UNIVERZITA KARLOVA, FILOZOFICKÁ FAKULTA, KATEDRA
PSYCHOLOGIE

POSUDEK OPONENTA
diplomové práce

Jméno a

příjmení

autora: Bc. Jana Jungwirtová

Název práce: Psychologické aspekty zákroku pořádkových jednotek Policie České
republiky
Oponent: JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D., Policejní akademie ČR

Hodnocení
Cíl OP: popsat důležité aspekty práce a zákroků pořádkových jednotek se
zaměřením na činitele, kteří ovlivňují prožívání a chování zasahujících policistů
- autorka splnila.
Struktura OP: odpovídá resenému problému a cíli práce. Výběr poznatků
k problému řešenému v práci je funkční, jejich řazení logické, struktura práce
odpovídá cíli. Práce má požadovanou odbornou úroveň, text je čtivý,
srozumitelný. Závěry, formulované autorkou
jsou zdůvodněné, vychází
z vhodně vybraných teoretických postulátů a zejména empirických zjištění. Za
pozitivum práce považuji velmi dobře zpracovanou empirickou část včetně
přehledných výsledků a jejich interpretace.
Metodologie a metody zpracování OP: výběr a prezentace teoretických,
psychologicky relevantních poznatků z literatury v rovině klasifikační a vztahové
analýzy. Sběr dat v empirické části práce autorka realizovala pomocí metody
ohniskových skupin s využitím metodologie kvalitativního výzkumu. Zjištění
získaná vlastním šetřením v terénu autorka komparovala se zjištěními
z výzkumu příčin agresivního chování policistů při zákrocích proti účastníkům
hromadných uskupení, realizovaného katedrou společenských věd PA ČR
v letech 2004-2009. Autorkou zvolenou metodologii i použité metody považuji
za adekvátní řešenému problému.
Práce s literaturou:
bibliografické citace

je

na

velmi

dobré

úrovni,

odpovídá

normě

pro

Klady: Za nesporné pozitivum práce považuji autorkou realizované terénní
šetření se seriózně formulovanými zjištěními a závěry, využitelnými jak

v policejní praxi, tak při zpracování závěrečné výzkumné zprávy katedry
společenských věd PA ČR (zejm. v rovině metodologické - využití metody
focus group).
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