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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Miroslav Purmann 
s názvem: Přístup příslušníků Policie České republiky k osobám s duševním onemocněním

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) 

8 

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

35 

5. Celkový počet bodů 91 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak by jste mohl mohl shrnout dovednosti policistů v komunikaci a jednání s duševně nemocnými?

2. Jak by jste mohl obecně mohl shrnout dovednosti policistů v komunikaci a jednání s duševně
nemocnými?

3. Jaké typy školení či stáží by jste pro příslušníky policie navrhoval?

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

V bakalářské práci Miroslav Purmann zpracovává velmi důležité multidisciplinární téma spolupráce PČR a
psychiatrické nemocnice. Teoretickou část práce hodnotím jako dostatečně rozsáhlou a vhodně
strukturovanou k uvedení do problematiky duševních onemocnění. Velmi kladně hodnotím úvod do jednání
s osobami v akutní fázi duševního onemocnění a agresivně se projevujícími osobami.
Velmi oceňuji jím sestavený dotazník, který za účelem sběru vytvořil. Získaná data pak vhodným způsobem
interpretuje a prezentuje.
Předkládaná práce přináší poznatky použitelné pro další budování spolupráce mezi policií a
psychiatrickými zařízeními. Tyto jsou velmi potřebné i s ohledem na nedávné medializované případy, kdy
právě ne zcela dobrá komunikace mezi policií a psychiatrickými zařízeními vedla k nešťastným událostem.
 Posílení dovedností policie v oblasti zacházení s duševně nemocnými je i na politické úrovni důležité téma
meziresortní spolupráce, práce bude poskytnuta Ministerstvu zdravotnictví jako jeden z podkladů
komplexního řešení spolupráce psychiatrických zařízení a policie. V tomto ohledu jí vnímám jako potřebnou
a přínosnou, protože volá po vzdělávání policie v tom, jak adekvátně přistupovat k duševně nemocným a
omezovat používání omezovacích prostředků.
Práce byla zpracována velmi samostatně, úkoly byly plněny včas v daných termínech, poskytuje data, která
jsou použitelná v běžné praxi.
Práci doporučuji k obhájení.
       

Jméno a příjmení: MUDr. Marek Páv, Ph.D.
Organizace: Psychiatrická nemocnice Bohnice
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