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Bakalářská práce Adriány Blažkové se zabývá významnou částí policejní praxe, 

kterou je pátrání po pohřešovaných osobách, v konkrétním případě zúženou na problematiku 

pátrání po pohřešovaných dětech. Cíle práce jsou stanoveny jednoznačně, srozumitelně a 

v kontextu s řešeným zadáním práce. Při zpracování bakalářské práce je čerpáno z poměrně 

širokého spektra informačních zdrojů, a to včetně interních aktů řízení, právních norem a 

závazných pokynů, které oblast pátrání upravují. Práci s informačními zdroji, zejména pak 

s interními policejními předpisy považuji v souvislosti se zvoleným tématem práce jako 

zásadní, neboť se podařilo při jejich analýze „vypíchnout“ z jejich obsahu ty nejpodstatnější 

informace, které jsou poté v textu bakalářské práce okomentovány. 

Práce je logicky členěna od nejzákladnějších a obecnějších informací o pátrání po 

pohřešovaných dětech (formy a prostředky pátrání), přes popisnou část, ve které je poměrně 

podrobně popsána činnost operačních středisek, včetně možností využití technických 

prostředků. Jako velmi přínosné osobně považuji kapitoly 4 a 5, které jsou věnovány pátracím 

akcím, tedy opatřením, do nichž bývá zapojena i široká veřejnost, včetně médií. Tyto kapitoly 

jsou zpracovány způsobem, který může být využit bez dalšího jako návod na činnost policie 

při vyhlášení pátrací akce v reálné situaci.  

Vzhledem k charakteru tématu bakalářské práce nebylo vždy možné se vyhnout 

termínům a slovním spojením, které jsou pro policejní prostředí charakteristické, ale i přes 

občasné použití „policejní češtiny“ je jazykové zpracování na požadované úrovni, stejně tak 

jako celkové formální vyznění práce. V této souvislosti bych vyzdvihl do textu vložené 

obrázky (např. zobrazenou tabulku systému Dispečer Maják 158), které vhodně doplňují 

zpracovávanou kapitolu. 

Zajímavě vyznívá a celkově dokresluje problematiku pátrání po pohřešovaných dětech 

i srovnání diagnostického ústavu v Hradci Králové a výchovného ústavu v Hostinném, a to 

zejména z důvodu, že veřejnost většinou rozdíly v těchto typech zařízení nezná a klade mezi 

ně rovnítko. To celé, doplněno statistickými výstupy, podtrhuje kvalitní zpracování zadaného 

tématu. 

Bakalářská práce svým celkovým pojetím shromažďuje informace a poznatky o 

pátrání po pohřešovaných dětech jako o jedné z mnoha činností PČR a svou informační 



hodnotou by mohla být využita i jako metodická příručka pro policisty, ve které by měli na 

jednom místě shromážděn ucelený soubor činností a postupů jak v případě situace, kdy je 

pohřešováno dítě, postupovat. 

  

            
 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké jsou praktické zkušenosti s přesností lokalizace mobilních telefonů (desítky, 

stovky metrů), má na přesnost lokalizace vliv členitost terénu ? 

 

2.  Pomohlo by ke snížení počtu případů tzv. "notorických útěkářů" z výchovných ústavů    

zpřísnění vnitřního režimu v těchto zařízeních a stanovení například interních sankcí za 

útěk ? 

  

 

Souhrnné vyjádření: Práce Adriány Blažkové splňuje svým obsahem i zpracováním 

požadavky na bakalářskou práci a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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