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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
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s názvem: Analýza připravenosti příslušníků Městské policie hl. m. Prahy na kontakt s mentálně
postiženými občany

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 18 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

10 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

37 

5. Celkový počet bodů 95 

Návrh otázek k obhajobě

1. Myslíte si, že jsou příslušníci Městské policie hl. m. Prahy dostatečně připraveni kontaktovat a
jednat s mentálně postiženými občany?

2. Domníváte se, že by se příslušníci Městské policie hl. m. Prahy měli seznámit formou dalšího
vzdělávání s danou problematikou?

3. Jaká opatření, která jste navrhla, by se v rámci zlepšení připravenosti příslušníků Městské policie
hl. m. Prahy mohla uplatnit?

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Studentka zpracovala ve své bakalářské práci velmi zajímavé téma. Věnovala se analýze stavu
připravenosti příslušníků Městské policie hlavního města Prahy, zaměstnanců centrálního operačního
střediska, strážníků a pracovníků oddělení prevence, na kontakt s mentálně postiženými občany.
V teoretické části přiblížila novodobou historii Městské policie hl. m. Prahy
a připojila charakteristiku vybraných oddělení spadajících pod tuto organizaci, centrální operační středisko
a oddělení prevence. Dále studentka objasnila základní pojmy z problematiky mentální retardace.
V praktické části se zaměřila na analýzu připravenosti příslušníků jednotlivých oddělení na kontakt s
mentálně postiženými občany. Sběr dat probíhal na základě řízených rozhovorů s jednotlivými pracovníky.
Nashromážděné informace pak použila k upřesnění situace na jednotlivých odděleních. Výsledky studentka
shrnula pomocí SWOT analýzy. Na základě výsledků bylo navrženo doporučení, zaměřené na připravenost a
adekvátní jednání příslušníků Městské policie hl. m. Prahy s mentálně postiženými občany, a to Projektem
vzdělávací akce pro Městskou policii hlavního města Prahy - Jak spolupracovat s mentálně postiženými
občany.
V diskuzi ze studentka zaměřila na organizace poskytující osobní asistenci mentálně postiženým občanům
na území Prahy a na doplňující informace od ředitelů obvodních oddělení, kteří se vyjadřovali k dané
problematice. Pro porovnání uvedla i práci Městské policie v Poděbradech, uvedla i událost, kterou řešila
Městská policie v Praze 4.
Tato bakalářská práce splnila cíl a bylo i navrženo opatření, spočívající v doporučení a návrhu projektu pro
školení příslušníků této organizace. Formální požadavky byly dodrženy. Studentka k tématu přistoupila
velmi zodpovědně a prokázala znalost dané problematiky.
Bakalářskou práci hodnotím výborně - A a doporučuji k obhajobě.        
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