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Tereza Nezbedová: 
Výběr policistů do specializovaných útvarů 

Předložená diplomnová práce je aktuální a odborně přínosná. Vedle odborných cílů může i 
napomoci zrněně postojů veřejnosti vůči policii. 
Číst tuto práci je potěšením: vedle jasné a přesvědčivé motivace autorky ("už od pohádek: boj 
dobra se zlem ... ") se čtenář setkává s jasnou myšlenkou výzkumu, teoretickou i 
metodologickou uměřeností. Teoretická část netápe, jak je často zvykem, váhavě po 
slovníkových ekvivalentech zadání, ale přímo a konkrétně zkoumá teoretické stránky 
problémů a metod. Empirická část je sochařsky čisté srovnání Zásahové jednotky a 
Kriminalistického ústavu P ČR. 
Práce začíná přehledem úkolů psychologie vůči P ČR, nároky na výběr, výcvik, vzdělávání a 
konsultace a na poradenství. Již tato subkapitola ukazuje důvěrnou znalost terénu. Třetí 
kapitola uvádí organizační strukturu P ČR a v jeho rámci poslání specisalizovaných a zde 
zkoumaných útvarů. 
Empirická část je unikátní svým precizním zaměřením na vztah osobnosti a práce. Obsahuje 
precizně formulované hypotézy, adekvátní volbu metod i zpracování dat, které v detailní a 
pečlivé interpretaci směřují ke srovnání ideálního a typického příslušníka speciálních útvarů. 
Mezi jiným je to vysvětlení úlohy agrese jako nástroje plnění úkolů ZJ a současně jejího 
řízení - odpojení od cíle jednání, či rysu osobnosti. Autorka se tak přibližuje obecné 
determinaci špičkových výkonů. Přináší poznatky korigující mediálně šířené halucinace o 
způsobech chování "Rambů": jsou tolidé, kteří se ve společnosti jiných lidí cítí dobře, chtějí 
být ostatními přijímáni, jsou schopni a ochotni přebírat odpovědnost, nepřejí si být příliš 
kontrolováni a mají tendenci navazovat užší vztahy s menším počtem lidí. DP tak vyvrací 
některé mýty týkající se jak bojovníků, tak vědců v řadách policie. 
Práce je ukončena adekvátní diskusí a závěry v sympaticky sebekritickém duchu. 
Zcela drobná připomínka na úrovni překlepu: "baškirští" teroristé pravděpodobně působí 
poněkud východněji než ve Španělsku, kde jsou pravděpodobně teroristé pouze baskičtí (43). 

Závěr: 

Předložená práce plní všechny požadavky na diplomové prác7klade~ a proto ji doporučuji 

k obhajobě. ,j' é/·_-.--~ 
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