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Hodnocení práce: 
 
Práce je zaměřena na celosvětový závažný problém – na pátrání po pohřešovaných dětech. 
Cílem práce bylo podat přehled problematiky pátrání po pohřešovaných dětech v ČR a 
součinnost složek MV a civilního sektoru při pátrání. Dalším cílem bylo srovnat vybraná 
zařízení ústavní výchovy z hlediska počtu útěků. Stanovený cíl práce byl splněn. 
Autorka podává ucelený přehled o práci Policie ČR,  o integrovaném komunikačním systému 
a o Národním koordinačním mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech. Dokumentuje 
četnost případů pohřešovaných dětí, vychází ze statistiky. Prezentuje složitost a náročnost 
pátrací akce. Z hlediska studovaného oboru je významné, že se studentka zaměřila i na 
vzdělávací požadavky na členů pátracích týmů a na jejich přípravná školení, která nejsou 
zaměřena jen na technické zvládnutí akce, ale např. i na formy komunikace s rodinou 
pohřešovaného dítěte a zajištění spolupráce s policejním psychologem. Práce je dobrým 
zpracováním literatury a úředních materiálů. 
Ve druhé části práce studentka prezentuje konkrétní činnost Integrovaného záchranného 
systému ČR na příkladě popisu cvičení k součinnosti těchto složek při hledání pohřešované 
osoby. Autorka dokládá, že pátrání po pohřešovaných dětech se týká významně dětí na útěku, 
ukazuje, že nejčastěji utíkají děti ze zařízení, kde jsou umístěné na základě zákonného 
opatření. Přínosem práce proto je, že přibližuje činnost a způsob výchovné práce dvou 
takových zařízení. Studentka sice uvádí dvě odlišné instituce – diagnostický ústav a výchovný 
ústav, ale velmi dobře rozlišuje jejich podmínky a nutné odlišnosti v jejich práci i odlišné 
problémy s dětmi z těchto zařízení.  
Práce je zpracována přehledně a systematicky, členění do kapitol odpovídá obsahu, jen grafy 
umístěné v závěru práce  (s. 62-63), měly být na odpovídajícím místě v textu nebo 
v přílohách.  Grafy a další dokumentace jsou vhodně voleny. 
Práce s literaturou vcelku splňuje požadavky na BP, ale není zcela důsledná, mj. u výše 
uvedených grafů chybí odkaz  na pramen, z něhož autorka čerpala. Jazyk práce je dobrý, jen 
na str. 61 je neopravená chyba. Celkově působí práce velmi kladným dojmem, její formální 
úprava je vzorná. 
 

Práce přináší zajímavou dokumentaci málo známé, přestože velmi důležité činnosti Policie 
ČR. Bylo by asi vhodné tuto práci policie a celý propracovaný systém i přípravu na pátrání po 
pohřešovaných dětech více prezentovat širší veřejnosti. K tomuto by mohla být práce využita. 
Stejně tak je přínosem i popis a srovnání obou výchovných školských zařízení. 
 

Otázky k obhajobě: 
1. Vidíte jako významné, aby byla veřejnost více informována o takových činnostech policie 
jako je pátrání po pohřešovaných dětech? Proč? 
2. Myslíte, že jsou policisté dostatečně vyškoleni z ohledem na psychické trauma osob, jichž 
se pátrání týká, aby se nedopustili nějakých závažných chyb při jednání s rodiči dítěte či s 
nalezeným dítětem?  
 

Souhrnné vyjádření: 
 

Zadání práce bylo splněno.  Doporučuji práci k obhajob ě. 
 


