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Hodnocení práce  

1. Formulace cílů práce 
Podle zadání byly cíle BP formulovány takto:  

Analýza specifik pátrání po pohřešovaných dětech. Zjištění stavu postintervenční 
psychologické pomoci vypátraným dětem u Policie ČR, ve vybraných školských zařízení a 
výchovných ústavech.  
V samotné práci je však jistý nepoměr mezi obecným úvodem a vlastním cílem BP. 
Obecnému pátrání po pohřešovaných osobách je věnováno více prostoru než specifice pátrání 
po pohřešovaných dětech. Pojednání o stavu postintervenční psychologické pomoci není 
zaměřeno na problematiku dětí v takovém rozsahu, jaký by plně odpovídal cílům práce. 
Výzkumná sonda a popis způsobu spolupráce s výchovnými ústavy práci výrazně zkvalitnil a 
doplnil o důležité aspekty.  

 
2. Metodika zpracování 
Práce vychází především z odborné literatury a úředních dokumentů. Uváděné texty 

jsou parafrázovány a komentovány. V práci jsou využity také zkušenosti z vlastní profesní 
praxe autora. V závěrečné části práce je analyzována výzkumná sonda. Jednotlivé části práce 
nejsou v dostatečně přiměřených vzájemných proporcích. Kapitola 3, která je stěžejní, by 
měla být rozsáhlejší,  naopak kapitola 1. mohla být zkrácena nebo měly být v celém kontextu 
zřetelněji zdůrazněny pasáže, které se týkají pátrání po dětech. 
Uvedení případu Jana Rokose má své opodstatnění jako příklad impulsu k analýze, která 
podnítila MV k návrhu zpracování nové koncepce pátrání po pohřešovaných dětech. 
Vzhledem ke kontextu a rozsahu jiných částí práce by bývalo vhodnější „Časový snímek“ 
(který je navíc  příliš zřejmým přepisem úředního materiálu, i když komentovaným) dát do 
příloh a v textu nechat jen shrnutí a vyhodnocení a navrhovaná opatření analytické skupiny 
pro MV ČR.   
Naopak „výzkumná sonda“ mohla být z větší části zahrnuta do textu a její výsledky víc 
rozpracované, některé grafy mohly přijít do textu a mohly být víc okomentované, čímž by se 
zmenšila výše uvedená disproporce rozsahu jednotlivých částí práce. Toto asi nebylo možné 
vzhledem k časovým možnostem po provedení výzkumné sondy. Zajímavé je uvedení 
rozboru útěkovosti Diagnostického ústavu Praha, stejně jako dokumentace písemných projevů 
chovanců, (rukopis, fatální neznalost gramatiky, nedostatečná znalost češtiny ...).  V textu i 
v přílohách uvedené dokumenty, kopie dotazníků atd. jsou pro výzkum této problematiky 
přínosem. 

3. Práce s odbornou literaturou (informační zdroje) 
První část práce je výrazně vázána na materiál ze kterého student vychází, ale text  je  

zpracován přehledně a srozumitelně. Je tam však  málo zobecnění, často je to jen zhuštěný 
nebo vybraný úřední text. V zájmu zachování přesnosti uváděných předpisů a požadavků 
nelze toto považovat za závažný nedostatek. Materiály a literatura, z nichž se vychází, jsou 
citovány.  
Dalšími zdroji byly výsledky výzkumné sondy, které jsou vyhodnoceny adekvátně. Autor 
vycházel také z diskusí a z konzultací s pracovníky uvedených výchovných a diagnostických 
zařízení a z jimi poskytnutých materiálů. 



4. Celkový postup řešení   -   viz bod 1. a 2. 
5. Členění práce (kapitoly, podkapitoly) – splňuje požadavky na BP 
6. Úroveň jazykového zpracování 
Jazyk BP je velmi dobrý,  práce je čtivá, je to dobrá čeština. 
7. Formální zpracování – celkový dojem 
Celkový dojem z formálního zpracování BP je výborný, po formální stránce je práce 

zpracována bezchybně. Přínosem jsou naskenované dokumenty, zvl. uvedení obou druhů 
dotazníků v přílohách. 

8. Odborný přínos práce, její praktické využití 
Práce je přehledným informačním materiálem nejen pro policisty, kteří pracují 

v oblasti pátrání po pohřešovaných dětech, ale i pro vychovatele v různých typech školských 
zařízení, především pak ve výchovných a diagnostických ústavech. Dále lze práci využít pro 
pokračování v podobném výzkumu příčin útěkovosti dětí a možností nápravy.  

9.   Naplnění zadání práce 
Zadání práce je přes výše uvedené výtky, z převažující části splněno. Zadání práce 

bylo během řešení BP doplněno o výzkum důvodů, které vedou k útěkům z výchovných a 
diagnostických ústavů. Tato část práci výrazně zlepšila. 
           10.  Splnění cílů práce, závěry práce a jejich formulace 
            V závěru práce bylo  formulováno celkem výstižně splnění cílů práce. Lze 
konstatovat, že cíle předkládané bakalářské práce byly v zásadě splněny.   
Autor se zaměřil v závěrečné části práce na jednu skupinu pohřešovaných dětí, tu 
nejpočetnější, jíž jsou  „útěkáři“  ze zařízení pro děti s etopedickými poruchami.  
O dalších skupinách pohřešovaných dětí pojednal  autor v obecné části práce. Podrobněji je  
zpracován jako modelový případ ještě jen průběh únosu dítěte jedním z rodičů. Část práce 
věnovaná jednotlivým kategoriím pohřešovaných dětí mohla být rozsáhlejší a propracovanější  
(děti ztracené či jinak pohřešované, útěky dětí nejen výše uvedené, ale i z rodiny vlastní či 
náhradní, dále únosy dětí třetí osobou). Vzhledem k možnostem rozsahu BP je toto 
konstatování spíše výzvou k pokračování a rozvedení pojednávaného tématu. 
             
Otázky k obhajobě: 

1.  Jaká je podle Vás psychologická příprava policistů pro pátrání po pohřešovaných dětech? 
2.  Do jakých skupin dělí policie děti, kterých se „pátrání po pohřešovaných dětech“ může 
týkat? Krátce pojednejte o ostatních skupinách, na které jste se v BP tolik neorientoval. 
 

Souhrnné vyjádření:  

Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou práci a proto ji  
doporučuji k obhajobě. 
 

Navrhuji hodnocení práce známkou:       
 
 
V Praze  10. května 2011 
 
 


