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Hodnocení práce
1. Formulace cílů práce
Cíle BP jsou jasně formulované, práce je přehledně strukturovaná, zvolené téma je
pojednáno v širším kontextu a podává srozumitelný přehled činnosti policie při pátrání po
pohřešovaných dětech. V práci jsou popsány nejen metody a postup pátrání po pohřešovaných
dětech, je uvedeno také členění (typologie) pohřešovaných dětí a jsou pojednány i okolnosti
či důvody vedoucí k těmto nešťastným situacím. Autor se věnuje také požadavkům na
vyškolení policistů, kteří mají v náplni své práce pátrání po pohřešovaných dětech, včetně
jejich psychologické přípravy na jednání a komunikaci s těmito dětmi i s jejich rodiči
2. Metodika zpracování
odpovídá požadavkům na BP.
3. Práce s odbornou literaturou (informační zdroje)
Student vhodně využívá odbornou literaturu a další zdroje, včetně odpovídající
legislativy a metodických pokynů pro činnost policie v této oblasti. Dodržuje požadavky na
odkazy a citace. Autor vhodně využil své profesní zkušenosti a znalost problematiky.
Pojednávanou problematiku doplnil také o poznatky získané konzultacemi s kolegy, např.
také s policejní psycholožkou.
4. Celkový postup řešení
splňuje požadavky na BP.
5. Členění práce (kapitoly, podkapitoly)
Práce je přehledně členěna do kapitol a podkapitol, jednotlivé části na sebe logicky
navazují. BP obsahuje všechny požadované části.
6. Úroveň jazykového zpracování
Občas je práce stylisticky uvolněnější a odbornost vyjadřování je poněkud vytěsněna
emotivnějším zaujetím pro sdělované skutečnosti. Jazyk práce však splňuje nároky na BP.
7. Formální zpracování – celkový dojem
Práce je pečlivě upravena, vhodně jsou vybrány přílohy, které výrazně dokreslují
činnost policie a propracovanost systému pátrání po pohřešovaných dětech. Celkový dojem je
velmi pozitivní.
8. Odborný přínos práce, její praktické využití
Práce podává veřejnosti přehled o málo známých a přitom závažných skutečnostech.
Uvádí návody, jak se v těchto situacích mají chovat příslušníci policie, ale i rodiče a
veřejnost, ale také jak se mají zachovat děti, aby podobným situacím zabránily.
9. Naplnění zadání práce
Práce splnila zadání.
10. Splnění cílů práce, závěry práce a jejich formulace
Cíle PB splnila, závěry práce jsou formulovány odpovídajícím způsobem.
Otázky k obhajobě:
1. Jak hodnotíte psychologickou přípravu policistů na činnosti spojené s oblastí pátrání po
pohřešovaných dětech?
2. V čem bylo přínosem zpracování tohoto tématu BP pro Vás osobně?

Souhrnné vyjádření:
Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou práci a proto ji
doporučuji k obhajobě.
Navrhuji hodnocení práce známkou:
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