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

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30) 

30 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 17 

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) 

38 

5. Celkový počet bodů 95 

Návrh otázek k obhajobě

1. Co považujete za nejdůležitější při práci příslušníků MP s mentálně postiženými spoluobčany?

2. Do jaké míry zprofesionalizuje event. školení jednání příslušníků MP podle vašeho názoru?

3. -

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 si vybrala pro svou bakalářskou práci velmi zajímavé a částečně i problematické téma-
připravenost složek Městské policie pro kontakt s mentálně postiženými občany.
Teoretická část přibližuje historii Městské policie hl.m. Prahy a charakteristiku některých vybraných
oddělení. Dále se zabývala základními pojmy z oblasti a problematiky mentální reterdace.
Praktická část práce  je zaměřena na zjišťování a analýzu připravenosti příslušníků MP k jednání s danou
skupinou osob.Pomocí SWOT analýzy byla zjištění shrnuto a navrženo další doporučení pro zvýšení
připravenosti na adekvátní jednání příslušníků MP hlavního města Prahy projektem vzdělávací akce Jak
spolupracovat s mentálně postiženými.
Zajímavá je část diskuze- porovnání práce organizací , které poskytují osobní asistenci mentálně
postiženým občanům na území Prahy, informací od ředitelů obvodních oddělení a studentka uvedla i řešení
konkrétní události z MP Praha 4.
Hodnocená bakalářská práce splnila cíl. Navíc bylo navrženo i opatření - návrh projektu pro školení
příslušníků MP.
Hormální požadavky byly dodrženy a byla prokázána znalost dané problematiky.

Bakalářskou práci navrhuji hodnotit VÝBORNĚ- A, doporučuji k obhajobě  

Jméno a příjmení: PaedDr. Vladimíra Kohoutová
Organizace: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


