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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Denisa Tejmarová 
s názvem: Krizová intervence u Policie České republiky
 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

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

24 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 10 

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

8 

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

30 

5. Celkový počet bodů 72 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Specifikujte jaké jsou vzájemné souvislosti mezi trestným činem a mimořádnou událostí, v čem je
vnímána odlišnost a v čem jednotnost?

2. Kdy (za jakých okolností) se z oběti TČ stává poškozený?

3. Charakterizujte jednotlivé kroky KI jak je poskytována pomáhajícímu personálu odborníky
(psychology), označované také jako model KI.

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové 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  

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



Komentář

První část teoretické části diplomové práce má značně fragmentární charakter, sestávající  s poměrně
stručných popisů základních pojmů, které do značné míry postrádají kontextový charakter. V teoretické
části DP se prolínají pojmy legislativně spadající do trestně právní problematiky  s legislativou pro IZS, což
nepůsobí kompaktně. Viktimologie jako nauka o obětech TČ má v našem pojetí a  našem výkladu bližší
vztah k trestně právní problematice než k obětem katastrof a mimořádných událostí, kde je klasifikace
obětí odlišná od obětí TČ. Praktická část práce vymezuje tři hypotézy, přičemž první hypotéza není
vymezena relevantně (v praxi řadoví policisté na základních útvarech nejsou primárně připravování pro
poskytování krizové intervence obětem, tuto roli mají tzv. interventisté), u dalších hypotéz, vzhledem k
jejich obsahovému charakteru se dá předem očekávat jejich potvrzení (což se i prokázalo). Analýza
dotazníkového šetření a komentáře k otázkám prostřednictvím dotazníku v praktické části práce je u
některých otázek poměrně stručná, jisté výhrady k metodické stránce konstrukce některých otázek (např.
otázka č. 7, 12, 15). Výskyt gramatických chyb (str. 46, 52, 58...).  Návrhy na opatření jako cíl práce
vzhledem k ne zcela vyjasněným otázkám v oblasti obsahu vzdělávání policie na základních pozicích jsou
poměrně obecné a málo konkrétní.
I přes tyto nedostatky lze ocenit zájem a osobní invenci diplomantky ke zpracování tohoto poměrně
náročného a značně odborně zaměřeného tématu.        
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