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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. V jakém smyslu lze poskytování krizové intervence policistům považovat za sociálně 
pedagogickou aktivitu?

2. Jaká byla skutečná návratnost administrovaného dotazníku oproti předpokládané a jak 
se ve výsledcích odrazila skutečnost, že do vybraného vzorku patřili policisté spadající 
pod pražské centrály?

3. Jaká doporučení byste formulovala pro zefektivnění poskytování krizové intervence 
policistům?

4. Lze u policistů více využívat edukace v oblasti prevence rozvoje krizových stavů?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce představuje specifika poskytování krizové intervence u příslušníků Policie 
ČR. Autorce se podařilo ukázat základní konflikt poskytování krizové intervence 
příslušníkům Policie ČR: Na jedné straně je systémově začleněna do práce policie, na straně 
druhé jejímu efektivnějšímu využití brání celá řada úskalí ohrožujících profesní dráhu 
policisty. Práci policisty chápe diplomantka v kontextu pomáhajících profesí, mohla však 
také explicitně vyjasnit, jaká kritéria tohoto začlenění byla pro ni zejména významná. 

Autorka provedla empirické šetření u zhruba tří stovek respondentů z řad Policie ČR, kde 
zkoumala informovanost o službách krizové intervence, jejich využití a důvěru v ně. 
Dotazníkové šetření by bylo vhodné doplnit ještě kvalitativní metodou rozhovoru, neboť lze 
předpokládat jistou zdrženlivost při uvádění citlivých dat do elektronicky distribuovaného 
dotazníku. Přesto jsou získaná zjištění poměrně závažná a ukazují nedostatečnou 
připravenost policistů řešit zátěžové situace z využitím odborné pomoci.

V práci jsou hojně využívány intranetové zdroje Policie ČR, což umožnilo nahlédnout „za 
oponu“ policejní práce, na druhou stranu to ukazuje na nedostatečnou reflexi citlivé 
problematiky u odborné veřejnosti, což bylo pro práci do jisté míry limitujícím faktorem.

Ocenění zaslouží kritický postoj autorky k současnému ne zcela příznivému zakotvení 
podpůrných služeb v praxi, nicméně návrhy na zlepšení současného stavu zůstávají v obecné 
rovině (viz závěr práce). 

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře, v případě přesvědčivé obhajoby i lépe. 
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