 21st Century. University of Derby. 8. XII. 1998. 

http://www.derby.ac.uk/media/derbyacuk/contentassets/documents/ehs/icegs/1999a-watts-reshaping-
career-development.pdf 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Povol%25C3%25A1n%25C3%25AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pracovn%25C3%25AD_trh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Presti%25C5%25BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%25C3%25A1ln%25C3%25AD_postaven%25C3%25AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%25C3%25A1ln%25C3%25AD_role
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%25C4%258Dnost
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svůj společný život, společné starosti, protože jsou komplementárně propojeni, a tak jeden 
druhého bere takového, jaký je. Zároveň je třeba si uvědomit, že špatný vztah může ale celé 
naše úsilí zkomplikovat a častokrát kariéru ohrozit či zcela rozbít. Funguje to však i naopak: 
neúspěšná kariéra může zničit vztah. 

 
1.2  Jaký je klíč k vybudování úspěšné kariéry? 

 
V dnešní době milujeme úspěšné lidi, většina z nás jim fandí, ti sami neúspěšní jim 

závidí. Ten, kdo se prezentuje úspěšně vybudovanou kariérou a pohádkovým majetkem, ten 
je dnes obdivován, respektován a okolí si ho váží. 

Prvním předpokladem k tomu, abychom byli úspěšní, je uvědomit si, že se skutečně 
úspěšným stát chci, že jsem připraven na sobě dál pracovat, že jsem současně ochoten tomu 
i mnohé obětovat. Tuto myšlenku je důležité mít neustále na paměti ne proto, abychom se jí 
báli nebo jen o všem pouze snili. Musí být pro nás hnací silou, motivací, abychom byli 
schopni nahromadit dostatečné množství vůle k překonání všech překážek a zábran  
k úspěšnému dosažení vytouženého cíle. 
 Dalším krokem je ujasnit si směr, kterým se chceme dát, a rozložit si jednotlivé kroky, 
tj. předjímat další postup v rámci svého oboru, naplánovat si jednotlivé mezistupně toho, 
čeho chceme dosáhnout. Jde vlastně o to, vytvořit si jakousi strategii, která pomůže rozložit 
fyzické síly a energii a v neposlední řadě i finance. Pokud tento směr není jasně určen, 
nemůžeme očekávat progresivní cestu ke svému úspěchu. 
 Kdo si chce vybudovat kariéru, musí umět vystoupit z davu. Úspěšný člověk se nesmí 
bát vynikat a vyčlenit se nad průměr. Neměl by dělat pouze to, co dělají ostatní jen kvůli 
tomu, že se to tak dělá a že se očekává, že to tak budou dělat všichni. 
 
1.3   Rizika při kariérním růstu 

 
Je nutné si uvědomit, že i ten, kdo již má nastavený směr, kterým se chce ve své 

kariéře dále ubírat, kdo je dostatečně motivován a vůle má tolik, že by ji klidně mohl 
rozdávat, se bude setkávat s faktory, které mohou jeho kariéru negativně ovlivňovat, brzdit 
či dokonce přímo ukončit… 
 Pouhé snění a mluvení o svých plánech vytýčený cíl nepřiblíží, nutná je disciplína  
a ochota své profesi mnohé obětovat. Jsou lidé, kteří neustále mluví o tom, co by chtěli 
dokázat, ale nejsou ochotni jít za svým cílem důsledně. Chce-li jedinec něčeho dosáhnout, 
musí nejprve zvládnout sám sebe a své negativní vlastnosti, jako je pohodlnost nebo 
netrpělivost.3 
 
1.3.1 Zdravotní rizika 

 
Dalším z faktorů, které mohou nástup kariéry negativně ovlivnit, jsou zdravotní 

problémy, a to jak psychického, tak i fyzického rázu. Sem patří zejména úrazy, stres a s ním 
spojené psychosomatické potíže, náhlá dlouhodobá onemocnění, která člověka vyřadí  
z aktivního života.  
                                                           
3
 GREENHAUS, H., Jeffrey; CALLANAN, A., Gerard; GODSHALK, M., Veronica. Career Management. SAGE, 2009. 

WYROSZEK, Warren. The Top 10 Restrictions or Obstacles or Limitations for Career Changers. Pearson 
Education. Inform-IT. 18. VII. 2008. http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1229939&seqNum=2 
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Toto má zásadní význam například u sportovců či příslušníků ozbrojených sil a sborů, 
kde je důležité mít dobrou fyzickou kondici a kde fyzický úraz může znamenat zásadní 
překážku v další kariéře. Nemoc ale může znemožnit postup i uchazečům z ostatních profesí 
například proto, že jedinec není ve správné chvíli na správném místě a nemůže se tak 
zúčastnit vypsaného konkurzu při obsazování vhodné pozice. 

Podstatně větším problémem jsou ale již zmíněné psychické problémy. Znám až příliš 
mnoho případů, kdy kariéru ovlivnil rozpad manželství či úmrtí v rodině, mezi přáteli nebo 
kolegy přímo na pracovišti.  

Existují také případy, kdy jedinec ukončí svou kariéru z důvodu ztráty motivace, 
případně ji obětuje pro svou rodinu, což se stává převážně ženám, ale jsou známy i případy  
u mužů. Ve své profesi s vyšším rizikovým faktorem jsem se osobně setkal s případem, kdy se 
mému kolegovi narodila dcera a to mu zkrátka a dobře úplně změnilo životní priority. 

 
1.3.2 Ekonomická rizika 

 
Dalším rizikovým faktorem jsou finance, které mohou zpomalit dobře rozjetou 

kariérua nebo ji zcela ukončit. Neuspokojivá finanční situace jednotlivce, jeho rodiny či 
partnera může být důvodem k opuštění dosavadního profesního směru a k volbě rychle 
dosažitelného a ekonomicky výhodného pracovního místa. Nedostatek financí může také 
vést nejen k poklesu životní úrovně, ale i společenské prestiže, sebevědomí a odvahy usilovat  
o dříve stanovený cíl. 

Jako rizikový faktor je třeba uvést také riziko vnější, námi prakticky neovlivnitelné. 
Tím je zejména nedostatek pracovních nabídek na trhu práce. Může se klidně stát, že po 
získání vhodného vzdělání a potřebné kvalifikace člověk nenajde uplatnění. Pak mu nezbyde 
příliš mnoho možností, jak ve své profesi pokračovat a jak se s touto překážkou poprat 
 Vezmeme-li v potaz, že absolvent bude s největší pravděpodobností ve finanční tísni, 
jak se to stalo ostatně i mně, nezbyde mu než tento problém řešit akceptováním jakékoliv, 
a to i podřadné mimooborové práce a doufat, že se karta brzy obrátí v jeho prospěch. 

Ke zvýšení šancí na pracovní uplatnění přispívají i společenské vztahy uvnitř dané 
firmy, kontakty současných i bývalých kolegů či spolužáků. Ti vás mohou doporučit  
a zároveň se za vás zaručit. Ostatní pak závisí pouze na vaší prezentaci při pracovním 
pohovoru a rozhodnutí managementu dané firmy 

 
1.3.3   Riziko jazykových bariér 

 
Určitým předpokladem pro kariérní postup a získání vytoužené pracovní pozice je 

jazyková kompetence, znalost cizích jazyků, a to především na pozicích v mezinárodní sféře. 
K získání potřebné jazykové úrovně je podle mého názoru nutná cesta do zahraničí. Jen tak 
lze ztratit zábrany a osvojit si cizí jazyk na takové úrovni, abychom mohli přijatelným 
způsobem komunikovat. Nezbytné je ovšem rovněž systematické kvalitní studium jazyka, 
které kultivuje, třídí a vhodně usměrňuje dosud spíše intuitivně získané dovednosti 
a znalosti. To nám poté otevírá dveře k účasti na pracovních pohovorech pro zahraniční 
firmy, které s největší pravděpodobností budou probíhat v cizím jazyce.  

Jazykové základy sice můžeme velice dobře získat při studiu v České republice, ale 
k dosažení tzv. pracovní úrovně v daném oboruje je vhodné vycestovat. Jestliže nejsme 
bilingvní od narození a ani jsme nežili s rodiči několik let v zahraničí, abychom si jazyk mohli 
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osvojit už v předškolním nebo školním věku, vycestování za hranice za účelem sebevzdělání 
v době, kdy začínáme rozbíhat svou kariéru, může skýtat mnohé překážky. 

Existuje mnoho lidí, kteří se k takovému kroku neodhodlají vůbec, a to ať už z obavy, 
že by mohli o své místo přijít a přerušit tak přísun financí, a nebo také z nedostatku 
opravdové motivace. V takovém případě se ale s největší pravděpodobností jejich kariéra 
nebude vyvíjet dál, zastaví se pouze na domácí úrovni. Neznamená to sice, že by kariéra 
takového jedince byla u konce, ale nelze počítat s tím, že by se mohla rozvinout za hranice 
dané země a obohatit díky zkušenostem ze zahraničních misí. Kariéra takového člověka se 
tedy bude ubírat jiným směrem než tím, který měl nejspíše původně v plánu, a navíc 
směrem, jenž je v rozporu se směřováním současné společensko-politické situace, kdy se 
jednotlivci i státy snaží co nejvíce spolupracovat na nejrozmanitějších úrovních 
a v nejrůznějších oblastech. 

K tomu je třeba dodat, že začínat se učit nový cizí jazyk po třicítce není vůbec 
jednoduché a že je k tomu třeba dostatek odvahy. Nelze automaticky předpokládat, že 
k dosažení dostatečné úrovně jazyka stačí několikaměsíční pobyt v cizí zemi, který bude 
nejspíš spojens finančně nezajímavou prací, takže ztráta dostatečného příjmu tak bude delší, 
než je únosné. 

Ani dostatek motivace, chuti a vůle mnohdy nestačí k tomu, aby očekávané jazykové 
úrovně dosáhl každý.Vedle jedinců, kteří si jakoby mávnutím proutku během života osvojí 
aktivně několik cizích jazyků, existuje množství těch, jejichž intelekt je zaměřen jiným 
směrem, ať už jde o matematiku, chemii, fyziku a mnohé další. Důležité je včas si uvědomit 
své možnosti, schopnosti a hranice a orientovat svou kariéru tím směrem, který dává 
největší naději na úspěch, i když se bude jednat třeba o kariéru pouze na domácí úrovni. 
 
1.3.4.  Konflikty na pracovišti 

 
Konflikt je popisován jako určitý případ rozporu, kdy napětí mezi nejméně dvěma 

názory či činnostmi dosahuje vrcholu a projevuje se vzájemným popíráním, křížením snah 
a zájmů a přímým bojem.  

„Konflikt tedy znamená střetnutí dvou nebo více zcela nebo do určité míry navzájem 
se vylučujících či protichůdných sil a tendencí. Konflikt je pociťovaný stav nesouladu, rozporu 
mezi dvěma či více stranami.”4  
 Nebudeme zde rozebírat podrobněji vznik a vývoj konfliktů ani s jakými konflikty se 
můžeme na pracovišti setkat. Může jich být pochopitelně celá řada, jen zde obecně zmíním 
ty nejdůležitější, které se týkají právě oblasti bezpečnostního managementu. Může se jednat 
například o: 
 

 odlišný názor nebo postoj k danému problému; 

 nerovnoměrnou distribuci zodpovědnosti; 

 vzájemné antipatie; 

 obavy o kariérní postup. 
 
Je jisté, že konflikty na pracovišti z velké části ovlivňují naši kariéru, ať už pozitivně, 

nebo negativně. Proto bychom je neměli brát na lehkou váhu, neměli bychom podceňovat 

                                                           
4
 HOLÁ, Lenka. Mediace: způsob řešení mezilidských konfliktů. Grada. Praha 2011. s. 99. 
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jejich řešení, ale naopak je vhodné vynaložit potřebné úsilí to, abychom jim předcházeli. Tím 
se vyhneme mnoha stresovým situacím a získanou energii pak můžeme efektivně využít  
k vlastnímu pracovnímu nasazení. Jedním z možných postupů při řešení problému je tento: 

 

 „máte-li co do činění s rozhořčenou protistranou, důležité je ztlumit její emoce; 

 definovat problém – výslovně formulujte problém, o co vám jde; 

 snažit se s protistranou komunikovat; 

 snažit se změnit téma konfliktu – přetrvává-li u protistrany rozhořčení, pak je pro 
dořešení konfliktu třeba odvést pozornost a k problému se vrátit v konstruktivním 
duchu; 

 klást důraz na společné momenty – upozornit, že sporné momenty vypadají důležitěji, 
než opravdu jsou;  

 vzbudit dojem, že existují alternativy jednání – protivník se zamyslí nad svou pozicí – 
přehodnotí ji; 

 zapojit své spojence – vytvořit dojem, že na vaší straně jsou i jiní; 

 navrhnout závěrečné řešení obsahující konstruktivní prvky ze vzájemné komunikace.”5 
 

Převážná většina problémů se vyřešit dá, také však je třeba počítat i s tím, že ke 
shodě nebude možné dojít, a že váš nadřízený bude mít nakonec pouze dvě možnosti. Buď se 
rozloučí s vámi, nebo s vaším protivníkem. Proto je třeba vždy zvážit všechny následky dříve, 
než začne problém eskalovat. 

 
1.3   Disciplína 

 
Dalším nezbytným základním stavebním kamenem budování kariéry, a to nejen  

v oblasti bezpečnosti v krizových oblastech, je disciplína. Platí to obecně v rámci studia, 
práce i např. při sportovních aktivitách. 

Co si představit pod tímto pojmem? Z pohledu vojáka nebo někoho, kdo slouží  
v ozbrojených složkách, jde o – dodržování příkazů a předpisů. Z pohledu civilního občana se 
dá disciplínou nazvat – zachovávání stanoveného pořádku v práci, v nepracovní činnosti  
a v celkovém společenském chování. 

Disciplína nemusí být nutně spojena jen s prací. Učíte se cizí jazyk? Snažíte se 
zhubnout? Rozhodli jste se zdravě se stravovat? Renovujete byt? K dosažení požadovaného 
výsledku je potřeba stanovit si cíl a začít ho ‚disciplinovaně’ plnit – opakovaně konverzovat  
v cizím jazyce, několikrát týdně cvičit, připravovat si zdravá jídla, sehnat řemeslníky nebo 
vyšetřit si čas, abyste část jejich práce mohli sami převzít. 

„Disciplína je pevně spojená s jasně stanoveným cílem. Pokud nevím, kam se chci 
dostat, proč bych měl být disciplinovaný? Život je o tom, kam se chci dostat a jaký požitek mi 
to přinese.“ Pokud právě v tom nemáme jasno, tápeme a nevíme, radí kouč Aleš Kalina 
představit si, že nám zbývá poslední rok života. Na základě toho se nám snadněji určí, jak 
bychom chtěli svůj život prožít, kam chceme dojít a co si přejeme dokázat. „Tím si uvědomíte, 
co je pro vás nejdůležitější a jaké cíle si pro tyto důležité věci musíte stanovit. Abyste při 

                                                           
5
 SURÁ, Alena. Konflikty jako přirozená součást života. Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce, 

Olomouc. 2011. http://theses.cz/id/1yzulb/Sura_BP_2011.pdf 
ČAKRT, Michal. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Management Press. Praha 2000. 
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doběhu do cíle nezjistili, že jste žili nadarmo.  Teprve z takto stanovených cílů získáte zdravou 
motivaci, touhu se disciplinovat a do cíle doběhnout. Disciplína bez motivace k cíli je 
neudržitelná a brzy se rozpadne,“ vysvětluje Aleš Kalina. O tom, jestli budeme v životě 
disciplinovaní, se rozhoduje již v dětství (kombinací vrozených předpokladů a výchovy). Podle 
psychologa Patrika Weisse nejsou ale zanedbatelné i praktické zkušenosti, a tak se sebekázni 
můžeme naučit i později. „Například disciplinovaný člověk se může časem přizpůsobit  
prostředí, kde se všichni chovají chaoticky a nedisciplína není postihována, a rovněž 
chaotický člověk se může stát disciplinovaným přechodem do prostředí, v němž vládne 
přísný řád vojenského stylu.“ Ať disciplínu chápeme v jakékoli souvislosti, pro dosažení cíle je 
podle obou odborníků nezbytná. „Kdysi někdo řekl, že úspěch je z 10 % talent a z 90 % 
disciplína. Je jedno, zda po něm toužíte v zaměstnání nebo jinde, toto pravidlo platí všude“.6  

Při svém 12letém působení v armádě jsem se s disciplínou seznámil velice důkladně. 
Díky tomu, že jsem se k ní dostal již ve svých 14 letech, neměl jsem s ní žádné problémy ani 
v průběhu pracovní činnosti po škole. Pro čtrnáctiletého chlapce je podstatně jednodušší se 
disciplíně naučit než pro někoho, kdo v životě v armádě nesloužil a po kom se najednou 
požaduje, aby disciplinovaný byl, plnil úkoly, které se po něm vyžadují, a zároveň neměl 
potřebu se neustále ptát proč, jak, … atd..  

Ne každý se však dokáže disciplinovaným stát. Pokud pracujete z domova nebo jste 
nezaměstnaní, víte, jak lákavé je promarnit celý den a jak obtížné je stanovit si cíle  
a plnit je. Dodržování disciplíny je tedy o něco jednodušší, bdí-li nad vámi nadřízení. Je ale 
zcela jasné, že zejména v oblasti bezpečnosti se disciplíně vyhnout nelze. 

S disciplínou jsou úzce spojeny další aspekty života: etika, slušné či kulturní chování  
 a i náš výsledný obraz na veřejnosti, standardně označovaný jako image. 

Osobní image je jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují naše postavení a úspěch 
ve společnosti. Usilovná práce a spolehlivost samy o sobě nezaručují úspěšnou kariéru. Pro 
dosažení úspěchu musíte na sobě zapracovat i jinak. Image může být chápána jako prvotní 
dojem, kterým se prezentujeme: např. dochvilnost nebo oblečení, civilní (společenský oblek) 
či pracovní (uniforma). Součástí image je i naše chování na veřejnosti. Je to celkový obraz, 
který poskytujeme svému okolí, na jehož základě jsme pak vnímáni společností a získáváme 
nebo ztrácíme šance na uplatnění v profesní oblasti i v životě. 

Nezbývá mi než opět konstatovat, že pobyt v armádě poskytuje poměrně solidní 
základy k tomu, aby si jedinec se svou image uměl poradit i v civilním sektoru. Vezmeme-li 
navíc v úvahu, že image je velice důležitá při pracovních pohovorech, armádním veteránům 
obvykle nedělá problémy. 

Etiketa jako součást společenských mravů, nikoli individuální morálky a etiky, 
předepisuje či zakazuje určité chování. Její pravidla jsou původně nepsaná a někdy vychází  
z tradic, které dnešnímu člověku již nejsou vždy úplně jasné. Většinou však mají za úkol 
zpříjemit vzájemný styk (např. zákaz mlaskání při jídle atd.) a často vyjadřují jistou 
zdrženlivost a respekt k ostatním, k ženám a starším (například přednost u stolu, ve dveřích). 
Dodržováním etikety dává člověk najevo, že „ví, co se sluší”, a že tedy do daného prostředí 
patří. Předchází tím konfliktům a zároveň se brání nežádoucí důvěrnosti. 

Pracovní pobyt v zahraničí přináší velké zkušenosti. Obnáší ovšem i předem 
nastudovanou znalost právě místní etikety. Např. v již zmíněných muslimských zemích se bez 
etikety a znalosti tradic vůbec neobejdete. Je třeba věnovat pozornost formální stránce 

                                                           
6
 KALINA, Aleš. Aleš Kalina.cz. https://ales-kalina.cz 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mor%25C3%25A1lka
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setkání, způsobu oslovení, používání titulů dosažených vzděláním a funkcí, zasedacímu 
pořádku, nelze opominout ani zdvořilé dotazy na zdraví rodiny (nikoli jen manželky), to vše 
hraje významnou roli. Odmítnout nabízenou kávu nebo čaj je bráno jako neslušné a může 
zmařit případnou budoucí spolupráci. 

Na jednom obchodním jednání s cizinci sešlo z uzavření mnohamiliónového kontraktu 
jen proto, že zúčastnění seděli po evropském způsobu, tzn. nohu přes nohu. Jejich 
obchodnímu bystrozraku ušlo, že ukázat druhému podrážky bot je v arabském světě hrubá 
urážka.7 

Osobně jsem se setkal s případem, kdy jeden z mých kolegů měl opravdu velký 
problém kvůli tomu, že si v období Ramadánu, měsíčního půstu, vytáhl na základně, kde 
pracuje také mnoho lokálních zaměstnanců, sendvič a chtěl se nasvačit. Samozřejmě došlo 
ke stížnostem a chybělo opravdu málo, aby ztratil svou práci a byl vyslán zpět do vlasti. 

 
1.4. Životospráva 

 
Jak již bylo řečeno, k předpokladům úspěšného kariérního růstu patří již zmíněná 

motivace, vůle a odříkání. Co je však základním prvkem a také stavebním kamenem k udržení 
si pozice na pracovním trhu v oblasti bezpečnostního managementu v krizových oblastech? 
Tímto prvkem je jednoznačně disciplína a hlavně dodržování principů zdravé životosprávy. 

Pro každého z nás bývá přitom přístup ke zdravé životosprávě vysoce individuální. Je 
tomu tak především v závislosti na celkovém způsobu života v primární rodině, kde jsme 
získali mnohé, často i nesprávné návyky, které se mohly stát součástí našeho životního 
programu dříve, než jsme byli schopni svou situaci racionálně vyhodnotit a případné 
nepříznivé dopady i včas ze svého života vyloučit.8 

K základním kamenům správné životosprávy patří zejména: 
 

 střídmá konzumace alkoholu;  

 udržování fyzické kondice; 

 dostatečné množství spánku a odpočinku; 

 vhodné stravovací návyky; 

 kouření – resp. nekouření; 

 hygienické a pracovní návyky. 
 

Všechny tyto prvky životosprávy jsou samozřejmě důležité, ovšem musím 
podotknout, že v bezpečnostní oblasti a to zejména v krizových oblastech hraje primární roli 
alkohol.  

Alkohol může být v našem oboru mnohokrát velký problém. Ať již je to fakt, že často 
se naše práce nachází v zemích muslimského světa, kde jak všichni víme, se alkohol, když už 
není úplně zakázán, tak jeho konzumace je velice střídmá a v mnoha případech je velice 
omezena.  

                                                           
7
 KOCOURKOVÁ, Jarmila. Jiný kraj, jiný mrav: Jak se chovat v cizině. Olympia. Praha 2003. 

8
 BEDRNOVÁ, Eva a kolektiv. Management osobního rozvoje. Management Press. Praha 2009, s. 129. 
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Mnohokrát jsem byl na misi, kde pro nás konzumace alkoholu nebyla povolena 
vůbec. Jedním z důvodů byl fakt, že jsme pracovali ozbrojeni, měli jsme zodpovědnost za 
životy našich klientů, a abychom předcházeli nežádaným nehodám, bylo pochopitelně 
rozhodnuto, že pro nás žádná konzumace alkoholu nebude možná. 

Já osobně nemám k alkoholu negativní vztah. Určitě to bude způsobeno, prostředím 
ve kterém jsem vyrůstal. Tím chci říct, že v České republice se určitě vaří jedno z nejlepších 
piv na světě. Dále následuje můj dlouhodobý pobyt ve Francii a k tomu samozřejmě také 
patří poznaní francouzského vína, které je znalci považováno za vůbec nejlepší ... 

Takže dnes si opravdu nedokáži představit, že bych v průběhu dovolené k večeři 
odmítl sklenici dobrého francouzského červeného vína. 

Na tomto místě si dovoluji zdůraznit, že nejsem v žádném případě někým, kdo by 
propagoval alkohol sám o sobě. Jen si dovoluji parafrázovat mnohokrát zmíněné rčení, že 
„středoevropský” model, tedy konzumace piva a vína, je cestou, jak se – a opět zdůrazňuji, 
jedná se o značné zjednodušení – vyhnout modelu východoevropskému (pití vodky a jiných 
destilátů) nebo západoevropskému (whisky, případně jiné omamné a psychotropní látky). 
Jsou situace, kdy alkohol zabrání sebevraždě ve vyhrocené emoční situaci – ale samozřejmě 
jsou kontexty, kdy alkohol situaci ještě zhorší. 

 
1.5    Fyzická kondice 

 
 Udržování se v dobré fyzické kondici, zejména v oblasti poskytování bezpečnostních 
služeb, je jednou z klíčových záležitostí. Může jít o pozici osobního strážce nebo 
bezpečnostního manažera, vždy má tato osoba přímý osobní kontakt s klienty či 
se zaměstnanci společnosti, pro niž pracuje. 
 Fyzická kondice se odráží i vizuálně na tělesném stavu jedince, a protože v této 
profesi rozhoduje prakticky výhradně úsudek na první pohled, je toto její důležitou součástí. 
Být fit je zkrátka v rámci našeho oboru podstatně důležitější než v kterékoli jiné oblasti. 
 Dalším z důvodů nutnosti udržovat si dobrou tělesnou kondici je fakt, že sport nám 
může pomoct zmírnit, zvládat a mnohdy i řešit mnoho psychických problémů, jako jsou stres, 
frustrace i deprese, odloučení od rodiny, pracovní vztahy nebo dokonce i finanční problémy. 
Již na vojenské škole se studenti dozvědí, že potem v tělocvičně se vyřeší nejeden problém, 
což musím z vlastní zkušenosti potvrdit. Vedle pomoci psychologa lze brát sport jako 
prevenci a dlouhodobého pomocníka při překonávání problémů. Při fyzické námaze člověk 
vypne mozek, odpočine si od problémů okolního světa, dobije baterky a je připraven k plnění 
dalších náročných úkolů svého povolání. 
 
1.4.2.1 Odpočinek 
 
 Fyzickou námahu je ovšem nutné vyrovnávat odpovídající mírou odpočinku. Dostatek 
času bychom měli věnovat kvalitnímu spánku, i když v rámci pracovních povinností to není 
vždy možné. Doporučovaných osm (minimálně šest) hodin spánku občas vypadá jako přání  
z říše snů. 
 V prostředí krizových oblastí je třeba se držet zásady: Odpočívej, když můžeš, zítra se 
může stát, že na spánek čas nebude vůbec. Může se totiž stát, že jeden den se pracuje pouze 
hodinu či dvě, ale další den, ať už na přání klienta, nebo z bezpečnostních důvodů, se musí 
pracovat hodin šestnáct i víc. 



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Radomír Zdarsa, MBA, Kariéra v bezpečnostní oblasti na mezinárodní úrovni (2017_A_03) 

 

 
11 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Odpočinkem není ovšem myšlen pouze spánek, který pomáhá především revitalizovat 
tělo. K obnově dobrého psychického stavu je dobré využít takzvaný aktivní odpočinek, který 
by měl zahrnovat činnosti zcela odlišné od pracovní náplně. Může to být aktivní sport, 
pasivní sledování televize, surfování na internetu nebo třeba klasické čtení knihy. 

Všeobecně je známo, že nejlepšího aktivního odpočinku dosáhneme, když změníme 
prostředí, hodíme všechny starosti za hlavu a odjedeme někam na dovolenou. Ne vždy nám 
to však čas, povinnosti nebo finance dovolí. Každopádně je důležité, abychom otázku 
odpočinku nepodceňovali, protože jeho nedostatek či absence mohou vyvolat hotovou 
katastrofu. 

 
1.4.2.2 Stravovací návyky 
 

Velice důležitý je také vhodný způsob stravování. Stravování je úzce spojeno se 
správnou životosprávou a ta se dotýká předchozího tématu orientovaného na fyzickou 
kondici. Existují všeobecná doporučení, která bychom měli dodržovat:9 

 

 klid při jídle; 

 pravidelné rozdělení jídla v průběhu celého dne (raději často a menší porce – nejlépe 
pětkrát za den, nepřejídat se, i když nám jídlo sebevíce chutná); 

 alespoň jedno teplé jídlo denně; 

 pestrá strava (rostlinné i živočišné bílkoviny, méně tuků, zejména živočišných,  
a cukrů, žádoucí je i vláknina usnadňující trávení); 

 hodně čerstvého ovoce a zeleniny (během celého roku); 

 pravidelná konzumace mléčných výrobků; 

 dodržování pitného režimu – dostatek nápojů, ne však alkoholických; 

 pokud možno nekouřit a nepřehánět to ani s černou kávou; 

 při konzumaci alkoholických nápojů dávat přednost pivu a vínu v přiměřeném 
množství, vyhýbat se destilátům. 
 
V praxi není vždy možné tato pravidla zcela dodržovat. Život je dnes hodně překotný 

a uspěchaný, takže je častokrát nutné spokojit se pouze se sendvičem vestoje. 
V zahraniční velmi záleží na úrovni základny, kde jsou zaměstnanci bezpečnosti 

ubytovaní. Pravidlem bývá, že základna na vyšší úrovni poskytuje i lepší stravu. Na menších 
základnách obvykle vaří lokální kuchaři a strava bývá často katastrofální. 

Mimo domov není stravování nikdy takové, na jaké jsme zvyklí. A tak byť  
zpočátku může nabídka pokrmů chuťově uspokojovat, po několika měsících opakování stále 
stejného jídelníčku většině strávníků chutnat přestane. Snad ani není divu, že leckdo pak dá 
raději přednost zmíněnému rychlému sendviči. 

Se stravováním souvisí i problém nedostatku vitamínů a minerálů, který lze řešit 
různými doplňky stravy, jako jsou např. kvalitní proteinové tyčinky, protein v prášku  
a samozřejmě vitamíny v tabletách. Toto řešení pomáhá zejména v zimním období, kdy je 
třeba předcházet oslabení imunity a různým nemocem. 

                                                           
9
 BEDRNOVÁ, Eva; PAUKNEROVÁ, Daniela. Management osobního rozvoje: Duševní hygiena, sebeřízení  

a efektivní životní styl. Management Press. 2015. 
PIŤHA, Jan a kolektiv. Zdravá výživa pro každý den. Grada Publishing. 2009. 
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2 „Druhá kariéra” – přechod do civilního života 
 

Kariéru člověka a její vývoj tvoří několik životních etap, či stupňů. Pojem 
„jednokariérovost“ je v dnešní době u konce. Specifickým pojmem se v tomto kontextu stává 
tzv. druhá či „průběžná“ kariéra, kterou lze definovat jako další fázi profesního života či 
uplatnění v nové profesi v důsledku dobrovolného či nutného ukončení kariéry předcházející. 
Vzhledem k dynamice vývoje trhu práce a ke změnám v mnoha odvětvích existují lidé, pro 
které nebude v budoucnu k dispozici pracovní zařazení v rámci profese, kterou nyní 
vykonávají. Někteří lidé v takové situaci jen vymění jednoho zaměstnavatele za jiného. Jiní se 
odhodlají k mnohem radikálnější změně a změní zcela svůj obor nebo profesi, případně se 
pustí do vlastního podnikání. Ať již jsou důvody jakékoli, převážně se jedná o následující 
aspekty:10 

 

 dělají práci, která je dlouhodobě nebaví, nudí či ubíjí; 

 dosáhli vrcholu v tom, co dělají, a nemají kam dál růst; 

 jsou v práci unavení, přepracovaní či vyhořelí; 

 cítí potřebu změnit svůj životní styl: začít víc žít, nejenom pracovat; 

 přišli o práci nebo jim hrozí propuštění; 

 dojíždění; 

 neuspokojivé finanční ohodnocení; 

 jsou frustrovaní z toho, že ve své práci nevidí žádný smysl; 

 dělají práci, která je v rozporu s jejich hodnotami a přesvědčením; 

 ve své práci nemohou plně využít své schopnosti a potenciál; 

 nemohou dál dělat svoji práci kvůli změně životních okolností (např. narození dítěte, 
nemoc, péče o staré rodiče); 

 mají už po krk svého šéfa či svých kolegů. 
 

Ztráta práce je tedy spojena s emocionální zátěží, při níž často nastupuje, šok, stres, 
frustrace, deprivace či iracionální chování. Na změnu zaměstnání lidé mnohdy připraveni 
nejsou. Prožívání situace ztráty zaměstnání bývá však velmi intenzivní i za předpokladu, že je 
o ní pracovník předem informován. Lidé, kteří přijdou o své zaměstnání, jsou zbaveni 
veškerého jejího pozitivního působení. Z psychických změn, vyplývajících ze ztráty 
zaměstnání, bývají dle několika studií nejčastější úzkosti, deprese, psychologická 
onemocnění, alkoholismus, antisociální chování a rezignace. Nezaměstnaní si připadají méně 
žádoucí, ztrácejí důvěru v sebe sama, trpí úzkostmi.  

Bývalí vojáci se bez každodenní rutiny cítí zmatení. Mají potíže orientovat se na trhu 
práce, mají strach z neznámého. Přejí si najít smysluplné zaměstnání, mají však tendence 
podceňovat svoji hodnotu a dovednosti. Nastává tak značný hendikep nováčka v civilním 
zaměstnání, a to vůči stejně starým, ale i mladším, zkušeným pracovníkům. Z dlouhodobého 
hlediska může dojít ke snížení životní úrovně, ztrátě statusu, změně vnímání času, sociální 
izolaci a ztrátě zájmu o život společnosti či zhoršení zdravotního stavu. 

Dlouhou pauzou po odchodu z armády tito jedinci ztrácí kontakty, slábne zájem 
civilních firem o jejich zaměstnání a tím i šance získat adekvátní pracovní uplatnění.  

                                                           
10

 5  kroků ke změně kariéry. Národní soustava kvalifikací.  
http://www.narodnikvalifikace.cz/clanky/5-kroku-ke-zmene-kariery 
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Změna kariéry se obvykle neodehraje ze dne na den, je to dlouhodobý proces. 
Motivace ke změně je často negativní: Tohle už dělat nechci! – Tady už nevydržím ani den! Je 
nám tedy často jasné, co nechceme. Ale co chceme místo toho? Co jiného bychom měli 
dělat? Jakým směrem by se naše budoucí kariéra měla ubírat? Mnoho lidí ovšem také 
setrvává v neuspokojivém zaměstnání a nemohou se odhodlat ke změně právě proto, že 
nemají jasno v tom, co jiného by vlastně měli dělat.11 

Změna kariérní orientace je však již z charakteru některých profesí nevyhnutelnou 
součástí profesního života. Jedincům působícím v těchto profesích je proto potřeba po 
ukončení aktivní kariéry pomoci v hledání nového pracovního směru. Jednou z profesních 
skupin, pro kterou je dvoufázová kariéra příznačná, jsou vojenští profesionálové. To, že 
povolání vojenského profesionála už dávno není zaměstnáním na celý život, a že v novodobé 
armádě je tato skutečnost téměř pravidlem, je známý fakt. Jelikož je působení v armádě 
spojeno se značnými zdravotními riziky a je věkově limitováno, nemohou vojáci vykonávat 
profesi až do nároku na starobní důchod. Po ukončení své aktivní kariéry jsou nuceni hledat 
nové pracovní uplatnění, což je však v důsledku jejich úzké odborné profilace velmi obtížné.  
 
2.1  Postavení bývalých vojenských profesionálu na trhu práce 

 
Charakteristika situace je zhruba následující: 
Problematika předčasného, ale i plánovaného odchodu z armády z důvodu 

reorganizace její struktury, uplynutím pracovní smlouvy, z osobních či jiných důvodů bývá 
často opomíjená, a to i přesto, že reformní snahy v armádě vedly v posledních letech k velké 
vlně dobrovolných i nedobrovolných odchodů vojáků z aktivní služby. 

V České republice se stále častěji hovoří o problému uplatnění válečných veteránů.  
Z armády jich každoročně odchází do civilu stovky.12 

Jelikož je aktivní výkon profese fyzicky náročný a vykonávaný v extrémních 
podmínkách, armádu často opouští jedinci se zhoršeným zdravotním stavem. Nadto se 
váleční veteráni, na rozdíl od jedinců bez bojové zkušenosti, potýkají s traumatickými zážitky  
a posunutím prahu vnímání stresu a nebezpečí. Jsou odloučeni od svých blízkých a od svého 
běžného života a dotýká se jich zranění a smrt kolegů i nepřátel. To však často místo 
psychické odolnosti vede k přecitlivělosti na běžný stres, nebo naopak k vyhledávání 
vypjatých situací, jež tělu dodají potřebný stresový hormon. Mnohým jedincům aktivní 
služba natolik chybí, že nejsou schopni v nové práci nalézt naplnění.  

Zásadním problémem také je, že přibližně po patnácti letech výkonu služby není příliš 
reálné, aby se voják vrátil k oboru, který vystudoval, jelikož bývá zcela „přeučen” na výrazně 
specifickou odbornost, kterou vykonával v armádě a jeho znalosti, nabyté studiem, jsou 
mnohdy již zastaralé. 

Všichni vojáci bez ohledu na účast či neúčast v misi ovládají dovednosti, z nichž je jich 
v civilním prostředí jen velmi málo uplatnitelných. V důsledku centralizované řídící práce 
v armádě mají navíc často nevyvinutou tvořivost a nejsou samostatní v rozhodování. Mnohé 
jejich vlastnosti a návyky, které si v průběhu služby formují, jsou však naopak velmi pozitivní 
a mnohdy převyšují možnosti civilních zaměstnanců.  

 
                                                           
11

 BOHOŇKOVÁ, Irma. Sám sobě koučem. Cesta k úspěchu v práci i v životě. Poznání. Olomouc 2010. 
12

 HALBERŠTÁT, Ladislav; FOLTIN, Pavel; HOLCNER, Vladan. Jaké vysokoškolské vzdělání potřebují vojenští 
profesionálové? Vojenské rozhledy. 2011, 1.  
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Ilustrace: Počet všech odchozích příslušníků Armády České republiky v letech 2011 

– 2015.13 
 
Jsou psychicky odolní, disciplinovaní, odpovědní, odvážní, vytrvalí, pečliví, svědomití, 

respektují rozkazy, umí pracovat v týmu a jsou schopni se rozhodovat za rizika. Jelikož 
obvykle končí v produktivním věku, mají někteří z nich i velmi dobrou fyzickou kondici. 
Zaměstnavatelé však tyto dovednosti zpravidla nedoceňují. Bývalí vojáci patří na trhu práce 
k diskriminované skupině, stejně jako ženy s malými dětmi, absolventi či senioři.14 
Veřejnost o nich nemá nejlepší mínění a volná místa obsadí raději jinými uchazeči.  

K atraktivitě na trhu práce nepřispívají ani jejich životopisy, psané formálním 
vojenským stylem. Civilní náboroví pracovníci či personální agentury tomuto stylu nerozumí, 
neboť civilní a vojenská terminologie je rozdílná. Soubor dovedností, jenž vojáci  
v životopisech prezentují je tedy z tohoto důvodu často nepochopen. 

Také je třeba zmínit, že přechod vojáka do civilního života není snadný pro něj, ale 
zároveň ani pro členy jeho rodiny. Například až tři měsíce po ztrátě zaměstnání bývají 
manželky vojáků výrazně více úzkostné, fobické, citlivější a náchylné k depresím. 

Prostředí armády je hierarchické, přísné, založené na důsledném dodržování předpisů 
a vysoké dělbě práce. Přechod do civilního sektoru, zvláště pak do soukromého je pro bývalé 
vojáky zásadní změnou. Zákaz podnikání a uzavření vedlejšího pracovního úvazku 
znemožňuje vojákům získat v průběhu vojenské služby zkušenosti z civilních profesí. Řada 
vojáků navíc vykonává službu v místech, kde jinak nejsou pro uplatnění v civilním povolání 
příznivé podmínky. To vede u některých vojáků končících aktivní službu k nutnosti stěhovat 

                                                           
13

 Tiskové oddělení odboru komunikace Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany, Vlastní zdroj. 
14

 Rekvalifikace veteránů: Cesta jak využít potenciál bývalých vojáků. Armádní noviny. 8. VII. 2013. 
http://www.armadninoviny.cz/rekvalifikace-veteranu-cesta-jak-vyuzit- potencial-byvalych-vojaku.html 
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se. I odtud tedy pramení značné potíže po ukončení činné služby a problémy s hledáním 
nového uplatnění.  

Reálná pomoc těmto osobám a řešení jejich nepříznivého postavení na civilním trhu 
práce není dostatečné. Pokud však nebudou pro vojáky končící výkon služby vytvořeny 
vyhovující podmínky pro jejich další vzdělávání a pracovní uplatnění, projeví se jejich útrapy 
do celé ekonomiky.  

S uplatnitelností bývalých vojáků se však objevují i další problémy spojené  
s bezpečnostními riziky. Bojové dovednosti a znalost citlivých údajů je činí zajímavými pro 
skupiny organizovaného zločinu.15 Vojáci jsou perfektně vycvičeni, jsou kvalitními bojovníky, 
bravurně ovládají zbraně, mají průpravu pro válečné konflikty a schopnost vycvičit ostatní.  
V některých extrémních případech proto páchají trestnou činnost, nebo se přidávají 
k extrémistům.  

 
2.2   Pomoc při začleňování bývalých vojenských profesionálů na trh práce 
 
2.2.1   Rekvalifikace 

 
V podmínkách resortu Ministerstva obrany řeší otázky rekvalifikace zákon  

č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.16 Dle vymezení tohoto zákona lze před zánikem 
služebního poměru umožnit vojákovi na žádost rekvalifikaci na náklady státu, trval-li služební 
poměr nejméně 5 let, a to s přihlédnutím k získané kvalifikaci. 

Otázka rekvalifikací je dále rozpracována v rozkazu ministra obrany (RMO) č. 9/2008, 
zvláštnosti průběhu služby vojáků z povolání při jejich přípravě pro výkon služby  
a rekvalifikaci, v pozdějším znění. Dle rozkazu se rekvalifikace uskutečňuje před zánikem 
služebního poměru, nejde-li o propuštění ze služebního poměru z důvodu dosažení 
důchodového věku vojáka, formou krátkodobých rekvalifikačních kurzů v trvání do 3 měsíců. 
Žádost o rekvalifikaci lze předložit pouze po vydání rozhodnutí oprávněného služebního 
orgánu o zániku služebního poměru.  

Doporučeným koncovým termínem k předložení žádostí je 28. únor pro vojáky 
propouštěné k 30. červnu a 31. července pro vojáky propouštěné k 31. prosinci běžného 
roku. Žádost voják předkládá svému služebnímu orgánu, který posoudí její oprávněnost, 
uváží její účelnost a vyjádří své stanovisko. Kladně posouzenou žádost o rekvalifikaci 
postoupí personální orgán útvaru přímo k řešení Agentuře personalistiky Armády České 
republiky. Rekvalifikační kurzy zabezpečují akreditovaná rekvalifikační zařízení, která po 
ukončení kurzu vydávají vojákům příslušná osvědčení. Kurz přitom musí skončit nejpozději 
posledním dnem výkonu služby.  

V praxi naráží realizace rekvalifikací na některé překážky. Personální opatření nejsou 
mnohdy řešena s dostatečným časovým předstihem. Častým problémem je tedy zasílání 
žádostí v pozdním termínu. 

V krajním případě může být voják propuštěn bez nároku na rekvalifikaci, neboť o ni  
v řádném termínu ani nestihne zažádat. Zásadním nedostatkem se v tomto kontextu stává 
také dlouhý administrativní proces schvalování rekvalifikace.  

                                                           
15

 HALBERŠTÁT, Ladislav; FOLTIN, Pavel; HOLCNER, Vladan. Jaké vysokoškolské vzdělání potřebují vojenští 
profesionálové? Vojenské rozhledy. 2011, 1.  
16

 Zákony v působnosti Ministerstva obrany. Ministerstvo obrany České republiky. 
http://www.mocr.army.cz/dokumenty-a-legislativa/dokumenty/zakony-v-pusobnosti-ministerstva-obrany-172/ 
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Rekvalifikační proces narušuje mnohdy také nesplnění podmínek před nástupem na 
rekvalifikační kurz. Jedná se nejčastěji o nevyčerpání řádné dovolené či nesplnění preventivní 
rehabilitace vojáka. V některých případech neposkytnou vojáci úplné informace, případně 
nenahlásí některé změny, čímž se celý průběh také komplikuje. Největším nedostatkem je 
však neexistující zpráva o následné zaměstnanosti propouštěných vojáků. Armáda nemá 
přehled o tom, kam její profesionálové odcházejí a jak se na trhu práce uplatňují. 
 
2.3   Evropský sociální fond a jeho projekty 

 
Klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti je 

Evropský sociální fond (ESF), který je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Jeho 
hlavním posláním je snižování nezaměstnanosti, pomáhání znevýhodněným sociálním 
skupinám při vstupu na trh práce, podporování rovných příležitostí, celoživotního vzdělávání 
a rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.17 

V dnešní době existuje mnoho agentur a organizací, ať již je to Ministerstvo obrany 
ČR, Sdružení válečných veteránů, Československá obec legionářská o. s,18 CEPAC – Morava19 
a mnoho dalších, které se opírají o projekty ESF, a které se snaží vojáky před odchodem do 
civilu na tento krok připravit, a zároveň se zamýšlejí nad pomocí při uplatnění na trhu práce. 
V rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který umožnil čerpání 
prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v programovém období 2007-2013, bylo 
realizováno sedm projektů zaměřených na válečné veterány. 

Posláním všech těchto projektů bylo pomoci válečným veteránům při plynulém 
přechodu do civilního prostředí, posílit jejich pracovní integraci, odstranit bariéry 
znesnadňující jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce a především připravit tyto 
odborníky ve vojenských profesích na život v civilu, zvýšit jejich atraktivitu na trhu práce  
a tím i jejich zaměstnanost.  

Dalo by se říci, že souhrnným cílem všech projektů bylo zvýšit motivaci veteránů, 
zlepšit jejich orientaci na trhu práce a změnit jejich postoje nezbytné pro přechod ze 
specializovaného prostředí armády do rozmanitého, avšak méně přehledného civilního 
života. Zásadní zde bylo především posílení pracovní kompetence veteránů, rozšíření jejich 
kvalifikace a podpoření udržitelnosti jejich profesní kariéry. 

 

                                                           
17

  Síť válečných veteránů ve střední Evropě. Evropský sociální fond v České republice. 
http://www.esfcr.cz/projekty/sit-valecnych-veteranu-ve-stredni-evrope 
18

 Československá obec legionářská podporuje i novodobé veterány. Československá obec legionářská. 2011.   
http://www.csol.cz/domains/csol.cz/index.php/clanky-a-reporty/z-cinnosti-csol/archiv/2011/450-csol- 
podporuje-i-novodobe-veterany- 
19

 Sdružení CEPAC Morava. http://www.cepac.cz 
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Jen pro zajímavost zde uvedu některé z nich: 
 

Název projektu: Podpora veteránů při návratu do práce po ukončení mise.20 
Doba realizace: 1. 2. 2010 – 31. 1. 2012. 
Částka: 5 313 400 Kč. 
Realizátor: Československá obec legionářská o. s. 
 
Z oslovených 1 600 potenciálních klientů, kterým byla poslána výzva k účasti, 

projevilo zájem 195 osob. Čtyř organizovaných seminářů, které byly zaměřeny na praktické 
dopady realizace projektu pro uplatnitelnost účastníků na trhu práce, se zúčastnilo 118 osob. 
Osobní konzultace absolvovalo od zahájení projektu 63 klientů. Zaměřeny byly na profesní 
anamnézu, vytvoření profesního životopisu, zpětnou vazbu na aktivity při hledání práce, 
pozitivní motivaci a podporu a směrování účastníků na vytypované pracovní pozice.  

 
Ilustrace: Pohled do průběhu semináře:21 

 

  
 
Největším úskalím byl pesimismus účastníků vůči jejich situaci na trhu práce,  

v armádě i vůči projektu, slabá motivace, pasivita, neochota či nereálné představy. Účastníci 
projevili značnou dezorientaci v dané oblasti, nebyli schopni specifikovat, jaký typ školení 
chtějí, neměli cíl, neznali potřeby trhu, neměli představu co dále v osobním rozvoji. Téměř 
všichni však byli profesně směrováni k vhodné rekvalifikaci. Závěrečnou aktivitou projektu 
bylo zpracování individuálních plánů zaměřených na silné a slabé stránky klientů a možnosti 
sladění jejich představ a možností s praktickým uplatněním na trhu práce. Individuální plán si 
nechalo zpracovat 46 účastníků. Problémem tohoto projektu byla velmi nízká aktivita 
účastníků. 
 

                                                           
20

 Podpora veteránů při návratu do práce po ukončení mise. Iniciativa Společenství Equal. Evropský sociální 
fond v České republice. http://esfdb.esfcr.cz/modules/projects/detail.php?id_project_detail=891 
21

 Československá obec legionářská podporuje i novodobé veterány. Československá obec legionářská. 2011.   
http://www.csol.cz/domains/csol.cz/index.php/clanky-a-reporty/z-cinnosti-csol/archiv/2011/450-csol- 
podporuje-i-novodobe-veterany- 
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Název projektu: Začleňování válečných veteránů do civilního života.22 
Doba realizace: 1. 12. 2012 – 31. 8. 2015. 
Částka: 30 000 000,00 Kč (25,5 mil. Kč Evropský sociální fond, 4,5 mil. Kč. 
Ministerstvo obrany). 
Realizátor: Ministerstvo obrany  
Zajišťovatel: Sdružení CEPAC – Morava.  
 
S odborníky byly vybrány možné varianty řešení pro jednotlivce. To, že mu je potom 

pomáháno najít zaměstnání, je až ta poslední fáze, i když právě ta nejdůležitější. Jde o to, aby 
veteráni, kteří mnohdy prožili určitá traumata spojená se svojí službou v zahraničních misích, 
byli schopni plynulého přechodu do civilního prostředí, kde se musejí starat sami o sebe 
a své rodiny. K tomu slouží zejména rekvalifikační kurzy, které podstatně usnadní hledání 
jejich dalšího místa ve společnosti a na trhu práce. Zájemci měli k dispozici více než 600 
kurzů. Další velkou výhodou tohoto projektu byla skutečnost, že zaměstnavateli Ministerstvo 
mohlo dát až 24 tisíc korun. Za to, že vytvoří místo pro klienta alespoň po dobu půl roku. 
Počítalo se samozřejmě s tím, že zaměstnanec bude pro takového zaměstnavatele 
potřebným a přesvědčí jej o svých schopnostech natolik, že si ho ponechá déle. To však už 
záviselo na každém jednotlivci.Ministerstvo práce a sociálních věcí projekt schválilo a byly na 
něj plánovány finanční prostředky ve výši 30 miliónů korun s tím, že 25,5 mil. Kč poskytoval 
formou dotace Evropský sociální fond, Ministerstvo obrany se podílel částkou 4,5 mil. Kč. 
  Projekt byl naplánován na 3 roky a měl podat pomocnou ruku až 1 500 válečným 
veteránům z celé České republiky, k tomu sloužilo 7 poradenských center, a to v Praze, Plzni, 
Pardubicích, Českých Budějovicích, Brně, Olomouci a Ostravě. Byl určen pro válečné 
veterány, kteří nemají trvalý pobyt v hlavním městě. Podmínkou bylo, aby žadatel – válečný 
veterán nebyl podnikatelem. 
 
  Ilustrace: Plakát projektu a momentka z tiskové konference k vyhodnocení 
projektu.23 
 

 

                                                           
22

 Začleňování válečných veteránů do civilního života. Ministerstvo obrany České republiky. 
http://veterani-budoucnost.cz/ 
Projekt Začleňování válečných veteránů do civilního života. Odbor pro válečné veterány. Ministerstvo obrany 
České republiky. http://www.veterani.army.cz/projekt-zaclenovani-valecnych-veteranu-do-civilniho-zivota 
23

 MECA, Viktor. Za evropskou dotaci ministerstvo obrany zaměstnalo 169 válečných veteránů. Ministerstvo 
obrany České republiky. 17. XII. 2014. http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/za-
evropskou-dotaci-ministerstvo-obrany-zamestnalo-169-valecnych-veteranu-105654/ 
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  Název projektu: Síť válečných veteránů ve Střední Evropě.24 
Doba realizace: 1. 12. 2012 – 30. 11. 2014. 
Realizátor: Československý legionář o. s. 
Částka: 2 890 853,68 Kč. 
 
Cílem projektu bylo vytvořit tematickou síť jako platformu pro přenos a adaptaci 

existujících zahraničních inovativních nástrojů využívaných rakouským, polským  
a slovenským partnerem projektu, tedy organizacemi sdružujícími válečné veterány 
v zemích, které jsou nám kulturně a historicky blízké nebo mají dlouholetou zkušenost 
s účastí v mírových misích.  

Cílem bylo sdílet inovativní myšlenky, nástroje a strategie, týkající se uplatnění 
válečných veteránů na trhu práce, využívané v těchto zemích, stejně jako rozvíjení 
partnerství s organizacemi zabývajícími se podporou novodobých válečných veteránů. 
Výsledkem projektu byla výměna informací a know-how se zahraničními partnery, jejich 
porovnání a vyhodnocení s cílem dalšího rozšíření mezi neziskové organizace s podobnou 
náplní. Konkrétním výstupem se stala příručka dobré praxe pro nestátní neziskové 
organizace podporující válečné veterány v České republice. 

 
Ilustrace: Snímek z prvního setkání expertních týmů za účasti zástupců Vereinigung 

Österreichischer Peacekeepers, Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky 
a Stowarzyszenia kombatantów misji pokojowych Organizacii narodów zjednoczonych.25 

 

 
 

                                                           
24

 Síť válečných veteránů ve střední Evropě. Evropský sociální fond v České republice. 
http://www.esfcr.cz/projekty/sit-valecnych-veteranu-ve-stredni-evrope 
25

 Síť válečných veteránů ve střední Evropě. Československá legionář.   
http://cslegionar.cz/projekty/sit-valecnych-veteranu-ve-stredni-evrope/ 
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Tyto projekty nejsou zdaleka jedinými. Další ilustrace se týká semináře Sdružení 
válečných veteránů, který se uskutečnil v září 2012 v Olomouci.26 

 

   
 
Pro účinnost takovýchto projektů je nezbytné, aby vojáci mysleli na svoji budoucnost 

včas. Nesmí nechat dojít potíže s hledáním svého dalšího uplatnění do krajnosti. Jsou známy 
případy, kdy jednotlivci tento přechod nezvládli. Upadli do deprese a snahy o jakoukoli 
nápravu jejich zoufalého stavu byly marné. Neuměli se smířit s tím, že o ně na trhu práce 
není zájem jenom proto, že je tak vysoká nezaměstnanost. Pomocnou ruku, ale nabízí právě 
takovéto projekty. Jeho smyslem je připravit bývalé vojáky, mnohdy výborné odborníky ve 
vojenských profesích, na život v civilu.27 

Začleňování válečných veteránů, kteří prošli riskantními a nebezpečnými operacemi či 
mírovými misemi v zahraničí, do civilního života není jednoduchou záležitostí. Mnohý  
z laiků namítne, že vojáci za svou službu vlasti mají dostatečné kompenzace, když pobírají až 
do doby nároku na starobní důchod výsluhový příspěvek. Avšak většina vojáků je pouze na 
základních funkcích a nedosáhnou při odchodu z armády na výši příspěvku, který by jim 
zabezpečil slušné živobytí do odchodu do starobního důchodu. A to už vůbec nehovoříme  
o tom, že mnohdy se jedná o vojáky s podlomeným zdravím, často i s problémy psychického 
rázu. 

Ti „kluci“ vlastně toho pro své budoucí zaměstnavatele mnoho neumí. A to i přesto, 
že jejich výhodou jsou návyky, které mnohdy majitele firem přesvědčí, že jim dají přednost 
před absolventy civilních škol. Jsou rozhodní, mají manažerské schopnosti, umí se podřídit 
zájmu kolektivu, jsou dochvilní, přesní.  

V současné době, kdy na trhu práce v Česku připadá jedno pracovní místo na více než 
sto žadatelů, je najít zaměstnání pro válečného veterána, který byl zvyklý na standardní 
příjem a práci v kolektivu, kde se nemusel téměř o nic starat, malým zázrakem.  

 
2.4 Rekvalifikace pro práci v bezpečnostních agenturách  
 
  Představte si, že většinu života házíte granáty, střílíte, prostě jste vojákem, najednou 
musíte skončit a máte se stát třeba malířem, řidičem, nebo podnikatelem. Tento profesní 

                                                           
26

 KNAJBLOVÁ, Eva. Další uplatnění pro válečné veterány. Česká televize. 17. IX. 2012. 
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/196262-dalsi-uplatneni-pro-valecne-veterany/ 
27

 ŠINDELÁŘ, Miroslav. Návrat do civilu není jednoduchý, proto by vojáci měli myslet na zadní kolečka včas. 
Ministerstvo obrany České republiky. 28. II. 2013. http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/ 
zpravodajstvi/navrat-do-civilu-neni-jednoduchy--proto-by-vojaci-meli-myslet-na-zadni-kolecka-vcas-80434/ 
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odskok rozhodně není pro bývalé vojáky jednoduchý. V případě, že se budoucí civilista 
rozhodne využít svých zkušeností z armády, policie nebo dokonce i ze zahraničních misí  
a snažit se uplatnit v některých bezpečnostních agenturách na území České republiky 
popřípadě i v zahraničí, je možné využít široký výběr rekvalifikačních kurzů v oblasti 
profesionálního poskytování bezpečnostních služeb, nabízených mezinárodní Bezpečnostní 
akademii GEO-SSL. Tato akademie zajišťuje vzdělávání pro následující sektory: vláda, armáda, 
policie, civilní sektor, obchodní společnosti a fyzické osoby. 
  Společnost GEO-SSL má k dispozici rozsáhlé výcvikové zařízení s učebnami, 
střelnicemi, dráhami pro nácvik uvědomování si rizik a plochami pro výcvik únikového řízení 
vozidel. A protože se požadavky na ozbrojenou ochranu stávají v mnoha regionech 
samozřejmostí, kurzy GEO-SSL zařazují do programu kurzů také střeleckou přípravu bez 
nábojů, ale i s náboji standardní operační postupy (tzv. fire drills). Zároveň, možné taktéž 
využít ubytování a stravovací možnosti. 
  Tato akademie poskytuje nezbytné předpoklady pro splnění profesionálních 
standartů se zvláštním zřetelem na dovednosti v oblasti conflict managementu a poskytování 
bezpečnostních služeb v národním i mezinárodním měřítku.  
  Všichni úspěšní studenti zapojení do kurzu GEO-SSL stupně 3 Ochrana osob, budou 
oprávněni zažádat o licenci Úřadu pro dohled nad poskytováním bezpečnostních služeb 
Spojeného Království (SIA) – Pracovník v oblasti ochrany osob („Close Protection Operative 
licence“).28 
  S touto licencí poté mohou chránit významné osobnosti, politiky, nebo vyrážet do 
rizikových oblastí. V dnešní době je tato společnost na našem území jediná, která vydává 
svým úspěšným studentům již zmíněný mezinárodně uznávaný certifikát nezbytně nutný pro 
práci v bezpečnostním odvětví v zahraničí. A to ať již se jedná o bezpečnostní, nebo 
pořadatelskou službu na území Evropy, nebo o pracovníka osobní ochrany v rizikových 
oblastech například v Iráku, Afghánistánu nebo v Africe. I tyto kurzy spadají do projektu 
Ministerstva obrany ČR s názvem „Začleňování válečných veteránů do civilního života“ Zde je 
třeba podotknout, že ceny těchto kurzů jsou vysoké, některé jsou dotovány, u jiných si 
zájemce si však hradí 50% ceny. Nebýt ovšem těchto dotací Ministerstva obrany jen 
málokterý se zájemců by si tyto kurzy mohl dovolit. Jedná se zejména o kurzy, které jsou ve 
shodě se standarty Edexel a City & Guilds, což jsou mezinárodní akreditace opravňující 
poskytovat mezinárodně uznávané kurzy Zvládání krizových situací a Zdravotnické kurzy, 
jako například: 
 

 Pracovník ostrahy (Security Officer) – 0,- Kč. 

 Pracovník zotavovacích akcí – 0,- Kč. 

 Osobní ochránce (BTEC Level 3 – Close Protection) – 50 350,- Kč. 

 Osobní ochránce v krizové oblasti (Hostile Environment Close Protection) – 122 500,- 
Kč. 

 Jediný zdravotník (First person on scene-Edexcel level 2 BTEC) – 18 650,- Kč. 
 
Úspěšní absolventi mohou profitovat ze skutečnosti, že budou zařazeni do naší 

databáze lidských zdrojů, která podporuje náborové oddělení společnosti GEO-SSL a která 
nabízí mezinárodní pracovní příležitosti vycvičeným a akreditovaným osobám. 

                                                           
28

 O akademii. GEO-SSL. http://www.geo-ssl.com/cs/bezpecnostni-akademie/o-akademii/ 
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Je určitě výborné, že zájemci o práci v odvětví osobní ochrany mají možnost získat 
certifikát a licenci v České republice. Jednak proto, že ceny kurzů jsou podstatně levnější, něž 
nabízejí bezpečnostní společnosti v zahraničí. Ovšem z vlastních zkušeností, se však přikláním 
absolvovat tyto kurzy v zahraničí, zejména v Anglii. A to z několika důvodů: 

I když bezpečnostní akademie tvrdí, že úspěšným absolventům nabídnou pracovní 
uplatnění, není to pravda...! Společnost, která tyto kurzy provádí, ať již je to Bezpečnostní 
akademie GEO SSL, nebo jakákoliv jiná zahraniční akademie nemůže práci zaručit, protože 
poptávka na trhu práce je obrovská a pracovních pozic je málo. Tito absolventi budou pouze 
zařazeni do databáze této společnost, a v případě, že by se opravdu naskytla nějaká pracovní 
příležitost (což je zcela nepravděpodobné), tak pouze v tomto případě budou kontaktováni ... 

Další faktem, že absolvování těchto kurzů v zahraničí je výhodnější je ten, že 
zahraniční certifikát, zejména z Velké Británie má na trhu práce větší hodnotu. Ať již je to 
proto, že převážná většina pracovních pozic vyžaduje vyšší úroveň anglického jazyka, a tím že 
jsme absolvovali některý z těchto kurzů v anglicky mluvící zemi, tím vlastně dokazujeme, že 
úroveň naší angličtiny odpovídá standartu požadovanému danou bezpečnostní agenturou. 

Ovšem z osobní zkušenosti vím, že někteří z mých kolegů, aby zvýšili procentuální 
šance získat práci, tak ve svém životopise raději uváděli anglickou adresu a telefonní číslo. 
Tím více méňe zdůraznili, že dlouhodobě žijí ve Spojeném království a že jejich angličtina má 
odpovídající standart, i když to nebyla pravda. 

Při absolvování těchto kurzů v zahraničí se většinou můžeme setkat také s lidmi, kteří 
už mají své zkušenosti s prací pro bezpečnostní agentury v krizových oblastech (PMC, Private 
Military Company). Mnoho zahraničních válečných veteránů má tu výhodu, že při odchodu 
z armády již mají kontakty a také pracovní zkušenosti v těchto PMC, a na kurz jsou vysláni 
pouze k získání potřebné licence. Bývalí členové speciálních jednotek Velké Británie mají tu 
výhodu, že oni nemusí nikomu dokazovat své kvality vojenského řemesla a už vůbec ne svou 
úroveň angličtiny, a proto mohou získat pracovní pozici i bez licence, kterou si však 
samozřejmě dodělají dodatečně.  

Je zcela pravděpodobné, že v průběhu absolvování 3-4 týdenního kurz si s některými 
z kolegů budete rozumět více, a kteří vám mohou pomoci při hledání práce tím, že se za Vás 
zaručí, a že se váš profesní životopis dostane k těm správným lidem. 

Zde je třeba také zmínit, že nevýhodami absolvování těchto kurzů v zahraničí je, že 
k ceně je třeba připočítat jak cestu, ubytování, stravu tak i fakt, že ve Velké Británii není 
povoleno používat střelné zbraně, a že tyto bezpečnostní agentury musí provádět střeleckou 
přípravu v zahraničí, zejména v zemích Východní Evropy. Toto vše se také odrazí i na 
výsledné ceně kurzu, ze které se stává až cena „astronomická“. Řekněme, že se může jednat 
v přepočtu až o 200 000 Kč. 

Dalším problémem může také být, že v případě, že zájemce o některý z těchto kurzů 
má pouze „školní“ angličtinu. Je třeba počítat s tím, že složení instruktorů bude ze všech 
koutů Velké Británie, ať již to budou Skotové, Irové nebo Welšané. S největší 
pravděpodobností to znamená, že i přízvuk bude pro uchazeče problém, od toho se zároveň 
odrazí horší porozumění v průběhu kurzu a taktéž problémy při zkouškách.  

Také nesmíme opomenout, že auto se na Britských ostrovech řídí na opačné straně 
než v České republice, a že pro některé uchazeče to v průběhu kurzu může opět být nemalý 
problém. I když je fakt, že později na misi se s autem, které má volant na opačné straně, 
s největší pravděpodobností nesetkáte.  
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Jako příklad mohu uvést kurzy, které mají dobré jméno, jsou uznávané, se kterými 
máme asi největší šanci uspět na trhu práce, jsou prováděny zejména těmito společnostmi: 

 

 Longmore security (Spojené království), http://www.longmoor-security.com 

 Control Risks Group (Spojené království) https://www.controlrisks.com,  

 Ronin (Jihoafrická republika) http://www.ronin.co.za/en/ 
 

Doporučuji proto všem zájemcům důkladně zvážit rozhodnutí, zda se spokojit 
s kurzem v České republice, anebo dát přednost prestižnějšímu kurzu v zahraničí. 
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3.  Náborový proces k dosažení druhé kariéry, výběrové řízení 
 

Nábor je proces, ve kterém dochází ke hledání správných lidí na správné pozice. 
Zahrnuje vyhledávání, testování, hodnocení a výběr potenciálních kandidátů na danou 
pracovní pozici. Náborový proces může provádět specialista na lidské zdroje (human 
resources, HR) společnosti nebo personální agentura, která firmě představuje již „vytříděné“ 
vhodné kandidáty.29 

Náborový proces se skládá obvykle z těchto fází: 
 

1. Volné místa, určení a nutnost jejich obsazení 
2. Vyhotovení popisu pracovní pozice 
3. Vypracování náborového plánu 
4. Výběr členů náborové komise 
5. Vyhlášení výběrového řízení a realizace náborového plánu 
6. Posouzení uchazečů a provedení užšího výběru 
7. Vedení pracovních pohovorů 
8. Výběr uchazečů 
9. Dokončení výběrového řízení 

 
Fáze 1 
 
Je obecně známo, že uchazeči poskytují konkurence schopnost ve společnosti. 

Správné plánování a vyhodnocení potřeby obsazení pracovní pozice vede k zaměstnání 
správné osoby pro správné místo.  

V případě, že se jedná o nově vytvořenou pozici, je důležité, aby zde byly dodržovány 
a respektovány cíle společnosti, a zároveň se počítalo s výskytem změn, které jsou nedílnou 
součástí nové pracovní pozice. Dojde-li k úvaze výměny zaměstnance na manažerské 
pracovní pozici, nebo obsazení volné pracovní pozice je velmi důležité důkladně zvážit, zda je 
to opravdu ten správný čas provádět tuto výměnu, která by mohla negativně ovlivnit 
fungování týmu. Zda by nebylo vhodné posečkat například na ukončení období, sezony atd.  
 

Fáze 2 
 
Popis pracovní pozice je základem úspěšného náborového procesu. Využívá se 

k hlubšímu rozboru otázek při pracovním pohovoru. Správně napsaný popis pracovní pozice 
nám jasně vymezuje nároky a požadavky, poskytuje první dojem na kandidáta v otázce 
kvalifikace pro danou pozici a zároveň nám umožňuje lepší zhodnocení vhodnosti uchazeče 
při pracovním pohovoru.  

Dále také slouží jako písemná dokumentace pomocí, které můžeme předejít, nebo se 
bránit různým stížnostem týkajících se pracovních povinností. Identifikuje úlohy, pracovní 
postup a odpovědnost, pomocí kterých umožňuje danému oddělení plánovat a růst. Zvyšuje 
standart pracovního nasazení nově přijatých zaměstnanců, ovšem i upozorňuje na jejich 
neplnění a jejich nedostatky. 

                                                           
29

 Pojem nábor. Itbiz.cz. http://www.itbiz.cz/slovnik/human-resources-hr/nabor 

http://www.itbiz.cz/slovnik/human-resources-hr/hr-konzultant
http://www.itbiz.cz/slovnik/human-resources-hr/personalni-agentura
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Používá se pro plánování kariéry, odborné přípravy, tím že poskytuje jasné rozdíly 
mezi jednotlivými úrovněmi odpovědnosti, a zároveň také slouží jako měřítko při osobním  
i finančním ohodnocení a kariérním postupu. 
 

Fáze 3 
 
Pečlivé vypracování náborového plánu mapuje strategii pro získávání a najímání těch 

nejvhodnějších kandidátů. Dává příležitost méně zastoupeným skupinám, jako jsou například 
ženy, váleční veteráni, zdravotně postižení atd.  

Náborový plán mimo jiné určuje po jakou dobu a jakým způsobem je možné se 
přihlásit do výběrového řízení, kde všude bude výběrové řízení oznámeno, nebo zda zájemci  
o danou pozici budou vybírání pouze z interních nebo i externích uchazečů. 

A na závěr jakou formou bude veden pracovní pohovor. Zda se bude jednat o osobní 
pohovor, pohovor telefonický, nebo pohovor pomocí SKYPE.  
 

Fáze 4 
 
Každý náborový proces by měl být prováděn v duchu etického kodexu, který zaručuje 

spravedlnost a nestrannost ve výběrovém řízení. Chcete-li zajistit žadatelům vybraným 
k pohovorům, aby vše bylo v duchu fair-play, aby se minimalizovala možnost pro osobní 
zaujetí, aby konečné posouzení nebylo hodnoceno pouze jedincem, je nezbytně nutné taktéž 
klást velký důraz na složení členů náborové komise. Složení těchto členů by mělo 
reprezentovat rozmanitý průřez zaměstnanců společnosti, samozřejmostí je zastoupení obou 
pohlaví. V případě, že pracoviště postrádá rozmanitost ve svých vlastních zaměstnancích, 
mělo by zvážit jmenování člena takovéhoto výboru a vyhledat jej mimo pracoviště a tím 
rozšířit perspektivu náborové komise. 

Členové komise také musí zajistit, aby nedocházelo ke střetu zájmu k uchazečům, aby 
byli dobře vybaveni pro jejich roli v procesu náboru s cílem zajistit spravedlnost a dodržování 
předpisů. Důrazně se doporučuje, aby členové komise byli zastoupení alespoň jednou 
osobou, která je považována jako odborník a to ať už po stránce technické či funkční. 
Z pravidla je touto osobou přímý nadřízený budoucího zaměstnance. 
 

Fáze 5 
 
Jakmile je vyhotoven popis pracovní pozice, nezbývá než vyhlásit náborové řízení 

k volným pracovním pozicím. Za dostatečné oznámení zodpovídá Personální oddělení,  
a existuje celá řada forem zveřejnění. Může se jednat o zveřejnění na webových stránkách 
společnosti, ve firemním časopise, anebo třeba jen o vyvěšení na nástěnce v závodní jídelně. 
Může se však také využít náborových agentur, anebo pouze obdržíme email z Personálního 
oddělení informující nás vypsání výběrového řízení na tu a tu pozici.  

Pochopitelně je velice důležité zdůraznit jednak, jak se ucházet o nabízené pracovní 
místo, a také do kdy je možné se o něj ucházet. Popřípadě uvést kontakt k získání 
doplňujících informací. 
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Fáze 6 
 
Po otevření pracovních pozic uchazeči zasílají své žádosti ve formě strukturovaného 

životopisu (označované zkratkou CV – Curriculum Vitae) s přiložených průvodním, nebo 
chcete-li motivačním dopisem. Všechny tyto žádosti musí být pečlivě prostudovány  
a posouzeny. Taktéž zde se opět doporučuje, aby ne-li všichni členové náborové komise, tak 
alespoň dva byli přítomni při posuzování kvalit uchazečů a tím se vyloučily individuální 
názory nebo předsudky jednotlivých k jednotlivým uchazečům. Po prostudování a posouzení 
všech životopisů uchazečů vytváří náborová komise seznam užšího výběru. Každý člen 
komise může předložit připomínky ke kvalifikaci a vhodnosti jednotlivých uchazečů, které se 
vztahují k minimálním požadavkům na danou pozici. Není to pouze strukturovaný životopis, 
který určuje, zda uchazeč byl zařazen do užšího výběru, velmi také záleží, jak výběrovou 
komisi zaujme náš motivační dopis, ve kterém můžeme nastínit důvody našeho zájmu o práci 
ve společnosti, firmě či organizaci. Je důležité sdělit, co mohu nabídnout společnosti, zda 
například jsem ochoten pracovat na směny, či jsem i nadále motivován zvyšováním své 
kvalifikace atd. Zkrátka proč zrovna já bych měl získat možnost přesvědčit náborovou komisi 
v průběhu pracovního pohovoru, že zrovna já jsem ten nejvhodnější kandidát. 

Jakmile je selekce ukončena, uchazeči, kteří jsou uvedeni na seznamu užšího výběru, 
jsou s výsledky selekce vyrozuměni a je jim oznámeno, kdy bude následovat individuální 
pracovní pohovor. 
 

Fáze 7 
 
Pracovní pohovor je jeden z nejdůležitějších kroků ve výběrovém procesu. Je to 

příležitost pro obě strany, aby se o sobě co nejvíce dozvěděli a zároveň si ověřili informace, 
které druhá strana o sobě prezentovala. Dodržováním těchto zásad, jsme ujištěni, že jsme 
v průběhu pohovoru dodali opravdu veškeré údaje potřebné k správnému vyhodnocení 
našich schopností a dovedností. Podrobněji se pracovnímu pohovoru budu věnovat 
v následující kapitole. 
 

Fáze 8 
 
Jakmile jsou veškeré pracovní pohovory ukončeny, členové výběrové komise musejí 

posoudit jak kvalifikace a zkušenosti každého z uchazečů ztotožňují s požadavky společnosti 
požadované k dané pracovní pozici. V zájmu společnosti je samozřejmě získat toho 
nejvhodnějšího kandidáta, z toho vyplývá, že taktéž výběrová komise bude posuzovat 
veškeré kladné či záporné informace získané o jednotlivých kandidátech. Závěrečné 
rozhodnutí výběrové komise bude znít pravděpodobně takto: Vzhledem k opodstatněným 
zkušenostem a získaným kvalifikacím se výběrová komise rozhodla jako nejvhodnějšího 
kandidáta pro pozici XY vybrat pana, paní... atd. 

Ovšem může se i stát, že pracovní pohovor nesplní svůj záměr, a že ani jeden 
z kandidátů zcela nepřesvědčí svými kvalitami výběrovou komisi, nebo naopak, že dva 
kandidáti shodně splňují veškeré předpoklady k získání dané pozice, avšak komise se 
neodvažuje přijmout jednoznačné rozhodnutí. Samozřejmě možností jak vyřešit danou 
situaci existuje celá řada. Může dojít, buď to k vyhlášení nového výběrového řízení  
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– v případě nedostačujících kvalifikací, anebo například následuje další kolo pracovního 
pohovoru mezi dvěma kandidáty, kteří naopak shodně přesvědčili výběrovou komisi.  
 

Fáze 9 
 
Po dokončení pracovních pohovorů, ve chvíli kdy úspěšný kandidát je vybrán, se 

naposledy kontroluje, zda výběrové řízení bylo vedeno v souladu požadavků na danou 
pracovní pozici a zároveň také odpovídalo standartu odpovídajícímu vedení výběrového 
řízení. Poté dochází k obeznámení s výsledky všech kandidátů, kteří se zúčastnili příjímacího 
pohovoru. S úspěšným kandidátem se znovu prochází pracovními povinnostmi, za která je 
budoucí zaměstnanec zodpovědný, a která jsou uvedena v popisu práce. Dále se s úspěšným 
kandidátem probírají finanční požadavky, odměny, možnosti nástupu do práce a další 
nezbytné záležitosti, které musí být upřesněny před podepsáním smlouvy. Na závěr 
předseda výběrové komise formálně nabízí budoucímu zaměstnanci pracovní smlouvu 
k podpisu.30 
  

                                                           
30

 Recruitment & Selection; Hiring Process. University Of California, Riverside. http://www.hr.ucr.edu 
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4. Postup při hledání práce 
 
4.1 Stěžejní milníky 
 

Bezpečnostní sbory respektive bezpečnostní komunita vykazuje řadu specifik na 
rozdíl od jiných profesí, ne jinak je tomu i při postupu hledání práce. Zejména pro zájemce o 
práci v bezpečnostním odvětví v krizových oblastech je pravidlem, že se snaží zúročit svých 
kontaktů, získaných v průběhu kariéry v bezpečnostních složkách.  

Pomocí takovýchto kontaktů se nám otevírají dveře „druhé kariéry“ podstatně 
jednodušeji než bez nich. Bohužel je třeba si uvědomit, že ne všichni bývalí kolegové, které 
znáte ze služby v armádě či policie, budou ochotni vám nabídnout pomocnou ruku při 
restartu vaší nové kariéry. Ať již jsou jejich důvody jakékoli, je třeba brát na zřetel, že  
i když vám v minulosti v případě vašeho zájmu o pomoc při hledání práce naslibovali „hory 
doly“, tak ve finále se k vám otočí zády. Sliby způsobují samozřejmě velká očekávání, ovšem 
je třeba si taktéž uvědomit, že váš bývalý kolega vám nikdy žádnou práci nemůže garantovat.  

Za velký úspěch, nebo krok vpřed se již dá považovat fakt, že se vaše CV dostane ve 
správnou chvíli do těch správných rukou. To znamená, že jste více méně zaevidován na 
Personálním oddělení, že jste byl doporučen od někoho, kdo už pro danou společnost 
úspěšně pracuje několik let, že se ten dotyčný za vás může zaručit, a že v případě potřeby 
obsazení volného místa, samozřejmě za předpokladů vhodností vaší osoby na danou 
pracovní, pozici budete společností kontaktován k pracovnímu pohovoru. Pak už je vše jen 
a jen na vás. Zda dokážete přesvědčit osobu konající s vámi pracovní pohovor, že vaše 
angličtina na dostatečné úrovni, že vaše kvalifikace a zkušenosti odpovídají údajům 
uvedených ve vašem CV, zkrátka, že se dokážete prodat. 

V případě, ovšem že bohužel nemáte nikoho, kdo by vám takto mohl pomoci, 
nezbývá vám nic jiného než, že se soustředíte na další možnosti, které se nabízí při hledání 
práce. Tou možností je zejména internet a tím procházení pracovních možností z velkého 
množství webových stránek ať už přímo u daných společností, anebo webových stránek 
bezpečnostních komunit, které na svých stránkách přinášejí aktuální pracovní nabídky.  

Ať již si zvolíte jakýkoli postup, základním předpokladem úspěchu je mít výborně 
zpracované vaše CV a průvodní dopis (cover letter) samozřejmě v anglickém jazyce. 
Vycházím z toho, že v dnešní době je někdy i více než 1 000 uchazečů na jednu pracovní 
pozici, z toho důvodu je velice důležité, aby vaše dva dokumenty opravdu okamžitě oslovily 
výběrovou komisi. Doporučuji proto využít služeb odborníků a nechat si vypracovat vaše CV 
na opravdu profesionální úrovni. 

V poslední době se ovšem stává, že stejně jako velké organizace typu Organizace 
spojených národů, Evropská unie nebo Severoatlantická aliance, tak i soukromé 
bezpečnostní agentury požadují po uchazečích o pracovní pozice, o vyplnění informačních 
dotazníků a taktéž strukturovaných životopisů přímo na jejich webových stránkách. Což je 
samozřejmě výhoda pro zaměstnavatele, což mu umožňuje lepší organizaci žadatelů 
v databázi, zároveň však velkou nevýhodu pro samotné uchazeče, kteří nemohou udělat 
dojem na zaměstnavatele svým vlastním životopisem. 
 
4.2  Nabídky a požadavky mezinárodních organizací a dalších možných zaměstnavatelů 
 
 Každý potencionální zaměstnavatel, ať již je to mezinárodní organizace, nebo privátní 
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sektor má své specifické požadavky na uchazeče. Ovšem těmto specifickým požadavkům 
předcházejí požadavky obecné, které jsou základním předpokladem k ucházení se o práci na 
mezinárodním poli. Tyto obecné požadavky jsou požadovány všemi organizacemi a můžeme 
říci, že jsou více méně shodné, nebo alespoň podobné. Můžeme je rozdělit: 
 

A. Základní požadavky 
B. Doporučené požadavky 
C. Základní dokumentace a vybavení pro úspěšné kandidáty 

 
Základní požadavky jsou obvykle následující: 

 

 Občanství – je potřeba mít občanství jednoho z členských států Evropské unie (pouze 
v případě, že se žadatel uchází o práci v Unii). 

 Vzdělání a zkušenosti – Dosažené vzdělání musí odpovídat požadavkům inzerovaných 
k dané pracovní pozici. Pro kandidáta na manažerskou pozici v bezpečnostní oblasti 
se obvykle požaduje: 

 
- úspěšné absolvování vysokoškolského studia (nejméně 3 roky) zakončené 

diplomem v oblastech bezpečnostního managementu, v oblasti politických či 
sociálních věd, mezinárodních vztahů se zaměřením na bezpečnostní 
management, nebo v příbuzném oboru; 

NEBO 
- kvalifikace na úrovni National Qualifications Framework, která je ekvivalentní 

úrovni 6 v European Qualifications Framework – Společný evropský referenční 
rámec pro jazyky (Common European Framework of References for Languages); 

NEBO 
- ekvivalentní policejní / vojenské vzdělání osvědčené úředním diplomem; 
A 
- minimálně 5 let profesní zkušenosti získané v civilní, vojenské, nebo policejní 

sféře a zejména v ochraně osob, vybavení a majetku; 
- schopnost pracovat v náročném prostředí, vytvořit a udržovat efektivní pracovní 

vztahy s lidmi z různých národních a kulturních prostředí; 
- prokázané schopnosti tvůrčím způsobem přispívat k vytváření bezpečnostních 

pravidel a postupů; 
- výborné organizační, plánovací a manažerské schopnosti; 
- zkušenosti s plánováním a realizaci projektu – je vysoce žádoucí; 
- vysoce odolný na práci pod stresem a ochota v případě potřeby pracovat přes čas; 
- výborná znalost regionu a potencionálních bezpečnostních hrozeb. 

 

 Integrita – Kandidát musí udržovat nejvyšší standarty osobní integrity, nestrannosti  
a osobní disciplíny v rámci mise. Není oprávněn poskytovat informace nebo 
diskutovat o jakýkoliv informacích nebo dokumentech v důsledku přístupu 
k utajovaným, anebo k citlivým informacím vztahující se k misi či příslušným úkolům 
a činnostem. Musí vykonávat své povinnosti a jednat v zájmu mise. 

 Flexibilita a adaptabilita – Schopnost pracovat na profesionální úrovni v různém  
a stresujícím prostředí. Kandidát musí akceptovat omezenou logistickou podporu  
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a nepředvídatelnou pracovní dobu. Musí mít schopnost pracovat profesionálně jako 
člen týmu různého složení (např. civilní-vojenský personál) a také být schopen se 
vyrovnat s odloučením od rodiny a obvyklého civilního života. 

 Tělesné a duševní zdraví – Kandidát musí být fyzicky fit a v dobrém zdravotním stavu 
bez jakýchkoli fyzických problémů či závislosti na návykových látkách, které mohou 
zhoršit operační výkonnost. Pravidelná fyzická přezkoušení jsou prováděna dvakrát 
ročně zejména v soukromých bezpečnostních agenturách. 

 Jazykové dovednosti – Anglický jazyk je jazykem pracovním. Proto musí být plynulý  
a to jak v psané tak i mluvené formě. Znalosti dalších cizích jazyků jsou samozřejmě 
výhodou, zejména jazyk užívaný v místě pracovního pobytu. V případě, se jedná  
o misi ve frankofonní oblasti, je pochopitelně požadován i jazyk francouzský, který 
musí být na stejné, nebo podobné úrovni jako jazyk anglický. 

 Počítačové dovednosti – Po kandidátu ucházející se o manažerskou pozici je 
požadováno důkladné zvládnutí textového editoru, tabulkového procesoru a za 
samozřejmost je považováno užívání e-mailových systémů. Znalost dalších nástrojů IT 
je pochopitelně přínosem. 

 Řidičský průkaz – Kandidáti jsou povinni vlastnit platný řidičský průkaz kategorie B. 
Musí být schopni řídit pancéřové auto s pohonem všech čtyř kol, a to jak 
s automatickým tak i manuálním řazením. Výjimečně je po kandidátech vyžadováno 
řidičské oprávnění kategorie C. 

 
Zjištění nesplňování některých z těchto základních požadavků, může mít za následek 

následné ukončení pracovní smlouvy a následná repatriace.  
 

Doporučené požadavky: 
 

 Znalost institucí organizací – Kandidát by měl prokázat dobrou znalost institucí 
organizace, u které se uchází o práci, především v souvislosti se společnou zahraniční 
a bezpečnostní politikou (SZBP). 

 Znalost oblasti pro danou misi – Kandidát by měl mít dobré znalosti v oblasti historie, 
kultury, sociální a politické situaci v regionu stejně jako policie, soudnictví  
a vládních struktur.  

 Výcvik a zkušenosti – Kandidát by taktéž měl mít absolvován kurz Civilního krizového 
řízení, nebo zkušenosti z pracovního pobytu v krizových oblastech (vojenské, civilní). 

  
Základní dokumentace a vybavení pro úspěšné kandidáty:31 
 

 Pracovní bezpečnostní prověrka – Tyto manažerské pozice vyžadují bezpečnostní 
prověrku umožňující přístup k utajovaným dokumentům (obvykle na úrovni TAJNÉ).  

 Mezinárodní očkovací průkaz – Vybraní uchazeči musí být držiteli mezinárodního 
očkovacího průkazu zobrazující veškerá očkování, která byla provedena a taktéž 
nesmí být opomenuté očkování, která jsou specifická pro danou oblast mise.  

 

                                                           
31

 European Union External Action. http://eeas.europa.eu/csdp/opportunities/index_en.htm 
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Dokumenty pro privátní sektor jsou obdobné, liší se pouze v tom, že zde není 
požadovaná bezpečnostní prověrka, místo toho se však požaduje čistý výpis z rejstříku trestů 
za posledních 5 let, dále se taktéž požadují 3 pracovní reference s kontaktními údaji na 
uvedené osoby s možností provedení kontroly. Soukromé bezpečnostní agentury požadují 
samozřejmě také veškeré kopie certifikátů k vykonaným kurzům a v neposlední řadě 
potvrzení o provedení rozsáhle zdravotní prohlídky, která se také zabývá testy, které vylučují 
užívání návykových látek. Je třeba také zmínit, že v poslední době PMC čím dál častěji 
požadují po svých zaměstnancích úspěšné zvládnutí psychotestů, které jsou jednou 
z podmínek k přijetí uchazeče do pracovního poměru. 
 
4.3 Příprava na pracovní pohovor 
 

Každý pracovní pohovor si vyžaduje náležitou přípravu. Nejedná se pouze o nějakou 
improvizaci. Ta není profesionální. V případě, že patříte mezi ty šťastné, kteří obdrželi 
pozvánku k pracovnímu pohovoru, bude se v našem případě jednat pravděpodobně  
o pohovor po telefonu, anebo o pohovor po SKYPE za pomocí telekonference. Je obecně 
známo, že průběh pracovního pohovoru je spojen se stresem, to znamená, že chceme-li 
opravdu uspět, musíme se dokonale připravit. Zde je několik rad, které nám mohou pomoci 
uspět:32 

 

 Berte telefonní pohovor tak, jako byste byli na pohovoru osobně. To, že je vykonáván 
přes telefon neznamená, že byste ho měli brát na lehkou váhu. 

 Ujistěte se, že telefon, který k pohovoru hodláte užít, je kvalitní. Snažte se vyhnout 
mobilním telefonům. 

 Pokud máte záznamník či hlasovou schránku, ujistěte se prosím, že nahrávka na nich 
je profesionální a slušná. 

 Ujistěte se, že rodinní příslušníci ví, jak vzít hovor a přijmout zprávy pro případ vaší 
nepřítomnosti. Mějte u telefonu bloček a řekněte jim, jak důležitá je jejich spolupráce 
pro váš úspěch  

 Dejte si pozor na případné rušení (hudba, televize, hlasy v pozadí) a sedněte si do 
tiché místnosti či prostoru, kde můžete produktivně myslet a mluvit. 

 Pokud máte na telefonu funkci „podržet hovor“, je nejlepší nepřerušovat váš pohovor 
a neodpovídat na případný další hovor. 

 Pokud máte problém s připojením či špatně slyšíte druhou stranu, nabídněte jim, že 
jim zavoláte zpět. 

 Buďte plně připravení, co se týká poznámek na: 1) společnost, 2) pracovní místo,  
3) váš životopis. Budete pak dělat dojem uspořádané a pohotové osoby. 

 
Pracovní pohovor u jedné ze zmiňovaných mezinárodních organizací, nebo  

u soukromé bezpečnostní agentury operující v krizových oblastech, probíhá za účasti 
výběrové komise, která je složena ze tří osob a samotného kandidáta.  

K pracovnímu pohovoru jsou přizváni pouze kandidáti, kteří prošli selekci a byli 
zařazeni do takzvaného užšího výběru. V případě, že se jedná o jednu pracovní pozici tak 

                                                           
32

 Telefonní pohovor. Adecco. http://www.adecco.cz/telefonni-pohovor.html 
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z počátečních uchazečů, kterých bývá často 50 až 60, je k pohovoru přizváno obvykle 3-5 
kandidátů. 

Samotné interview trvá minimálně 30 minut a zpravidla bývá i delší. Každý ze členů 
výběrové komise položí kandidátovi obvykle 3-4 otázky, týkající se různých odvětví, 
spojených s danou pracovní pozici u dané organice, nebo společnosti. Pracovní komise tímto 
prověřuje pravost informací, která jsou uvedena v aplikačních formulářích a zároveň 
vhodnost kandidáta. Pracovní pohovor je z pravidla veden v anglickém jazyce, v případě že 
pracovní pozice vyžaduje znalost dalšího cizího jazyku, bude pravděpodobně veden v obou 
těchto jazycích. U kandidáta, který se uchází o místo v některé z výše uvedených 
organizacích, se považuje za samozřejmost mít všeobecné znalosti, přehled v organizační 
struktuře organizace, o historii či dostatečné znalosti o politické situaci v zemi. 

V případě, že se jedná o pohovor pro některou ze soukromých bezpečnostních 
agentur, jsou požadavky, jak jsem již zmínil obdobné, avšak setkáme se zde i s rozdíly, které 
jsou dány specifickým posláním mise. Jelikož se jedná o privátní sektor v pracující v krizových 
oblastech pohovor probíhá pouze s personálním manažerem (face to face), který se 
zaměřuje převážně na policejní, nebo vojenskou minulost, vykonané kurzy, na zkušenosti 
získané v civilním sektoru a jiné.  

V obou případech má kandidát samozřejmě také prostor k položení vlastních dotazů. 
Tato část bývá velmi často podceňována. Čehož následkem bývají častá předčasná ukončení 
smlouvy ze strany zaměstnance. Proto se určitě nebojte zeptat, jaké jsou rotace, tím je 
myšleno kolik dnů strávíte na misi a poté kolik dnů máte nárok na dovolenou. Zda je 
dovolená placená, či nikoli – některé agentury totiž hradí vaší dovolenou a některé ne. Také 
se zeptejte na ubytování, stravu i finance. Vím, že mnoho uchazečů tady tyto otázky více 
méně neřeší, jelikož představa odjet na misi a pracovat pro mezinárodní organizaci, nebo 
privátní bezpečnostní sektor je silnější. Je to chyba, získanými informacemi předejdeme 
mnoha nedorozuměním a to ať již ze strany vašeho zaměstnavatele či vaši. Proto opravdu 
doporučuji připravit si před pohovorem otázky, které vás zajímají a nebojte se je položit. 
Určitě tím negativně neovlivníte zaměstnavatele o výsledku pohovoru. 
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5.  Kariéra ve zralém a pozdním věku 
 
Bez snahy o sebevzdělávání, tedy držení kroku s odborným vývojem, a bez ochoty 

přijímat a do praxe uvádět potřebné změny, nelze pozdní kariéru budovat vůbec. 
Je samozřejmé, že předpoklady pro vedoucí pozici a ambice se nikdy netýkají všech 

zaměstnanců. Šance na dlouhodobé uplatnění v oboru bezpečnostního konzultanta tkví  
v realistickém náhledu daných jedinců a v jejich pracovních zkušenostech, kterými dokážou 
odhadnout účinnost připravovaných změn a upozornit na souvislosti, které managementu 
při jeho možné 'profesionální slepotě' mohou uniknout. 

Vzestup může čekat na odborníky, kterým nepůsobí trauma převzetí odpovědnosti 
spojené s rizikem případného neúspěchu. Mají před sebou možnost dalšího růstu a mohou 
se posunout na vedoucí pozici. Prozíravý zaměstnavatel by měl využít jejich hluboké znalosti 
firmy a dobré orientace v celkové situaci na trhu. Jejich nadhled je předurčuje k uplatnění  
v rozhodovacích procesech na všech úrovních řízení.33 

Poslední dobou jsem postřehl, že se čím dál častěji setkávám s pojmem krize 
středního věku, který je nejčastěji spojován se soukromým životem a krizí partnerskou, ale 
ve skutečnosti se objevuje ve všech oblastech, kterými člověk prochází. 

Snaha po lepším uplatnění i ve středním věku naráží občas na nepochopení 
zaměstnavatelů, kteří bývají v zajetí neopodstatněných předsudků. Pracovníci nad čtyřicítku 
jsou pro ně 'neperspektivní' a nevyplácí se do nich investovat a pověřovat je odpovědnější 
prací. Takový postoj je pochopitelný jen tehdy, pokud jde o zaměstnance rezignující, 
neochotné a neschopné dalšího vývoje. Takoví jsou také většinou vyrovnaní se svou 
současnou pracovní pozicí a chtějí si ji pouze udržet. Ti ostatní, kteří se snaží, by naopak měli 
mít možnost vzestupu a uplatnění svých pracovních a životních zkušeností i ve vyšším věku.
 Na samém počátku své kariéry jsem se seznámil s jedním polským kolegou, jehož cíl 
byl stejný jako ten můj – pracovat ve sféře bezpečnostního managementu v krizových 
oblastech. Rozdíl mezi námi dvěma byl v tom, že mně bylo něco málo přes třicet a jemu 
skoro padesát. Vůbec jsem nepředpokládal, že by tento člověk mohl mít vůbec nějakou šanci 
uspět, a to zejména kvůli svému věku. Protože jsme ale spolu pracovali každodenně několik 
měsíců, byl jsem nucen svůj názor postupně změnit. Když pominu jeho fyzickou kondici, 
která v té době byla dokonce na podstatně vyšší úrovni než ta má, musím přiznat, že jsem byl 
fascinován jeho disciplínou a motivací něco dokázat a splnit si svůj sen. Fakt, že se ve svém 
věku začal učit anglicky, mne opravdu překvapil. A dá se říct, že mne jeho přístup 
v mnohém ovlivnil.  

Ať už se jednalo o motivaci, kterou jsem z něj čerpal a o kterou jsem již poté sám 
neměl nouzi, anebo jen o fakt, že jsem se nechtěl nechat zahanbit a připustit si, že on to 
dokáže, a já ne. Pravdou sice je, že já jsem práci získal, on ne, avšak zhruba po půl roce, když 
jsem se dozvěděl, že můj zaměstnavatel hledá lidi s odpovídajícími kvalitami, okamžitě jsem 
nabídl právě jeho CV. Měl jsem trochu obavy, zda nebude mít konečný klient výhrady k jeho 
věku, opak byl však pravdou. Klient byl přímo nadšený a tehdy jsem pochopil, že být mladý je 
krásné, ale mít zkušenosti je neocenitelné! 

Poslední dobou také často přemýšlím, jak dlouho mohu ještě svou práci dělat. Už 
jsme to samozřejmě s mými kolegy také několikrát probírali. Věřím, že to bude asi 
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individuální a že se to zároveň odvíjí od mnoha faktorů. Věk se samozřejmě zastavit nedá, 
ovšem je-li jedinec dostatečně fyzicky fit a motivovaný nadále pokračovat ve svém oboru, tak 
jsem přesvědčen, že i po padesátce se tato práce vykonávat dá. Každý to ale vidí jinak. Ten, 
kdo nemá rodinu a rád se toulá po světě, nemůže sdílet stejný názor s někým, na koho doma 
čekají děti, anebo s někým, kdo nemá příliš velké vyhlídky na pracovní uplatnění ve své vlasti. 
I můj pohled na tuto problematiku se zcela změnil od chvíle, kdy na mne doma čeká 
manželka s dětmi. 

V armádě nám vštěpovali, že všechno se odehrává v hlavě, že jen naše mysl 
rozhoduje o tom, jestli něco zvládneme nebo ne. To znamená, že opravdu záleží pouze na 
každém z nás, jak dlouho budeme svou kariéru moci budovat. Pokud v nás zůstane zapálení 
pro věc, snaha se dále rozvíjet a jít s dobou, pokud nám z očí nesejde náš životní cíl, ani věk 
pro nás nemusí být vůbec překážkou. 
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Závěr 
 
K zúročení znalostí a využití všech dovedností, které jsme získali v průběhu života  

a studia, je důležité být pevně odhodlán jít si za svým cílem, nevzdávat se při prvních krizích, 
ale zároveň neusnout na vavřínech již s počátečními dílčími úspěchy.  

Prostřednictvím svých vlastních zkušeností se mi potvrdily hypotézy, o kterých byla 
řeč v úvodu.  

 
Hypotéza č. 1: Ano, v oboru není výjimkou, že známosti či kontakty jsou mnohdy 

důležitější než dosažené vzdělání či kvality jedince. Ovšem není také výjimkou, že pokud 
jedinec, v průběhu zkušební doby, neodpovídá požadovaným standardům zaměstnavatele, 
jeho pracovní smlouva je okamžitě ukončena. Kontakty a známosti jsou velice důležité, avšak 
bez odborného vzdělání není možného úspěchu. 

 
Hypotéza č. 2: Soukromé bezpečnostní agentury a mezinárodní organizace operující  

v krizových oblastech jsou na pozicích bezpečnostního managementu převážně složené  
z bývalých členů bezpečnostních složek a zborů. Jen výjimečně se stává, že zaměstnancem je 
někdo, kdo přichází z civilního sektoru a nemá žádné profesionální zkušenosti s armádou 
nebo policií. Upřednostněním těchto žadatelů pří výběrových řízeních zaměstnavatel  
předchází možným problémům, spojených s disciplínou, s nevyrovnáním se se stresem či 
přizpůsobení se daným podmínkách, ale i například s odloučením od rodiny. Tyto zkušenosti 
u svých zaměstnanců získané ve státních službách, jsou pro budoucího zaměstnavatele 
prioritní, a samozřejmě i pro něj neocenitelné. 

 
Abych vše uvedl na pravou míru, trh práce je v mém oboru přesycen. Práci mohu 

získat prakticky pouze od agentur z anglicky mluvících zemí, zejména však Spojeného 
království a Spojených států amerických. Nenahrává mi ovšem fakt, že jako cizinec 
nedisponuji správným cestovním pasem a nejsem rodilým mluvčím. Abych u těchto 
organizací mohl práci získat, musím splňovat určité požadavky. 

Za prvé musím ukázat, že zaměstnavateli mohu nabídnout něco více než běžný 
domácí uchazeč, a to například perfektní znalost země nebo již zmíněnou multijazykovou 
vybavenost. Anglofonní kolegové totiž málokdy disponují jiným jazykem než svou 
mateřštinou a právě díky tomu máme my ostatní poměrně velkou výhodu a můžeme tím 
získat výhodu. Získá-li taková firma pracovní zakázku v zemi, kde je potřebná například již 
zmíněná francouzština, tak mé šance na získání takového místa několikanásobně rostou. 
Domnívám se ale, že je i nesmírně nutné mít na své straně občas i obyčejné štěstí, abychom 
byli ve správnou chvíli na správném místě. 


